
ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

15یحییآذرشهر16900004221368امیدیانفرشید1

15علیاسکو15741361صادقیحسین2

17محمودآذرشهر2451367حاتمیمرضیه3

15حسنآذرشهر16900082711368غالمیاننسیم4

5

6

7

8

9
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14

15

16
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1395تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره خوش 

(به ترتیب الفبایی استان)

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آذرشهر    )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن کالس , 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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

15علیرضاتبریز13633481751381آرین فرمهدی1

18بهلولتبریز13604032051369آزمایشرسول2

15یوسفتبریز13819837071367اباذری سنگستانفرزین3

17سعیدتبریز13622986031377اشکومحمدرضا4

15آقاباالجلفا50596401751345امینیاصلی5

15کاظمتبریز13630111461380بهلولیساناز6

16غالمعلیتبریز13734234281382پشمیثنا7

14محمدتبریز13635448881382پیریسهیل8

17محموداسالمشهر55606051311379تدینمهدی9

14نصرتمراغه15401751461370تیموریالهام10

15حاتمتبریز13775256861362حاتمیرقیه11

15مهدیمرند50500830011377حسن بگلوعارف12

15قرباناهر15002390541356حسن پورمحمد13

15داوودتبریز13610130281375حسن زادهرشید14

16حسنتبریز13759567361361دولتیار باستانیآرام15

15شاپورمرند15705630041379رضوی جدیدعلی16

-1-2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز )شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن کالس , در ستون نام استاد 

.ندارند درج نشود

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

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

14اصغرتبریز13642131411385زمانپورامیرعلی17

14اصغرتبریز13630019651380زمانپورامین18

16یعقوبتهران00792985831364زینی زادهمهسا19

14علیتبریز13634281111381سپهریسارینا20

14محمدتبریز13828145011366سلطانیافسانه21

14حسنتبریز13612034551361سلطانیحمید22

14سعیدشبستر17285981841348شفیعیمحمدحسین23

15علی اصغرتبریز13789974091343شوقی نیاسوسن24

14غالمرضاتبریز13619310511374طلوع کتابیحنانه25

17حسینعلیجلفا50593416311352طهماسب زادهالهام26

-سیدطاهاسراب16404352391383علویسیدصدرا27

16حسینتبریز50501114041380عیوضلوامین28

17جوادتبریز13626335341378فداکارنرگس29

15محرمعلیتبریز13804550141363قلیپورشهال30

14کاظمتبریز13647534991377گیتی نوردحورا31

14علیتبریز13635355011362مصطفائیهلیا32

-1-2 .مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز )شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

نام کسانیکه در انجمن کالس , در ستون نام استاد 

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

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

15حمیدتبریز13612444451372معصومیامین33

15مرتضیمراغه50699218941367میرزاییفاطمه34

14مهردادتبریز13647502951387هامرزسامیار35

-1-2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز )شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

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

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

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگینام

15محمدتبریز13611991131372ابوالفتح زاده کمالیحسین1

15قربانعلیتبریز13636777641383بختیاری شبستریمهتا2

16علیشبستر17202135341380پورمحمدیمحمدرضا3

14نوراهللشبستر1981361فرزانه شندیفاطمه 4
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صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شبستر       )شعبه 

: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



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگینام

15حبیبعجبشیر50601841531383جاللی رومیآیلین1

15صالحملکان50702457911380قنبریساالر2
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به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ملکان        )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

16نادرمیانه15201890521370نجاریسولماز1

15فیروزگرمی471352عباسعلی پورداریوش2

14غفورمیانه15205229081380محمدیرضا3

14ابوالفضلمیانه15205107801379احمدیمحمدرضا4

5

6

7

8

9

10
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.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

(میانه        )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگینام

14غالمحسیناورمیه27417819581380پاک ترمنیفاطمه1

14عبدالهسقز37620213921360خضریکوثر 2

19احمداورمیه27546604711351دادرسبهروز 3

14سلمانشبستر17201868481378رسولیحسین 4

15صمدشهرری28701345زینلیاحمد5

19حسینچالدران29195132911353عبداله زادهمحمد6

-عوضاورمیه27420241231381عبدیهاله7

-احداورمیه27421166051382عظیمیسارا8

19علیاورمیه27513165491358کاظمی زهرا 9

19یوسفاورمیه27543522951359یحیی پور حسین 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

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اورمیه )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15فتح اهللبوکان29202390661372شیربیگیپرستو1

14مسعودبوکان29202769481373قادرزاده بوکانیسیمین2

18محمدکرج3226980141363محمد کریمییونس3

17احمدبوکان29292445501349مصطفی زادهمحمد4
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7

8

9
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به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوکان  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                         محمد 

کریم نجاری

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            منوچهر رضازاده

:   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

16   عثمانپیرانشهر28992387951358       ابوبکریاحد1

19  عبدالهپیرانشهر28998610771364        ریوازعبدالرحیم2
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:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

         لغایت           1صفحه        دوره خوش

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(پیرانشهر  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14ارسالن تکاب 83/10/04سعادتی امیررضا1

14نجفعلی تکاب 294025972082/03/01شهبازی مبینا2

14خالدتکاب 82/11/18عمرانی محمدیاسین 3

16اسالممغان161011336568/06/25مددی مهدی 4

_ابراهیمتکاب 83/03/26منصوری اسماعیل5

14علی تکاب 294025616081/10/04مهدوی پوریا6

_علی تکاب 294027393683/09/07مهدوی سونیا7

_صفرعلی تکاب 84/03/11یاری ستایش 8

14جعفرتکاب 82/01/24یاری مائده 9

10

11

12

13

14

15

16

(تکاب   )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16جبرئیلچایپاره49393881311352صفرزادهتوحید1

14لطیفخوی28028948891363محبوبیوحید 2
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 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(خوی    )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محرمخوی27911781631384اسالمیپریا1

17رضاخوی27911228181383ابراهیمیکوثر2

16خلیلخوی27910129581381حاج اسمعیل زادهمحمدعلی3

14بابکسلماس28405591021380خاصه خانعرفان4

14جاویدسلماس28406732821384خان محمدیتینا5

14محمدسلماس28405666641381دلشادامیرحسین6

14علیسلماس1384شریف تمراسراء7

18ایوبخوی27900988591368علیلوسمانه 8

-مجیدسلماس1381کیمیامحمد امین9

18جعفرصادقخوی27903334831372محمدلوسمانه 10

19میرکاظمخوی7251364مظلومیصدیقه11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سلماس   )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسینشاهین دژ1353_امانیانمحمد1

14مسلمشاهین دژ29303088931382رستمیسجاد2

14سلیمانشاهین دژ67500866161386عابدیزهرا3

-سردارتبریز2930290411383 عبدیحدیث4

14میر سیفمیاندواب29722126061348صالح زادهابراهیم5

-ابراهیمشاهین دژ29303321821384صالح زادهپریا6

14موسیمیاندوآب29303126881383صالح زادهثمین7

-موسیمیاندوآب29303126711383صالح زادهمبین8

14محمدشاهین دژ29396999681350صمدیعلیرضا9

17جمشیدشاهین دژ29397056071356دالورجهانشاه10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهین دژ   )شعبه 

صفحه          لغایت           

: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

:   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

14صابربوکان292050914481/1/16عثمانیسوران1

14خسرومهاباد286014618070/4/19یوسفینوید2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(مهاباد)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عثماننقده29004604331383احمدیسینا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره خوش

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(نقده )شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 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

19مهدیاردبیل945761346اعظمیاحد1

20جانعلیاردبیل113971355جعفرزادهعادل2

15عبدالحسیناردبیل14711359دلداده مقدمسعید3

16محمدصادقاردبیل14515424291361جمالیمحمد4

15جاللمینودشت48804282131381مصطفی لوطاها5

16صفراردبیل14515416941379حسینیاشکان6

16اعتماداردبیل14510700201375سرپرستسجاد7

16علیاردبیل14515916671379داداش زاده ماهرالناز8

9

10

11

12

13

14

15

16

(اردبیل     )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

16صابرخلخال51691367خداپرستشبنم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خلخال      )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

16عبادالهاردبیل127681356علی نژادنیلوفر1

14عسگراردبیل11367تموکافشین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نمین       )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

14رحیمخمینی شهر11412586171361ابوطالبیربابه1

15حمزه علیاصفهان1362احسانیفاطمه زهرا2

17اسدالهفالورجان121360احمدیروح اهلل3

_منوچهراصفهان1711362ارحام صدرانسیه 4

14رزاقاصفهان10806775341382اسد الهیپوریا 5

15سعادت الهاصفهان334621340اسالمیشهین6

14علیرضااصفهان12730448191378اسماعیلیشاداب7

15علیرضااصفهان2931358اکرمی فرمهدیه 8

15حسنمبارکه381351امیرخانیآمنه9

14علیرضااصفهان12718467641373آدمیتسپیده10

_جواداصفهان12749296601385آرزومندآال11

15محموداصفهان127420281372باقریامیرحسین12

14محمدرضااصفهان35861363پاشاییفرزانه13

14علیرضااصفهان12735678621380پروانهابوالفضل14

_محمداصفهان12738228891381پورقورئیانمهدی15

_احمداصفهان11301364تاجمیرریاحیالهام16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

صفحه          لغایت                  دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان )شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه  نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15مرتضیاصفهان12708701061370ترکانسمیرا17

_محمداصفهان12737227601381جعفر خوش خلقسجاد18

15حسیناصفهان508301346جعفری نژادمسعود19

15عباساصفهان73521365جلوانیناهید20

15مسعوداصفهان1380جوانبختحمید21

14بابکاصفهان251128721381جهانبخشارشیا22

_عبدالرضاتهران132154501370حاجی اشرفیشیرین23

14تقیشهرکرد21353حسینیهادی24

16محمودرضااصفهان1384خالویییوسف25

15مرتضیاصفهان12729285271377خدادادیانزهرا 26

14سعیداصفهان1372دهاییمولود27

16مصطفیاصفهان12726825601377دهقانیمحدثه28

_محمداصفهان48791365دهقانیمریم29

17غالمعلیسمیرم6831362رحیمیمرتضی30

14مهدیاصفهان11004669751379رحیمیمرضیه31

_غالمحسینیزد12401161111385رفیعمتین32

: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

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان )شعبه 

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_علیاصفهان3731358زیدیروح اله33

16محمدعلیخمینی شهر19731363سبحانیالهام34

_منصوراصفهان12745584921384سلیمانیبهار35

14اکبراصفهان603371357سوفسطاییآزاده36

16محمداصفهان7031334سیدینمهدی37

_ابوالفضلنائین12401188561385شهریاریترنم38

_نعمت الهشهرضا1181330شیبانیابوطالب39

17رضااصفهان5321350صادقانیمحمد40

15علیرضااصفهان10806914131383صادقیمحمدصادق41

16حیدراصفهان12711789741371صادقیانزهرا 42

16اکبراصفهان12709020241370صالحی تبارریحانه43

16ذبیح الهآباده801340صفائیانمنصور44

_علیاصفهان1273799811381طالبیپرنیا45

15اصغراصفهان49871364طالبی نسبشیما46

_سیدفیض الهدره شهر45501694191387طاهریسیدآرین47

14جلیلاصفهان12708206991370عباسینیلوفر48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان )شعبه 

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

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

صفحه                 لغایت                          دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17غالمعلیآفاران24581357عباسیانزهره49

_ابراهیماصفهان12734124001379عبدالهیمرضیه سادات50

_حسیناصفهان20891346عنایتیعلی51

18مهدیاصفهان12922568261365عندلیبفهیمه52

15مهدیاصفهان12718518571373عندلیبفائزه53

_فرهاداصفهان12734314641380فرحبخشمریم54

15اسماعیلفالورجان11005353911381قاسمیمریم55

16ماشاالهتهران17781348قاسمی نژادمحسن56

14مسعوداصفهان34341364کرباسی بافیغزل57

_جوادتهران11821354ماهوتیلیال58

15بهراماصفهان12734988281380محمدیمحدثه59

15ماشاالهشهرکرد46106567011377محمودیشقایق60

14مرتضیتهران37591351مدنیسیدحمید61

15حسنخمینی شهر44681365مرادیمریم 62

14محموداصفهان168741367مردانیشهال63

_حبیب الهاصفهان12721063811374مزروعیمهدی64

      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 خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان )شعبه 

.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

16ناصراصفهان1373مسجدیمریم65

15سیدعباسکاشان12503799971374مسچی زادهامیرمحمد66

16اکبراصفهان25841363مصری پورندا67

_یعقوبفریدن1159746151مصطفویاکبر68

15رحیمفالورجان12720540041374معظمعاطفه69

18اصغراصفهان47231364معینیمهدی70

15محمدمهدییاسوج42201295021369منصوری فرسعیده71

18مصطفیاصفهان15771361موسویمژگان72

14محموداصفهان183971367مهرابینازنین73

_ابوالقاسماصفهان10806076251381میرزاییمحمدمهدی74

14سیف الهاصفهان15111360نامداریسولماز75

14اسماعیلتهران182765391374نصیری نیاحسین76

14حسناصفهان12720618921374نیرومندمحمدجواد77

_احمداصفهان239671367نیکنامپریسا78

14امیرحسیناصفهان12742820551383واعظ شهرستانیشایان79

14مجتبیخرم آباد40612110801379هاشمییاسمن80

      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 خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان )شعبه 

.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

16رمضانلنجان381362اکبری کوشکچهفاکمه 1

17الیاسمبارکه1771365اسماعیلی امین2

14بهروزمبارکه54101038411374صفاییامیرحسین3

15مجیدمبارکه54102070681379فروغیزهرا4

16علی اصغرلنجان13831361ملتلیال5

16حسینمبارکه54100528891371منصوریمحمد جواد6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مبارکه )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

15عزیزاهللخوانسار12297465281363آقاباباییمینا1

15غالمحسناصفهان12739670421382مهدی ششجوانیمصطفی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(خوانسار)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمد حسن دهاقان 4101364رحیم پور موسی 1

15مهدی شهرضا 10671383-ولیخانی ریحانه 2

15دهاقان 98811373-همتی راضیه 3

15محمد حسن دهاقان 3931364همتی محمود 4

17حسین نائین 7621365حسنی محمد هادی 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهاقان )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

20محمدلنجان51841371سلیمیانمیترا 1

15ابراهیملنجان1379سلیمیانمحدثه 2

16حبیبلنجان15631368صادقیانفاطمه 3

14اصغرلنجان68351376دهقانیحسین 4

16یعقوبتهران26411376صادقیعلیرضا5

15هوشنگلنجان43731385معتمدیمهدی 6

14ساالرلنجان37691381نملکیسروش7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(لنجان   )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

17صفر علیسمیرم120987094064افشاریرضوان1

16محسنسمیرم127391910681پیرمرادیانبنیامین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(سمیرم )شعبه 

       1    لغایت    1صفحه             دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16نورمحمداهواز10241361امیریروشنک1

14محمدعلیگزوبرخوار80731348جزیرمضانعلی2

15ابراهیماهواز27351363زینلیانرسول3

14جوادشاهین شهر51002569661382زینلیمحمدهادی4

15نادرکرج135351362صادقی آغچهمونا5

15عبدالرضااصفهان25561364قاسمیمهرآئین6

16صمدبروجرد1378گودرزیمحمد رضا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهین شهر )شعبه 

          1       لغایت 1صفحه          دوره خوش

: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

:   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

18فضل الهشهرضا11903325151382اباذریعلیرضا1

16منصورشهرضا11903333761382اسالمیالهه2

15محمدتقیشهرضا11903292121382بهاریالهه3

14احمدرضاشهرضا11903145841381جاوریمحمد امین4

16کهیارشهرضا1190466211383رحیمیمحمد هادی5

17رحمت الهشهرضا 11992229091358رضاییروح اله6

15رحمانشهرضا11903381651382سبحانیفاطمه 7

17علیرضاشهرضا11901007541370عرفانریحانه8

16ابراهیماصفهان1273311379منصوریان قمبوانیمریم9

15رحمت الهشهرضا11999046861366ناظماعظم10

15عباسشهرضا11903144871381هاشمیانمائده 11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی

                                مهر و امضای سرپرست شعبه           

                              نام و نام خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                         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

(شهرضا )شعبه 

   1    لغایت 1صفحه        دوره خوش

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16نعمت الهتهران573842071352امیر احمدیمحمد رضا1

15حسننطنز12398787961352ده آبادیمحمد  رضا 2

17سید حسینیزد44322909511353شاکریسید سعید3

15جعفراردستان11800653791374شعبانی نژادفاطمه4

14ماشالهکاشان12507917581383کتابیپوریا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(کاشان )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدرفیعتهران56892462.001350رفعتیپروین 1

15ابوالفضلگلپایگان12102092171383فراستمحدثه 2

18محمدگلپایگان12194682581363یوسفیعلیرضا 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی محسن خوشنویسان

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی مهدی شهیدی

:   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

(گلپایگان)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسن 2087.001381-امینی فاطمه 1

15محمد حسین خمینی شهر 1382حاجی حیدری شهریار 2

16محمد علی نجف آباد 81621368- رضایی ادریانیاحمد 3

15سیف اهلل خمینی شهر 1383ابراهیمی مهرداد 4

17محسن 91181382-زمانی فاطمه 5

16حسن علی 1383زراعتکار ایمان 6

17حسن خمینی شهر 1871354رحمتی ابوالقاسم 7

17کریم خمینی شهر 72031370-رضایی فاطمه 8

15عباسعلی 1383رحمتی نرگس 9

16رضا اصفهان 123861366حیدری فرخنده 10

14برات علی خمینی شهر 169891367انتضاری مسعود 11

17مهدی اصفهان 1379حاج باقری هانیه 12

15احمد اصفهان 6901381-شریفی مصطفی 13

16فتح علی خمینی شهر 4051362شیروی بهجت 14

14کوتاهی امیر مهدی 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 اداه 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 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16رحیم1384صالحیامیرمهدی1

16محمدعلیخمینی شهر45911370-سعیدی منشفاطمه 2

14مسلمشهرکرد9081367محمدیرحیم 3

15حبیباصفهان1381عسگریمرضیه 4

15ابراهیمخمینی شهر1381قربانیزهرا 5

16عبدالرسولخمینی شهر147221367کاظمیمعصومه6

14حسن علیخمینی شهر2401348صرامیشهین 7

16نادعلیاصفهان1383عسگریمائده 8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

:   لطفاً توجه فرمائید

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

:جمع تعداد مردودی

صفحه          لغایت           

:جمع تعداد قبولی

      مهر و امضای نماینده اداه فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمینی شهر )شعبه 

       دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

4132212009ابوالفتحیعلی1
1358/05/

22
17مرادحسینبروجرد

0084645822احمرینصیبه2
1366/01/1

5
_رمضانتهران

0078332291ارشدی گشتیمعصومه3
1395/05/

27
14مرتضیتهران

0200129813اسدی نژادسیاوش4
1382/09/

09
15امیرحسینتهران

0150226381اشتری جعفریعلی5
1381/07/

26
15منوچهرتهران

0019174233امیری چیمه ءحدیثه6
1375/04/

10
15مرتضیتهران

0072642092باقریعلیرضا7
1354/02/

06
17کاظمتهران

2002032521برونکوروش8
1341/09/0

9
14مرادعلیدزفول

4591703738پزشکیاشرف9
1347/01/

28
16رضاشاهرود

2594333034حسین پورفاطمه10
1358/05/

28
15غالمحسینرشت

0059896760دسترنجداریوش11
1353/06/

28
15محمدتهران

0312315589راعی شهررضامیالد12
1395/05/

27
14علیرضاکرج

4284092758رحمتی طارمیاختر13
1326/07/

01
14رحمت الهزنجان

0927086301رسولیسید متین14
1383/03/

05
14سیدجوادمشهد

0072165790سعیدیفرهاد15
1362/11/0

5
15علیتهران

0070272816سلیمیسارا16
1362/11/

24
15مسعودتهران

      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

(البرز)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

0310535050سلیمی سفلیاسماء17
1370/03/

07
15پرویزکرج

4900790656صادقی دقیقیپگاه18
1378/08/

03
16اکبرشهریار

0860276139صمصامیفاطمه19
1371/05/

11
16محمد جوادقوچان

5660042120عزیزیزهرا20
1374/03/

06
17شکراهللخلخال

1373732083عزیزیسهیال21
1342/09/

24
16منوچهرتبریز

0311595626عشوریزهرا22
1376/03/

10
14وفاکرج

0010343180فکری املشیفروغ23
1368/03/

12
14احمدتهران

0311119697فالحسید علیرضا24
1373/03/

04
17سید مصطفیتهران

0072661895قبادی پورعلیرضا25
1354/06/

30
15فتح الهتهران

1710283734قدیمیسولماز26
1376/10/

23
17حسینبستان اباد

0058649344قربانی احمدآباداکرم27
1354/10/

14
14عزیزتهران

0071769269قلیزادهزینب28
1359/07/

01
14ایرجتهران

0312303637کرمیشیدا29
1380/02/

04
15تیمورکرج

0323277675کوهستانیمحبوبه30
1366/02/

09
16هیبت الهکرج

2721449117مباشرامینیرضا31
1340/09/0

1
14رجبالهیجان

15کاس علیخلخال1638905241محمدی تباربهروز32

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

(البرز)شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

صفحه             لغایت                       دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

0061307963مختاریشعله33
1353/06/

06
16عزت الهتهران

0054820758مالئیرضا34
1352/02/

25
15فیض الهتهران

15ناصر          0055805388نجاریمجید35

0321784227نظر الهوئیایراندخت36
1361/04/

23
14عبد الرضاکرج

0451289188هادیمرتضی37
1359/01/0

6
19حسینشمیران

0081864477یزدان پناه مقدمشیوا38
1366/01/

23
16محمدتهران

39

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(البرز)شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

      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

17محمدساوجبالغ71700235981385آزادفالحمتین49

16داوودهشتگرد71700237171385سرفالحشیوا50

14منصورکرج48905028821381سیفیمهدی51

20پرویزکرج48998770561365شقاقیمهدی52

17محمدکرج48904299481379محمدخانیزهرا53

18جواد کرج48998837811365میرسلیمیسیده فاطمه54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

(نظر آباد)شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16خیرالهزنجان8481347افشارشکراله65

16محمدقزوین43111898261376ترکمنآزاده66

20رحمن بردیبندرترکمن2021360خسرو زادحمید67

17علیساوه05903877901377ساجدیزهرا68

14علی31358سرخیللیال69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ساوج بالغ)شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

      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

14نقیکرج3121273161379آقازادهسینا81

16حسینتهران9101931374ابراهیمیفرناز82

16محرمعلیکرج12681362اصغری صارمسمیه83

14فردینکرمانشاه32429335591383امیریهانیه84

16جمشیدتهران30761362باباییبنت الهدی85

15رحمنکرج3136254331386بتوییمحدثه86

14عباساسد آباد34881361رحیمیاشرف87

15شاهرختهران1573567071383رزاقیسپهر88

14قادرکرمانشاه371731340سلطانی پورگیتی89

15فیروزتبریز13632402421381قربانیمحمد مهدی90

18حسینتهران177736951373کمپانیعلیرضا91

16مهراناهواز12601358محجوب سرشت مقدمترگل92

14علیدزفول13191356نعمتیمعصومه93

14حمید1384نطیفتینا94

95

96

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

(فردیس)شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

صفحه          لغایت                  دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سید حبیب اله-22491371-مجیدیانسیده زهره1

15یوسفایالم3761360ارجمندیمسعود2

14رستمایالم41355خورانی کریمیفرحناز3

16فیض الهایالم441363غیابیکبری4

14ناصرکرمانشاه14561363شیروانزادهرضا5

16یحییایالم2631367سارائی زادمهدی6

17نامدارقائم شهر53761365مظفریسارا7

17فرانکودهلران68361351الوندیفریده8

15عبدالمحمدایالم131355چمن پیرابهزاد9

15ناصرکرمانشاه62131372-شیروانزادهعباس10

_نیازعلیایالم5991359فرجیمحمد حسن11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه ایالم)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه خاتم        نام و نام 

خانوادگی سلیم پور



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(ایوان)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16احمدبرازجان125171367انصاریاننرگس1

17غالمعلیدشتستان1481365بازیاریسعیده2

13محمدجوادبرازجان35104649151380بحرینیوحید3

15حسنبرازجان3510424871379جوانمردعاطفه4

17مرتضیبرازجان61000159941372جاویدنیامرضیه5

18مراددشتستان13781363سعدآبادیزینب6

18نعمت الهبرازجان228141362شیروانی برازجانیحمیده7

14علیبرازجان35104824331357عبدالهیمریم8

13اسماعیلشیراز35143540271379کرمیزهرا9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(برازجان)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

حمید شاه حسینی: خانوادگی 

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

عبدالرضا : اسالمی            نام و نام خانوادگی 

شنان پور

:   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

14مصطفیدیلم52900553551379صالح پورپیمان 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(بندر دیلم)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدآبادان18181624231344باقری وانانیصدراله1

14خداکرمدشتستان35208472131355حسینیزهرا 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(بوشهر)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17عبدالرضاآبادان10058بشیریانفرینا1

17امینشیراز228378609682دشتیرونا2

17هادیاستهبان252018283081جاویدی آزادمحمد امین3

20عبدالهجم609995852564نیک منشمیثم 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جم)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

19رضااصفهان62200388271383واسعیزهرا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(خارک)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_جمشیددشتی35401712741377اکبریفاطمه1

14محمددشتی35401979821379دربندی نژادمریم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(دشتی )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17احمدخورموج139181363بهمنیعلی1

2

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 خوش

: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

:   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

_بختیارتهران490007624469/1/17حمدی آذرامیر علی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(بهارستان )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16سید علیکهکیلویه42511554751366تفضلیسید زین الدین1

14رحمانتهران02502457361383حاصلی گوزللوی علیاماهان2

14سید حسینورامین04105432921376ساالریحکیمه سادات 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   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

(پیشوا )شعبه 

      1      لغایت     1صفحه           دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

علیاراک5214143861378آمرهیاسمین1

15جوادکرمانشاه61355-579288-325اتفاقیزهره2

16احمدتهران80764671374-001احمدی طباطباییفائزه سادات3

14داودکرج71380-232971-031احمدی میرزاحسنلومیالد4

14سلطانعلیتهران83329951358-005اسمعیلیرضا5

14امیرحسینتهران1366اکبریسمانه6

14دولت محمدمشهد22394391355-093اکبری فرخانیمریم7

14علیتهران21366-020859-008امیربهادری اربطژیال8

_غالم حسینآشتیان99862711365-051امیریمحسن9

_مجیدتهران71340-516441-003ایازیهایده10

15محمدرضاسبزوار11355-468578-079بخشیجواد11

15مهدیتهران38132261370-001برنج کارکیانا12

15ابوالقاسمتربت حیدریه71353-031910-070بصیرتاحمد13

16حسنقم04436321369-037بنی رضینفیسه14

17علیالیگودرز27228301365-417بهرامیشکوه15

15عبدالهخرم آباد71366-354273-407بیرم وندکلمهدی16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تهران بزرگ)

        8   لغایت   1صفحه            دوره خوش

: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

:   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

14بهروزتهران61385-132173-015بیونیبهشاد17

14حسن رضادزفول100544011380-199پیروانهپانته آ18

14سیداسماعیلتهران84010411374-001تاجیشیرین سادات19

16غالمعلیخواف98889411365-076تخاوی سالمیمهدی20

15ابوالقاسمگرگان18732601351-212تربتیطیبه21

14حسنتهران25213731355-006ترینیپریسا22

14عباستهران01362-837021-006توکلیعاطفه23

14ذبیح الهقائم شهر15260651346-216جدیدیزهرا24

15ابوالقاسمتهران19744341364-008جعفریمرجان25

14علیتهران31362-073595-006جعفریانمهناز26

14عزت الهتهران30292481348-004حاج سعیدابوالفضل27

14غالم عباستهران14701281341-005حافظ القرآنغالم رضا28

15رشیدرامشیر00359061374-662حامدیانویدا29

_محمدحسنتهران73242471351-005حسین زادهامیرقاسم30

15سیدعلیشمیران13108711351-045حسینیزهراسادات31

محمدرضااصفهان26141021364-129حقانیزینب32

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تهران بزرگ)

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

      8    لغایت       2صفحه            دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدقائم شهر71357-168531-216حیدری قره بالغهادی33

_جمشیدشهرری51319-089184-049خانیجانعلی34

14محمدجواددماوند00696181371-043خانیصابر35

15سعیدتهران7549511381-024خردمندمحمدعلی36

14محمدحسینتهران08892011358-007خسروآبادیمحسن37

14محمدحسینبیرجند81360-989925-523خسرویحسین38

16داودتهران98843181364-007خطیبیمریم39

16حجت الهکرج21628151352-032خوشه گیرمرضیه40

14محمود13451367خیریمحدثه41

16ابراهیمتهران62848951372-001داودی کیاشکیبا42

18جوادقم19231121354-038دهقانی تفتیاعظم43

14محمودتهران00341131380-015راجی پورنازنین44

17ابراهیمشیراز61361-630210-229راستی جهرمیعلی45

14کمندعلیتهران77598231356-006رجبلوزهرا46

14منصورتهران21369-303562-001رحمتیان کچومثقالیزهرا47

Nرحیمیلطیفه48 14مبارکشاهاسترالیا90681401370

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تهران بزرگ

          8        لغایت        3صفحه           دوره خوش

      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

14محمدحسنتهران13938141367-008رضایی سودانیزهرا49

14عبدالهتهران33635441345-003روستارضا50

14علیتهران17786051357-006رهنماپریسا51

15مرتضیتهران55932661371-001زارعانزهرا52

17محمدرضاتهران37367711379-002زمانیعلیرضا53

15محمدقزوین05099321370-431ساروخانیساجده54

14علیالرستان90855561359-515سارینرگس55

14رجب علیکاشان00260591368-125سحابینعیمه56

16علی محمدتهران13892061368-001سرشارزادهروژین57

14عبدالحسینتهران73291361361-006سرمدیسارا58

14علی اکبرتهران11343-285808-005سلطانلومجید59

18محمودتهران71372-573444-001سلطانیفرناز60

14امیرحسینتهران11371-546510-001سلمانی درین کبودسهیل الدین61

14سیف الهتهران11364-350673-049سلیمی زنجیرآبادیافسانه62

14محمدحسینتهران71380-476805-002سناییمحمدرضا63

16اسدالهتهران31340-220262-005شاه صفی دماوندیمیترا64

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تهران بزرگ

       8      لغایت        4صفحه           دوره خوش

      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

14فرامرزشهرکرد13311365شاهقلیانمهسا65

17مصطفیتهران20884471369-001شایستهمحبوبه66

15حبیب الهتهران71362-533068-007شریفی فردندا67

15حمیدتهران70159361373-001شعبان لواسانیکیمیا68

14غالمرضاتهران11369-223221-001شعبانی فرغزاله69

_محمدتهران77034331373-001شفیعیبهنام70

حمیدرضاتهران31253571379-002صالحیمونس71

15محمدتهران73264711361-006صفاریسمانه72

16علیتهران83899511347-004طاهریرقیه73

18علیبهار17591801360-405ظروفیآزاده74

15محسنتهران7818561385-011عابدیان فینیمائده75

16حبیبتهران51177821371-001عباسیفرزانه76

16محمود41367-905194-007عجمفرزانه77

14حسینتهران27150011369-001عرب اسدییاسر78

17مرادتهران70326441372-001عزیزیانفرانک79

سیدمحمدتهران25322221367-008علویانمریم سادات80

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

(شعبه تهران بزرگ

       8      لغایت        5صفحه           دوره خوش

: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

15حسنتهران85781011374-001غالمیامین81

15ابراهیممرند21763611356-158فائقمحسن82

14فرامرزتهران88977821354-006فرامرزیشهرزاد83

15قاسمتهران88449211354-006فضلیعلی84

16برزوتهران33801611362-006فیروزبخشتهمینه85

14علیتهران45884551371-001قاسمیزهرا86

14حسینتهران34763941370-001قاضیمهسا87

15مصطفیبروجرد10388861385-412قره سوریساغر88

_نصرالهتهران86140581367-007قمی بنیسیمریم89

16قربانعلیری26359191360-049قنبریعلی90

14الیاستهران93612901358-006کاظم پور سادرقزهرا91

14ناصرتهران41367-192601-008کاظمی بهرادزینب92

14محمدرضاتهران01694601382-025کرمی ورمزانیبهاره93

14هاشمتهران78804321373-001کسب کارزهرا94

16محمدتهران51358-708328-006کالری درونکالئیمنصوره95

14محمدرضاتهران49901361363-007کلهری نژادفاطمه96

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تهران بزرگ

       8      لغایت        6صفحه           دوره خوش

      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

_مرتضیتهران49595961381-002کمساری استاجیمبینا97

15سیدهادیتهران46105911349-005مجابینسرین98

14علیتهران29255781369-001محمدولیبهاره99

14رضاتهران83870421374-001محمودیریحانه100

14احمدتهران47704181380-001مرتضایی فرپارسا101

15یوسفتهران29396331369-001مشکورینازنین102

14محمودتهران41370-252310-001مطبوعی نژادمریم103

15سیدمنافتهران91355-250965-006مقیمی دیناناکرم سادات104

14حشمتکرمانشاه83503531366-325ملکینشمین105

17سعیدتهران81362-344461-007موسویسمیه سادات106

15سیدابراهیمقائم شهر00805941351-216موسوی چاشمیفهیمه سادات107

14سیدمحمودتهران31186441379-002مهاجرانیسیدامیررضا108

14ایرجتهران29848721358-007نجفیداود109

14احمدتهران11363-500995-007نجیبمژگان110

15حیدرقلیاهواز11364-742409-175نصیریزهرا111

_محسنمازندران11378-259700-002نورانی باالئیفاطمه112

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

(شعبه تهران بزرگ

       8      لغایت        7صفحه           دوره خوش

: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

14مهدیتهران47241571380-002نوروزیعلیرضا113

14ابوالفضلتهران91373-731277-001نیکمرد حاجی آقاپریسا114

14محمدرضاتهران80098831374-001وجدانی نیاپریسا115

15مختارتهران98645031364-007یوسفعلیسحر116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تهران بزرگ

       8     لغایت        8صفحه           دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سید محسنتهران1354 بهفرمریم  سادت1

15مهدیاصفهان10971350استکیمسعود2

15داوودتهران4406331681375بختیاریبهناز3

14مهدیتهران4410297871381پیر صالحیمحمد طاها4

15محمد حسینتهران89100051374پیرومحمد علی5

14عباستهران4408809391379جان شکرمحمد صالح6

15محمد تقیتهران201245461376جان نثاریپریسا7

14علیهمدان25261361جعفری آور زمانپرستو8

15حسینشمیران9041353حسینی تجریشیسید محمد رضا9

14علیتهران78291356درخشانثریا10

14محمد مهدیشیراز4241338دشتیزهرا فتانه11

16حمیدتهران231063011379دهقانامیر حسین12

17آقا وردیتهران459741367ذوالفقاریرقیه13

14احمدآبادان6371347ذوالقدریآتسا14

15صادقتهران41581352رضانیاصهبا15

_سید جوادتهران229162291378رضویسید امیر16

(دزاشیب)

      3     لغایت     1صفحه            دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

15تورجتهران4401129231369رنجبر قهوه چی فومنیسحر17

17عباسشمیرانات6001359رهبر نیکهدی18

14سید حسینساری2581324ساداتسید محمد تقی19

14عبداهللتهران523001355سپنجییوسف20

14محمد رضاتهران5001351سعادتمندیمریم21

14احمدمرکزی71354سلگیمهدی22

15عای اصغرتهران236931365شکارچیانمحبوبه23

14غالم رضاتهران97431358شکرچیانمریم24

15مصطفیاسالم آباد17661364شهبازیانکیوان25

_محمد صادقیزد231327شیخی زادهفرهنگ26

_محمدتهران231639331379صارمیزینب27

15محمد رضاتهران364801336صحنویعزیزه28

15جهانگیرتهران86331359صدهزاریفاطمه29

15حمزهتهران42781341عباس نژادطاهره30

15علیتهران105521362عرفانی تبارفهیمه31

_هوشنگتهران33121345فعلیرویا32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب )

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

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

            3        لغایت     2صفحه           دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمد رضاتهران4411328631382قاسم خان والینیکو33

14مجیدساری20813495411370قرائتیمریم34

14جهانگیرکرمانشاه141344کامکارعلی اکبر35

15حمیدتهران11761360لسانینفیسه36

_حسینتهران23181335ماه روعلیرضا37

15علیآمل7911362محمود زادهرامین38

16احمد علیتهران21701057431369مقیمیمریم39

14جوادتهران32001361ناصری نژادمریم40

15محمودانگلستان47101923241371نصر آزادانیحورا41

15محمدتهران12791342نیل فروشانمسعود42

14عباستهران26181351واسعیمحسن43

15جمشیدتهران391951367همرنگ شایقاصغر44

14مهدیتهران208715891376هوشنگیامیر رضا45

15کیوانآمل21306987611379یاسانکتایون46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب )

      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

              3          لغایت       3صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علیرضابروجرد1370اختصاصیمحمودیمنا1

14محمودتهران1371اختصاصیلطفیسولماز2

14خالقتهران327231357نوروزیحسینعلی3

15محسنزنجان60891365عبدیحسن4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه رباط کریم)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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 تولدشماره شناسنامه

14ذوالفقارکرج73663آقاییآرزو 1

14محمدشمیران75اختصاصیحسن پورطناز2

17ابوالحسنتویسرکان9165خزلیسکینه 3

16امیرورامین82اختصاصیبسحاقرضا 4

16جمشیدتهران79اختصاصیشاهوردیسارا5

14رحمت الهتهران1539565فاتهیسعید6

17رضاتهران69اختصاصیگودرزیراضیه 7

16اسماعیلرشت80اختصاصینوروزیزهرا8

15صالحخلخال161هاشمی زادهجمال الدین9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه شهر قدس)

    لغایت           1صفحه             دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15ابوالفضلتهران2489948881پیروزفرثنا1

14عزیزتهران209859ثاقبیمحمد2

14نعمتتهران126962جمیلسمیه3

15سیدضیا83حسنیریحانه4

14سعیدری45030857870حمیدی زادهمحمدحسین5

16مهدیمشهد76023سعیدی رضویهاشم6

14علیری48122832282فیروزآبادیمریم7

15صادقتهران333758قرآنی نوشادحسین8

15محمدرضاآبدانان106649مرادیآمنه9

16محمدرحیمبروجرد149میرزاییمحمدعلی10

16حسنری48108635880محمدخانیاحمدرضا11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(    شعبه شهر ری)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

14نجفعلیمشکین شهر51364حیدریمروارید1

15یوسفبابل1071359خلجصادق2

14اصغرتهران35071362دادخواهسمیه3

14اسماعیلکرج11441359سیجانیفرشته4

14محمدرضاکرج3100922721368طاهریعباس5

16احمدتهران21481353میر صانعفاطمه6

14محمودکنگاور72391367نظریسمیرا 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه شهر یار)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_ایرجتهران 220496571378آجرلوسجاد 1

15یدالهتهران 12961346حسنی نسرین 2

14سیداکبر تهران 4406001381375حسینی سید امیر حسین 3

16محمد باقر تهران 46621351دولتی شهرام 4

15امیرری4807771281375رحیمیزهرا 5

_سید محمدمشهد1378ساقیسید حسن 6

14کریم411-سعادت نیازهرا 7

15سید محمد صادق تهران 4408022711378سیفی سید محمد کاظم 8

14سید حسن تهران 217441741377طباطبائی سید مهدی 9

15یدالهتهران 14931361فتحیمحبوبه 10

14عباس تهران 195101359قره علی حمیده 11

14علی تهران 205699121376کردی محمد مصطفی 12

_مهدی بروجرد 41206226811376گل افالک محمد صالح 13

15شاپورتهران 104728271368هادی پورنسرین 14

14سید محمد سیرجان61951365هاشمیزینب 15

16

صفحه          لغایت                  دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه انقالب)

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علی اصغرقائم شهر205095569378/9/27عابدیانفاطمه1

16علی اصغرقائم شهر205115911481/8/11عابدیاننرجس2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه فیروزکوه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16نعمت الهتهران208291353اشتریعلی1

16احمدتهران311781365اکبری جاویدشاهین 2

15میرزااقاتهران216401355امیرحاجلومشهدینرگس 3

15حسنتهران187619251374بنایی خانیکیحنانه4

14حسینتهران616171336حاجی حسین زربافنجمه 5

14وحیدتبریز13627991379دباغ صالحیمحمدرضا6

15ابراهیمرشت27103521379غالمی خوبدهمریم 7

14کوروشتهران476531362فروهرفاطمه 8

17اکبرتهران100170621367ساسانیمحمدرضا9

18عین علیتهران282931357گرامیاکبر10

16محمدرضاتهران197931211375مظاهری کلهرودیمحدثه 11

14محمدکاظمشیراز31328هل فروشغالمرضا12

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

   (شعبه واحد شرق)

         1      لغایت  1صفحه           دوره خوش

: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

:   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

14احمدتهران4534419041364تاجیکسعید1

14نصرالهآمل21421236351360شعبانیندا 2

14محمدحراره25937941781364طوافیبنت الهدی3

14عباستهران33221511347کریمیمحسن 4

14محمدتهران735647881363کلهیسارا5

_محمدتهران4411107461382نمازی فردشادان 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

   (شعبه واحد قلهک)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ولی اهللتهران144638221370غریبیرضوانه1

16قاسمتهران4537210521366محمدیزهره2

14حمیدتهران2009251561370نظریعلی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

   ( شعبه واحد قیطریه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدابراهیمتهران11335جاللیداود1

_خلیلبهبهان3991344حدادیانفاطمه2

14حمزه علیمیانه15339278391364ستاری پورسخلوئیزهرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه واحد کارون)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

16محرابشهریار1581353احمدیعباس1

20علیتهران16411348اکبری مقدمسعید 2

17عزیزسراب817بابائی ساره 3

15کیوانتهران1382رئوف پناهعلی 4

14کیوانتهران1381رئوف پناهمنا5

15علی اصغرشهر ری2491351رمضانیمحمد رضا6

17محمد رضاتهران43931380رهایییاسمن 7

15مهدیتهران10194شایسته کیامریم 8

18مرتضیاصفهان119901367محقق دولت آبادیمهدی9

14محمد رضاتهران91321363محمدیالهه 10

14محمد رضااستهبان3021316منشییحیی11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه واحدغرب)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16احمدکوهدشت41901255711369نیازی امراییوحید1

15رحیمدشت آزادگان41350نیکوسرشتزهرا2

15محمدتهران68161359پژوهندهمهدی3

15حسینشمیران119851366رشیدی خزاقیزهرا4

14محمدجوادشمیرانات59181352گیوه گیزهرا5

14علی اصغربابل4871340گرجی زادهاعظم 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه واحد رسالت)

       1       لغایت    1صفحه          دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علی اصغرورامین320551367بزرگ نیاعلیرضا1

16علی اکبرورامین37481364تاجیکمریم 2

15هاشمورامین81358تاجیک زادهسمیه3

14داودورامین4107196351379تاجیکزینب4

14علی اصغرتهران114780471368سهیلی آریامهدی5

17نصراهللتهران4802377271368شکاریمرضیه6

14احمدورامین410835291381شیر کوندآرمیتا7

14عباسورامین4109062811383طباطباییهانیه 8

14حسینمشهد9205186131368فدایی شارکسمانه9

16طیبورامین4102830021371نجفیفرانک10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه واحد ورامین)

       1    لغایت    1صفحه             دوره خوش

: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

:   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

15ظفرمیانه153231210557اصغر رحماناویس 1

15خدمت علیتهران8390341067بابائیعلی2

15علیتهران6564217159خوش دوستنیره 3

17قهرمان اسالمشهر556017167072حاجی زادهزهرا4

_محسنتهران55609023684حیدریاحسان5

14...نصرت ازنجان428575220465ذوالفقاریپروین 6

_556002131870سیفینیلوفر7

16جاللتهران1955177172شهبازیزهرا 8

14علیتهران2583522184شاه مرادیمحمد مهدی9

14...نصرت اتهران8455644764شاه محمدیمرتضی10

15شعبانبهار405062973942قربانی سپهرناصر11

14محمدتهران54قریشیمهین12

_اسمعلیاسالمشهر556077306982مرادیرضا13

14کرم شاهنور آباد420052022279مرادیانعلیرضا14

16غالمرضاتهران556047625077وثوقیبهروز 15

14اسماعیلتهران64هرازیزینب16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه واحد اسالمشهر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیاصفهان12738509471381پروینعلیرضا1

_امیرتهران1504769731382داودیامید2

15منوچهرتهران220781360زینعلیسمیه3

15منصورتهران1369رفیعیمهسا4

15حسینکرمان9801364خدادادیفاطمه 5

14محمد مهدیتهران1371امامیهانیه6

14داوودتهران1357مؤیدیروح اهلل7

14علی محمدتهران1366سهرابیالهام8

15محمد ناصرمشهد80841365نیکونام مفردحانیه9

15محمودتهران1372سوقاتیحدیثه10

14عباساراک1369واشقانیزهرا11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

میالد قاصدی: خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه واحد اندیشه)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عبدالحسینشهرکرد1371اختصاصیترکیفرشته1

16سعیدشهرکرد1383اختصاصیجعفریاننسترن2

17علیشهرکرد1381اختصاصیحق وردیمهدی3

18عبدالرسولاصفهان1381اختصاصیحیدریامیر رضا4

18تورجشهرکرد1374اختصاصیروحیآرزو5

16حسینشهرکرد1369اختصاصیرئیسیمریم6

18عبداهللشهرکرد801363ضیاییزینب7

15زمان بختشهرکرد1381اختصاصیفرامرزینرگس8

17علیشهرکرد108111367قلعه بیگیندا9

14مجیدشهرکرد1383اختصاصیهیبتینگار10

17احمدبروجن3461360اخوان طاهریماه منیر11

14سید فرج اهللبروجن1379اختصاصیحسینیسید یوسف12

16کیخسروبروجن1373اختصاصیزمانیمهدیه13

17علیرضابروجن1369اختصاصیطاهری بروجنیشیرین14

17سیاوشفارسان1370اختصاصیسلحشورفرشته15

15همایونفارسان1379اختصاصیمالکیمهدیه16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه چهار محال بختیاری)

1       دوره خوش

: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

:   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

16احمدرضاشهرکرد19281370-یداللهییاسمین 1

16باقرفارسان4931366یداللهیمهدی2

17روح الهفارسان59521374-هاشمیسید حسن3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه چهار محال بختیاری)

1       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

17محمدبیرجند64.3497141384سیارفردفاطمه 1

18محمدحسینبیرجند6403497141372شریفیعلی 2

17محمدناصرمشهد 112061355یوسفیانالهه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه بیرجند)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20غالمحسینفردوس8501269751373اسماعیل زادهمحسن1

18محسنفردوس61362مجد میرزاییمریم2

19مهدیفردوس103151362مقدس نیامحمد 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه فردوس)

      1     لغایت     1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16جلیلبیرجند6407344481380سربیشه گیمحمدمهدی1

16سیدعلی اکبرقاینات8803892141382قریشیمهال سادات2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه قاین)

     1   لغایت    1صفحه            دوره خوش

: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

:   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

17رضابردسکن57201531951381انصاریرسول 1

14صادقبردسکن57201562161382طاهریعلی 2

19غالمرضابردسکن57294707541358غالمی ثانیملیحه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه بردسکن)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علی اکبر تربت حیدریه 7024844741356پیروزی فاطمه 1

19غالمرضاتربت حیدریه 6900086191367حسن زاده علی 2

17محمد هادیتربت حیدریه 7037076201365عالییمهسا 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه تربت حیدریه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدعلیخواف7696446511362عطاریانکبری1

14سیدحسنخاش37198245941366هاشمی فریزنسرین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه خواف)

          1        لغایت 1صفحه         دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

جلیل خلیفه قادری:خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

_جلیلدرگز7702566001379امیریفاطمه1

_محمدعلیدرگز7702596851380جالیریانزهرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه درگز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16رمضانعلیسبزوار97951365بامدادزهرا1

14ابراهیمخواف1511350زنگنهفرزانه2

_ابراهیمسبزوار-0780933974آهنجیگانه3

15اسماعیلسبزوار34431357افشاری مجدرقیه4

15محمدرضاسبزوار126211366اصحابیالهام5

16رضاسبزوار21591363زارعینوشین6

15علیرضاسبزوار07810796241381قائمی فردمبینا7

15علیرضاسبزوار0785409641373اسماعیلیزهرا8

16رمضانسبزوار21211363چشمیزهرا9

15صفرعلیسبزوار34031364بهلولفاطمه10

_سیدمحسنسبزوار1386-صانعیسید محمدرضا11

18سعیدسبزوار1374-فکورهدی12

16علی اصغرسبزوار9061353سلیمانیانسیه13

_علی اصغرسبزوار1383-منتخبیهمایون14

14جوادسبزوار07804383881372افغانی مقدمملیکا15

16محمدتهران00173451381373صادقیاعظم16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه سبزوار)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_محمد باقرفریمان8495154671362غدیریمریم1

17علی اکبرفریمان8498750131365فرحبخشثریا2

15حسینفریمان8402562051380فرحبخشزهرا 3

15مهدیفریمان8494641961358کاظمیان مقدمفاطمه 4

15عباسزابل36603694461371کیخاالهام5

15علیرضافریمان8498902331366نظرمندطیبه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه فریمان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

15غالمرضامشهد1383توحیدیایمان1

15...سید عبداقوچان8731626841367جعفریسید حبیب2

_غالمحسینمشهد9273136691383حسن نژادمحمد3

16محسنقوچان8608023531384حیرانیامیر حسین4

17مراد8602760241371نصرتی نیاحدیثه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

حمید میکانیک: خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه قوچان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_علیکاشمر8906623471382احمدیاکرم1

16احمدکاشمر175081358جنگیعصمت2

14حسینمشهد1383کد ملیرئوفپویا3

16سید اسداهللکاشمر8906136131381رحیمیسید محمد جواد4

15سیدعلیکاشمر8905982311380سیدیسید جالل الدین5

_محمدکاشمر1383کد ملیطوقانیریحانه 6

_ناصرورامین65800476231374علیدوستیعلی7

16محمدمشهد749151351مهر ایئنمعصومه8

_علیرضاکاشمر8907642201385مهدی زادهنرگس 9

16محسنکاشمر8906104871381محمد باقرباننادیا10

16غالمرضاکاشمر14021351یوسف پورحسین11

_سهرابکاشمر8907829211385یعقوبیریحانه 12

45

46

47

48

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه کاشمر)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16احمدگناباد09101207571373جمالی کالتیمحدثه1

15نعمت اهللگناباد9102034071379عشقیهما2

_امیرگناباد9102387821382محمود زادهمحمدمهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه گناباد)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

15محمدرضامشهد0926576534820228اخگریامیرعلی1

14محمدرضامشهد092657654283اخگریامیرمحمد2

_علی اکبربیرجند132352ارجمندخواهغالم رضا3

16غالمرضامشهد092342946874اسماعیلیمهسا4

15علی اصغرمشهد92539اطهم خانیانسیه5

16محمدناصرمشهد092000054168افشاری صفویمهدی6

_حسینمشهد909865اللهی راداسد7

17علیگناباد56759اولیائیالهام8

_غالمعلینیشابور105027222669باغجری نیکوعلیرضا9

_محمدرضامشهد1168866برادران هرویلیال10

15محمدتربت حیدریه3012453بنی اسدحامد11

15ابراهیممشهد092678718782بهشتیاناسماء12

18نوراهللمشهد092149367370بیات ترکمهسا13

_مسعودمشهد092555799479بی غمیعلیرضا14

16یوسفعلیتهران002320175479پنجه باشیمجتبی15

_محمدرضامشهد092873198786پورعلیبهار16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مشهد)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_علیشهرکرد184164جعفری نژادسلیمان17

14رضامشهد092588677780جوادالمتقینحسین18

17حسینمشهد09218054671جیم آبادی محمدآبادیمرضیه19

14رحماندرگز077019425776حسن زادهابوالفضل20

15مهدیمشهد87حسین پورمحمدجواد21

17نظرمحمدهرات417260حسینیزکیه22

14محمدتقیتهران273441حسینی ثانیعباس23

18مجتبیمشهد092559948480حمیدیعلیرضا24

14امین اهللکاشمر60361خلوصیالیاس25

14ابوالفضلمشهد242640101خوبان شرقمهسا26

14سیدمهدیمشهد261562دلبریاعظم سادات27

18محمودتایباد5860رجبیعلیرضا28

14رامینمشهد092743979483رحمانی نیشابوربرهان29

20عباسمشهد092611758068رضاییمصطفی30

14محمدمهدیمشهد1327466رمضان زادهشیما31

18قربانعلیدرگز11767420515رمضان نیانوخندانتوحید32

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مشهد)

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به ترتیب الفبانام

16محمودکاشمر1506456رئیس زادهزهره33

15سیدمرتضیسمنان456031800182زرگریسیده زهرا34

16حسینمشهد581764شایسته خونعیمه35

17اسمعیلمشهد3540640920شریفیسیده عاطفه36

14رضامشهد65735شکوهی تبریزیمحمود37

_علیرضامشهد092615398681صابری کاخکیسروش38

_مجیدمشهد092625388381صادق زاده فروتقهسارا39

19کاظممشهد092566650578صبوریزهرا40

17حسنعلیمشهد092242804271صفاری خوزانیالهه41

15حمیدمشهد092662082782طوسینرگس42

18کریممشهد799165طویلی طرقیمریم43

_مجیدمشهد0927046849830117عابدی قیومبهار44

14سیدحمزهمشهد23855عافیتنرگس45

17محمدعلیمشهد139355عبدالهیانمجتبی46

14سید مهدیتربت حیدریه553عربی زادهبی بی زهرا47

_سیدمهدیمشهد092558517379علویسیدامیرحسین48

(شعبه مشهد)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

      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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سیدمحمدمشهد1029866فارقیسیده نوشین49

17اسماعیلتهران783953فردوسی مقدممحمدعلی50

17اکبرمشهد204956فروتنیمنیره51

18سیدحسینتربت جام96249فیروزیسیداکبر52

18رضاتربت حیدریه069102945883قدری حصاریپریا53

16علیمشهد092557673579قالسی مقدمکاظم54

13حسینمشهد092185987271کاظمینگار55

15محمدصادقمشهد092533957179کرباس فروشانکوثر56

18قاسممشهد740620304کالهی اهریعلی57

17مرتضیمشهد252659محسن زادهمحمود58

15غالمرضامشهد2165267محمدجوادیافروز59

15ظهیرمشهد092029591668محمدزادهساناز60

16اسماعیلقوچان843952محمدزاده مقدممریم61

_حکمت الهمشهد112620679مرویصبقت اله62

18محمدابراهیممشهد092074864369مقبلمنیره63

_سیدکاظمنیشابور425737موسویسیدمحمد64

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

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مشهد)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدمشهد092792301784موسویعلیرضا65

14وحیدمشهد092785538084موالییایلیا66

16محمدحسینمشهد092605638780مهدوی مهرسجاد67

_جوادمشهد092631016181نوروزیزهرا68

16سیدعلینقیمشهد15856نیری شهریزهرا69

14محمودمشهد092276444173یزدیملیکا70

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مشهد)

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

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمد اسماعیلمشهد9257022771380بنی فخررضا 1

_غالمحسینتربت حیدریه6902580111369کارگرفاطمه2

14محمد علیمه والت65100952891381یعقوبییاسمن3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه مه والت)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسنمشهد9279831841384ابوالفضلی کریزی مهدیه 1

15عبدالهکرج3125042511381ادگیامیرحسین 2

17محمدعلی نیشابور 57400635741373باغشنی راضیه3

17داوودسمنان45603261181382بیاتنوشین 4

15علی مشهد9264118611381پهلوانمحمد5

19غالمعلینیشابور 10639797731365جمشیدی جمشید 6

-غالمرضانیشابور 10641548081366حصاری زهرا7

17علیرضا نیشابور 57497729691358حصیربافیمرضیه 8

15سیدمحمودنیشابور 10509328621379حسینیفاطمه 9

15حمیدرضانیشابور 10508754781378دانایی فرد یاسمن 10

15حمزءنیشابور 10641457791366رستمی سمانه11

15عباسنیشابور 10512580301384زرقی مرجان12

15مجتبی نیشابور 10639461901364زهدی سارا 13

15عبداله نیشابور 10610627911357عسگرآبادی رضا 14

15محمدمهدی مشهد 9432296421349گرامی ابرهیم 15

14کمال نیشابور 10512338441384لگزیان مهرناز 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

( شعبه نیشابور)

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17هادی نیشابور 10509830251380محروقی نرگس 17

16حسین نیشابور 10506465761374معمارباشی فاطمه 18

17سیدعلی نیشابور 10603966101356نیکان سید ابراهیم 19

_محمدحسین نیشابور 10501373531368واعظی الهام 20

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

( شعبه نیشابور)

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

11یدالهاسفراین63920822339/10/1احسانیعشرت 1

14حمیداسفراین63828499656/1/1احسانیمقدسه2

15غالمحسیناسفراین63025705174/11/24شکیبارقیه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه اسفراین)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

17عیسیتنکابن291365مومنیسیده فاطمه1

15ابراهیمبجنورد37091382قربانینیکو 2

14حسنبجنورد288901355حصاریصدیقه 3

17محمد حسنبجنورد16911363کالبیصفیه4

15مسعودبجنورد62311379سجادپورآرینا5

18بهمنبجنورد51781375تیمورزادهسعیده 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه بجنورد)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

16فرهادشیروان۸۲۰۴۶۰۲۰۶۱۳۷۹ذاکری مقدمفریدون1

14احمدشیروان۸۲۰۵۷۸۲۶۶۱۳۸۳کاظمی مقدمیونس2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه شیروان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سیف اهلل آمل۲۴۵۳۱۳۶۳عبدی الیمستان جعفر 1

14حسین بهبهان ۱۵۱۸۱۳۵۹زیدانی هاشم 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه امیدیه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

16بهراماندیمشک19204403991380پیروزمندفاطمه1

14عباساندیمشک19205695371384ربیعی نژاددینا 2

15عبدالکریماندیمشک19306856101354شرفیکتایون3

14ملکعلیاندیمشک19311298861367شهاوندابوذر4

_مهرزاداندیمشک19204710651381قاسمی پورمحمدرضا5

16سیدمنعماندیمشک19200498861368نوری زادهسیدمحسن6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه اندیمشک)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

15آقا انورمسجدسلیمان6081353اکبری بیرگانیافشین 1

15ساتیاراهواز17415493961372غیبی پورپردیس2

14محمدحسین1382سجادیسارا3

15عبدالحسناهواز73631345خارزمی پورصدیقه4

14علیرارشوشتر141343حسن زادهعبدالمحمد5

15کاظماهواز203101359خانزادهفوزیه 6

14عباسعلیتهران58301353آزادیلیال7

15محمدحسیناهواز11111366مرید ساداتمحمد 8

15طهماسباهواز36081362نصیریاننیک ناز9

14شنبهرامهرمز711337شنبه زادههیبت اله10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه اهواز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15رستمایذه18418338941365بابایی آبراکسحر1

15اسدالهاهواز17415080291372راکینگین2

15علیایذه18419197801367راکیاحسان3

15احمدایذه18418114911364رشیدیسمیه4

15اله نظرایذه18301286711370طاهریمحمد5

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

( شعبه ایذه)

          1       لغایت 1صفحه          دوره خوش

: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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14نور اهلل ابادان 32441385-ملکی یکتا 

15حمد اهللگچساران301364ضرغامی مصطفی 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آبادان)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمد یوسف رامهرمز 51347سرخاکی رامین 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اغاجاری)شعبه 

       دوره خوش

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

صفحه          لغایت           

:جمع تعداد قبولی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15ناصرایذه10451353احمدیمحمد 1

16حاجیاهواز9611352نوروزیاصغر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه باغملک)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16داریوشماهشهر19407313131379حمیدیانصبا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه بندر امام خمینی)

      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  خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد 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

_یدالهاهواز1852118411371احمدزاده محمد اصلوحید1

16جمشیدبهبهان18505435771380احمدیانیکوثر2

15سعیدبهبهان18505063021382اقبالیفاطمه3

17موسیبهبهان18501861541370انبازفرزانه4

16فرهادبهبهان2101362خلفی اصلسجاد5

14مهردادبهبهان185059891385رجادینا6

14محمودکهگیلویه42403280631373رضایی مطهرمحبت7

15فرشیدبهبهان8506162211386صفویانستایش8

15عبدالرضابهبهان8701359فرشید فرسحر9

17حیدربهبهان961358فضلی نیاغالمرضا10

16محمدبهبهان4931350مجدیمرتضی11

17نصرالهبهبهان18502974791367مرفوعبیتا12

16جمالبهبهان75091367یوسفی منشفرشته13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه بهبهان)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علیرضاآبادان18195331151356اسفندیاریمولود1

17کتیهآبادان18198702861365باجیزینب2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

صفحه          لغایت                  دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه خرمشهر)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18سیدحسنتهران146684831371ترابیسید مجید1

17صفردزفول301364جمشیدی نسبمحمد2

17محمدعلیدزفول3511351حاجیمنصور3

15سیدعزیزدزفول73931355حسینی نسبسید حسین4

15یحییمیاندواب29704381271355دبیرحاج حسن علیانریمان5

15هوشمنددزفول19910974841381رفیعی سامانیهدیه6

15تقیدزفول22881340سیاهی آهنگرعلیرضا7

15سید محمدعلیدزفول19901483011369علویزهرا سادات8

15محمدصادقدزفول19909091591378کالنتر نژادسارا9

15محمد علیدزفول12271358مزبان زادهمهدخت10

16عبدالکریمدزفول1511364نواب پورمهسا11

15محمد رضادزقول19910993811381نیکومحیا12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه دزفول)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14رضارامهرمز1900489241380رضازاده بهبهانی نژادسارا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه رامهرمز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16غریبشوشتر18709181091386حسین وندعسل1

16مرتضیشوشتر18702236241371طاهری نیااحمد2

17محمدشوشتر18706942361381عبابافیان زادهپریسا3

15حسینمسجدسلیمان21541361علیزادهفروغ4

15شوشتر24091360غریقسیما5

17حسنشوشتر18707800001383قبادی پورمحمد مهدی6

16حسنشوشتر3601361مقدمی جهندیزیالهام7

15مرتضیشوشتر18705899041378نیک مهرحدیث8

15هاشمشوشتر18707846771383هاشمی مقدمفاطمه9

15کریمدزفول18708631781385یوسفی فردغزل10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه شوشتر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سهرابشوشتر18820697141362درویشیمعصومه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه گتوند)

صفحه          لغایت           دوره خوش

: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

:   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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه اللی)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عبدالرحمنماهشهر194119799266بهمئیمهری1

15عبدالرضارامشیر662986768861دانشمندطیبه2

14حاطمخرمشهر189935587250درویشیمحمدرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه ماهشهر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علیرضامسجدسلیمان19702981211356الماسیابراهیم1

14محمودمسجدسلیمان19722881991367طوفانشیدا2

16جهانگیرمسجدسلیمان19607787651384مکی پورمحمد مهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مسجد سلیمان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15غیبعلیخدابنده43600665971368خلجیزهرا1

15حسینعلیخدابنده43606518991382ولیمهدی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی2:   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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه خدابنده)

       1     لغایت    1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_محمد نبیابهر6511365بهرامیدنیا1

18اله وردیابهر148551351شهبازی آزاداصغر 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه ابهر)

       1     لغایت    1صفحه            دوره خوش

:جمع تعداد مردودی2:   جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

15عشقعلیابهر921357زمانیاکرم 1

_علیرضاتهران59411381مرسلیآناهیتا 2

14خداوردیابهر136621357میرچراغیمینا 3

17حسنخرم دره 2713511351نوحیمهران4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه خرم دره)

       1     لغایت    1صفحه            دوره خوش

:جمع تعداد مردودی2:   جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عین اهللزنجان16421364اسکندریمرتضی1

14عزت اهللتکاب26731314تقویعباسعلی2

16عبدالحمیدخرمشهر1281349خزائیزیبا3

13ناصرزنجان3931361خطیبیحمید رضا4

14قربانعلیزنجان42701507341368عزیزیفاطمه5

16علی اکبرتهران225204141378کریمیمحمود6

17حبیب اهللزنجان981366محمدیمریم7

14جلیلزنجان42714970611380نصرتیحدیثه8

14فرمانزنجان13071361هاشم پوروحیده9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(شعبه زنجان)

     1     لغایت      1صفحه            دوره خوش

1:   جمع تعداد مردودی8:   جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علیدامغان17261365ترابیمحمد مهدی1

17ولی الهدامغان34941367جندقیانشکوفه 2

16حسیندامغان48961366حاجی پروانهحامد 3

15عباسدامغان99201382فراتیکوثر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه دامغان)

     1     لغایت      1صفحه            دوره خوش

1:   جمع تعداد مردودی8:   جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

20منوچهراصفهان13611358اعتضادیاعظم1

15سعیدسمنان53000460611378ایران بخشرضا2

16محمدسمنان45601901941376بافقیسپیده3

17عباسعلیسمنان45601561311374باقیانفاطمه4

18مرتضیسمنان45600103661368پهلوانمطهره5

20حسنسرخه671355حسنانمحمود6

16محمدسمنان45602756711380خرمیانمهدی7

16غالمرضاسمنان56951366دالرامعلیرضا8

15عباسعلیسمنان45603334751383شاهیآذین9

16اسماعیلسمنان45601041821371صفامحدثه10

_عباسعلیسمنان53000587771381عالییمهدی11

15سید جوادسمنان45601703551375کیاءمطهره سادات12

18محمدعلیسمنان45600630951370مکیمحمد 13

17سید غالمعلیمشهد7601364ملک جعفریانملیحه سادات14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه سمنان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمدعلیشاهرود11601364ابراهیمیزهرا1

18محمدعلیشاهرود45804232591381بخشیدانیال2

17محمودشاهرود56191367بوجارریحانه3

17داوودشاهرود45603212721382دیانیمعصومه4

15محمدتقیشاهرود23581363عبداللهیمطهره6

16حسنشاهرود5871363فالحاعظم7

18علیرضاشاهرود45804298501381مسعودیانحسینعلی8

15محمودشاهرود45804334401381نجفیساینا9

19ابوالحسنتهران133941354حسین پورنظام الدین10

19حسنشاهرود45804043191380آهنگریامیرمحمد11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه شاهرود)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_بهرامگرمسار46000517851371عامریبازیار1

_سیدحسنساری57800253041385محمدیسید هانی2

_رضاعلیسمنان45600222081368امیراصانلوراشد3

_علیگرمسار801363رامهمهدیه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه گرمسار)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14رضازابل36608218711387خلدیفائزه1

14محمدرضازابل69201372مظلوممهدی  2

16غالمعلیزابل36600781311368داورملیحه3

16نوراحمدزابل36619530011369پارس فرفاطمه4

_علیزابل36610961171383جامیکوثر 5

14علیزابل36612177711384جامیرضوانه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه زابل)

         1        لغایت  1صفحه         دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17عیدمحمدزاهدان36214324501362ابراهیمیمرجانه1

16اسماعیلزاهدان36212027061359شهریاریفریبا 2

18شریفزاهدان34171373شیخ زادهفرشته3

17غالمرضازاهدان36220390271364میریمسعود4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه زاهدان)

         1        لغایت  1صفحه         دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14کرامت الهارسنجان64800842091383اسکندریرضا1

14کریمارسنجان64800945651384رضاییعلی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه ارسنجان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17سید مرتضیاستهبان25200382411369حمیدیزهرا سادات1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه استهبان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15کا کا الهاقلید25397110221360کاشفاعظم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی مسعود ظهیری

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی رضا علی اکبری

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه اقلید)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_حسیناوز64900687881383ابراهیم نژاددیانا 1

16محمداوز64999023651357اکبریمیثم 2

_عادلاوز64900744191384تابعیستایش3

16ابراهیمالرستان16721358جمالیسلمان4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه اوز)

       1     لغایت    1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18علیآباده5071358آهنکوبیحمیدرضا1

18رضاآباده9481363توکلینرگس2

17بهادرآباده101361تائیدنژادکفایت3

18محمدحسنتهران156751363جان نثارزهرا4

16جمشیداقلید101357دهقانیعزیزاله5

18محمدمهدیآباده 24002838181380سرویامیر6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه آباده)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16غالمعلیشیراز22976828591371باقریفاطمه 1

16سبزعلیبوانات51300251561371باقریانفاطمه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه بوانات)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عباسعلیمرودشت451364فالحی پورلیال1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه پاسارگاد)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدجهرم24601339871369زارعیان جهرمی نیلوفر1

15اسدالهفسا25426764181365میرزاییالهه2

16رحیمجهرم24712418911347نعمتیمژگان3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه جهرم)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیرضاخرم بید68100443021381/2/10احمدپور خرمیسینا1

15عبدالرسولآباده241351/3/20احمدپور خرمیعلیرضا2

14عباسعلیآباده5181357/10/23برزگرنازیتا3

_حمیدرضاآباده68100407301380/8/4تصدیقیسعیده4

_مهرزادخرم بید68100667801384/2/25رنجبرمهسا5

17محمود رضاآباده1351362/6/5سجادیزینب6

14عزیز الهخرم بید68100476461381/7/5فرجیزهرا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

مهدی افروغ: خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه خرم بید)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14داریوشخنج67200236831376دانیالینیلوفر  1

14عبدالعلیفیروزآباد24505601301353محمدی قیرینعمت اله 2

16عبدالرحمنالرستان1481363ابونجمیعاطفه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه خنج)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدداراب249107925941/3/1ثابت فرداسماعیل 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه داراب)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18باباپیرشیراز22992985511358حیدریفیروز1

17عبدالعلیبویر احمد1366حسین زادهعلی اکبر2

16فضل الهبویر احمد42306757041353دبیری منشفرزاد3

17محمد قلیممسنی23802900241373قیصریفاطمه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه رستم)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_اویسسپیدان2540149531379توسلیسارا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه سپیدان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدحسینسروستان51497654571358نیکبختابوذر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه سروستان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16یعقوبشیرز41571365ابراهیمیسپیده1

14عید محمدزاهدان311358ابراهیمیمهدیه2

16محمدحسنشیراز35151363اسالمیساره3

16سهرابآبادان11621357بردبارشهناز4

15حبیبشیراز14191346بهرامنفروغ5

14سید حسنشیراز22843244791385پای گذارسیده مارال6

15عزیزالهشیراز161364پویان گهرالهه7

16علی مددمرودشت5131367جعفرییلدا8

14محمد مهدیشیراز22815610031372خوش نیتمائده9

15علی رضافسا22804018781369دشتبانیزینب10

_صالحشیراز28171360دشتیرقیه11

15حجت الهشیراز2841361ده بزرگیسمیه12

14حسیناقلید25302500731379رئیسیفاطمه13

16علیممسنی23800646951368رستمیآناهیتا14

14صفدرفیروزآباد24403280571373رضاییلیال15

_الیاسفیروزآباد1761364رضاییهنگامه16

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه شیراز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14قربانعلیفیروزآباد281352روحیفاطمه17

14محمدقم3709618541372زارعیعارفه18

14اله دادشیراز15961358زروانیطیبه19

17علیالرستان65671361زمانیهنگامه20

16صمدشیراز12581365شکریسارا21

15نصرالهبوشهر2071361شیخیمحبوبه22

16اکبرمرودشت24200918921368شیرزادیانسیه23

14غالم علیفیروزآباد میمند721359طاهری میمندیزهرا24

_مجیدالرستان25005315891380علیزادهساجده25

14مجیدالرستان25005315701380علیزادهعارفه26

_جهانگیرفیروزآباد24405907541381غظنفری شبانکارهمریم27

15جعفرشیراز94951367غالمیافسانه28

15مسعودآباده24001472991372کریمیساغر29

15ابراهیمشیراز22802812521368مافی بنی اسدییاسمین30

14احمدشیراز241341محمدیناهید31

15حسینفیروزآباد24405569981380معصومه بنکیانسیه32

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه شیراز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

16مسعودشیراز22803063791368نامدارحدیث33

16حاجیشیراز8701347هوشمندفاطمه34

15محموداقلید22491365کبیریصدیقه35

16محمدعلیشیراز60391367کشاورزمریم36

16قربانعلیفیروزآباد13871354آتش برگحسن37

16محمد حسینفیروزآباد24403637231374آتش برگصادق38

15ابوالقاسمفیروزآباد31360آتش برگمحمد39

17محمدابراهیمارسنجان531355اسکندریمرتضی40

14سید محمدشیراز22834263751381حسینیسیدعرفان41

17عبدالعلیجهرم24601270811370رحمانیانمحمد42

14اکبرفیروزآباد24400593901368رضایی بنکیروح اهلل43

16خلیلشیراز3321349زارعقادر44

14محمودفیروزآباد44021352زرینیغالمرضا45

15سید علی اکبرشیراز14981344ساجدیسید احمدسعید46

17حبیبتهران47341364عسکریرضا47

15غالمرضاشیراز22808919481370فالح زادهمحمد48

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه شیراز)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سید محسنشیراز22838523901383لسانیسیدآرش49

17احمدفیروزآباد11201352مرادی پورخداخواست50

15عباسشمیران91334مشیرقباد51

14حبیبشیراز1811344منافیمحمدرضا52

_سلیمانشیراز22839224451383مهدویسیدمحمدمهدی53

_محمد تقیشیراز22842093001383ناظمیمحمد امین54

14غالمعباسآباده37091357نعمت اللهیمحمدعلی55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

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

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

( شعبه شیراز)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسین فسا25713820121359 آرشصدیقه1

14 بهادر فسا25717398081359 آقاجانیوحید2

15 احمد فسا25602198161371پرستارمریم3

16محمدکریم فسا25716738411351 تقواییمحمد حسین4

14حمزه فسا25600521991368 ثمنداوود5

14عبدا لرحیم فسا25625713521364 سهراب پورفریده6

20رشیدفسا67300372291379 کریمیانعلیرضا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه فسا)

        1       لغایت   1صفحه          دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14امیرحمزهنیریز25501474211373بنی اسدیمحبوبه1

15علیرضاکازرون23604862761376شریفیانیاسمن2

16علی المرد51596257811358صادقیجواد3

14عباسکازرون23704401471354عباسپورفرزانه4

16عبدالهکازرون23606639091380ماندنی پورالهام5

18هدایت الهکازرون23720693061363محسن پورزهرا6

14محمدباقرکازرون23606930261381موذنیمحمد7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(  شعبه کازرون)

    1     لغایت       1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14فرخالرستان25005924211383سعدی پورامیرحسین1

15حسین علیآبادان1471349شیداییزهره2

14ناصرالرستان250065334011385صفاییمائده3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

جعفر عباس زاده: خانوادگی 

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(  شعبه الرستان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16شهرامشیراز22829291601378احمدی دوقزلومحمد حسن1

16شهرامشیراز22834148061381احمدی دوقزلومحمدحسین2

16قیصرمرودشت24203280511370بذرگرفاطمه 3

18علی قربانفیروزاباد24400609171368پالیزانمهرداد4

18محمد تقیشیراز22835461921381رحیمی نژادسارا5

18نصیرمرودشت24209376191381زارعمهشید6

14سید بهادالدینمرودشت242307651383سجادیانسید علی7

16ابراهیمکوار68300491481378کواریفاطمه 8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه مرودشت)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14مسیّب المرد515005610370/6/28ا حمدیسمیرا1

14محمودمهر657009563382/6/31قاسمیفاطمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه مهر)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سیروستهران249477681381خسرویمبینا 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه نور آباد)

       1     لغایت    1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمد نی ریز69831375-کامرانی کوثر 1

19امرالهنی ریز31375مظفریقهرمان2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه نی ریز)

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

       1     لغایت    1صفحه            دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ولی الهقزوین43108622841373مروتیمرتضی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه الوند)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_محمدآبیک50800381441370جعفریرویا1

14جمشیدساوجبالغ50801667701379جعفریمحمدجواد2

_علیآبیک50802122511383عزیزیعرفان3

15علیآبیک50801357431376عزیزیعلیرضا4

_محمدرضاساوجبالغ50801873281380عبدلیمهدی5

_سید ابوالفضلساوجبالغ48905030721381عیسی پورسیده یگانه6

15غفورقزوین50802124891383مرادیمحمدمهدی7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه آبیک)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_علی اصغرتاکستان2675058لشگریفاطمه1

_عباستاکستان539007789377لشگریحمیده2

15محمدتقیتاکستان559007672277لشگریفاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه تاکستان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15هادی قزوین 140421367اعتقادی محمد رضا 1

16محمد کاظمقزوین 43105570821371آقا حسینی  مجید 2

_محمود قزوین 43101744691368بدری   سجاد 3

15حجتقزوین42321362خوینی ها  افسانه 4

15حسین قزوین17681360دادور راحله 5

17اصغرقزوین 43110700711357دل انگیز میالد 6

15علی اکبرقزوین 43118695511383رجائی فر محمد علی 7

17سلمان قزوین 760031357روئین تن گشایه مریم 8

15غالمحسین قزوین 111361سلطان پناه  علی 9

_امان اله قزوین43117659081382صفایی سیاوش 10

_منصور الیگودرز 41607068611381طاهر گودرزی زهرا 11

16مستعلی قزوین 28591362عباسی شیرین 12

_حسین قزوین 43113994991378عموئی   زهرا 13

_علی محمدقزوین 43117819891382کاظم پور      سارینا 14

_فضائل قزوین 11591352کلهر  نیره 15

15علی اصغرقزوین 43101118741368کیال   متین 16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه قزوین)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

_محیدقزوین43119592571384گرجی دوز مهدی یار 17

_عبدالناصر بوئین زهرا 641361مافی   اعظم 18

16ابراهیم کرمان 2101360معین الدینی سرور 19

_علی قزوین 74161366نجفی   رویا 20

14عبداله قزوین 43122063511386نوروزی گوهری همایون 21

22

23

24

25

26

27

28

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه قزوین)

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سیدغالمتهران779153ابراهیمیسیدناصر1

    غابوالفضلقم37232469180افضلی پورسیدامیرحسن2

_سیدحسینقم03722834211381حسینیبهاره سادات3

_سیدجعفرنجف16146حسینی امینیمنصوره سادات4

14حسینقم03715853091376خانیحمد رضا5

14محمودقم038590378265درافشانمجید6

14حسنقم37277908584دفتریعلیرضا7

18محمدقم03714917381375رجائی پورفاطمه 8

16حسنقم1345046رضایی قمیفرزانه9

18غریبقم14031360زعیمی یزدیمحمد10

_مسلمقم051سلیمرقیه11

15یداهللقم037021002668سلیمانیفرزانه12

15محسنقم22220080شاطریانآرزو13

15علیقم037255381882شریف زادهفائزه14

15حسینقم2538457طاهریزهره15

15غالمعلیقم99663عابدین زادهساره 16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه قم)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_ابوالفضلقم037240301881عبدالهیشایسنه17

15مجیدقم037209081879عظیمی طاهریمحمدامین18

16محمدهاشمشیراز250864علیائیحمیده19

15محراجعلیقم037197655379عیوضیفاطمه20

   غحسنقم037273873783غالمیفاطمه21

_مجیدقم081فروغی پورغزاله سادات22

18علیقم20620479کلهرنیامهدی23

18داودقم03706200381370کدخداییفهیمه24

   غحبیب الهقم82801367گائینیمینا25

18محمدرضاقم387866گندم گونمجید26

14عباسقم083محسنی مجدعلی27

  غحسنقم037263056183معصومیانسارا28

15علیرضااصفهان127347664680موحدی منشزهرا29

16حسینقم037082748171مومن پورریحانه30

17شیرعلیقم486666نقی پورفاطمه31

19اصغرقم1094147نیک خویمجید32

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه قم)

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علیتهران002276550678هراتیانفاطمه33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

( شعبه قم)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

      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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدعلیبیجار37812690271355سعید محمدیداود 1

14محمدبیجار37701239211370صابرینسترن2

16سیدکاظمبیجار37703163621380موسویسیدعلی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه   بیجار                       نام 

و نام خانوادگی رضا آوجیان

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی بیجار           نام و نام خانوادگی مهدی 

سلطانی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه بیجار)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدقروه558936156758/9/5جوانمردیمنصور1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه دهگالن)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سعیددیواندره3351362حبیبیشهین1

14سیدمحمدطالبدیواندره841366قریشیسیدمیالد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه دیواندره)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16جمیلسقز37504650881376رستمیمهران1

14محمد صالحبانه75151348رشیدیشهال2

18علیسقز37503100511373ظریفیآمنه3

14عبدالرحمنمریوان671350دلنواعطیفه4

16خالدسقز441364صادقیآمنه 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه سقز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سیدمحمدسنندج5531347حسینیعبدالباسط1

15علی محمدسنندج23901361ساعدپناهدریا2

_لطف اهللسنندج37201608071369شافعیچیمن3

15برهانسنندج22831364عزایازیگلنار4

16محمدسنندج37209152121379مرادیسناء5

16خالدسنندج4001367نصرالهیشیالن6

14وریاسنندج37211593651383هاشمیآیرین7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه سنندج)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_محمدقروه37903200051374اذانچیآزاده1

14عباسقروه26291365بهاریسحر2

_فتح اهللقروه39411366حیدرینسیبه3

14محمد صالحقروه121360خالدیانمحمد4

15یداهللقروه51360صمدیفریده5

16هاشمقروه37908175111361فعله گریزهرا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه قروه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسیننهاوند39505597011380/08/29ابوالفتحیمیکاییل 1

14محمدمریوان22671350/06/01جوانرودی سروه3

14امجدمریوان1384/07/07رحمتی  ژوان2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه مریوان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_مهدیکرمان29818556971385اباذریانیاسمین زهرا1

16مجیدکرمان29816350691383ابراهیمینازنین فاطمه2

14کاووسرابر1383افضلی ننیزمهناز3

14محمد رضابافت31201344491371آقایی افشارمسعود4

14اکبرکرمان35181362پژوهشمرتضی5

14امیرکرمان29818680811386ترابیامیرحسین6

_مرادکرمان311352خواجه پورمریم7

14محسنکرمان29814668361382دربری پورزهرا8

_ایت اهللبم31005328641383دریجانیفاران9

14علیرضابم31005469971384ذهبی نژادمحمد10

_رمضانکرمان29803661961370رحیم آبادیروح اهلل11

_محسنکرمان29814037711381ریحانییسنا12

14ابراهیمکرمان29816450991384زندکیانا13

19ناصربافت31200252241368سالجقهعبدالرضا14

14محمد حسینکرمان4791364شیروانیانیس15

_منصورکرمان15351364صرافیزهرا16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه کرمان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16منصورکرمان15361364صرافیزیبا17

14محمودکرمان29814151741381طاهریفاطمه18

14محمد رضاکرمان29813435801381کهنوجیعاطفه19

14مسعودکرمان29803529261370گنج بخشنعیمه20

17چراغجیرفت129491358گیالنیعلیرضا21

_علیبافت6871362منظری توکلیزهرا22

14ابراهیمزاهدان75031365مهاجریخدیجه23

15محمدرفسنجان31358بلندیروح اله24

16اصغررفسنجان4301348بلندیعلی25

_نجفشهربابک124731356زینلیعباس26

16سهرابکهنوج31502117781370صالحی نسبسلمان27

_منصورسیرجان30607139951384آذر پیکانصبا28

_احمدسیرجان30606498631382اکبری نسبمبینا29

18رمضانبافت441366بیگلریرضا30

15علی اصغرسیرجان117031366حاج قنبریسعیده31

_جوادسیرجان30605664291380خواجوییامیر محمد32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه کرمان)

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

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

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عباسسیرجان4231366رنجبرمحدثه33

_سید مهدیسیرجان64291365سجادیسید محمد رضا34

_یحییسیرجان30608320051386قاسمی پورافشاریسنا35

_احمدسیرجان30603807321375کارآموززهرا36

_حمیدسیرجان30606996411383علی آبادیآیالر37

_اسماعیلعنبرآباد6060209771382احمدی نیازیاسمن زهرا38

14سید ابوالفضلجیرفت30207385121384روشن مقدمکیانا سادات39

_احمدبم151363سیدینجمه40

16شهریارجیرفت21363طاهری سرو تمینفاطمه41

14شهریارجیرفت3281357طاهری سرو تمینلیال42

43

44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه کرمان)

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

صفحه                 لغایت                          دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیمرداناسالم آباد3330211321371خسروییاسر1

16حسنگیالنغرب105571350منفردیعلی اشرف2

15کریماسالم آباد8171358منصوریسیاوش3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه اسالم آباد غرب)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عبد المجیدسوسنگرد198030646173/09/03ارفعپریسا1

15نوراهللسنقر335981199264/03/01اسالمیفاطمه2

14پرویزسنقر335949998054/09/04امیریامیر3

14امیرسنقر335036571183/06/04امیریآیناز 4

15عباد اهللاسدآباد401120439053/03/15پناهیفردین 5

15مرادعلیسنقر335992926865/06/29پناهینسرین 6

18خلیلسنقر335021691975/02/11حاجی مرادیسحر 7

17پرویزسنقر335981914464/06/30حشمتیالهه8

15بهرامعلیسنقر335955645362/07/13خامسیمجید 9

16سیف اهللسنقر335943430726/04/10سرحدینصرت اهلل10

15فریدونسنقر335950251555/01/10شاکریزهره11

15مرادعلیسنقر335815281257/12/10صحراییفاطمه 12

15نصرت اهللکرمانشاه335032647181/01/01فالحیکیمیا13

15عباسعلیسنقر335955138962/02/04کماسیمعصومه14

16غالمرضاسنقر335012450171/11/01محبیسارا15

17حسنعلیسنقر335887244049/06/25واحدیسلیمان16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه سنقر)

        1      لغایت   1صفحه           دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14باقرصحنه49602368841381ابراهیمیروناتا1

14باقرصحنه49602368761381ابراهیمیرومینا2

19نادعلیصحنه49602118141379حاتمیعلی3

15حسن رضاصحنه49601009821372حاتمیفاطمه4

16رضاصحنه49601226171373محمدی نژادفاطمه5

17غالمعلیصحنه17171365مرادیمیثم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

مراد زندی پیام: خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

رضا حاتمی: اسالمی            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

(  شعبه صحنه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سلماناسالم آباد334027618848/6/2زارعیحیات1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه قصر شیرین)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیکنگاور33002166471384کرمیامیر1

18نوروزهمدان38718602631345محمدی فرمحمد تقی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(   شعبه کنگاور)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15کریم رونسر 641348آریان سلیم 1

15علی کرمانشاه 2841343اکبری شریف 2

20قاسم کرمانشاه 6341358احمدی محمد علی 3

14کرمانشاه 2231338بهمنی جهانبخش 4

15یداله کرمانشاه 14801358باون پور حامد 5

15مراد اسالم آباد 5661357جانجانی خلیل 6

14سیامک کرمانشاه 32428306111382خدایی سبحان 7

16یحیی کرمانشاه 1431353دورویی اسد 8

16علی آقا کرمانشاه 378951357رضایی حمید رضا 9

15عبداله کرمانشاه 1381ملی سویلماوی علی 10

15کسعلی کرمانشاه 106281366شیخیان جلیل 11

17محمد سعید کرمانشاه 491363صادقین محمد علی 12

15صفر کرمانشاه 6441364عظیمی آذر سعید 13

14اصغر کرمانشاه 32423992851380علیزاده عرفان 14

16احمد کرمانشاه 32409330811371میرانی علی 15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(    شعبه کرمانشاه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عبدالعلی کرمانشاه 32422015901378آرامنش لعیا 1

15علی حسن کرمانشاه 191151360پاک نیت الهام 2

14احد کرمانشاه 1381ملی جلیلیان مبینا 3

14علی اکبر کرمانشاه 32420686771347حاج علی اکبری سوسن 4

14اصغر کرمانشاه 32405469731369دارستانی شهری زهرا 5

14علی اکبر کرمانشاه 72461366سلطانی محیا 6

15جهانگیر کرمانشاه 32408478251371شفیعی نازنین 7

15برزوکرمانشاه 13501355شاپسند فاطمه 8

16علی نقی کرمانشاه 6121364مظفری مجد سمیرا 9

17همه مراد کرمانشاه 12471360محبی اکرم 10

15نصرت اله کرمانشاه 20351360هاشمی در بادامی زهره 11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(    شعبه کرمانشاه)

صفحه          لغایت           (خانمها )       دوره خوش   



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمد حسیندهدشت42400558741368چرامینزیبا 1

15مجیددهدشت42405432411381نادریعلی 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه دهدشت)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17قبادگچساران51358ساالریمجید1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه گچساران)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سیدحسینبویراحمد42209543761385رضایی زاده سیده آرمیتا 1

15محمدصادق شیراز 107731348عزیزی اردکانی علی 2

15محمد یاسوج 42209260621384کمالی پناه فاطمه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه یاسوج)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19علی اکبرگنبد12891362اردنجیمحمد1

18علیگرگان21102820451370آسودهسوسن2

18علی اکبرمینودشت751358اقبالمحمدحامد3

16حاجی محمدگنبد20211302411384آق پورعبداله4

18علیگرگان21109508891380برزنونیفائزه 5

19کردکویگرگان27741358پاوشمرضیه6

19سیدنظامکردکوی30131367حسینیسیده مریم7

18محمدعلیتهران95271354راستجوپیروز8

19امیرجاجرم11353ذبیحیحمیدرضا9

19کیانوشاصفهان12733993741379سلیمانیسروش 10

    15محمحسینگرگان26892689شهرکیزهرا11

20حسنکردکوی701353صیادنامنی...ذبیح ا12

18محمدعلیکردکوی3031346عربطلعت13

17عبدالعزیزگنبد21331کریمی اینچه برونعبدالخالق14

20نقیگرگان21101600981369کریم زادهسارا 15

20یدالهگنبد72741361گیلکیمهدی16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه گرگان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18غالمعلیتهران58801357مقدم بقاهما17

15حجتگرگان21110240151382ملک حسینیسارا18

14عزیزگرگان23381361مهاجر نوعیزهرا 19

17علیرضاکردکوی301363یزدیمهدی20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه گرگان)

      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

16محمدعلیسیاهکل51790517541350فروزشلیال1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                نام و نام 

خانوادگی رامین پیری

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی    نام و نام خانوادگی الناز نجاتی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه املش)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18جابرآستارا26101910731381دلق پوشامید 1

18مرحمتآستارا26101989141381ضرابی شیرآبادمحدثه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                نام و نام 

خانوادگی رامین پیری

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی    نام و نام خانوادگی الناز نجاتی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه آستارا)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عباساستانه اشرفیه27301617321371حجت انصاریراحله1

17شهراماستانه اشرفیه27302234011377دلیرییاسمن 2

16رضااستانه اشرفیه27302437981378رستگار  زهرا3

17استانه اشرفیه27302718211380عابدینی داخلعلی 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه آستانه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_حسینبندرانزلی26801365اعتقادیآزاده1

14حسنکرج312398271باهری مقدمعلی2

15رمضانرشت25813726051380حسن پورفاطمه3

17غالمحسیناهواز3741351سیفیسیما4

17محمدحسینرشتشعبانیانجعفر5

16غالمپورزهرا6

17محسنرشت191فاطمیاحمد7

16حمیدرضارشت25813538311380کارگرعسل8

16بابکرشت25815092951382مسیح زادهمدیا9

15گلعلیتالش11761365مقدمیآیالر10

15نعمت الهرشت2580948120نمازیامین11

15هاشمیحدیثه12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه رشت)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عبدالهتا لش57096196471346ابراهیمیباقر1

16عنا یت الهرضوانشهر57001561211383احمد نیاصدرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه رضوانشهر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حسنرودبار26592417831351بابایی حلیمه جانی  علی1

15فریدونرودبار26593291681352حاجی پورکیومرث2

16مالکرودبار26501470591372عسگری رزاقیفاطمه3

17سید راشدرودبار26500862541370نظام دوستسیده زینت4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه رودبار)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17غالمعلیرودسر26912977311360حسن نژادنرگس1

17محمدرودسر26916165841367عبداهلل زادهمهین2

15علی اکبرمشهد9396233581351عشوریاعظم3

17علی اکبررودسر26800839461369هوشیوارآمنه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     شعبه رودسر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15نادرفومن1341حسنیابولحسن1

14رحیمصومعه سرا26702258371375رسامنرگس2

17علیصومعه سرا26700294851368زاهدارزو3

14سید محسنصومعه سرا26703475681381سیدی زادهسیه مهنا 4

17سید حجتصومعه سرا26791096861379شمس زادهسید علیرضا5

15کاظمصومعه سرا26703699441382گلی نامزینب6

             18رحمتتالش2161354گنجی زادهوحدت7

16واحدصومعه سرا26704042351384نعمت پورحسین8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(      شعبه صومعه سرا)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_رسولرشت26603416641383تیغ نوردمحد ثه1

16عباسفومن26602198011375فتحی نژادزهرا 2

_غالمرضافومن28111350موسی پورمسعود 3

16عیسیفومن26602081661374نجفی پورمنصوره4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه فومن)

      لغایت    1صفحه        دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16صالحالهیجان27103624491380آقا زادهساناز1

14رامینالهیجان27103970481381باقری مطلقریحانه2

15حمیدالهیجان27103884051380خوش سیماآناهیتا3

14حسینعلیالهیجان27223769621362علی نژادمهد یه4

16اسمعیلالهیجان27101056161370امارتی موسویسید ه فا طمه5

_حمیدتهران1383جم نژادآناهیتا6

14هادیالهیجان1382هاشمیشیما7

14حمید رضاآستانه1378جعفریفاطمه8

14الهیجان27103587941379محمدیپریا9

15محمد زمانالهیجان27302886781381رفیعیمهال10

15حمیدرضاالهیجان27103807651380حمیدی مد نیوحید11

15احمدالهیجان27218945441353فرجیبتول12

16حسینالهیجان27103974471381فالح خوش چهرهامین13

18اسمعیلرامسر22796952351359احمدی میرصادقیسیدحامد14

14داریوشالهیجان1384غالمیدرسا15

14رضاالهیجان1386شرفیآوینا16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه الهیجان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17رحمتسیاهکل5779642941356خداپرستشیده17

17ساسانالهیجان27225845061366گل بستانیفاطمه18

14رضاالهیجان27104388361383کریمیراضیه19

14رضاالهیجان27103381571378مباشرامینیزینب20

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

( شعبه الهیجان)

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمد لنگرود2401362سمیع املشیزهرا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه لنگرود)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

17داریوشماسال51697523181363جهانبخشوحید 1

18محمودتهران0.0746670761360جهانسوزمریم 2

16اسمعیلماسال51699744771365روحیمعصومه 3

16ولیرشت51601195821380شکاریامیر مسعود4

18سمیعماسال51601279841381ضیاءمحمد مهدی5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه ماسال)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدرضاالیگودرز99681379پوالدوندسجاد1

16علیرضاازنا271356حبیبینسرین2

14حیدرازنا1141354ضیابخشمحمدرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ازنا)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حیدرالیگودرز41600822111368احمدی فرامین1

16محمدرضاالیگودرز41603955381373سیاریزهرا2

16جمعهالیگودرز41718322171361ملک محمودیعبدالحسین 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه الیگودرز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمد رضا بروجرد951335بهنیامحمود 1

14محمد رضا بروجرد41210615271385حسنوند سما 2

16محمد عیسی بروجرد4381353خسرویانفیروزه  3

15رضا بروجرد41205747171375سبحانی الهه 4

16مجید بروجرد41208203611380عزیزی روزبهانی میترا 5

16مسعود بروجرد41205413711375فیضیفرناز 6

17داوود آبادان721333کشکولی محمود 7

17غالم بروجرد21361کاظمی رضا 8

16عباسبروجرد141741345کامیاب سهیال9

18محمد ابراهیم بروجرد41201020251369گیوکی مبین 10

15علیرضا بروجرد41208257281380گودرزیمهشید 11

17علی احمد بروجرد150501355گودرزیمحمد رضا 12

16رضا بروجرد2981362مظفریصالح 13

16مجیدبروجرد412082036180عزیزی روزبهانیمیترا14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه بروجرد)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19علیخرم اباد407333670366حیدریرویا1

16محمد عیسیبروجرد43853خسرویانفیروزه2

19محمدحسینخرم اباد406050549871دباغشراره3

20اسدالهخرم اباد46160رشیدیماندانا4

18داریوشتهران15206874080رضاییفاطمه5

15رضابروجرد412057471775سبحانیالهه6

16مسعودبروجرد412054137175فیضیفرناز7

17غالمبروجرد261کاظمیرضا8

16عباسبروجرد1417449کامیابسهیال9

17داودابادان7233کشکولیمحمود10

15علیرضابروجرد412082572580گودرزیمهشید11

17علی احمدبروجرد1505055گودرزیمحمدرضا12

18محمدابراهیمبروجرد412010202569گیوکیمبین13

18علی عباسخرم اباد406092769475نظری فردشادی14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه خرم آباد)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حیدرالیگودرز416008221168احمدی فردامین17

17ایرجکوهدشت419080758384ازادمنشکیانا18

14محمدرضاالیگودرز416063996879پوالدوندسجاد19

16علیرضاازنا2756حبیبینسرین20

15محمدجعفربروجرد412106152785حسنوندسما21

14محمدحسندلفان420022515872زارعیاناسمائ22

16محمدرضاالیگودرز416039553873سیاریزهرا23

14محمدولیدلفان42009833469شهریاریطاهره24

14حیدرازنا11454ضیابخشمحمد رضا25

14علی اکبرکوهدشت419016590570غالم زادهزینب26

18علی اقادلفان420019670071کاظمی حاجی ابادیمحمود27

16رضابروجرد29862مظفریصالح28

16جمعهالیگودرز66161ملک محمودیعبداحسین29

16عبداعلیدلفان1563نجاتیحسین علی30

15طالبعلینوراباد420031546774نجف زادهفائزه31

15برانازارکوهدشت419965نعمتی پورعلی32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه خرم آباد)

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15پرویزکوهدشت419066505380کرمیسیاوش33

15پرویزکوهدشت419036396073کرمیشیما34

17ایرجکوهدشت75831384آزادمنشکیانا35

14علی اکبرکوهدشت59051370غالم زادهزینب36

15کوهدشت14991360نعمتی پورعلی 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه کوهدشت)

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

صفحه                 لغایت                          دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمد حسندلفان42002251581372زارعیاناسماء1

14محمدولیدلفان42000983341369شهریاریطاهره2

18علی اقادلفان42001967001371کاظمی حاجی ابادی محمود3

16عبدالعلیدلفان42097414691363نجاتیحسین علی4

15طالب علینورآباد42003154671374نجف زادهفائزه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شعبه نورآباد لرستان )

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_شعبانآمل21422292121363احمدیشهرزاد1

14حسینآمل21310195211385گل زادهامیرعلی 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه آمل )

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_یاسربابل51385-139844-205آقایی ساداتی زهرا 1

16سیدنعمتبابل18621363ارشادی سید حمید2

_عباسقم41384-87086-372بخشنده حانیه 3

_علیرضاتهران 106379411384بیگلری کامیار4

14محمدرضابابل361751356پورمشهدی معصومه 5

_محمدبابل771351تیموریان زهرا 6

16ابراهیمتهران 64371361جعفرپور مریم 7

14محمدتقیتهران 449121325حقیقتیمحمدعلی 8

14سیدابوالفضلبابل68591367رکاب پور سید سمانه  9

14مهردادفریدونکنار41374-020312-498سوادکوهیحاتمه 10

_عبداله بابل81382-119583-205فرضی شوبی فاطمه 11

16صفدر شیراز1107771363ممتازی حمیده 12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه بابل )

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17افشاربهشهر91364-135497-218غزالیالهام1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(شعبه بهشهر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمودتنکابن12801362اشکانیزهرا1

14مجیدتهران1507015191383رستم نژادپانیذ2

16ابراهیمتنکابن31382-043336-221شاهریپارسا3

_ابوالقاسمتنکابن1384عبدالهی شیرودیفاطمه4

17سیدحسینکرج3104626731369میرخاتمیسیده سمانه5

14حمزهخرمشهر3381338نظاراترضا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تنکابن)

c   1       لغایت   1صفحه        



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمودچالوس82611354جالل زادهفاطمه1

18نورالهچالوس631001380پورابراهیمفاطمه زهرا2

17ارسطوچالوس7241355فیروزیحمید3

16نصرت الهچالوس681365زرگرکاظمیعطیه4

17رضاچالوس47561370زالی نژادفاطمه 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(چالوس  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

14محسنتنکابن22102137381373امینیمژگان1

14مرتضیرامسر22701342061378حسین پورمحسن2

16ناصررامسر22797207871362غالمرضاییناهید3

15داریوشرامسر22701558411380قاسمیزهرا 4

14هاشمرامسر22797352881364قربیسیده معصومه5

_هوشنگرامسر22701966511385الریجانیامیررضا6

14امیرحسینتهران225996571378میرعارفیننوشین7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه رامسر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیتهران518854/06/04ایزدیمهناز1

14مختارساری220760/06/27بزرگ نسببتول2

14رضاساری2860/06/29حسنزادهمحمد3

14محمد80/10/17رئیسی نیاحسین 4

14احمدساری378/07/1-087471-208طاهری دروپیمهرداد5

14احمدرضا82/09/25عبدیمهتاب6

16یزدانبهشهر241358محکم کار نوذریزهرا7

14مهدی84/07/08محکم کار نوذریالهه8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه ساری)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17      عبدالرحمنجویبار58293039811352بیضاییعلی1

14سیدرضاقائم شهر21500768461383حسینیسیده پرنیا2

14بهروزقائم شهر21504449091375داداشیزهرا3

18       محمدحسینآمل5010579631361داداشیمحمدعلی4

14داراقائم شهر215406963471381داراییصقورا5

14داراقائم شهر21506963471381داراییطهورا6

14    غالم عباسقائم شهر2162572611366مرادیانمریم7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه قائم شهر)

   1    لغایت        1صفحه             دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14برزوکالردشت31381-006142-627نیرومندنیلوفر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه کالردشت)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14احمدآمل133261367حبشیبهروز1

15رستمنور3251358نیازی محسنیسهراب2

17عباسآمل21304723461375خوشنویسانام البنین3

_میرسلیمانتهران250181366موسویمعصومه4

ـــــــ5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه محمود آباد)

     1   لغایت      1صفحه              دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمد رضانکا49901594701377اعالئیمحمد جواد1

15حسینساری20812884221383زیانپوفاطمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه نور)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سیدجوادنوشهر180/11/23-024559-219حسینی تبارسیده محدثه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه نوشهر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16امرالهدلیجان200767ابراهیمینفیسه 1

16سیدسلمانتهران83ابوالقاسمنیما2

16محمدخمین5585022611355احمدیمریم3

15علی اراک5325879871363اسکندریالهه4

14علیقم79امیریمحمدجواد5

13محسناراک5214273041381ایبک آبادیحسین6

14علیخمین5503111811382باباییهستی7

13مهدیاراک5215053131382باباییپرنیان8

16علیرضااراک52092598175باباییفائزه9

16علیخمین5503409121384باقریساجده10

17علی حسینخمین5500790331370براتی زادهمریم11

_غالمحسینآشتیان51005159684براتیفائزه12

14یداله اراک5207072731373پورتقیفریبا13

16قاسمخمین27256ترابیمهدی14

12حسیندزفول199110054181جنتیفاطمه15

16منصورخمین5501871701375جوادیمحدثه16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مرکزی)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علی آشتیان51003307576چنگیمسعوده17

14علیرضااراک5214901891382چوبندیانفرناز18

16داووداراک5213053731380حسینخانیریحانه19

16اکبردلیجان46360حیدریمرضیه20

12محمدرضااراک392093180781خانجانبهاره21

14سعیدتهران2547832182خواجه مندلیبهار22

15مصطفیکاشان125004296868رئیسیعلیرضا23

13عباساراک232461541379راهپیماپارسا24

16شیرمحمدخمین5500076111368رحمتیزهرا25

15کاظم خمین55026558979رستمیعلی 26

16حسینساوه72رسولیمحسن27

15خسروخمین55023929478رشیدیانرضا28

16علی اصغراراک52129447979رمضانیالهام29

13داوودمالیر393266761151ساریخانیفرح 30

_علی اکبرخمین5501872075سرمدیعلی 31

15عبدالقادرکرمانشاه13611362سیداحترام32

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مرکزی)

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

صفحه             لغایت                       دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14تقیاراک5212392301379شریفی پورفاطمه33

11مهدیاصفهان127391063181شکرانینگار34

14غالمرضامردشت243184511شیفتهمیترا35

17عبداالحد اراک52177814185صالحکیانا36

13عبد الحسیناراک502381358صالحی نظام آبادیالهه37

_ابراهیمساوه82صدیقی پاشاکیپرهام38

16علی اشرفساوه59034164276صمیمیفاطمه39

14عین الهاراک5216637251384صوفی نیستانییگانه40

16شهرامتهران5213400471380طاهرنگار41

14ابوالقاسمساوه57طبیب نیامحمدرضا42

14علیرضادزفول1991261911384عارف نژادسارا43

14مجیداراک5217769451385عبدیسوگل44

15عبدالهسربند62183087961عبدیزهرا45

_عباستفرش5800873791358عسگریامیرحسین46

_یدالهتفرش2457عسگریروشنک47

13سعیدشازند52140365081عظیمیریحانه سادات48

(شعبه مرکزی)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

      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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14حسینساوه67علی خانیندا49

14علی اکبردلیجان57009127681علی اکبریمائده50

14هوشنگاراک53220204959علیمحمدیمریم51

10رضااراک84عندلیبیغزل 52

14فرزندعلیساوه51غیورابواقاسم53

15احمد5211310141377فدویالهام54

16محمدکاظماراک1363قربانیملیحه55

_محسناصفهان12743105711383کریمیزهرا56

14علی اصغرتهران17651357کریمیعلی اکبر57

14حسینتهران719850کریمیمحسن58

13کاظم اهواز1744747471385کفاشانآتنا59

13کاظم اهواز17443316851383کفاشانالیان60

14محمدحسیناراک1362گالبیرضوان 61

14حجتاراک61036425183گاللهریحانه62

17حسینخمین55031174282گودرزیبنیامین63

_علی حسینخمین5529068081گیالنیمحمد64

      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 خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مرکزی)



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18مصطفیخمین1358256لیالییداوود65

14ناصرساوه79محمد علیخانیعلی66

16هاشمخمین5502702481380محمدرضاییزهرا67

17محمدحسنخمین5502647361379محمدیزهرا68

13وحیدالیگودرز484021781581مرزبانسما69

_علی اصغرقم82مالحسنیمهدی70

_عبدالرضااراک52166464001384مهدویزینب71

_سیناساوه81میرافخمیعلیرضا72

15علی اصغراراک41181352میرزاخانسعید73

12رضااراک5209938451376میرعبدالحقیاسین74

14قاسمخمین80نادریدانیال75

13غالمعلیاراک521439411381نجاتیمریم76

16محمدحسیناراک1356نظام آبادیطیبه77

14محمدکاظمساوه85نعمتیانعلیرضا78

14تقیآشتیان51002940174هاشمیایمان79

14محمدمهدیاراک5211808991378هدایتیزهرا80

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

(شعبه مرکزی)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

: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

14محمدمهدیاراک5213811581381هدایتیضحی81

14اسرافیلساوه53یحیوی آذرمحمدرضا82

_محمدرضاساوه59061104683یحیوی آذرفرزاد83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مرکزی)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

14عبدالعزیزبستک54661379-خرم دلیلدا 81

14محمدبستک72921377-گرگیاناسما82

14محمدبستک23381376-خرم دلفروغ 83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

      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

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه بستک)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علی اصغرهمدان551367اعتصامهادی81

16محمدبندرعباس1011359سلیمی پورمهدی82

15علی اصغربندرعباس46441365شاکریهاشم 83

15حسن علیکویت11951366کرمیپگاه84

16محمدعلیداراب51362کوه گردحمزه85

15زینعلالر3421363گراشیعبدالرسول86

16عبدالعلیبندرعباس11851364گرجی زادهصادق87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه بندر عباس)

صفحه                 لغایت                          دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ابوالقاسمبروجن201356علیخانیاحمد 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کیش  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17داریوشاسدآباد40003318841379صادقیشقایق1

15منصورهمدان40004078051384مومندیاکو2

15مرتضیاسدآباد40003460241380نامداریمبین3

16حمیدرضااسدآباد40003472331380نجاتیعلیرضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

       1     لغایت    1صفحه            دوره خوش

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

(شعبه اسد آباد)

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19احمدنهاوند395500360241368آذرپیوندمحمد 1

18جوادبهار5091364حبیبی ابدپیمان 2

16سید اسماعیلبهار1501361حسینی اخگرسید ه معصومه3

17مرادعلیهمدان30321346رضاییحسین 4

18حسینهمدان38612856571380رضاییعلیرضا5

16شکرالهبهار207341357وحدتیفاطمه6

16اسماعیلبهار171961348یونسیجالل 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(شعبه بهار)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حمیدتویسرکان39703578101386افشاریمهدی1

17محسنتویسرکان1365دالوریزینب2

18سید حمزهتویسرکان39700773111369مهدیانسیده فاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه تویسرکان)

        1     لغایت   1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18معصومکبوئراهنگ40202571401373جعفریمهدی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه کبود راهنگ)

           1     لغایت1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14نصرت الهمالیر1363آذرشاهیصدف1

15عبدالرحمنلنگرود1354آرامیلیدا2

15جعفرمالیر1366ابوترابیفرامرز3

15داودمالیر39202940681371پور نقیسارا4

15محمدمالیر1364رحمانیسمیرا5

16نصرالهالشتر1367نعمتی القاص آبادسما6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه مالیر)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

: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

:   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

16بهروزنهاوند39501003931369بذرایینیلوفر1

15منصورنهاوند39501135331369شهبازیمینا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه نهاوند)

          1     لغایت 1صفحه            دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17نادرسنندج37204304311372اسماعیل نسبسوگند1

19امیرعلیهمدان38741413301364امیدی فرمعصومه2

14علیهمدان38611843211379بختیاریپارسا3

17مسعودهمدان38612764091380پیله ورعلی4

15کیومرثکرمانشاه32410031751372خانی علی اکبریشبنم5

16همدان1347خوش روشعباس6

15مرتضیهمدان38612058741379خوش نیتمریم7

14امیر همدان38613383611381درویشینرگس8

18غالمعلیهمدان38603615701368رضایی وحیدیانفهیمه10

15یدالهبهار1363طالبیوحیده12

17فرهنگهمدان1345طالبیانیویدا13

14مهرانهمدان38615657301384قاسمیثمین15

16احمدهمدان38612738611380کرمیمحمد سروش16

: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

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه همدان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عابدینشیراز4101355گودرز دشتیبیتا 17

18مهرعلیهمدان47991352محمدیمحمدرضا 18

16مهدیهمدان88581380هاشمی تبارمریم 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه همدان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16غالمرضامهریز44699494771366آزادیجعفر1

15محمدرضامهریز44600632471371زارع زادهاسماعیل 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فاطمه زارع زادهنرجس دهقانیزاده

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه    مهریز                     نام 

و نام خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

(شعبه مهریز)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ایرجابرکوه503004908873اسالمیهانیه 1

16سیدکاظمابرکوه50300999641381میربقاییفاطمه السادات2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه   ابرکوه  نام و نام 

خانوادگی میناحیدری

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی سید محمد 

هدایتی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه ابرکوه)

صفحه          لغایت                  دوره خوش



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_محمدحسینمیبد44801796311383امامیعلی1

_محمدسعیدمیبد44801476321380باباحسینیمهدی2

15علی محمدمیبد44800896401374دهقانیعارفه3

_علی رضامیبد44801973621384زارعابوالفضل4

14سعیدمیبد44801864921383زارعیثمین5

_محسنمیبد44801732341382شریفیمحمدامین6

_علیمیبد44801776811382فالحسجاد7

_امیرعباسمیبد44801666881382مهدیانمطهره8

14ایزدپناهمیبد44801795501383نیکونژادفاطمه9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی

 مهر و امضای سرپرست شعبه     میبد  نام و نام 

خانوادگی سید علیرضا افخمی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی محمد رضا 

حاجی

:   لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شعبه میبد)

      1          لغایت     1صفحه       دوره خوش

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علییزد44209822841380اخوانمهرناز 1

16امیدیزد44205580081374اسالمیالمیرا 2

17علیرضایزد44205970971375امامیلیال 3

_محمد کاظمیزد44206256941375حاتمیروح اهلل4

16علی اکبریزد991350خبیریمحمد حسین 5

16علی اکبریزد44200483441368خواجه پور حسین 6

17یدالهاردکان2171367خطیبی عقدامریم7

_عبدالحسینتفت1113592زارع رحیم آبادیرقیه8

15مهدیمهریز94313672زارعیان بغدادآبادیمجتبی9

_محمدحسینیزد8571337ساالریمرتضی 10

16سیدحسینیزد44210320341380شیخعلیشاهیسید شهاب الدین 11

14کاظمیزد44210473761380ظریف زادهمینا12

_ضرغامشیراز22839070551383فرهادیآرین13

15محمدحسینیزد11611363فرازیکاظم 14

16سیدعلیرضایزد66206433151375مصدقسیده مهدیه 15

15امیریزد96661366مصون عطیه16

:   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

(شعبه یزد)

      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

به نام خدا

        1         لغایت   1صفحه        دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

_یدالهیزد44211399201381میرجلیلیامیرحسین17

15حسینیزد44209022721379وکیلی زارچفائزه18

_سیدحسینیزد13771358هاشمیسیدمحمود 19

18حسنیزد22201363یاریحمید 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

( شهبه یزد)

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

محمد :اسالمی  یزد          نام و نام خانوادگی 

مهدی راضی

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

               2      لغایت  2صفحه           دوره خوش

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17فضل اهللاردکان444971532261رشیدیزهره1

17مصطفیاردکان444009948376کارگرشریفعلی2

16محمدرضااردکان444013072079یمنیهانیه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            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

( شعبه اردکان)

صفحه          لغایت                  دوره خوش

:جمع تعداد قبولی


