
ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علیاسکو15741361صادقیحسین1

2

3

4

5

6

7
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11
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14

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(آذرشهر                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

1395تابستان - نتایج امتحانات  سراسری دوره عالی

( به ترتیب الفبایی استان )



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محبعلیبستان آباد17198887871367بهرام زادهمحدثه1

2
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نام

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بستان آباد                                     )شعبه  

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

: لطفاً توجه فرمائید

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

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

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

نمره
نام پدر محل صدور تاریخ تولد کد ملی

نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا ف
دی

ر



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1516رحماناهر1352-احمدیاصغر1

17احدتبریز13764180961345اصغری گوارناهیده2

17محمدسمنان45691234911325اصولی تبریزیسلمان3

14سیدزینالتبریز13628642771379امیدیزهرا4

14عطاهللتبریز13635304711382بدوستانیزهرا5

1717اصغرتبریز13784383371363بی باکحسام6

17محمدتبریز13800318421350پاکخوعلی7

14علیرضااهر14905783231380پلمهثنا8

--علیتبریز1337-ثابت نژادمصطفی9

15براتعلیتکاب29485988851357جعفریپیروزه10

1714قادرتبریز13803306101361جمهوریمنصور11

1616محمدحسنتبریز13609902161371حسن زاده بهروزماهرخ12

--سلیمکلیبر51990488641329حسین پورعیسی13

15حسنهادیشهر50596030751328خجسته فرعلی14

1514اصغرتبریز13609781351371خدائیلیال15

14اصغرتبریز13629428121380داوریشاهین16

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

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

نام خانوادگی، به ترتیب ر

الفبا
کد ملی

نمره

: لطفاً توجه فرمائید

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز                                  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد نام

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1717جعفرآذرشهر16901117121373دیزج چراغیرقیه17

16محمدرحیمتبریز13766791751359رحیمیرباب18

-عزیزالهاصفهان12700767951368شایانسارا19

14محمدتبریز13637316711383صادقیعسل20

-علی اکبرتبریز13727649091329صدقیانی زادهمحمدرضا21

15یوسفتبریز13610952711371فعالشادی22

1414جهانگیرتبریز13808493731350قیصرقراملکیمریم23

14-14حسین13705907331331کمال غازانیحسن24

-صمدتبریز13759980311362مداحمحمد25

-16تیردادمرند15705470921379مرادیامیرحسین26

16سیدعلی اکبراهر14904392771376ناصراهریمحدثه السادات27

17سیدعلی اکبراهر14905683011380ناصراهریمهدیه السادات28

1715حبیبتبریز13604883911369نامگربابک29

15عبادالهتبریز13615000501373نظمیسمانه30

14علیتبریز13600796451367نوریسهیال31

--بهمنبندرعباس33811641711380یزدانی زنوزامیر32

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز                                  )شعبه  

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14احمدشبستر701363یعقوبی شندیمعصومه 1

15داودشبستر17201061261372منافپورعلی2

171414مصیبسلماس49621356اعیانبهمن3

-حسینشبستر7111359بهناملیال4

-محمدرضاشبستر17201231951373علی اکبرزاده شبستریسینا5

6
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: لطفاً توجه فرمائید

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شبستر                                  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17فتاحمیاندواب1380اختصاصیپرنیانمهدی1

15مصیبملکان20481351قنبریصالح2

1515هوشنگملکان2651363زارعی ملکیفرزانه3
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نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی
نمره

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

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

و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ملکان                                  )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14کاظممیانه85311367ملک پوررقیه1

14عباسمیانه258161351صالحیکاظم 2
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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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(میانه                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جبرئیلاورمیه 27415938411378بهمردمهدی1

-عباسپیرانشهر28997407091347 جعفریکبری2

-16 رحیماورمیه 27420206911381خداییمینا3

-یونساورمیه 285138854011361خلیل زادهحمید 4

1514محمداورمیه 27416479681379سلطان محمد زادهامین 5

15بایرامعلیاورمیه 27542909581355عابدیعلیرضا6

14محمداورمیه 27546142061348علی پوررسول 7

18حسیناورمیه 27537607561361عمرانیزهرا 8

16غیب الهبیجار37813411351355عینیرحیم 9

-عزیزتهران616481751356فاخر نیامریم10

14غالمرضااورمیه 27412781481376محمدیرادمان 11

14کیارساورمیه 27410074211374مناف زادهامیر حسین 12

1716عبدالهاورمیه 27408091231372معصومیاحسان 13

14شمس الدیناورمیه 27536674971357نجفیلیال 14

-محمداشنویه3731364یوسفیسهیال15

16

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

:جمع تعداد قبولی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اورمیه                                )شعبه  

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدبوکان63998636861351پاره کاریونس1

14ناصربوکان29205431211382تازه کارالهام2

1714ابراهیمبوکان29205592571382کارشیامین3

-عبدالهمهاباد28704637411337قدرتیمحی الدین4

5
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7
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9
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.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        منوچهر رضازاده
                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            

محمد کریم نجاری

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوکان                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-  رحیم    نقده29003702131379     چوکلیستار1

14  رحمان    نقده289003281441377    چوکلینوالدین2

3

4

5
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7
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9
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14

15
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:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(پیرانشهر                                )شعبه  

                    لغایت                 1صفحه         دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-15نقدعلی بیجار378177785551/07/06برخورداریفرض اله1

1816محمدتکاب 294964670052/04/01درفشیمهدی 2

-عربعلی تکاب 294950538461/11/29صادقیانواحد3

14اسحقتکاب 82/10/15اختصاصی عظیمیمهدی 4

15اردشیرتکاب 294025449481/08/04کیانیحمیدرضا5

-18قدرت الهتکاب 294986780465/05/17مرتعیسمیه 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(تکاب                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15داودخوی27900973051368بنانیثریا1

1615اژدرخوی28034462611366محمدزادهثریا2

14شمس الهخوی27906750821376میرزائیگلناز3

1820حسنچایپاره49395741481352نجفیحسین4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(خوی                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-17محرمخوی91831367قاسم زادهفهیمه1

14محمدخوی2031365علیزادهطیبه 2

-ابراهیمخوی27903969731372محمدزادهفاطمه 3

14حمیدخوی1383معاصرعلی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(سلماس                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--رضاشاهین دژ29303310211384حاجی زادهآرتین 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(شاهین دژ                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رحمانمهاباد286059227181/1/18تحریریانشایان 1

-1715علیبوکان292905321647/6/3حسین پورمحمد2

-1714وهابمهاباد287026529852/7/1زبیریآرمان3

16یوسفمهاباد287225785365/6/12شریفیسحر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(مهاباد                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16فتاحاردبیل1363خراط ذبردستوحید 1

18محموداردبیل1366حکیمی نژادفرزاد2

15علیاردبیل16671379-داداش زاده ماهرالناز3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اردبیل                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14مرتضیآران بیدگل1363دهقانی آرانیمنیره1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آران و بیدگل                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16سلیماصفهان46100605311368ابراهیمیکامران1

16عبدالهخمینی شهر8101362ابن الرسولسیدمهدی2

17محمدعلیفریدن21531367احمدیاسماعیل3

15غالمحسیناصفهان1380اشتریمهسا4

-فرهنگاصفهان24631362امیدواریفرناز5

14-عباساصفهان11081353ایزدیاعظم سادات6

-قاسمعلیاصفهان100011358آقاجانیاحسان7

-حسینفالورجان301351آقاجانیمجید8

-محمدرحیماصفهان1381باقریپریسا9

-کاظماصفهان1380بحرینیزهرا10

15حمیداصفهان29861364بختیاریعلی11

14-نورمحمدمسجدسلیمان9251341بختیاری تبارمینا12

--جلیلنائین12400739171376برخورداریانجواهر13

1618مرتضیاصفهان12714954061372بصیری پورمائده سادات14

16احمدسیرجان1359بیگ مرادینرگس15

15محسناصفهان12736922331381پارسامقدممرجان16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                              )شعبه  

               لغایت                 1صفحه              دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14احمداصفهان12727690891377پورنادریالناز17

15جعفراصفهان674581348توکلیفریدون18

--عباسعلیاصفهان12711497711371جاللیملیحه19

1415حمیدرضااصفهان200061367جلوانزهرا20

-محمدشهرضا14011360جمشیدیزهره21

-رسولاصفهان12750451111386جهانگیریماهان22

15عبدالصمداصفهان3891332حبیب الهی یانجعفر23

--محسناصفهان12740877241382حدادیمسلم24

-عباسعلیمشهد239851367خادمینعیمه25

-محمدحسیناصفهان12711104581371خاکسارجاللیعارفه26

18داریوشاصفهان1372خورسندیامیراحمد27

15علیرضااهواز17423665191375داعیمهرداد28

-علیرحمفالورجان1365دهقانیسمیه29

-مصطفیاصفهان70261362رجبیزهرا30

14مجتبینجف آباد1380رشیدیمحمد 31

-جعفراصفهان12735111821380رضاییزهرا32

               لغایت                 2صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                              )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرضااصفهان511291358زرشکیآزاده33

-مرتضیاصفهان12746156741384زمانیژینا34

18حسیننجف آباد10806009731380زمانیپریسا35

-رضاقلیفالورجان41354زمانینفیسه36

-فضل الهاصفهان7911353سپهریانناهید37

15حمیدفالورجان11003166391374سقاییسعید38

-فرج الهاصفهان1791353سهرابیمهران39

14یدالهفریدن2311365شریفیعلی40

--مرتضیفرخشهر511324شمسمنوچهر41

--ابوالفضلنائین12401019371382شهریاریتبسم42

-14حسینآبادان1334شیریغالمرضا43

-زین العابدیناصفهان10806842551383صادقیآرش44

14حمیدرضااصفهان12719307911374صالحیصدرا45

-ملک محمدمسجدسلیمان9261345صالحیرعنا46

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                              )شعبه  

               لغایت                 3صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علی ضامنشهرضا31347صفدریانغالمرضا47

14رضااصفهان261338طیبیمهری48

15محمدرضالنجان19171360عریضیآناهیتا49

14ناصراصفهان50102007211379عزیزیمهدی50

15خدادادشهرکرد46100790381368عسگریآذر51

--حساماصفهان1370عالییآناهیتا52

18احمداصفهان12728737731377غزلیمحمدرضا53

15بابکاصفهان12733133131379فتوحیامیرکامیار54

-1515حساماصفهان24451346قاضیحمیدرضا55

15عباسعلیاصفهان436501337قهراییمسعود56

--تقیاصفهان12920142961365کامرانلیال57

14عباساصفهان4810998321380کریمیحمید58

1715علیاصفهان5081364کریمیزهرا59

-محمدتقیخرمشهر82961353گل محمدیزهرا60

(اصفهان                              )شعبه  

      دوره عالی

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

            لغایت                 4صفحه            

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17محمدجوادخمینی شهر11304277141376محمدیمحمدحسین61

امین62
محمدی

سرپیری
-1414کاوساردل7621356

-مرتضیاصفهان12739381941381محمدیانسیدمهدی63

-عبدالعلیاصفهان19541360مرادمندسیمین64

-مصطفیاصفهان9361333مالافضل عربغالمحسین65

-براتعلیشهرکرد13021358مولویمجید66

-16محمدرضاتهران24671353میرمجربیانسیدمسعود67

اصفهان12727495511370میرنظامیصدیقه سادات68
سید محمد 

حسین
14

14محمداصفهان31161362نصریفائزه69

14جواداصفهان4391356نفیسیبنفشه 70

-علیاصفهان12729938761378نورصبحییاسمین71

14محمدحسناصفهان1368وکیلی مطلقشیوا72

15مصطفیاصفهان54971364هادویحمیده73

14رضااصفهان1380یزدانبخشمحمد74

-حمیدکرمانشاه32408375441371یوسف وندسپیده75

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

             لغایت                 5صفحه                 دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                              )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16قاسماصفهان12736444411380اقاییغزل1

14بهمناصفهان12737024681381اقاییمهسا2

15مصطفیاصفهان12727756821377باقریانزهرا3

15مرتضیخمینی شهر11300099201367تقی پورنیکتا4

17اکبرخمینی شهر11305847631381حاجیانبهناز5

19ابوالفضلخمینی شهر12719483211374رضاییمرضیه6

14-نادعلیاصفهان1721361رضاییصدیقه7

1416قربانعلیخمینی شهر60711365روح الهیفیروزه8

-مسعوداصفهان12744236611383زهتابمبینا9

14رحمانخمینی شهر11305232841379عابدیزینب10

15عباساصفهان1321363عبدلیمریم11

17بهراماصفهان11002016881371قورخانه چیمرجان12

16محسناصفهان12732790691379گلیمحبوبه13

14عباسخمینی شهر11303623881374کیانیمهدی14

-حشمت الهاصفهان11306186841382مقصودی فرعباس15

14سیداحمدخمینی شهر15371356میرشفیعیانزینب16

1614سیدجواداصفهان12742066341382میرلوحیفهیمه سادات17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمینی شهر                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16سیدمرتضیاصفهان11305671761380میردامادیانسیدمرتضی18

2017محمدیونسافغانستان62675741376یوسفیحمید19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمینی شهر                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-خدابخشبوئین و میاندشت62196651121347شفیعی بوئینیعلی1

14جهانگیرخوانسار12200916931380میرزایینگار2

-علی اکبراصفهان12200964311383میرشفیعیالهه3

-1614محمدباقرفریدن62198394041343هاشمی افوسیمحمدعلی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

نمره نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خوانسار                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیرضااصفهان12823286541347/2/10احمدی ناصریعزت 1

18عبدلعلیارومیه27557035551366/8/4دهقانندا2

17حجت اهللدهاقان51200588761376/6/17شفیعیصادق3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهاقان                              )شعبه  

نمره

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

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1814عبدالحسینسمیرم120963442247آصفی سمیرمیغالمرضا1

14بهرامسمیرم120970574563افشاریملک حسین2

14رحمت الهسمیرم120018923176نادریشهرزاد3

1614حیدرعلیسمیرم120986945465نادریمعصومه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

              1                  لغایت   1صفحه           دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(سمیرم                               )شعبه  

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15غالمرضااصفهان51001768491376ابدالیفاطمه1

18عزیزمحمداصفهان51002133291378امینی ناغانیمحمد2

16سیروسکرمانشاه49601046781373جمشیدیعرفان3

15جاسمکرج218861361خالدیزینب4

15عبدالحسیندزفول6121347شاهین زادهفروزان5

14محسنشاهین شهر51002669531382شاه رجبیانسحر6

-منوچهرمسجدسلیمان19608148931385عیدی وندیمانی7

14مسعوداصفهان51002864741386قاسمیمحمدسروش8

14محمدرضااصفهان51002515061381مسیبیمهشید9

14عبدالرضااصفهان46702078491373محمدینگار10

15محموداصفهان5431357وطن خواهانبهناز11

15رضااصفهان232081367سعیدفرزانه12

13

14

15

16

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهین شهر                               )شعبه  

               1                       لغایت  1صفحه      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

.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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14مهدیشهرضا11991486601353اولیاییسهیال السادات1

16احمدشهرضا11999267341359باغستانیسهیال السادات2

1415ابراهیمشهرضا11903430611382بهاریراحله3

15محمودشهرضا11902981811380جاللیانمائده4

17بهمنیارشهرضا11903113801381جهانشاهیمحدثه5

14احمدرضاشهرضا11901575001373دشتبانزهرا6

15بهروزشهرضا11902746981379دهقانزادمریم7

15محمدجوادشهرضا11900464071369رحمتیمحبوبه8

1416محمد حسنشهرضا11903263881382ظهوریانمحمد امین9

15عبدالحسینشهرضا11992577451360گالبیشکیبا10

14حمیدشهرضا11901716001374نادممحمدرضا11

16حمیدشهرضا11902715401379نادممریم12

13

14

15

16

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

به نام خدا

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرضا                                )شعبه  

     1     لغایت  1صفحه       دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1516حسنکاشان12619560791360اسماعیل زادهمهدی1

14محمد تقیکاشان12507500081382حسن بیکیانعلی 2

1514علیرضاکاشان12504744691376حسن زادهمحمد صادق3

1616ناصرتیران 10800809611368شفیعیحمیده 4

18ناصرقم4706627091370صادقیمرجان 5

14غالم حسینکاشان12502987331372یوسفیانحسین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کاشان                                )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15امیرالیگودرز1356افروغاحسان1

14حسینگلپایگان12101791131380آنیفاطمه 2

-عباسعلیگلپایگان12194344011360خوشنویسانامید3

1414مصطفینطنز12300448841373رجب حسینیامیرحسین4

15داریوشگلپایگان12101818611380سلطانیپردیس 5

15صفرعلیفریدن11501649211372شتابیوحید6

-1614حبیب الهتهران577284451352شفیعیداود7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی مهدی 

شهیدی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی محسن خوشنویسان

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گلپایگان                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16جمشیدلنجان10951367ابراهیمیندا 1

16حسندنیکان6221356حسین پورشهربانو 2

17ابراهیملنجان12421362رمضانیخدیجه3

1817علی حسینلنجان15761354رمضانیسعید 4

16حبیب الهلنجان11600944031369سلیمیراضیه 5

17فضل الهلنجان3831365سلیمانیمهسا6

16محمدلنجان2651355سلیمیانمرضیه7

1816احمدلنجان11602288331372سلیمیانمریم8

14مجتبیلنجان15891361شهیدیشهال9

14اسدالهلنجان11605047841384صالحینگار 10

-محمدلنجان11604042831379عطاییفاطمه11

15-هوشنگلنجان11604895991383معتمدیمهشید12

17قدرت الهلنجان11600460341367محمد باقریفاطمه13

17رجبعلیلنجان11602719331373نمازیبهناز14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(لنجان                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--خسرومبارکه741353احمدزادهمحمدرضا1

16حیاتقلیلنجان1160994311369پناهیقاسم2

-علیمبارکه54100128011370جمشیدی رادراضیه3

-محسنمبارکه54102049051379سلیمانیکیمیا 4

15علیمبارکه54101877841378عابدیعرفان5

-مسعودمبارکه54101822241378مهرنژادنسترن 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(مبارکه                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-نورعلیهشتگرد48904312251379افشارنیما1

16اسحاقتهران12012051367بربرینرگس2

-یوسفتهران00211414441377پورگل محمدفائزه3

15محمودنظرآباد48905735341383حیدریمریم4

1414جوادتهران3261357زادشیرآمنه5

-تقیساوجبالغ421341فالح نژادحبیب اله6

14محمودتهران00237530561379قنبریهاعلی7

17ناصرتهران00135122341370یارمحمدیاعظم8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(ساوجبالغ                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیرضارشت311359توکل الهیزهره1

-مهدیتهران183828351374روحیسارا2

-علی اکبرکرمانشاه1101360مرجانیآرمان3

14محمدهمدان1118261355متینیمهتاب4

-بهروزتهران6861350ملکیکوروش5

-احمدتهران1380محمودیپیمان6

-محمد حسینتهران1384نعیمیزهرا 7

-مجتبیفردیس1505896891383وطن زادهملیکا8

-علی اکبرکرمانشاه1101360مرجانیآرمان9

-212381360باباخانیلیال10

-مرتضیمیانه54500782851380شیرینادیا 11

-حمداهللتهران23571357رزاق پورربابه12

-نوروززنجان7061354نظریافسانه13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(فردیس                                  )شعبه  

          1                   لغایت       1صفحه          دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

0312720645ابصارینازنین زهرا1
1382/04/

11
-افشینکرج

0310659779احمدیعاطفه2
1370/12/1

9
-غالمرضاکرج

0453684351احمدی کلهریهستی3
1365/11/0

6
14محرمشمیران

0311284280آذریمریم4
1370/06/2

1
1414قامتعلیکرج

4899444605آراسته خومعصومه5
1362/03/

18
14ابوالحسنکرج

4949839535اصحابیمحمدرضا6
1364/02/0

6
-بیگ مرادداالهو

-غالمرضاتهران0023840749آقاجانیصبا7

4899209551امین پورجواد8
1363/10/

28
151414جعفرکرج

0321654935انجیل الینفیسه9
1358/02/

27
15هدایت الهکرچ

3341373632ایوانیثریا10
1363/06/

31
14علیرضااسالم آباد غرب

0320506452بذرپورعبداهلل11
1342/12/0

3
-14عبادالهکرج

0035465549پاکدلحسین12
1341/06/1

4
14غضنفرتهران

0010771751پورحیدریپریسا13
1368/05/

28
14علیتهران

3256170552ثابتیداریوش14
1338/04/

04
-مرتضیکرمانشاه

0313177023جوانمردیامیررضا15
1384/05/

01
-فتحعلیکرج

0065026543حبیبیعباس16
1354/09/0

3
1815عزیزالهتهران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(البرز                                  )شعبه  

                لغایت                 1صفحه             دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

0150344414حسین پورزهرا17
1382/01/2

0
--نجم الدینتهران

18
 مرضیه

السادات
0323343031حسینی فرزانه

1367/05/

26
14سیدجعفرکرج

0014453878حق شناسالهه19
1371/01/1

8
-علی اصغرتهران

0312365144حیدری پورامیرمحمد20
1380/05/

30
14عطاءالهکرج

1285947177خیراندیشفاطمه21
1357/04/

14
16علی حسیناصفهان

2992645044دادگریافسانه22
1358/09/

27
1515جمیلکرمان

0055170765دشیریمنتهی23
1349/05/

24
--مهدیتهران

0069656861دمرچلیسمیه24
1359/06/

28
1615اسداهللتهران

0385412665دمرچلیهادی25
1362/09/

30
14حسینقم

2062981597رزاقیحمید26
1357/07/

01
16نورعلیبابل

2218162301روحانیلیال27
1356/06/

28
17ابوالفضلتنکابن

0320971759رئیسیفاطمه28
1355/06/

02
16یحییکرج

0075209144زاهدینفیسه29
1361/06/2

8
14محمدحسنتهران

0051000695زمانیهامریم30
1342/04/

25
14رجبعلیتهران

0320051137ساداتسیده مریم31
1339/09/2

0
15سید اسمعیلکرج

0073398837سلطانیبهاره32
1361/01/1

7
14-فریدونتهران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

               لغایت                 2صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(البرز                                  )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

0043867308سلیمانیعلی اصغر33
1343/06/

22
14محمدتهران

0312262620شهیدیعاطفه34
1379/11/1

3
-محمدجعفرکرج

1815596791طالگانیشهال35
1346/01/0

1
-سیدسلطانآبادان

0024340529عادلیامیر احمد36
1380/04/0

7
-محمودتهران

1719233561عبداللهی نیگجهحسین37
1357/06/

01
14یحییبستان آباد

0312721501عبدالوندالهه38
1382/04/

10
-محرابکرج

0077833260علیامریم39
1365/01/

31
18کرمعلیتهران

0015695311غرباوی نژاداحمدرضا40
1372/02/1

2
-سعیدتهران

3920038665فرخیسکینه41
1368/02/0

3
16گل محمدمالیر

0310133637فالح پور فرشتمیمحبوبه42
1368/05/

24
14حسینکرج

0941508560قاسمیضحی43
1360/03/

23
171415محمدمشهد

1820008754قبادپورفرناز44
1368/02/

31
14سیدمرتضیخرمشهر

0310555418قربانیسارا45
1370/04/

20
16اصغرکرج

0073713589قرشیمریم46
1353/04/

02
14سید حسنتهران

0520637593کریمیامیر حسین47
1372/06/

28
15محموداراک

1829336673کواکبیسیده فرحناز48
1348/10/1

2
16سید هاشمخرمشهر

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

               لغایت                 3صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(البرز                                  )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

0057344371کیائیاشرف49
1352/01/2

0
-علی اکبرتهران

0321265793مجتهدزادهسیدمحمدعلی50
1337/01/

22
--جوادکرج

0312486774محمد زادهعلی51
1381/02/0

5
-محمد حسنکرج

0321934482محمدکاظم فشندیناصر52
1348/03/

20
14محمدکرج

3358330818محمدیعلیرضا53
1357/07/

01
14قربانعلیسنقر

3257589697مرآتیمژگان54
1348/01/1

1
15حشمت الهکرمانشاه

3310073203مرادخانیحسام55
1371/02/0

6
14مسعودباختران

0069569381معماریانمرضیه56
1359/08/

20
15محمدتهران

1743129610مقبلی بهبهانیفاطمه57
1378/11/1

3
15غالمعلیاهواز

0651635101مهربانعلی58
1330/08/0

1
15اصغربیرجند

3782463791نصیریسینا59
1367/10/1

1
14ستاربیجار

0110435389نوروزیعسل60
1383/02/

14
-رضاتهران

0057063710هاشم زادهپیمان61
1352/01/2

5
1616علی اصغرتهران

0310852455واصلی گیلوانیامیرحسین62
1372/01/1

7
16بهمنکرج

0310852447واصلی گیلوانیمحمدجواد63
1372/01/1

7
15بهمنکرج

0070938180وداعیحامد64
1359/06/

30
--هاشمتهران

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

                لغایت                 4صفحه              دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(البرز                                  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمد رضاکاشان1250771838وکیل زاده کاشانیآیسان65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(البرز                                  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

                  لغایت                 5صفحه            دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمودعلیساوجبالغ2711355توحیدیمژگان 1

-علیهشترود11362فرخیرقیه2

-علیتهران53381358رادپوررقیه3

15روح الهتهران1382یکه دهقانمحمدصادق4

1514سیدمهدیکرج312800312اسداللهیسیدپارسا5

14خالدبوکان29305478111382رضاییعبدالخالق6

1515عبداهللهشترود69121373-محمودیجمشید7

-محسنهشترود8541357کاظمیمحبوبه8

1414عیسیساوجبالغ14171383-داسدارعلیرضا9

17شمس الهکرج21356افتخاریسیدمحمود10

18نجی الهساوجبالغ4471359جعفرصالحیمعصومه11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

(نظرآباد                                  )شعبه  

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حجت الهایالم62121382-نوروزیمحمدمهدی1

2014حیات الهایالم81301368-احمدیعباس2

--17شهرادایالم99901369-گل محمدیمسعود3

17علیملک شاهی101350احمدیمحمدرضا4

1714ایالم205ساراییکبری5

15حسینایالم12771363غیاثیسکینه6

-صالحایالم22111373-آزادیزینب7

14احمدکرمانشاه1381-صیدیپویان8

15ابراهیمملکشاهی95121378-ولدیزهرا9

16محمدحسینایالم821344شادمانمحمود10

-سیف الهایالم46211366امینیفاطمه11

14حسینایوان61151368-رجبیمحمد12

14رضاایالم981362رحیم بیگیمعصومه13

14شکرالهایالم5201360نظربیگیعزت اله14

1414الیاسایالم12341368-صالحیروح اله15

14حیات الهایالم60631367احمدیسعید16

به نام خدا
فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایالم                                  )شعبه  

     دوره عالی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسینایالم79911376-خورانیمحمدرضا17

-نجفایالم771362شمسی زالنبهروز18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(ایالم                                   )شعبه  

          2                لغایت       2صفحه             دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمد حسینایوان61699827051366احمدی کالنمحمد رسول1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(ایوان                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414عزیزخانبدره53499401201357هاشمیسیما1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بدره                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیتنگستان355931894755زائرعلی زادهفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

سعیدگلچمن:خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

مسلم قاسم زاده:و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اهرم تنگستان                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14غالمحسینبرازجان60411365بردستانیآسیه1

-کریمشیراز22821421791375جمشیدزادهمحدثه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

:  مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

عبدالرضا شنان پور

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

حمید شاه حسینی: و نام خانوادگی 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(برازجان                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

141416عبدالحسینبوشهر35208743931357ابن رومیاصغر1

14-سردارشیراز22984257601360بهادریراضیه2

-غالمدیر35798611151361حاجی پورآفتاب 3

-محمدخورموج35496958611353شاهداکبر4

14محمدرسولشیراز22953745371356فاتحرضا5

-غالمعلیآباده24107051891349محمدیفاطمه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بوشهر                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسعلی وزوان33941354راستیمحمدرضا1

سیامک2
شیرمردی شاه 

336قاسمی
16شاه بابامسجدسلیمان3361340

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(جزیره خارک                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17غالمرضابرازجان122863احمدیابوذر1

1716محمدجم2465دهقانمحدثه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(جم                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514خدارحمدشتی35497478401363پارسا فرقادر1

14حسیندشتی35492190751363حاجی زادهمنصوره2

1714سید عباسدشتی35495411201354موسوی نژادسید ابراهیم3

14سید بهرامتنگستان35598602881353جعفریسید حسین4

14خضردشتی35491980611360رضائی حقیقیمریم5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

حمید : مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

ذاکری

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

سیدعبدالمحمدجعفری:و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دشتی                          )شعبه  

          0              لغایت       1صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16افراسیابدوگنبدان4161352شیواسخنوحید1

14عبداهللدیر87891372-دراهکیعلی2

20عبدالرضاکنگان701362رحیمیمحمود3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کنگان                          )شعبه  

          0              لغایت       1صفحه               دوره عالی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

حمید : مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

ذاکری

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

سیدعبدالمحمدجعفری:و نام خانوادگی

نام پدر
نمره

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14مجیدخرمشهر18292201601348عموری تربوشفرخنده 1

20حسینگناوه35393565331361کشاورزرسول 2

14محمدگناوه35399112511365مهدویمهرنوش 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(گناوه                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیتهران578051855آقا خانیعلیرضا1

-14حبیببستان آباد171729561648آقازادهداوود2

14بهزاداراک53466887065احمدی جوزانیحدیث3

-محمودتهران1946582375اسماعیل زادهامید4

14حسیناسالمشهر556056583078بودالییمصطفی5

-ابوطالباسالمشهر556069369380تقی پورعلی اصغر6

16یعقوبتهران7663796460جبارییوسف7

-غالمرضاتهران8445879867حاجی حبیب یزدیحسین8

-شهرامتهران2132486777رحمانیکاوه9

15اسماعیلآمل214205175856رسولیسید محمد10

14عزیزکرمانشاه330963710764زنگنهسجاد 11

14یعقوبتهران11001644080سارعلوامیر حسین12

14عباستبریز602910942159سرمستاصغر13

16محمد حسیننیشابور106076435053سلطانیفاطمه14

--رسولتهران2515523781عجمیعلی15

17سیف الدیناسالمشهر5560316601074قادر زادهامید16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالمشهر                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-18هدایتتهران7294601057قاسمیاکرم17

14حسینتهران1817380273قبادی پویاسحر18

14داوودکرج491123430957قدسیمحمد19

1616 علی اکبرقم3813685154کریمیخدیجه20

14نبعلیاردبیل46635390263گل محمدیقاسم21

14شیر حسینخرم آباد592992897563مرادیانیمهرداد22

14علیتهران1175424969میرزاییستاره23

-قهرمانهشترود636879339246نور محمدیمحمد رضا24

-سید عظیمباختران325364323948هاشمیصغری25

14قربانتهران7744393463یکتاجعفر26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالمشهر                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

19حسنلنگرود52281355حسینی نیای شلمانیعلیرضا1

1414قربانعلیکرج231941367محب ثابتمیترا2

14سید جاللشمیران15771359کاشفیسید علی3

14امیر علیشمیران4407140011377خوشنودمریم4

-14حسنتهران46251355عبد اهلل آبادیاصغر5

-علیبروجرد2361344محمودیعلیرضا 6

14علی مرادهمدان11041358شمسیطاهره7

-محمد صادقتهران153891359ناظرانی هوشمندحسین8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیشه                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

میالد قاصدی: و نام خانوادگی 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-17عباستهران8425960464/6/15کربالیی رجبندا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهارستان                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علیاردبیل14508793301373احمد علیزاده گاور قلعهزهرا1

-14منصورتهران00249607991381بسحاقسپهر2

14علی اکبرصحنه49691795301351جعفریعزیز اهلل3

16فالمرزاردستان11899045781362حاجی حسینی سفیدهجعفر4

-17علی آقاتهران00820921091365طاهری جبلیپرویندخت5

16علیقروه38005386111351کاوهاصغر 6

-ابراهیمتهران00755317471363مراد خانیزهرا 7

191514حسینورامین65899350411349هداوند میرزاییابراهیم 8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(پیشوا                                      )شعبه  

            1                   لغایت     1صفحه          دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

19هوش آذرتهران11352-237611-006آذرنوشگلدیس1

-سیامکتهران30178611369-001آسامهربد2

-آقاجانسوادکوه92466051340-225ابوطالبی پیرنعیمیاحسان3

18عباسعلیتهران88107721374-001ابونوریعلی4

17ابراهیمتهران01138301335-003احمدیاسماعیل5

1414جوادتهران12546611343-004اسماعیل کوره پزمنیره6

-محموداردبیل19261651358-146اصغریفاطمه7

-حسینهمدان31368-007120-386افشاراکرم8

-محمدتهران44298441367-008اکبری کتم جانیفاطمه9

-حسنتهران41349-492313-006امامیاشرف10

-مصطفیخوانسار97479411363-122امینیسمیه11

14-غالمحسینکهگیلویه09198211358-425انصاریمریم12

1514مصطفیتهران61360-302475-006ایرانیمهسا13

1414عباستهران12235811352-006باقرلومجید14

-14عبدالرسولجهرم24709522811360بخشی جهرمیالهام15

14جعفردزفول08857001358-200بشیریزهرا16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ                                      )شعبه  

        7           لغایت      1صفحه             دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدحسنشیراز60230291344-229بنی هاشمسیدصدر17

1515محمدابراهیمتهران71042231359-006بیاتمجتبی18

14محمدعلیتهران68909181356-006پرچکانیزهره19

14نورعلیتهران21325-413736-004پرنیان منشمرتضی20

-حسین علیتهران33616251338-004پیماندارانسیه21

15غالمرضامالیر27002281356-393تاجبخشرامین22

14محمدرضاماکو06387351323-283جعفرنژادآتش23

14رجبعلیتهران51350-557237-005جعفریمحمد24

-منصورتهران06595861364-008جهانشاهیشقایق25

14قدرت الهشمیران31986861341-045جیرودیایرج26

14فیروزتهران27004831355-007حبشی زاده اصلنصیر27

-علیجانتهران2668291347-005حبیبی پورمهری28

��14عزت الهتهران90850371356-005حسن توکلیمرتضی29

15جاللتهران94219711347-003حسینیافشین30

14اصغرتهران59953131372-001حسینیطوبی31

--��علیرضاتهران90339131344-004خاتم سازفاطمه32

       7         لغایت   2صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ                                      )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1615عباستهران53516091362-007خاجیشبنم33

15هوشنگکرمانشاه05020311373-372خدامرادیمائده34

16محمدحسنمشهد07741721369-092خطیبی مقدمحانیه35

16مجیدتهران21368-096123-001درویش مالمه گل36

1714اسمعلیتهران72067321350-005درویشوندمحمد37

-محمدرضاتهران87805001366-007دودانگهغزاله38

-علی اصغرشاهرود12356371357-459دهمالئیانمجتبی39

-14عبدالهتهران51366-350398-045ذوقینفیسه40

-مجتبیتهران08684471374-052رحمتیمهدیه41

-علیتهران46165751380-002رشوندمریم42

1415احمدشهرری21361-202691-049رمضانیسوده43

16جانعلیلنگرود27097808011358زحمت کش کوملهرضا44

-محمدتقیتهران61358-634805-006زواریانالهام45

-ولی الهتهران7408411348-005سرآبادانیزهرا46

14محمدتهران11369-002856-457سمیعی نسباکرم47

16محموداصفهان80689311354-128سنجابیمریم48

      7          لغایت     3صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ                                      )شعبه  

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مرتضیتهران67128811351-005شاه حسینیزهرا49

14اسماعیلتهران30021321360-006شاهمرادسپیده50

14لطیفشیروان97365241356-634شریفیمحمدرضا51

-حسینتهران28187081359-006شمس پورندا52

14اسماعیلاراک28734321341-053شهدوستمحمود53

17مرادعلیتهران30306611358-007شیخمصطفی54

15خسروبخارست37458901365-472شیخ االسالمیسوگل55

14حسینقم08484221340-038شیرنژادرضا56

-1614الیاستهران81355-896645-006صادقیداریوش57

15علیتهران14390251368-001صادقی مهرفاطمه58

-آقاتهران5291531344-950صالح پورباروقمحمد59

14علیتهران35871511366-045صحرائیمونا60

20باقرتهران71348-276263-005صدرالدینیسیدغالمرضا61

1815مهدیهمدان54874781365-387صدیقیزهرا62

-محمدرضاتهران21375-227357-174صفی زادهنیلوفر63

15محمدجعفربروجرد12615101351-413ضیائیفاطمه64

       7           لغایت      4صفحه             دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ                                      )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1814رضاتهران41533631355-006طاهری حسین آبادیمحمدمهدی65

-هوشنگتهران14422991368-001طاهریانفاطمه66

1914محمدتهران39007661349-005عالم شکنفاطمه67

-سیدجوادتهران70419781330-004عرق بیدی کاشانیسعید68

14-امامعلیتهران21361-321305-006عزیزینسیم69

17رسولتهران51843001356-006عشرت آبادیمریم70

-مصطفیتهران31347-779686-004علویمرتضی71

19محمدحسینتهران55307241363-007علی پورسمانه72

14رحمنتهران31380-465046-002علیئیامیررضا73

15علی اکبرتهران12979131368-001عمادی اله یاریمهری74

14مهدیتهران22902811378-002غالمحسینملیکا75

16ذبیح الهتهران11354-928545-005فرجیمحمدعلی76

-عبدالرحمنخرم آباد12817121341-406قبه  ایمهین77

14احمدری01986841370-041قنبریمریم78

16صفت الهتاکستان90801911353-538کاظمیرسول79

1714مهدیتهران05949971378-556کریمیفاطمه80

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

        7           لغایت      5صفحه             دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ                                      )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614امیرتهران11363-360714-006کلهرانسیه81

17سعدالهتهران71769211346-003کلهریپرویز82

17فتح الهتهران669361346-530کلهری مراشیمجید83

14قاسملنگرود31381-031426-270کهن روزخدیجه84

14ماشاالهتهران39110381356-007گندمکار جبارمعصومه85

18ابوالقاسمتهران66041131372-001گودرزیمهران86

14حسنضیاءآباد96434841353-559لشگرییوسف87

15اصغرتهران91358-859656-005لطفیفاطمه88

15محمدحسناهواز31746911379-174محبفاطمه89

19احمدتهران51373-785505-001محمدینرگس90

15محمدهاشمتهران1934051362-007محمودیهانیه91

14محمدتقیتهران31289581348-005مختاریزهرا92

15یدالهتهران22729531363-007مرادیفاطمه93

15حمدالهابهر11353-015558-441مرسلیاکرم94

15محمدابراهیمتهران31361-589739-007مظفریحمید95

-اسماعیلاراک306011411335-005معتمدیشهال96

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ                                      )شعبه  

        7           لغایت      6صفحه             دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16غالم علیتهران50542551340-003معیری کاشانیعلیرضا97

-روح الهتهران91362-596329-007مقدم زرندینسرین98

-براتتهران705034491364-007مالئیسمیه99

14حسینتهران64065841350-005موحدیحبیب اله100

14عبدالهتهران11343-580690-004مهاجرپورسودابه101

14مرتضیتهران08437201376-002میرخانیزینت سادات102

18ابراهیمتهران21360-304584-006میرزایی جناقردسارا103

-اکبرکرمان13737251340-299ناجی مقدممریم104

14نیازعلیافغانستان994731373-008نجاتیهادی105

15تیمورتهران61906531372-001نعمتیاشکان106

1614یوسفتهران22515261369-001واصفیمرجان سادات107

-غالم علیاسفراین00002201368-063وفائیمحدثه108

15محمدحسینسبزوار01226741368-078ولی پورسمیه109

1815حسینمالیر28566781362-393یاریمهدی110

-صمدتبریز31326-776203-137ینگیمحجوب111

17علی اصغرمشهد08715771369-092یونسیانفاضل112

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ                                      )شعبه  

        7           لغایت      7صفحه             دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14عبدالرحمنلنگرود4851359آرامیشیدا1

--رضاسربند2001356اثنا عشرینادر2

1414مراد علیتهران14401354اسمیمژگان3

-14حسنجیرفت162491360افشاری پورالهام4

1514محمد تقیتهران126541401368ایلیاتیزهرا5

14ناصرتهران361901358بنی جمالیسید ابوذر6

-خلیل اهللساوه1221347بهروز وزیزیزهرا7

181515جهانگیرتهران181131362بهزاد پورعلی8

1415محمدتهران21071337پایوری مهراممنیره9

14علی محمدتهران225972471343پور بروجردیمرضیه10

-عبدالحسینالیگودرز1431346توکلیمژگان11

-حسینتهران6411342حاجی خانفرینوش12

-14علیرضاتهران129616391369حسین زادهالناز13

15امینبامیان35081358حسینیاکبر14

1614اسماعیلاصفهان3691355خیر اللهی حسین آبادیسعید15

14عباستهران110551360دائی حسین هراتیسمیرا16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                                    )شعبه  

           3              لغایت      1صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614محمد صادقتهران116026781368درویشمهتاب17

1415احمد علیتهران309051365دهقانی اشکذریفاطمه18

1714غالم حسینتهران124171353رحیمینرگس19

14سید حسنتهران509401366رضاییسیده زهرا20

-سید حسینمشهد11891355ریحانی شرقمرضیه21

14محمد رضاتهران4406420861376شاهاتیروژینا22

17محسنتهران4404269111373ضرابی تبریزیمهدی23

-تیمورتهران164951348عباس پولیفریبا24

-ابراهیممالیر1241326علیزادهاعظم25

-احمدمیانه15201023721369فتاح زادهنگار26

14فریبرزکرج3123783781380فتحیمهدی27

-غالم رضاهمدان21281360فدائیعلی28

1914ذبیح اهللتهران1151354فیروزیمجید29

15محمدتهران698231346قمصری پور کاشانیعصمت30

14خلیلشهر ری4803759681370کاظمیزهرا 31

-15یاسرتهران21548711379کاظمی نمینمتین32

             3              لغایت    2صفحه                 دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                                      )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمد هادیشمیرانات440864401378گلریزسمیه33

-غالم عباستهران10601362گودرزیلیال34

-سید داوودشمیران21351مرتضویسیده وحیده35

14عباسعلیتهران123031354مظفریپورنگ36

--حسینتهران65501346مقدوریمژده 37

14میر مجتبیتهران13141351موسویستاره38

1615غالم رضاتهران4537309911367مهرانیآرش39

-14فرز علیشهر ری4111320مهربانیعباس40

14نادعلیتهران7221343نادریعصمت41

19جعفرتهران60901360نعیمیمجید42

-عال الدینتهران61221361همایون همدانیهانیه43

-بهراماهواز31241356یوسفیانالدن44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                                      )شعبه  

           3                لغایت      3صفحه              دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16علیرضادماوند1366احمدیمریم1

-آقاحسیننور آباد1350جاللی اسد آبادمحمود میرزا2

16مجیددماوند1364گل آقاییزهرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دماوند                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمودتهران1378اختصاصیابراهیمیزهرا1

15...نصرانورآباد161362محمودیسعادت2

14محمدحسیناراک6971364اسالمیسعیده3

16محمودعلیزنجان31364خامسی رادنورالدین4

14ناصرتهران74531350پازوکیمژده5

-...عزیزاالیگودرز5351357پوریانشیخ حسین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رباط کریم                                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمودشهریار75اختصاصی اخوانسمیه 1

-حجت الهتهران80اختصاصیبهرامیصبا2

-حمزه علینوشهر154رداییعلی3

14فرج الهمهاباد19252شاکریوسف4

14نقیشهریار73اختصاصیشجاعی علی ابادیالهه5

-جعفرتهران70556صابرصالحیزهرا6

14محمدتهران913967علیپوررسول7

16سیف اله شهریار70اختصاصینجفیاسماعیل8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرقدس                                        )شعبه  

              لغایت                 1صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدتهران48046734171آقایی میبدیمژگان1

14محسنتهران48076633975اسکندریمرضیه2

14عبدالحسیناراک52007472668پوردهانزهره3

14-فیروزتهران2129565جاورفریده4

-عباسری41855حسینی قلعه نوییربابه5

14محمدرضاتهران1087935868درودیفاطمه6

1414فتاحتهران2496993181رجبعلیعادل7

1414مهدیعلیگودرز160061سرلکلیال8

15عباسعلیقم10229253سلیمانیمحمدجواد9

14هاشمتهران691550سوریکاظم10

14حسینری142348عباد اردستانیمعصومه11

14خالقعلیری1057محمودیزهرا12

-14-یدالهمیانه30252محمدیتوران13

-مرادری185256موسیوندپروانه14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ری                                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدتهران19096411375اسماعیلیالهه1

1615براتعلیقوچان5771353اکبرزادهعلی2

-سید اقبالبیجار3291352پناهیسید علی اصغر3

15-قدمعلیتهران295681359دانشور ارجمندحمید4

15رجبعلیشهریار13131363درخشانمرضیه5

15نادرکرج3104946481370سلیمانیاحسان6

14علیمرند251363شیخی میابسمیه7

15غالمرضاخلخال56600889291381علی پورپرهام8

15تیمورکرج4641359علی نقی بیگیسمیه9

15علیکوهدشت41927778071382فرهادییعقوب10

16علیکوهدشت1384فرهادیامیررضا11

14اسماعیلکلیبر18481351قدسیانکاظم12

14نصرالهتهران1367مددیوحید13

-حسینتهران23441351نوده فراهانیحمیدرضا14

-حجت الهتهران55291361ونکمریم15

14حسننهاوند70961369-کیانیسمیه16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهریار                                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسنتهران4852689449/1/25استرکیفاطمه1

1414حسنتهران6456201859/6/13خانیسمیه 2

-ابراهیمشهرری49150783654/5/14فتحیمریم3

-نادر قلیدماوند43991066868کریمییوسف4

14اصغرتهران6083003458/7/20معمارباشیمهری5

14حمیدرضاتهران1787692374/1/4نعمتینیلوفر 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فیروزکوه                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-فریدونکرمانشاه1342موسی رضائیسهیل1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قرچک                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16فتحعلیتهران146041362ادیبیآزاده 1

-قربانآشتیان6801319امیریعلی اکبر2

-علی اکبرتهران4804795931371داوودآبادیراضیه 3

14علی اوسطقم 121391366رحیمیمحمدجواد4

15علیبوشهر3490058421368جمالیفاطمه 5

14سعدیتهران21352خزلیزهرا6

-حسنتهران150828301371حسینی سیانکیعاطفه 7

14احمدتهران268009461369سلیمیشکوفه 8

15محمدحسنتهران761681661363شاه محمدیزینب 9

1414حمزهتهران567653711349قاسمیغالمرضا10

-احمدتهران2507184641385کمالی انارکیویانا11

14عبداله تهران167649861373نجاریزهرا12

-غالمحسینزرنذ101351ملکی بایهویزیمحمدرضا13

-داوودتهران592771367محمدیفرشید14

-نعمتبابلسر3351352محمدیانمهرداد15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد شرق                                          )شعبه  

              1             لغایت   1صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--نوربخشتهران801443811365احمدیسپیده1

14احمدعلی25937941781356اکبری گیالنیندا2

1415محمدساری20922354351363طالبیمحمدعلی3

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

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد شمال                                           )شعبه  

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14شیخ علیدرود42197862951366بهلولینسترن1

14روح اهللتهران436799941332دباغیمسعود2

-محمدتهران455409691338رستمیزهرا3

14حمیدرضاتهران164326651372زارعی ابیانهزهرا4

14عبدالحسینتهران150107241371شاکریاحسان5

14محمد حسنتهران362343971346ناظم زادهمریم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(واحد قیطریه                                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1714محمدعلیتهران393709841342دانشور موساییانوشه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(واحد کارون                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14احمدتهران186520851374التجائیزهرا1

15صمداهللکرمان571348امیر تیموریمحمد حسین 2

-عباسشمیران 4406963311376آقاجانیمحمد صدرا 3

-محمدرضاتهران245642651380برزگرمحمد امین 4

15علیدلفان71362بابائیعنایت 5

14محمدحسینتهران72581354پیشدادیعاطفه 6

14اردشیرمالیر 2451339ترکمان سهرابیصمد 7

15شمس علیتهران39701363جنت فریدونیمنیژه8

15رحمت اهللتهران352521358حاجی بیگیاعظم 9

14علیتهران 652841343خانعلیمحبوبه 10

-غالمحسینتبریز921320رزمجورضا 11

14ابراهیمقائم شهر 21316رسولیمرتضی 12

15عبدالحسین اصفهان 12400092401368رفیعیعلیرضا 13

14مهدیتهران 118882451369ساطع بیدگلیسعیده 14

15-سعیدتهران 424741362شمعدانیپگاه15

-تورجتهران3132491378طوسیمهدی 16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(واحد انقالب                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حسین تهران 199659231375قشالق گنجیمریم17

15عباسعلیتهران119581381368کامرانیانسجاد 18

-ابوالقاسمتهران2115709731377گنجی دلشادعالیرضا 19

-اصغرشهرری 24041362مشهدی باقرحوریه 20

15سید محسنقزوین 43113079691377میررحیمیسید علیرضا 21

-سید محسنقزوین 43113079501377میر رحیمیسید محمد رضا 17

1614ابوالفتحتهران 44181345میریمحمد حسن 18

14فضل اهللتهران 20921344هادیلورویا 20

1717علی اصغرتهران 64831354واشقانی فراهانیعلیرضا 19

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(واحد انقالب                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15اسماعیلرابر58300066691371حسینخانیعلی1

14علی اصغرتهران02501295901382داودیسحر2

-علی اصغرآبادان7331338ذکرعلیصدیقه 3

14رضاتهران10891346رفیعیمحمدرضا4

14عباستهران32081361سیدرضاییعصمت سادات5

15سیدعلیشمیران04407697871377طباییمحیا سادات6

14یوسفخوانسار21327مهدی یارسیدعلی7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

: لطفاً توجه فرمائید

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

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد رسالت                                    )شعبه  

        1                 لغایت         1صفحه            دوره عالی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدمهدیمشهد1371364اقدسیحمیدرضا1

16علیرضاتهران50091371-خاکیالناز2

18ایرجتهران34911379-روح افزایاشار 3

20قربانتهران678341365سریع االطالق فردسهیل4

16حسینعلیتهران55311368-سوسن آبادیآرزو5

15محمدتقیشمیران92831365قزوینیرضا6

14محمدرضاتهران24181362محمدیعلیرضا7

18اسدالهتهران364101357دمرچلیفاطمه8

-نصرالهتهران31351355تقی زادهطیبه9

-محمدرضاتهران87001361جعفری فائقمهرنوش10

-حسینتهران130671366حاتم طهرانیسارا11

1414رمضانعلیتهران31346سعادتیاسمعیل12

14محمدحسینتهران24581360شریف زادهسمیه13

-سیدرضیتهران161751353علیپورسیدمحمود14

14-رسولاورمیه2101348محمدیشهین15

14سیدرضیتهران542671342بشیررادمرضیه16

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
تاریخ تولدکد ملی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد غرب                                     )شعبه  

        1                 لغایت         1صفحه            دوره عالی

نام پدرمحل صدور
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حشمتتهران315971358دارابیرضا1

-سیدمصطفیتهران11821348عربی زنجانیسیدسعید2

14جعفرتهران247291366علی محمدسمیرا3

14گنجعلیخرم آباد18151359فتحیمهدی4

14علیتهران49381344مجیدی سیاه تنمحمدباقر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

(واحد غرب                                 )شعبه  

        1                 لغایت         1صفحه            دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14قربانعلیتهران37111361امیر صادقیفاطمه 1

14علیگرمسار191360تاجیکسمیرا2

14محمدورامین236291366خانیالهام3

14عبداهللورامین12971362دالوریعفت السادات4

15مجتبیخمین37رنجبرزینب5

15قربانعلیورامین6351360شاهسوندمحبوبه6

14قادرتبریز4091361عبادیلیال7

14احمدورامین4381356غالمی پورمجتبی8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ورامین                                     )شعبه  

        1                 لغایت         1صفحه            دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--سید احمدبروجن1301355افضلیمرضیه بیگم 1

14مهردادبروجن46402724051382توکلیفربد2

-مهردادبروجن46402724131382توکلیمهربد3

15منصوربروجن6151354صمدی بروجنیعلی4

15محمد صادقبروجن1356ملک پورکاظم 5

15نصیب اهلللردگان63399636571367منصوریانسعید 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی   احمد 

مردانی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی    کیخسرو زمانی

              1                 لغایت  1صفحه            دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: 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 مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجن                                      )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ولی اهللشهرکرد5031367ابراهیمیفاطمه1

14اسفند یارشهرکرد2671356احمدی صالحشهال2

15محمودشهرکرد221357اسماعیلیفتاح3

15چراغعلیشهرکرد171356پیروزیانمریم4

1515شمس الدینشهرکرد3831364حشمتیسمیرا5

15ارسالنشهرکرد4151366رئیسیهدی6

15آیت اهللشهرکرد1381اختصاصیسلیمیمحمد امین7

15رحم خدابروجرد8001364شجاعیشراره8

-عزت اهللشهرکرد221345شریفیمحمود9

-علیشهرکرد1368اختصاصیعباسی فردفاطمه10

-15خالقمسجد سلیمان6801362عبدالهیسجاد11

1415سید عباسشهرکرد3611366کاظمیمرضیه12

16علی محمدشهرکرد1368اختصاصیکریم زادهجواد13

15اردشبرشهرکرد1372اختصاصیکریمینگار14

14-عبداهللشهرکرد781345منزویایران15

161415فیض اهللشهرکرد41364مولوییونس16

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

نام پدرمحل صدور
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: 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 مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرکرد                                      )شعبه  

تاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمودشهرکرد6521363مهدیانمعصومه17

14سید احمدشهرکرد1381اختصاصیمیر احمدیسیده فاطمه18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(شهرکرد                                      )شعبه  

2       دوره عالی

ف
دی

نامر
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14لهراسب467017345671/10/19ایزدپورفاطمه 1

15ابوالفتح467032618180/3/28اسماعیلیمحدثه 2

14سید علی46708812980/3/27امامیسیده شهره 3

16ابوالفتح467968653756/4/1خورشیدیمحمد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(فارسان                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدبیرجند 36116509511380دلخروشانمهدی 1

1615حسینعلیبیرجند 52395172151358زهراییحلیمه 2

16رمضاندرمیان52399577541365خورشیدیمحمد3

15سیذ رضابیرجند 647441921380موسویمحمدمهدی 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بیرجند                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514محمدحسینقاینات8890623821362آریان مهرزهرا1

14احمدقاینات8803691321381اذانیهانیه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(قائن                                  )شعبه  

      1           لغایت          1صفحه              دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مهدیبردسکن57201146341380اسالمی مقدممهران 1

-جوادبردسکن57201897011384عباسیانمهدی 2

-حمیدرضابردسکن57201728151382گوهریفاطمه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بردسکن                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15ولی محمدتایباد7497664411364محمدیمعصومه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(تایباد                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15هادیمشهد9237078591375مبارکیمهسا1

14هادیمشهد9237078591375مبارکیمهسا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(تربت جام                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414غالمرضاکاشمر9001612131356اکبریمحمد 1

14حسینتربت حیدریه 7036575501364رحماندوستحامدرضا2

14علیرضاتربت حیدریه 65099409301363شبانیسعید3

-ا حمدتربت حیدریه 6905582951374عبداهلل زادهرویا4

16غالمحسینتربت حیدریه 691701491369عباس زادهعارفه 5

14علیرضاتربت حیدریه 6900265871368غفرانیفاطمه 6

14محمودتربت حیدریه 6910375151383محمدیانامیر حسین7

1514اکبرتربت حیدریه 6902402441370ملوکیامید 8

15علیرضاتربت حیدریه 7038357181367ملک پوردهنویهاجر9

10

11

12

13

14

15

16

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(تربت حیدریه                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15مرادعلیخلیل آباد10581366آرمیون طاهریابراهیم1

14علی اصغرکاشمر5181353اولیائیمحسن2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خلیل آباد                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمد اسماعیلی خوشمردانفاطمه 1

16نصراله مشهد92864701385اژدریکیارش 2

15علی سبزوار 593941362ایزدیانجواد 3

-حسن سبزوار 78123661384برادرانحسام الدین 4

16هادی سبزوار 78095611379خسروجردیعلی 5

16حسینعلی سبزوار 3931354حاجی شمساییملیحه 6

-مراد جغتای 9681366خاتم پورفاطمه سادات 7

14عبدالرحمان سبزوار 1831354دلبریحسن 8

14مراد سبزوار 8071340دیواندریسروناز 9

1415رمضانعلی میامی 1231365راه چمنیزهرا 10

-علی سبزوار 49021364رنجبر طزرقیفاطمه 11

-وحید سبزوار 1376شریفانکیمیا 12

-رحیم سبزوار 11353صانعی باغانیمعصومه 13

14اسماعیل سبزوار 51354صبازادهفاطمه 14

15محسنسبزوار 78097221380صفاتیمبینا 15

16سعید سبزوار 78046601372فکورویدا 16

-حسن 78093911379کرابینعیما 17

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(سبزوار                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14سهراب سبزوار 1384کریمیسهیل 18

16محمد سبزوار 1382لشکریانصدف 19

14داداله شاهرود 11355مومنیلیال 20

18اصغر سبزوار 861365محبیمسعود 21

14غالمرضا سبزوار 52321363مظفرآبادیمصطفی 22

نصراله سبزوار 53751351نصراله پورحمید رضا 23

1716غالمرضا تویسرکان 397033751364نوریجواد 24

-احمد سبزوار 78108131382معصومیامیرحسین 25

-سید حسنسبزوار 931348محمدیانشایسته26

27

28

29

30

31

32

33

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(سبزوار                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14غالمحسینمشهد2131359اسدیجواد1

14علی اصغرسرخس2321367عرب خزاعیمعصومه2

14ابوالفضلبجنورد67995751382نجاریانامیرعلی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ف

دی
ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(سرخس                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14غالمحسینگناباد9196023201359احمدیحمیده1

18محمدفریمان8494715831359فتاح زادهغالمرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فریمان                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حسن علیقوچان8729357871365پروینیمحمد رضا1

14غالمرضاقوچان86065885061380توحیدیعلی2

15محمدرحیمقوجان8606485671380نیشابوریریحانه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

حمید میکانیک: و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قوچان                               )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14یحییکاشمر157021357انجم شعاعاعظم1

15غالمرضاکاشمر8902066511370بهرامی فرمریم2

14محمدرضاکاشمر8905609941379توانگرفاطمه3

15رستمکاشمر1380کدملیتیموریامیرعلی4

-حسینکاشمر8905873451380حالجمحمدرضا5

15علیرضاکاشمر8904262791376حاتمی کندریامیررضا6

16محمدکاظمتربت حیدریه65100819701379خداشناسآرش7

15مجیدکاشمر8904332401367صائمصادق8

16محمدطاهرتهران17181358صالحیمجید9

15یوسفکاشمر1380کدملیصبورزینب10

18محمدعلیکاشمر39971365صدوقی یزدیجواد11

15مسلممشهد9270158971383قربان نیاآناهیتا12

-عباسکاشمر8906004731381قادریانامیرحسین13

15علیرضاتهران110191111381کوهزادمائده14

15محمدحسینکاشمر158401367معینی هادیزادهجواد15

14محمدکاشمر8905850591380مرادیانمحمدرضا16
ف

دی
ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(کاشمر                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ابوالقاسمگناباد251358امیرزاده شهریزهره1

15غالمرضاگناباد09101274091374برقیحامد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گناباد                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--محمدرضامشهد092440697677آخوندزادهعلی1

-خان محمدمشهد197055آزادواریمریم2

15مجیدمشهد092601497880احسانی دولتیامیررضا3

16حسنتربت جام1961اسمعیل پور تیتکانلوآسیه4

14حمیدمشهد353560اصغری پورنگار5

16رسولمشهد524563اصفهانیالهه6

-علی اصغراهواز63656افسرطاهره7

16علیرضاتربت حیدریه089059800280افسردههدیه8

15غالم پریمشهد457262امدادینجمه9

1515پرویزشهرکرد461056088775امیرخانی شهرکیفاطمه10

15جوانشیرمشهد90061امیرسرداریبیتا11

17جمشیدقائنات34767ایوبیسعیده12

14عبدهللمشهد108852بازیاحمد13

-مهرعلیمشهد6208657پورصادقیزهرا14

14روح الهمشهد107853تاج فیروززهره15

-احمدمشهد349959تاجیکطیبه16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                  )شعبه  

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                    نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

         5         لغایت        1صفحه                    دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علی اصغرمشهد111167تشکریالهه17

14محمدعلیمشهد1510167جاودانی روستافاطمه18

-علی اکبرمشهد727065جالئی فرمحمد19

15سید محمودآمل71150حسنیسید محمدرضا20

14محمدرضامشهد213558حسینیزهره21

-غالمعباسمشهد2620109حیدری معینیزهرا22

15تقیمشهد2354167خزاعی نژادرویا23

1415علیمشهد092725851183خوارزمی خراسانیامیررضا24

-علی اکبرمشهد150159دادوندعالیه25

14علیآبادان106157درویشفرزانه26

14علیمشهد66154دهقان حسین آبادیمسعود27

16علیرضامشهد172561دیبالیال28

18غالمرضافریمان084013762174رجب زاده مطلقحسن29

14ماشاالهمشهد092096377369رستگارمقدم حالجسحر30

14محمدجوادتربت جام22455رضویغالمرضا31

15-مسعودمشهد086075237282رنجبرعلی32

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                    نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

       5          لغایت          2صفحه                     دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدرضیاصفهان220854روحانیمرضیه سادات33

15محمد حسینرشت149640215رویگرپاتاوانیفاطمه34

15هانیقوچان104362رهنماسمیه35

15هوشنگمشهد211460ژیانی الیجه بافیاسر36

1515علیرضامشهد32356سبک خیز خیاطمحمدعلی37

-محمدمهدیمشهد5869455ستاریوجیهه38

1614اسدالهقوچان7240سرداریانکیومرث39

1515علی اکبربجنورد2023643سفیدگربهمن40

-غالمحسینمشهد092159179970شافعیمهدیه41

14صفرمشهد8283754صادقیانملیحه42

1414سهیلمشهد092501210678صالحیایمان43

-اسداهللمشهد702965صبورجنتیاحسان44

14علیتهران10214935صرافانحمید45

1515محمدبوشهر93660طاحونچی گل خطمیآسیه46

15عبدالصمدکرج8155طالبیحسن47

14حسینعلیلنجان67260طاهری باغبادرانیزینب48

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                    نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

   5          لغایت              3صفحه                    دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدمشهد092732901883طوسیآرزو49

15فضل الهمشهد256562عابدیمجتبی50

14غالمرضامشهد092314331974عاجزپور گل خطمیزینب51

16فضل الهمشهد092263217072عباس پور تبادکانیفائزه52

1415علیمشهد092031913068عباس زاده روگوشوئیمهیا53

1515عباسعلیتربت حیدریه069051311974عباسیامیرحسین54

-عبدالهمشهد092502241178عبداللهیزینب55

15اسماعیلمشهد158656عبدی خیبریعصمت56

-محمدرضاسبزوار121156عتباتیمریم57

14علیرضامشهد5855129عظیمیاحمدرضا58

-احمدآقامشهد642665فاضلهدایت59

15احمدمشهد1046865فیاضیهدی60

14-مرتضیمشهد092687412882کهنوییحنانه61

-حسینعلیزابل366076116877گنجعلیسینا62

-هادیمشهد092498575577لطفی فرتارا63

-سیداحمدفردوس828866محتشمیسیدقاسم64

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                    نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

         5             لغایت        4صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرضانیشابور2626339محقق نیشابوریجواد65

-براتعلیمشهد092618769481مردانی ابدال آبادینسرین66

15غالمعلیتهران200152مرشدلوبهروز67

14مهدیمشهد092628554881معزیسارا68

17سیدجوادمشهد092522844379موسویارمیا69

-سیدمحمدسوادکوه91765موسویمریم70

-وحیدتهران368862مهدوی میالنیزینب71

-محمدتقیمشهد092789898584نظری گلبقریایمان72

14حبیبمشهد092559191279نوبخت وندآیناز73

-حسین دادمشهد1330663واعظسمیه74

-یوسفعلیمشهد1666وزیریمریم75

15اصغرمشهد092038457968وفید حنفیمارال76

-مهدیمشهد092886246186هاشم زادهآرین77

-مهدیمشهد092628497581هاشم زادهمبین78

14حسناهواز182051هوشیارافسون79

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

(مشهد                                  )شعبه  

        5           لغایت         5صفحه                  دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید مهدیمشهد9257456931380حسینیسید محسن1

14سید ناصرمه والت65101794231358واعظیسید طاهر2

14اسماعیلتربت حیدریه65100911191380زارعاحمد 3

14محمد حسینمشهد9424468791358شرفیسمانه4

-مهدیتربت حیدریه65100909021380مستکملیمحمد5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مه والت                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--محمدنیشابور418631357باقریمحترم1

1516محمدحسیننیشابور5391362بهسرشتیناصر2

-حمیدرضانیشابور57291384-دورخشانمیترا3

--رضامشهد41331382-رحیمیآریا4

-علی اکبرنیشابور20181359سلیمانیطاهره5

14غالمرضانیشابور30621366-غلیجی نیشابوریزهرا6

14محمدنیشابور1581364محمدآبادیآسیه7

15علی اکبرتهران43101360مومنیانزهره8

14محمدکاظمنیشابور4731353تقی آبادیمحمود9

16جابرنیشابور81364چنارانیعبدالصالح10

16عبدالساقینیشابور132211367سوقندیسمیه11

17عبدالهرامسر8791364غنوی جاکانیفرشته12

18محمدطاهرنیشابور338251349کریمیزهره13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(نیشابور                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محموداسفراین63038606480/1/19رحیمی کیکانلوسجاد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسفراین                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414غالمرضااسفراین97011375-حجی پورمرجان1

-ناصرهمدان23861370-کرمانیمحیا2

-مصطفیبجنورد23021379-جفاکش مقدمعلیرضا3

1414محمدنیشابور11358عزیزیهادی4

14مجتبیبجنورد75451369-حسینی مقدممهسا5

14احمدبجنورد48371371-فیروزبخترامین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بجنورد                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14براتمحمداسفراین82211372-علی اکبرمریم1

15علیبجنورد60061368-عصمتیطیبه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیروان                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علی اصغرقوچان63594609551352رمضان زادهحسین 1

14حیدر علیقوچان8724499201361زارعی لطفعلیکبری2

15محمد حسنمشهد9252116051374محبوبمحمود3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(فاروج                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1515عباسآبادان18191864151351سعدیهمجید1

14نویدآبادان18108634571385میهن دوستفاطیما2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آبادان                           )شعبه  

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16احمدخرمشهر18291508631357بحرانیوهاب1

-عبدلحمیدآغاجاری52700710291372شریفیسحر2

15سعیدبهبهان18501336701369کیانپورعلی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(امیدیه                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قدرتاندیمشک19204629961381احسانیکسری1

14حمیداصفهان12928844011367اسدیوحید2

15مظفراندیمشک19310938811367اسکندریراضیه3

16ایرجخرم آباد40614302381382احمدی فخرهستی4

15فریدوناندیمشک19203897511378رحمانیزینب5

1814حسیناندیمشک19302927911350خادمیمحمدرضا6

16علی نقیاندیمشک19302784111357دریکوندیآرزو7

14احمدرضااندیمشک19203480421376سیفیفرحناز8

15باقراندیمشک19202567251372صاحب کمالمهدی9

15علیاندیمشک19200688801369صمیعی کیافاطمه10

14حسناندیمشک19309771901364صفایی پورلیال11

16کریماندیمشک20010962671357عارف نیاعلیرضا12

14علیرضااندیمشک19204544891380فلوانمحمد13

14عیدیاندیمشک19304442491358میریاحمد14

-غالمرضااندیمشک19204492561380مهشادیلدا15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیمشک                         )شعبه  

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

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

و نام خانوادگی

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسنقلیاهواز8191358یزدانیمریم1

1514بهمنشوش2861352نوذریعلی2

14محموداهواز87401365اصل آقاحسینیمریم3

15محمداهواز81061374-حزباوییوسف4

15حسینآبادان10971356حاتمی نژادنرگس5

15محمدجواداهواز41363ذهبیفاطمه6

15کریمخرم آباد10171361سیاح فرسمانه7

--عبدالسیداهواز1321338زنگنهشمس آفاق8

14محمدمسجدسلیمان1441345رحمانیرعنا9

14عاشوراهواز101401366سخرادیزینب10

-محمددزفول400051384-سبزه واریمریم11

16گودرزاصفهان23301361صالحیحسین12

14صفی الهخرم آباد2911360کیهانیرضا13

-عبدالرحمناهواز38491359متقیپژمان14

-سیامکاهواز35331379-مرادیسینا15

-عبدالنیبهبهان3441357متانتشراره16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اهواز                        )شعبه  

   2            لغایت              1صفحه                 دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رجبعلیاهواز44901374-صالح جوعلیرضا17

1714فریحاهواز18691352دلفیعباس18

16محمداهواز16871374-هماییشهریار19

17احمداهواز13321352دریسحیدر20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

(اهواز                        )شعبه  

       2          لغایت          2صفحه                   دوره عالی

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414محمدایذه18300777401369ارزن برزینرضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایذه                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بخشعلیباغ ملک12551358تامرادیان نژادمظفر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

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

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

و نام خانوادگی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(باغ ملک                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جهانبخش426خدادادیانارغوان1

14محمد15باشیعلیرضا2

15غالمحسین289عباس زادهبابک3

16سید حسین391خوش نیتراحله4

15اکبر202الرتیرسول5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندر امام خمینی                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

ناصرآبادان1810651541381ارجمندینیلوفر1

14علیبهبهان11151358اسدی بهبهانیپروانه2

14اکبربهبهان18502223201371اعتباریطیبه3

--سیف الهبهبهان58621366اکبریفرشته4

14غالمرضابهبهان18504521801379آرمیونپریسا5

15رحیمبهبهان111353آرمیونغالمرضا6

15حسینبهبهان18791364بادنواحجت اله7

14شمس الهبهبهان18503400211375بوعلیطوبی8

-محمداسماعیلبهبهان18504699621381برکت رضاییمهسا9

14سهراببهبهان18504808931381چابکروفاطمه10

14عباسبهبهان96451367حق دوستمرضیه11

--محمدجوادبهبهان6441357خاشعیمینا12

-ابراهیمبهبهان18504872781381دواریمریم13

-محمدجعفربهبهان18504882231381رمضانیانفروغ14

14-اطف الهبهبهان18504389001379روشندلمینا15

-شکرالهبهبهان185046021380رئیسیمریم16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بهبهان                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ابراهیمبهبهان1851381سبکبارآیدا17

14مهدیبهبهان4311360شبانهمریم18

-محمدحسیناهواز3221360عروجعلیان مشهدیمریم19

-لطف الهبهبهان18504657971380علیپوریشیوا20

-عبدالهبهبهان18504677911380غالمیان نژادمطهره21

14تطف الهبهبهان18504483961379قاسمپورنگار22

15نورالهبهبهان18501933391370کامیابمینا23

14حسینبهبهان18504213661387محسن نسبرضوان24

14محمدبهبهان18504766241380محمودنیاحدیث25

14حسینبهبهان18504787401381مرادیانغزل26

-غالمرضابهبهان18504764461385مرتضویپگاه27

1514زکیبهبهان4781362مستقیمنسیم28

14محسنبهبهان18504439981379نیاپرسترخسار29

30

31

32

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بهبهان                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مسعودآبادان18102314501372مزارعمرتضی1

14خلیفهآبادان32091335مزارعمسعود2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ف

دی
ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(خرمشهر                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمعلی دزفول 8281349ارشمفرزانه 1

-علیرضادزفول 19910361591380جهانیسارا2

17احمدرضااندیمشک19203978091378خونساریخاطره3

-صفرعلیدزفول 47651353ریاحی نیاطوبی4

15اسحقدزفول 20006522201354سروجهانی زادهفرخ5

16احمددزفول 141671351شریفی پورفرح 6

-غالمرضادزفول 19911512681382کریم زادهمهتاب 7

14-علیرضادزفول 19907515811376کریمی مقدممینا 8

15محموددزفول 19910485051380مجدنازنین9

-...ماشاادزفول 19909501081379مقامیان زادهزینب 10

15عزیزالهاسالم اباد33417061351366نادریشکوفه11

161514کریم دزفول 9761355ابول قندیمصطفی 12

15غالمعلی دزفول 13821362پارسائیمحمد13

-علی محمددزفول 19910044351380پیرنیاحسین 14

14علیمراددزفول 19903683011371توکلی پوریمیثم15

1414غالمعلی دزفول 54691342حمیدی پورهمایون16

: لطفاً توجه فرمائید

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

(دزفول                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

141418محمددزفول 20020449371342درخشان زادهعلیرضا17

-عبدهدزفول 5171334زرکیمجید18

14هرمزدزفول 19910427361380شایگانمحمد 19

15علیدزفول 659801353صفریغالمرضا20

16...قدرت ادزفول 101355ماپارمحمد21

-14محموددزفول 19910849861381ماپارعلی 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(دزفول                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدکاظمبهمئی کهگیلویه بویراحمد59999854041366اولیاءراضیه1

14هدایت الهرامهرمز19117744091366شریفیگلناز2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(رامهرمز                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی اکبراهواز1366دولت آبادی فراهانیسمیه1

-خلفشوش19900039661368کردرقیه 2

-عبدالرحیمدزفول52600773181371کریمی پورسارا3

-محمددزفول1364محجوبیاسماعیل4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(شوش                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14-ناصراهواز1341360بهزادیمریم1

14محمدرضاشوشتر68251366هدایت شوشتریمینا2

15مرتضیآبادان8001334احمدیانمحمد3

-محمدمسجد سلیمان19606600391380اسماعیل زادهاشکان4

14-رجبعلیدزفول9441362اکبری زادهرقیه5

14محمدرضاشوشتر18706364491380خلیفهفاطمه6

141414ناصرشیراز22807140351369دانامجتبی7

14مسعودشوشتر17435455921380دالوریمیالد8

-علیشوشتر18707522281382زمانی فرمتین9

15محمدحسناهواز17432221911379شکری حیدریکوثر10

-حسنشوشتر1870695755علیزاده مالکیداوود11

15حجت الهشوشتر18706636241380کریمیمهسا12

14حمیداهواز17447224711384کوره چینیاس13

14محمدشوشتر18702284721371گودرزی بختیاروندفاطمه14

14موسیشوشتر30551349مهدی پور بیرگانیعلی15

14جعفرشوشتر18705721911378موسویمریم16

14صفرشوشتر18701310451369نظرپورمحمدجواد17

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(شوشتر                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-15بخشیشوشتر18820797011362احمدیحسین 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(گتوند                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدعلیمسجدسلیمان3381359حاجی پورزینب1

14مندنیمسجدسلیمان41461366سلیمانی بابادیمجتبی2

15محمدنصیرمسجدسلیمان47251366مرادیوحید3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(اللی                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

161415زعالنآبادان1143342بغالنیسعید1

-یونسماهشهر367265درویشیعلی2

1514محمدقلیماهشهر700846یزدانیمسعود3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(ماهشهر                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

141414نریمانمسجدسلیمان19602182121370احمدی نورالدین وندرامین1

--اسماعیلمسجدسلیمان19604370111374افشاری راهدارارسالن2

-مرتضیمسجدسلیمان19713723231346البرزیمجتبی 3

--امامقلیمسجدسلیمان19719589131356جنجالیعلی4

--حسینقا ئم شهر21627222671367حاجی تبارناصر5

--عباساهواز17422017511375حسین زادهلیدا 6

-اسماعیلمسجدسلیمان66301011111379خسروینگین7

-غالمرضامسجدسلیمان19602132451370رحیم دشتیزینب8

-صالحمسجدسلیمان19716526971361صالحپورپریا9

-محمدمسجدسلیمان19715143571357مالکیامین10

--نصراالهمسجدسلیمان19722588181366محمدیفاطمه11

-محمدرضامسجدسلیمان19702980731355هاشم پورسید نورااله12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(مسجد سلیمان                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غیبعلیابهر44000275381368بختیاریسهیال1

15رجبعلیابهر1353کیانی مهرحمید2

171715عباسابهر61596633991355مرسلیسلیم3

-جهانگیرابهر44109286271350نادریماندانا4

1415عبدالمبینابهر1355واعظیعمران5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ابهر                             )شعبه  

                 لغایت                 1صفحه            دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14غالمحسینخدابنده43601458711369خلجیسارا 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(خدابنده                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جاللابهر6151378131379موسویامیررضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم دره                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدحسینزنجان5621337ابطحیعبد الصمد1

1416مصطفیزنجان870امیرارصالنیبنفشه2

1716محمدرضارودسر16741365انوریعلیرضا3

14عبد الحسینزنجان534481351بهمن وند فرداسد اله4

1515موسیزنجان42712131011377دولت یاریمهدی5

14حبیب الهزنجان4071348رابطکمال6

1615حسینزنجان42700631491368سهیلی رادیلدا7

14علی یارزنجان18421359قراخانیویدا8

-14عباستهران21481348غریبلوشهال9

14کتابعلیزنجان55141365محمدیرضا10

-حمزه علیتکاب3761339مددیحسن11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(زنجان                              )شعبه  

         1          لغایت        1صفحه                   دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدحسندامغان45799064891366ساالریان زادهناهید1

14محمدعلیدامغان45700813631372مجدیمهسا2

16حسیندامغان45701023601374قادریرسول3

14عباسدامغان45700225101369یوسف نژادمریم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دامغان                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی حسین فالحتی نژاد
                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام و نام 

خانوادگی محمدحسین اصغری

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ابراهیمسمنان1901324اخالقیحسن1

17مرتضیسمنان45600439301369جباریفاطمه2

14مهدیسمنان4560215611377حریریعلی3

15غالم حسینمیامی52000082551367حمیدیحمیدرضا4

16مرتضیسمنان237091359ذوالفقاریاکرم5

18غالمحسینبابلسر49801254921371زمان پورمهدی6

14مهدیسمنان2571360صندوقدارمریم7

-ابراهیمسمنان1531362فیضمحبوبه8

14ابوالقاسمساری20631361کواکبیانزهرا 9

14امیرهوشنگسمنان45600682161370منشی زادگانسهیال10

16حسینسمنان5721349میرکونرگس11

12

13

14

15

16

به نام خدا

(سمنان                               )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14-ابوالقاسمشاهرود96081379-نوروزیناهید1

14علیشاهرود1161359منصوریمریم2

14-حسینشاهرود58191367مظهریمریم3

-محمدعلیشاهرود77511380-محمودیامیرسجاد4

1414علی اکبرشاهرود32951365عرب احمدیحامد5

14محمدسبزوار44981381-طیبی نیاسپهر6

1414مصطفیشاهرود91301371-زارعیناهید7

14علی454445441363خورشیدیامیر حسین 8

1415مصطفی114811481366احمدیپریناز 9

14محمد حسین00227337951378 لطفیروناک 10

--حسن100810081360 دربانیانحامد 11

1514رحمان51071375-4580285107 حسنیفاطمه12

14محمدرضا4580278038نظارتفاطمه 13

16رحمت اهلل27افشارپروین14

15

16

نمره

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

(شاهرود                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حمیدبندرانزلی385121340ملکیمیترا1

1816رضاگرمسار891361تاج الدینعلیرضا2

14آقابراردماوند36581342اسفنجانیساره3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدرمحل صدور
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(گرمسار                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
تاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-تاجبخشایرانشهر35802330921369اژنگالهام1

15-15بخشینیکشهر52591924271351رئیسیمحمد رحیم2

-پیرمحمدایرانشهر359096891371355نوروزیندیم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایرانشهر                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدیونسچابهار36513503981363آسکانیمبین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(چابهار                                 )شعبه  

                 لغایت                 1صفحه            دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

اسحق : مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی 

بلوچ نسب

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

محمداربابی:و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-اشکانزابل366092033980/3/23اشکانیعلیرضا1

15شیرعلیزابل2064455/6/1خالقپورهادی 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زابل                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14غالمزاهدان36215547501362استادمحمودیطیبه1

14بهروززاهدان36114190871379پودینه شیخمبینا 2

15یعقوبزاهدان36119493291383زمان آبادیامیرحسین3

14محمدزابل36702470411360صیاد اربابیهاجر4

14حسینزاهدان36214528011363نخعیوحیده5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زاهدان                                 )شعبه  

          1                     لغایت       1صفحه        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--غالمحسینآباده13771367حسینیانفائزه1

---حسیناقلید51348دهقانبهنام2

--حسنآباده24003119351382رنجبرهلیا 3

--15پرویزاقلید24071349عباسیبختیار4

--علی اکبرآباده24002130891375فرشیدیفرانک5

--محمدرضامرودشت24208507011379قنبریغزاله6

14علیرضاآباده24001859051373نمازیشهرزاد7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آباده                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14قنبرمرودشت24316677741353آرامیان نیازهرا1

14حسینارسنجان64800502901377رحیمیفاطمه2

15حسنارسنجان64800353721375رضاییمحمد حسین3

-ایازارسنجان64800227501373محمدیامید4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ارسنجان                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسیناستهبان6451363باقریزهرا1

14حسناستهبان14231365بهرامیسمیه2

14میرزااسدالهشیراز22805582541369حقایقیابوالفضل3

-اسداهللاستهبان25201749941380عشاقمصطفی4

14محمدخلیلاستهبان2431364مهدوی آزادالهام5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(استهبان                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1516محمد ابراهیماقلید25397336971362نجفیلیال 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اقلید                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی رضا 

علی اکبری

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی مسعود ظهیری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14عبداهللبلغان الرستان25108421451351دبیریمسعود 1

-مصطفیالرستان64900818731385رضاییفاطمه 2

14عبدالرحمنالرستان64998687111356خضریآرزو3

14احمداوز64999619651366صالحیالهام4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اوز                                    )شعبه  

               1                 لغایت  1صفحه            دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-باشیمرودشت171346باشیمسعود1

-عباسشیراز22838419921383جعفر پورمحمد رضا 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(پاسارگاد                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

161614فرهادجهرم24604368581380رزم خواهزهرا1

-14محمدحسنجهرم24600412251368رواییفاطمه2

--لطیف جهرم24709709461360مصلی نژادمژده3

-سیدمرتضیجهرم24604808221381پیلتنسید علی 4

-عزت الهمرودشت24301595111353مردانیمژگان5

-مصیبجهرم24604884911382جاماسبیمهدی6

-سعیدجهرم24604421301380زراعت پرورفرهنگ7

-مهرانجهرم24601085081369مهربانفایزه8

-هوشنگجهرم24718274611365یوسفینفیسه9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جهرم                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیرضاخرم بید68100544801382/6/29احمدپور خرمیایلیا1

-احمدرضاخرم بید68100625801383/7/30احمدپور خرمینسترن2

16منوچهرآباده661365/11/22بهمنیمعصومه3

1414محمد حسینخرم بید68100420911380/9/29تصدیقیمائده4

141515الیاسبوانات51300258571371/2/16حاجی پورمریم5

-محمد چوادخرم بید68100295081376/1/5زارع زادهزهرا6

-خلیلخرم بید68100438101381/1/16ساریخانیپوریا7

-حسینخرم بید68100620251383/6/29ساریخانیحانیه8

15ناصرشراز22826829831382/6/24شریفیثمین9

14ناصرشراز22834591171381/6/12شریفیثنا10

15درویشارسنجان981362صادقیمهدی11

-مسعودخرم بید68100063031374/12/2کارگرهانیه12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

مهدی افروغ: و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم بید                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ماشاالهالرستان25105952961359طاهریمهدی1

14قدرت الهالرستان 2500189481369کمالیشیوا 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(خنج                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرضاداراب249023115475/1/1اسماعیلیعلی 1

--خانبازداراب248000007976/6/30جعفرییونس2

1414عبدصالحدهدشت425081846255/1/1سعادت نشانسیدعلی3

15احمدداراب249145772352/4/27محمدیعلیرضا4

-حبیبداراب249131532759/3/3جویااعظم 5

-حسینداراب249179853067/9/6رضاییفریده6

-حسنداراب249174004466/7/30شکوهزهرا7

-سیدداوودداراب248008004868/11/25شریفیسیدزهرا8

-عبدالهداراب654989288063/4/17فاطمیراضیه 9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(داراب                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17عبدالرحمانممسنی23918950891360حسینیمریم1

17شربت علیجهرم65595616151351صفریمصطفی2

1817نصرالهممسنی23912374721354طالبیحبیب اله3

15امراهلل ممسنی23918103341363غضنفری فردذبیح اله4

16قدرتممسنی23903965261357کوهپیماعظیم 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رستم                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدممسنی19901359انصاریرحیم1

-خدارحمگناوه131121356اسکندری زادهعباس2

--جمالسپیدان10051365ملک نصبهاجر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سپیدان                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حمیدرضاشیراز22833123451380ثابت سروستانیآنوشا1

15مسعودشیراز22953510491355سلطانیمحمدهادی2

1915جان بابافسا25724832461356قلندریحسن3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سروستان                                  )شعبه  

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16محمد حسیندزفول17021359احدیانیس1

16-بهادرکازرون23601765011369افشار زاده کازرونیزهرا2

14عزیز محمدشیراز22810865501371اکبریسعیده3

15رحمتشیراز42351362امیدی هارونیصدیقه4

14خلیفهگچساران8821356باشتیآیگین5

15نامدارشیراز5411354باقریمژگان6

15خدارضاشیراز30041360بانشیخدیجه7

16حمیدرضاشیراز27921362برادران خاکسارنجمه8

14مهردادکازرون92871366پانیسمیرا9

15کرامت اهللفسا9211363پروینفاطمه10

1616عبدالکریمشیراز99841367پژهانالهام11

16عبدالکریمشیراز99841367پژهانالهام12

14محمودفسا25605025691380جانی پورفاطمه13

-صدرالهشیراز22817122141373جویندهسولماز14

مهدیشیراز22805880481369جوکارفاطمه15

-ابراهیمشیراز22830961031379حکیمیپرنیا16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                   )شعبه  

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-شهریاردشتستان96231334خسرویزرین تاج17

-غالمحسینشیراز22805428031369دادگرمرضیه18

15رستمالرستان25000776831368داورینازنین19

14علی یارسپیدان25400338301369دهقانیراحله20

15شمس علیشیراز18331356راستیمهناز21

16-محمدشیراز10611361راسخیزهره22

15-غالمحسینشیراز19381364زارعمطهره23

-قدرت اهللکویت1871364زارعیسارا24

17عبدالرسولشیراز22832298631380زمانیانشیوا25

14-خان علیایذه64581343ساسانمحترم26

16-ابوالقاسمشیراز11151362ستارزادهفاطمه27

-عبداهللشیراز22803477681368شجاع آبمحدثه28

16بهارشیراز56481366طاهریمریم29

14بهروزشیراز1871362ظریفیانزهرا30

15کیومرثشیراز55751364عطریزهرا31

-احمدمشهد682501346فاضلهما32

صفحه                        لغایت                         دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                   )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمودشیراز9071342فتحمعصومه33

16محمدجوادشیراز26531361قرائتسودابه34

16علیرضاشیراز22804517431369کرمیسمیرا35

14اسدالهشیراز22804524051369کالنتریفرزانه36

14شاپورشیراز1121354مسیحفاطمه37

1416علیممسنی141365مهرابینجمه38

14کهندلفیروزآباد82081353نجفیسارا39

-عبدالرحیمشیراز9571364نوری مندمهسا40

-محمدشیراز4011361کهنالله41

15محمدصادقممسنی23803104321374احمدیحمید42

1619صدرالهمرودشت24207643821377اژدری قصرالدشتیامیررضا43

17علیالرستان6591360برزگراحسان44

1414حسینشیراز21771360بنیانیمصطفی45

1517حبیبشیراز27901365بهمنی راداحسان46

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                   )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1416محمودشیراز22831951111380تحیریارشیا33

14محمدشیراز5751360توفیقیعباس34

15محمدعلیشیراز22828516331378جعفرنجاتعلیرضا35

16حمیدشیراز1211365جهانی دوقزلومحسن36

16مجیدشیراز22819877791374چیزفهم دانشمندیانمحمد مهدی37

17اسدالهآبادان21481333حبیب زادهاحمد رضا38

-رسولشیراز22803403721368حسینیسید مهدی39

1415غالمرضاگناوه441335حالجابراهیم40

-علی نجاتکازرون38131361حمزویعلی41

1516احمدشیراز22815205951372رجائیآرش42

-ابوذرشیراز22836720071382رحمانیمحمد رسول43

-علیشیراز22838080571382زیبندهمحمدرضا44

-سید عبدالرسولشیراز29511364سبحانیسید فرید45

--منصورفسا2181340سجادیوحید46

صفحه                        لغایت                       دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                   )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1415هاشمکرمانشاه50611345سورنیعلیرضا33

15محمد حسنشیراز22802388451368صفی خانی قصرالدشتیمهدی34

14عباسعلیشیراز4701339علیمردانیمحمود35

-16علیدشتستان1311341فرخندهمحمد36

1415حسنشیراز21431362فیروزپورناصر37

15غالمحسینشیراز4821358محمدیمهدی38

15نجادعلینورآباد7221357ناصریحیدرعلی39

15محمدرضاشیراز39911365نیکخواهغالمرضا40

41

42

43

44

45

46

صفحه                        لغایت                       دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                   )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جمشید فسا25726794261364اسماعیلی پورزینب1

--جانی خان فسا25725939811365امجدیکریم2

--شهباز شیراز54898197661353امینیزهرا3

171618سیروس فسا25726476131367بدیهیامیرعلی4

-محمدتقی فسا25605440751382 پیامیعقیل5

15مرتضی فسا25606042211384رجبیانامیرحسین6

15عطاءاله فسا25604676411379رستم زادهزینب7

15سیدمحمد فسا25716395871344ساداتیسیدنورالدین8

15علی محمدشیراز22914332021350سمیعیمریم9

-غالم فسا25724646081348 ظفریعلی10

-محمد  فسا25716991051355قرائتیمرضیه11

1514کرامت اله فسا25600376451368قنبریرضا12

16محمدا سمعیل فسا25605779511383کریم زادهعلیرضا13

--امان اله فسا25726279651367محمدی فرزهره14

14سید عطاء فسا25605097681381نبوی نژادسیده زهرا15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فسا                                    )شعبه  

               1               لغایت  1صفحه              دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدمحمدرضاکازرون23603714011373حسینی نژادسیده سمانه1

14خدارحمکازرون23606521841380دهقاننرجس2

15احمدکازرون23602489951371دهقانحسین3

15عبدالعظیمکازرون23600389311368دهقانعلیرضا4

-مهدیکازرون23606870751381موذنیامیرحسین5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کازرون                                    )شعبه  

     1             لغایت            1صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14--غالمحسینالرستان2161331ثابتمنصور1

14محمدعلیالرستان25005201021379رجاییفروغ2

14حمیدالرستان25005351501380شکارینیلوفر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

جعفر عباس زاده: و نام خانوادگی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الرستان                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15قبادمرودشت31721365زارعراضیه1

--محمدرضامرودشت77201383-زارعیفاطمه2

15عبدالرضامرودشت941361علیزادهعبداله3

15علی حسینمرودشت243011357قلیزادهحسین4

-بیژنمرودشت32961379-مردانهفاطمه

14علی اصغرشیراز89901372-زارعیمحمد6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

جعفر عباس زاده: و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرودشت                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمد رضاالمرد657975530151/12/2واثقیابراهیم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهر                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخ شکستهکتابتنستعلیق

14حاصلممسنی11691364شهریورمریم1

-15سیدعلی اکبرممسنی50491369-کریمی نسبسیدابراهیم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ممسنی                                     )شعبه  

.................لغایت ...................   صفحه دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه نام خانوادگینام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                    نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخ شکستهکتابتنستعلیق

1616گلزارنی ریز4062 دیانتمجتبی1

-جمشیدنی ریز25501883301376 منگلیمهناز

5

4

8

9

10

11

12

13

14

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

: لطفاً توجه فرمائید

نام پدر

.................لغایت ...................   صفحه دوره عالی

نمره

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نی ریز                                       )شعبه  

ف
دی

ر

محل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه نام خانوادگینام

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                    نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17حمیدتهران4701362عباس پورمهتاب1

14نبیقزوین50581367کاظمیملیحه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آبیک                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

──15─مصطفیکرمانشاه49602162551379خسرویمهدیه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الوند                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسنبوئین زهرا50995376931344اصغری بوئینیحسین 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوئین زهرا                                   )شعبه  

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14قربانتاکستان6266بهبودیمریم1

-رضاتاکستان772057تکاپوکبری2

14مهدیتاکستان634367رحمانیپری3

-فضل الهتاکستان2397550رحمانیشعله4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تاکستان                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی
ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمد تهران 41171343الویریفرید1

15حمیدقزوین 43108107051372احرام بافیانحمیده 2

14علی گل قزوین 810801361احمدیصغری 3

15سعید تهران 393701367ازقندیسروش 4

15آقا بزرگ قزوین3471362امینیاکرم 5

-رضا قزوین 4171354آذررنگعلیرضا 6

14رضا قزوین 43116725271380برمایونحمیدرضا 7

1916هادی قزوین 43222553021360بندر چیمحمد مهدی 8

15قاسمعلی قزوین 621365بهرامیفاطمه 9

-مسعود قزوین 4315959131380توکلنازنین زینب 10

17یادگار قزوین 10821364جلیلوند باجلوندمرتضی 11

14مهدی قزوین 43117314421382چیتگرهاوستا 12

-جواد قزوین 43119819531384حاج حسینیمحمد امین 13

17مجید قزوین 43110494711375حمیدیایمان 14

16عین اله قزوین 43106754841372خدادادبیگیسعید 15

15کاظمقزوین43116725271380خرمیارمحمد آرین 16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قزوین                                   )شعبه  

           2          لغایت      1صفحه                   دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید علی قزوین 2091340راشدی  زر آبادیسید حسین17

16علی اصغر قزوین 43114872231379ربانیهاسارا18

15هادی قزوین 82961365سبد بافانحمید19

-14اسداله خدابنده 42181358شعبانیاختر20

-منصور قزوین 43113704661378شهسواریالهه21

-علیرضا قزوین 1381کریمائیحمید رضا22

-حجت اله قزوین 1350گروسیعابس23

14محرم تهران 24371361مافیزهرا24

16مهدی کرمانشاه32421968131378میرزاییعلی25

15عباس قزوین 1581363نجفیمعصومه26

14عباداله قزوین 69381365نظریالهام27

14علی اصغر قزوین 7651355نیک خصلتکامران28

15سلیمانقزوین 106911366ولیسپیده29

30

31

32

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قزوین                                   )شعبه  

         2           لغایت        2صفحه                    دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

19محمداردکان31050ابراهیمیعبدالحسین1

1714سیدحسینقم1728667ابوترابی فردعارفه سادات2

-علیاراک052139213681احمدیامیرمهدی3

-عابدینقم21341363اسماعیل گلطیبه4

1616غالمعلیقم1048531355اشجعیمحمد حسین5

14علی اکبرهمدان484862آمیغیفائزه6

--محمدقم17311361بابایی خاوهمعصومه7

14حسینقم380263باقریانزهرا8

-ابوالقاسمقم147001347بختیارینعمت اله 9

14سید مصطفیقم031370-47850-9بهاءالدینیفاطمه10

16محمدقم37072048271پرنیان رادفاطمه11

1414محسنقم037215265180پریزمریم12

1516حسینعلیقم037004749068جوزدانیسارا13

14عبدالرحیمقم15251حائری نیاحسن14

15مصطفیقم031372-91850-9خلیلیفهیمه15

14نادرهشترود23651357رفیعی زادهحکیمه16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم                                   )شعبه  

         3       لغایت        1صفحه                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16سید علی اصغرقم137261366رکنی حسینیمحدثه سادات17

16قنبرعلیهمدان7531348زارعیمحمد جواد18

18رضاقزوین43105526251371زرآبادی پورعطیه19

16یوسفدشتی104781359زینبیرقیه20

16علیرضاقم416069215181صادقیپرنیان21

1614غالمعباساراک05212741251379عباسیامیرحسین22

171520جعفرقم037023546068عدنانیسیدمهدی23

-احمدقم037108364873عطاییفاطمه24

15محمدتهران69026021372عالمهزهرا25

1616محمودقم01618661368قانعی فردمعصومه26

14عباسقم037087197972محلوجی نیاحسام27

15یداهللقم22159محمدیطاهره28

16حسینعلیقم22909181محمدی نسبمحمدعلی30

16محمد تقیقم01374-123362-3محمودی رادملیکا31

15علیقم107661معارف وندسهیال32

       3                 لغایت          2صفحه              دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم                                   )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17محمدقم3951366ملک زادگانحمیده33

1816محمدرضاقم205574579موحدی منشمطهره34

17حسنقم35971362مهرآبادی آرانیجعفر35

17محمدقم03711244841373نادرفاطمه36

1815محمدقم037193877578نورسیدهزهرا37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
ف

دی
ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم                                   )شعبه  

        3            لغایت         3صفحه                  دوره عالی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16عمربانه384987071567/2/5احمدیهاوری1

18ناصربانه384018769973/7/3امینیعبدالباقی2

15احمدبانه384003375668/10/28سلیمانیسمیه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی عزیز 

توکلی پناه

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی احمد سنگینی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بانه                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1914غالمعلیبیجار37802056451348میراحمدیهادی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بیجار                                    )شعبه  

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  بیجار                      نام و نام خانوادگی 

مهدی سلطانی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه   بیجار                      

   نام و نام خانوادگی رضا آوجیان



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1415محمدصادققروه558960046460/11/20سیفیامیر1

1514عبداهللقروه558997922665/6/1محمدیآرش2

14یوسفدهگالن558960453254/6/1محمدیحبیب اله3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(دهگالن                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدعلیدیواندره271362آقابراریماریا1

14بختیاردیواندره38502664191378رضاییبهنام2

16محمدبیجار37703001651379محمودیهومن3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دیواندره                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

نام پدر



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

201817علیسقز78051360-جهانگیریجمشید1

1614رحمانسقز111831336رحیم پور سقزمحمد2

16صالحسقز71111373-شریفی پورپروین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سقز                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                 دوره عالی

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ابراهیمسنندج37208805911379غفاریاوین1

15احمدسنندج11841364فهیممهین 2

-علیکرمانشاه9561353قره ویسیژیال3

14ابراهیمسنندج7571331کریمیتوفیق4

14حبیب اهللسنندج37209331211380محمدیآرین5

15محمد رحیمسقز6291349احمدیکورش6

14مظفرسنندج37211653141384زرین بیانمائده7

-ابراهیمسنندج37208805911379غفاریاوین8

15حسینسنندج10541359نادرینوشین 9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنندج                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                 دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمد باقرقروه37902764801373جعفریمصطفی1

1415جمشیدقروه37904852331380رضاییپریا2

15علیرضاقروه37904614661379عرفانیالهام3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قروه                                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حسینقلیکامیاران383958461260/6/1چوبتاشانیمریم 1

15عبدالرحمنکامیاران38388339611352فیضیعبداله2

15جوادکامیاران38301617611372قلعهآرمان3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کامیاران                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

151415احمدمریوان36041351/03/02محمدیامین1

1715عبداهللپاوه19811357/07/01محمدیکامبخش2

171414بهاالدینمریوان64698010801358/05/01بزرگ امیدفرزاد3

1514فایقمریوان4401353ملک نیامحمد 4

14سعدیمریوان38105732211381/09/24امینییلدا 5

-حسینمریوان38101110581369/06/03سبحانیمسلم6

16احمدمریوان38100064911368/01/19مدرس گرجیهانا7

15علیعلی اباد51362/05/01حاجی ابادیابوالفضل8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مریوان                                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

141515ناصربردسیر31787979711362بهزادپورمحسن1

-موسیرفسنجان30510731211338رمضان زادهمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بردسیر                                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--14جیرفت2021343بهرآسمانیرمضان1

-جیرفت3041355مالئی پورمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جیرفت                                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینرفسنجان30406271201381بارانیابوالفضل 1

-محمدعلیرفسنجان30521065971364حسنی دهن آبادیافشین 2

16رمضانرفسنجان30403844811375دهقانمحمد مهدی3

15حسینرفسنجان30504377151351شمسی پور ظهیرآبادیحسن4

-عباسرفسنجان3040645011382فتحیکیمیا 5

15عباسرفسنجان30404989421378فتحیمیترا6

-مهدییزد30407112711383محمدیملیکا7

15حسینرفسنجان30513355411361معظمیمحمدرضا 8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدر
نمره

.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 مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رفسنجان                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مسعودزرند30802477101376اکبریامین1

14حسینزرند30908203231361پوررنجبرعظیمه2

-رحمانزرند30803417161380حسن زادهامیر مهدی3

14-نصراهللزرند30803847331381سعیدیعلی اصغر4

14هوشنگزرند30802196431374فرحبخششکیال5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زرند                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1416ابوالقاسمسیرجان71350قاسمی محمودآبادیسعید1

-محمدرضاازنا111363عبداللهیسمیه2

--عبدالرضاسیرجان30083-1383صائب نژادساره3

1414عبدالرضاسیرجان2855-1379صائب نژادساجده4

14-محمدسیرجان13622832اصولی نژادنجمه5

-محمدسیرجان26911368-شکاری مکی آبادیالهام6

14قنبرسیرجان1581346عظیم نژادحمید7

14موسیسیرجان40311350صمدیمحمدعلی8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سیرجان                                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سعیدیزد31402221141383رییسیپرنیان1

-محمدشهربابک31401871571380محمودیپیمان2

14سعیدرضاشهربابک31401833721380میرحسینیعلی اکبر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهربابک                                            )شعبه  

     دوره عالی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514حسینگلباف151364پور تاج الدینیفرزانه1

14-علیکرمان29811907331379پور محی ابادیفاطمه 2

15محمد علیکرمان1379حاجعلیامیر3

-15مرتضیکرمان29813318411381حسین زادهفائزه4

-جوادکرمان5961346خلیل پورمهدی5

-غالمرضارفسنجان6451352خوشیمهدیه6

1415اکبرکرمان40651354رحیمیداود7

15حسینکرمان29803641771370رحیمی صادقزینب8

1416محمد علیکرمان4251331رزم حسینیحسین9

14رضاکرمان29812637301380رستمیزینب10

16نعمت اهللکرمان14811356رمضان پورسعیده11

1516علیماهان511345زندیاحسان12

14علیرضاکرمان29811789381379شریف زادهامیرحسین13

15عباسکرمان29807407051374شمسیامیرحسین14

14علیکرمان21364ضیغمی نژادهادی15

16محمدکرمان29811883051379عسکری نژادحسنا16

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمان                                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

: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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17احمدرفسنجان5261360قاسمیمریم17

-محمداردبیل2901347کاشانیحمید رضا18

14مهدیکرمان29805589231372کافی زادهزهرا19

15حمیدکرمان9201361کشورپورفوزیه20

15محمد حسینکرمان29812353031380گله داریحسین21

-علیکرمان29813608841381معین الدینیسوگند22

14غالمرضاکرمان29808616851375نوشرضوان23

-1415عباداهللبافت71349یزدانپناهیداهلل24

25

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(کرمان                                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-14دارابکرمانشاه9801343بهرامیلطیف1

1514منصوراسالم آباد23941362خواصیمهدی2

1414عیسوقصرشیرین37761367رشیدیمینا3

15غالمرضااسالم آباد33303615061376سهرابیساحل4

1515روح اهللگیالنغرب33201791571379کمریبهنام5

15بهمناسالم آباد33303731481376نیازیسپیده6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(اسالم آباد غرب                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414قاسمکرمانشاه325710465057/10/02امیریانالهام1

1515محمودسنقر335954816761/09/21خورشیدیسمیه2

1414علیسنقر335951617658/01/20رضاییعذرا 3

-16بهزادسنقر335023355475/10/20صدرزادهعلی4

14-بهمنسنقر335029900879/04/15عباسیدرنا5

-رضاسنقر335952985560/01/01غیاثی قروهمجتبی6

14عزت اهللسنقر335951251057/06/01فالحیعلیرضا7

-حشمت اهللسنقر335018734173/11/26کماسیمرضیه 8

14محمد مرادسنقر335981661764/06/01مرادی خواهشهناز9

--نجاتسنقر335855412050/06/01محمدیحشمت اهلل10

151514ابراهیمسنقر335018528273/12/09میرزایی تباراحسان11

-15حیدر علیسنقر335807977540/04/03نجفیعلی12

13

14

15

16

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(سنقر                                         )شعبه  

          1             لغایت       1صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-دوستعلیصحنه5311345کرمیحاجعلی1

-مهرانصحنه49602577511382سالکستاره2

15بهروزصحنه171366حیاتیکیانوش3

-بهرامعلیصحنه6311355حسنیفروزان4

-حیدرصحنه66881342اعظمیفرشته5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(صحنه                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

: لطفاً توجه فرمائید

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

رضا :  مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

حاتمی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

مراد زندی پیام: و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-14عبدالمحمدقصرشیرین337981721150/6/26نوربخشبهنام1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قصرشیرین                                     )شعبه  

     دوره عالی

به نام خدا

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-شکرالهایالم 661349آینه بندیمژگان 1

-مسعود کرمانشاه 32422052191378اسفندیاریمهتاب 2

16مسعود کرمانشاه 32423971341380اسفندیاریمهدیس 3

14غالمرضا کرمانشاه 32421110011378اسکندریسحر 4

-کیومرث کرمانشاه 324189130051376امیریثنا 5

14عباسعلی کرمانشاه 52171353امیریلیال 6

14خیر اله کرمانشاه 32407449611370اسکندرینسرین 7

14کرمعلی کرمانشاه 32417376081375باغفلکیفاطمه 8

14غالمعلی کرمانشاه 13991361بهلولیسحر 9

14حمید کرمانشاه 21491364جمشیدیسمیه 10

14علی کرمانشاه 32400457711368خیر خواهلیال 11

14مجتبی کرمانشاه 1601361روانبخشسپیده 12

-18علی اکبر کرمانشاه 346461357شفیعیزهرا 13

--جالل کرمانشاه 324001588621367فریدونیآزاده 14

-اسداله کرمانشاه 32404429301369فدوینگین 15

14غالمرضا کرمانشاه 9411360قاسمیمریم 16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی    

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علی کرمانشاه 1382ملی قنبری ده سفیدیزهرا17

14کمر کرمانشاه 102151367کمریشبنم18

1414عباس تهران 91141362لواءسارا19

14حشمت اله کرمانشاه 10551363میرزایی دارتویینسرین20

1514علی اکبر کرمانشاه 9211363مرادیفرانک21

15حشمت اله کرمانشاه 3321353مظلومیالهام22

15سیروس اسالم آباد 33302425311372مومن پوررویا23

15احمد کرمانشاه 32413606791373میرانیمهری24

14عزتعلی کرمانشاه 9631355احمدی طهنهمنوچهر 25

1614حیدر کرمانشاه 32400653811368پرویزیفرهاد 26

14حسن آقا کرمانشاه 2381363پیرویغالمرضا 27

-محسن کنگاور 1385ملی دوامیامیر حسین 28

15علیرضا کرمانشاه 32408935171371راد فرسعید 29

-احمد کرمانشاه 324237052113زمانیمحمد حامد 30

-تورج کرمانشاه 32428220961382سلیمانیمحمد 31

-14کرم اله کرمانشاه 51353شهبازیکاامران 32

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه                                     )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1814ابراهیم اسالم آباد 3881349عباسیغدیر 33

14فریبرز کرمانشاه 32402800521370عزیزیفرهاد 34

-جواد کرمانشاه 32425248221386قنبریکاویان 35

---عباس کرمانشاه 201327کوشکی زمانیقاسم 36

1815محمود کرمانشاه 32421543711378کرجیسجاد 37

17منصور کرمانشاه 12201359کسرایی فربهنام 38

--نور علی قصر 381344محسن پورشهریار 39

40

41

42

43

44

45

46

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                       دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14-علیکنگاور33002770301381آبیارطیبه1

1415علیکنگاور33000092781368خزاِییاسما2

15-مصطفیکنگاور33003324001385خزاییمحمد طاها3

--خدادادکنگاور33094121991358خزاییمریم4

-اسمعلیکنگاور33097685621359زارعیفروزان5

1515حسین رضاکنگاور32427185011382سراجنرگس6

14علیتویسرکان33000250011368شورچهمعین7

-حمیدکنگاور33002898901382عارفی پورفاطمه8

-هوشنگاهواز5661339صفاییسوسن9

1514محمدکنگاور33002613681380کارخانهپوریا10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کنگاور                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی زمانهرسین3310284514موسویسید علی1

17محمود49690061561355شجاعیگودرز2

15چراغلیهرسین1358کامیاری فرپرستو 3

-...عبداهرسین1362محمودیفیروزه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(هرسین                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی 

غالمرضا ملکیان

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی      عباس الفتی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14شمس اهللک7ح42508066771358پرویزیفاطمه1

-ایرجدهدشت42405274061381سخن سنجامیر حسین2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهدشت                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14گودرزگچساران71356-426038784پریوشبهناز1

-عبدالغفارگچساران231366شفیعیحامد2

14محمد قلیگچساران1331366علی زادهطاهره3

-مصطفیگچساران6901354مظاهر پورامین4

14سید کریمگچساران41360میریسید اسماعیل5

14امام قلیمسجد سلیمان911350نوروز پورالهام6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گچساران                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علی اکبر بویراحمد5021351پارادجهانبخش 1

151615قدرت الهبویراحمد2341352حسین پوردارا 2

15محمدعلی شیراز 22832723351380محقق پورخشایار 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یاسوج                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیرامیان51351سمیعیمحمد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آزادشهر                                        )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیداسماعیلآمل68511379-اصغرزادهسیده فاطمه1

14بهشهر19051352سجادی تروجنیسیدرضی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندرگز                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17احمدساری21507030331382آوارسعید1

16سیدعلی اکبرگنبد1364امیریانمرضیه السادات2

16محمدعلیبجنورد1357دژوانعلی3

14رمضانعلیرامیان48701729511375رجنیطاهره4

17علیشاهرود1354غریب مجنیفاطمه5

-رحمت الهگرگان4431354علی نژآدزهرا6

15یوسفگلوگاه57900910321380فداییعلی7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رامیان                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-صفرگرگان21100643741368قربانی نصرآبادیمجتبی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کردکوی                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17امینگرگان21103249021371ابراهیمیپریسا 1

1414سیدجاللکردکوی41354جمالیسیدعبدالرسول2

14سیدحسینگرگان21109883711381حسینی قمی نژادسیدمهدی3

15سیروسباختران3240582881370خاکپورکرمانیروشنک 4

14عیسیبهشهر531358خواجویندا5

14علیبهشهر26031352رضاییرقیه6

14محمدابراهیمعلی آباد22690090371350زنگانهابوالقاسم7

1416غایب محمدگمیشان21362شرقیآرمان 8

17محمدرضااسالمشهر55603124951374کبیریسمیرا9

15محمدحسنگرگان29001365کمالیسارا 10

1714صفرعلیگرگان21101580501369مرادیهما11

16علیگرگان5361366مزریفاطمه 12

14محسنمینودشت48804123511380مصطفی لومطهره13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گرگان                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حاجی قربانگنبد20200995861368ایوبیعبداهلل1

--محمدعلیگنبد20202915411370قاسم زادهنگار2

14ناصرگنبد11951364میرکینشمین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

                      لغایت                 1صفحه       دوره عالی

ف
دی

ر

نام

.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

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گنبدکاوس                                   )شعبه  

نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی

:جمع تعداد قبولی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414میراکبرتهران110221355علویسیدمحمد1

15رمضانآستارا12281374-آسایشزهرا2

15رسولآستارا65971380-بنی خادمیمحمدحسین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

(آستارا                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1515رحماناستانه اشرفیه27302532701379اهن چهرهابراهیم1

1415احمدرشت27300165701368بنیادی اشمان کماچالیمریم2

14ولی الهرشت25803530381370شریفیمریم3

15حسناستانه اشرفیه591350شمس نصرتیوحید4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آستانه اشرفیه                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15-یوسفرشت4961366امتیالهام1

15محمدرضارشت25804772091371عظیمیامین2

-ولی الهرشت1382غالم زادهراستین3

-اصغررشت3241342یکرنگ صفاکارزهرا4

14-عباسقائم شهر21503805521373جعفری ملکسارا5

-مهردادرشت25815288931382غیوریفاطمه6

14نوروزرودبار2131343نوروزیقنبر7

14سیروسانزلی264031552581384ارزانیکسری8

14غالمرضارشت9021354بصیر طریقتمریم9

14فرهادرشت42271365محمد اسماعیلیمریم10

16قربانصومعه سرا26701864161373رزاقی نودهیمسعود11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رشت                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-فردادرضوانشهر57001223591380پورسلیمانیسارا1

14-فردینرضوانشهر57001500691383پوررضاییابوالفضل2

--پیمانرضوانشهر57001492731383حیدریابوالفضل3

14حسینتالش26200748431368حسن زادهمریم4

15کیوانرضوانشهر57001112761379سهرابیمعصومه5

--فریبرزرضوانشهر57001364141382ستودهصدرا6

14حسینعلیرضوانشهر57001153791379شریفیمهسا7

-عزت الهاصفهان12909583191356شکوریفرشته8

-نادعلیتالش51699292011363کرامتیمهدی 9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رضوانشهر                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی
 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدیاررشت65397444041362جباریرقیه1

آرزو2
قلی پور تکلیمی  

2659607362
14احمدرودبار1361

-برزورودبار26503022241382گردشیمرتضی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رودبار                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرودسر26911423021360باقریامین1

14حسنرودسر63100666411379پژوهندهعرفان2

1514رجبعلیرودسر26801287021370حق جوپریسا3

1515غالمحسن26915853011365حمیدیمهسا4

14داوررامسر26801335791370رمضانیفطمه5

15علیرودسر26914854811363عباسی لیاسیخیزران6

14محسنرودسر1367علی نیا مقدمربابه7

15سعیدرودسر26502882541378محمدپورهستی8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(رودسر                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مصطفیقزوین75241383-شادمانمهران1

-محمدسیاهکل98131375-منتظرینرجس2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

نمره
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سیاهکل                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا

 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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14اسماعیللنگرود32231354بالرکتهمینه1

1416پرویزرشت4281364بحریمحمد علی2

17عباسصومعه سرا19941338پروانه جهاناحمد3

15سید ارسالنزاهدان3991361حسن پورسیده معصومه4

-عزیزرشت2511347روشندل توانامحمد رسول5

15عسگربندر انزلی35251366زارعارزو6

14محمد حسنالهیجان41360زلفیصادق7

15جهانرشت6241335صادقیمحمد باقر8

14حسینرشت425651365فروتنزهرا9

17احمدرشت6681364محمد علی پوروحید10

16ذبیح الهرشت25808054611374نعمت پورمتین11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(صومعه  سرا                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

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

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

و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حامدالهیجان27104461111384توکلیفرحان1

--علیالهیجان27215893011361رضایی خلیقالهه2

--هادیالهیجان1382خصالیمهرزاد3

--محرمتهران567231991352رحیمیفرشته 4

-رحمت253254501381صادقیسروناز5

--حمیدالهیجان27226933641367صبح زاهدیسمیرا6

-محمدرضاالهیجان1383دانشورامیرحسین7

-محمدرضاالهیجان27103696211380دانشورامیررضا8

--ابوالحسنالهیجان1361صفارحمیدیآالله9

1415علینقیالهیجان27101730501372 عابدی نژادزینب 10

-یوسفالهیجان25215039111384فالح وحدتیسیما11

14محمدرضاالهیجان37103958861381محبیمهرناز12

15جوادآستانه27392339301360محمدپورسمیه13

141514غالمحسنرشت25947217351359میرزائیمریم14

-مهدیالهیجان27103716771380بیگناهملیکا15

-حمیدرضاالهیجان27103724011380کریمیسعید16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

نام پدرمحل صدور
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

(الهیجان                                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
تاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سعیدلنگرود1380علیپورسما17

-محسنالهیجان1383احمدیمهدی18

15جوادالهیجان27102460901375نجارتمیزکارما ئده19

15محرمعلیتهران200754481376علی پورزیبا20

14محمدجواد1381ایمانی خوشخوسحر21

-بهمنتهران123157021369مهربانمرتضی22

-احمدالهیجان27103811171380موالمریم23

15شیرزادسیاهکل51799268231367کریمی الخانیمحمدباقر24

-کوچکعلیالهیجان27102160431373قربانیفرشاد25

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

(الهیجان                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: 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 مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدلنگرود2700364171369سعیدیسید محمد 1

1415محمدلنگرود10691364صادق دقیقیسهیال2

14-سید رسوللنگرود11011362موسویسیده مریم 3

14-هوشنگ رشت 27002722691379معروفینیلوفر 4

-مهدیلنگرود 27002747511379مهروانهانیه 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(لنگرود                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حاجیعلیصومعه سرا26784249791336احمدیعلی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(ماسال                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ابراهیمازنا48401978221380ترابی فیجانیمبینا 1

-ولیاراک1383سلیماننیما 2

1615حمید ازنا 48401959941380عسگریهستی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(ازنا                                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علی محمدالشتر41891639291351کوچکینور محمد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(الشتر                                        )شعبه  

1     دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14هوشنگالیگودرز41720141781345اشرفیمحسن1

14قنبرعلیالیگودرز41723248271346جاپلقیمحسن2

14-بهرامالیگودرز41727370481365خسرویمصطفی 3

14حشمت اهللاصفهان12880524051353عباسی بختیاریپرستو4

14--عزیزاهللالیگودرز41701318571355عبدالهیعصمت5

علیالیگودرز41700061281337گلپایگانیمصطفی 6

قدرت اهللالیگودرز41720643451355گودرزیمریم7

-امراهللالیگودرز41606922731381مسلمیمحسن8

14محمدالیگودرز41721373771361ورمزیارفاطمه9

14محمدالیگودرز41721023361359ورمزیارنرگس10

-محمدحسینالیگودرز41603318741372ملک محمودیسمانه11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(الیگودرز                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رضابروجرد41207477421379احمدوندعلیرضا 1

1415احمد بروجرد41201282101369امید علیمحمود 2

14-علی بروجرد41201317261369امید علیمهدی 3

14-رضابروجرد131071367دارابیبهنام 4

14حسین بروجرد226871359زیودارمریم 5

14سعیدتهران250939401381ساکتمهدیه 6

-حجت اله بروجرد130101348شریفیانزیبا 7

15علی بروجرد41209424651383شمس بیرانوندمحمد 8

15علی احمدبروجرد41202344871370شجاعیمریم 9

-غالمعباس دورود42104919851381اعالیی روزبهانیزهرا 10

15محمد بروجرد41205511801375عالم نژادمحمد مهدی 11

16غالمرضابروجرد41205720991375گودرزیمهفام 12

15غالمرضابروجرد4127476701379گودرزیمهسان 13

15مهردادبروجرد41209368121383مساعد شیره حسینیآیدین 14

1415احمد تهران175802631373نصرالهیمینا 15

4.21009Eهمایونعلی 16 16رضادورود111369+

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بروجرد                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علی محمددورود4021348یاراحمدیفاطمه  17

-رسول بروجرد 184841356یاراحمدیناصر 18

-عباس بروجرد 7291361یاراحمدیمجید 19

-پیروزبروجرد 41208082111380یوسفیامیر علی  20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بروجرد                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514حسینپلدختر48513111574اله یاریحسن1

15عبدالرضاخرم اباد407343334266اکبریمهرنوش2

14علیحسنخرم اباد407118020160بیرانوندمریم3

151415حسنمرادالشتر418007305669دلفانینادر4

16مرتضیویسیان528965225658سلیمی چگنیسیما5

15فتحعلیخرم اباد407042019354صانعی بقاعلی محمد6

-موسی رضاویسیان528978473154میناییعبدالرضا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

و نام خانوادگی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم آباد                                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسدورود541364یاراحمدیمحمد1

15علی بابادورود2981348جودکیحجت اله 2

-حسیندورود321345رحمتمحرم3

-ابراهیم دورود80211378-فرشادپورمحمد4

16لطف علیدورود2391342کرنوکرعلی5

15مرتضیدورود88421370-جودکیگلشید6

15عین الهدورود7731357احمدوندمریم7

15لطف الهدورود2391342کرنوکرعلی8

15میرزاحسندورود58961353قائدعباس9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دورود                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

نمرهر



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیروسکوهدشت41908290051385علیپورباربد1

15موسیکوهدشت41907022691381گراییشایان2

-حسینعلیکوهدشت41907204701382موسیوندعلیرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(کوهدشت                                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حیدرنورآباد42001284541370حسنوندپریا1

15آقامجیدنورآباد42004965931378مرادیویدا2

14حسیننورآباد42003568991375نظریانسروش3

14علی اکبرنورآباد42097679481365هاشمیاناعظم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(نورآباد                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1517شعباننور22290010861358علیزادهاصغر1

15ولیآمل12441354سعدیمحمدرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(آمل                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14احمدکرمان 10951350خطیبی بردونیزهرا 1

-گشتاسببابل46751366صحبت زادهافسانه 2

14علی بابل20503029591370عباس پوریسنا3

14-شعبانعلیبابل12221356قنبرزادههادی 4

15نورمحمدبابل94671354هاد یانجعفر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بابل                                            )شعبه  

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

.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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1714شکراهللبهشهر35811356نیک بینهادی1

-...نورابهشهر101345سیفی گرجیمحمدرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهشهر                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14اسماعیلتنکابن 22104122261381ایمان پرور     علیرضا1

14اردشیرتنکابن 22104380121382باباییملیکا2

15-هوشنگتنکابن 22104040611381باللمیزهرا3

161615 جعفرتنکابن 24111365تنکابنی مقدممنیژه سادات4

15حسینتنکابن 22105045971385رجبیمعصومه5

14هوشنگتنکابن 22104067621381شکیبارومینا6

1514مختارتنکابن 37291347شهنوازفرشید7

1415محمدتنکابن 1380صفر توبیمحمد جواد8

-اسمعیلتنکابن 22104672761383عرفانیپارسا9

14احمددماوند4101334فیروز پورخیراله10

15یعقوبعلیتنکابن 22103689791379منصوریمحمد علی11

15حشمترامسر22700509241371مهرزادعلی12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تنکابن                                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16یزداننوشهر41360درندیسمهری1

1515اسفندیارنوشهر11591363عبداهلل پورفرزانه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(چالوس                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنرامسر22799427391367داود زادهزهرا1

14حسنرامسر22701872451384عسگریامیرحسین2

-مصطفیرامسر22701698831382غنمیمبینا3

-مجتبیرامسر22701662991382گلعلی پورآریا4

--مهدیرامسر2270191391384گل محمدیماهان5

-غالمرضاتهران781386981365هادیزادهزینب6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

نام پدرمحل صدور
نمره

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رامسر                                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
تاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ابوالقاسمبابل59ابوالقاسم زادهمریم1

15علی اکبرساری79احمدیدانیال2

-محمد علیساری83اصغریتینا3

-حسنقائمشهر63تبریزیانفریبا4

1814جهانگیرساری 51حاجیان نژادهادی5

-سعیدساری 84حمیدیانرایین6

15علی اکبرقائمشهر78حسنلوفاطمه 7

1515فرزادقائمشهر73شهابیفاطمه 8

-عزت اهللقائمشهر54شیداییرقیه9

15سیدجبارساری61عمادی منشسید احمد10

-مهدیساری83عظیمیماهان11

-مسعودقائمشهر80فراهانیمژده12

15ضرقامساری69قاسمییاسین13

-موسیساری34کیامهرغالمرضا14

15جابرقائمشهر74نیکجونازفر15

15عبد الصالحساری72روحیعباس16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ساری                                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14غالمعلیسوادکوه49521381-قنبریعلی1

-14جان باباسوادکوه141346مرادی نژادحسین2

-درویش رضیسوادکوه401350قنبریغالمعلی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سوادکوه                                          )شعبه  

          2             لغایت       1صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

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

و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14بهرامقائم شهر21500780151368اشرف زادهسارا1

-مسعودقائم شهر21506714921381امیریکیمیا2

-عبدالعلیقائم شهر21506842411381بیاوارمحمدمهدی3

-قنبرقائم شهر21506789341381پاریابترانه4

14نورالدینقائم شهر21506425731380تقویهدیه5

14بهرامقائم شهر21506435371380چراغیمبینا6

-حسنقائم شهر21506682211381حیدریاننازنین7

14نادعلیقائم شهر21501916951370خالقیحسین8

-علی رضاقائم شهر21506889211381درزیفائزه 9

14روانبخشقائم شهر21506912211381رحیمیامیر10

14روانبخشقائم شهر21506912311381رحیمیمبین 11

14ناصرقائم شهر15521357رحیمیمجتبی12

15علی رضاقائم شهر21506372941380رسولیعلی13

-محمدقائم شهر21506282521380رسولیمصطفی14

-     محمدصادقتهران51911349سعیدکوروش15

15داودقائم شهر21500497161368شبابیفاطمه 16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قائمشهر                                          )شعبه  

          2             لغایت       1صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14داریوشقائم شهر21507468591383صادقیستایش17

-عبداهللجویبار58201347371380طبرستانیفاطمه18

-تقیقائم شهر21507340601382فالححسین19

14کیامرثقائم شهر21506236761380قلی پورنیما20

15عبداهللقائم شهر21627605251365محمدپورسمیرا21

-نصرت اهللسوادکوه22501278321380محمدپورنگین22

15سیف اهللجویبار58292231631351ناصرینورعلی23

-نورالدینقائم شهر21506026951379هادیانزینب24

-قاسمقائم شهر2331363هاشمیسحر25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قائمشهر                                          )شعبه  

          2                لغایت       2صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1714علی باباکالردشت9171333جوادی مجلج نژادبهزاد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کالردشت                                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی برارآمل21305165211375آقابابا نتاجفاطمه1

14ایرجآمل21310527821386برجستهشمیم2

-عابدیندماوند101337جورسرااسکندر3

16حمیدرضااراک5200736141368ناصرینازنین4

181614محمدکاظمبابل1481347نقویانشمس الدین5

18علیتهران380591366محمودیصدیقه6

16...نعمت انور1561362موسویسیده سمانه7

14علیرضاآمل21305130851375نوری زاده ناییجکسری8

ــــــ9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(محمودآباد                                           )شعبه  

     1             لغایت            1صفحه                دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدنکا4992335851382قنبریفرزانه1

14مجتبینکا49902191811381مرتضوینرگس2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نکاء                                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414عقیلنوشهر39251367طالب نیافاطمه1

--علینوشهر13511382-رستگارامیرحسین2

--قربانعلینوشهر7431345شیخ نژادایوب3

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(نوشهر                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14رضااراک5211413031378بورقانیامیر حسین 1

14سعادتبندر عباس1360بهنام فرعاطفه2

-حمیداراک52007849601373جدیدیفرزانه3

14قربان علیاراک5334323831351حسین عبداللهیابوافضل2

15جعفراراک61799729151351رحیمیاعظم3

-غالمرضااراک5206862921372ساروقی نیاملیحه6

14عبداالحداراک5211822631378صالحزهرا7

-علی اکبراراک5307564551344طالبیاکرم8

-علیاراک1363عاشوریمعصومه9

17یعقوب علیاراک12981367فتحیزهرا10

14محمد صادقاراک1356کیانی پورزهرا11

14جعفراراک5329390851351محبیانبابک12

-محمد زمانگلپایگان12186714321328مصلحیمحمد علی13

14مجیداراک48901382-اسکندریرضوان14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اراک                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14-منصورآشتیان51005189884/11/17کرم آشتیانیامیر علی1

-حسنعلیآشتیان51004637182/3/19وفایی نسبفاطمه

--ولی الهآشتیان51998381565/4/29ناطقیفاطمه3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آشتیان                                            )شعبه  

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17کریمتفرش58008189382/11/19مجیدیفرزانه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(تفرش                                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات 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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدجوادخمین5502886001381امیدینگین1

15حسنخمین5502773821380ترابیفاطمه2

15محمدحسینخمین5502472111378توسلیحمیدرضا3

-محسنخمین5503319561383جعفریعلی رضا4

1415محمدعلیخمین5500768241370حاجی حیدریزهره5

15علیخمین5503037581382عبدیمحمدجواد6

-محسنخمین5503345991384علی جانیآیدا7

17محمودخمین5598155911364فروتنفریبا8

16داودخمین5501757921374جاوید پورحامد9

14محمدحسینخمین5503009371382شکیباامیرمحمد10

14علیتهران2000235271382کرمیکیمیا11

14محمدرضاخمین5503176001383کرمیفاطمه12

14رضاخمین43521366هاشمی زادهشهال13

16علیخمین5502703961380غالمیمریم14

16محمدخمین5501757681374محسنیاحمدرضا15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمین                                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414علی اصغردلیجان5700913571381اعتمادفرصبا 1

-مرتضیدلیجان40711378-رحیمینسترن2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(دلیجان                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدساوه59050922581افشاریپارسا1

14قاسمساوه59031617675شیرخانیمیالد2

17رحمتعلیآمل67246علیزادهعلی2

14اسماعیلساوه1186055نقی ئیعلیرضا3

14عبدالحسینآشتیان8265واحدیانسمیه4

16عبدالحسینآشتیان8265واحدیانسمیه4

14مجیدساوه59050496781همتی فردحسین5

16حجتساوه65طبیبیحمیدرضا6

7

8

9

10

11

12

13

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(ساوه                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حسنسربند59399501401364افشاریراحله1

14ذبیح الهشازند06212535371359ترابیندا2

14-محسنشازند06103465811382خوشنوازتهمینه3

-احمدشازند06223150211366رفیعیلیال4

--رحم خداشازند06212604601360زمانیفاطمه5

1616سیدبهمنشازند06212704821363سجادیسید علی6

-عبدالهشازند06218308791361عبدیزهرا7

15رضاشازند06101487531371عسگریسمانه8

14سید مهدیشازند06103372971381مطلبیسید حسین9

14عطاالهشازند06212507161358نجفیسودابه10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(شازند                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی

نمره
نام پدرمحل صدورتاریخ تولد



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدبستک348014612076/6/9جهاندیدهآرزو1

-احمدبستک5963/6/20ش . ش حیدریمریم2

--محمدبستک361/6/30ش .شدست پسعبدالمجید3

-معینبستک455054/6/30ش .شفقیهسمیره4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بستک                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی شیردشتستان610991698662/06/22درخشاناحمد1

17عیسیبندرلنگه67/06/26چاوشیصادق2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(بندرلنگه                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حسنمنوجان6141364ساالریمحمدجواد1

15غالمعباسحاجی آباد79161379-باوقارزعیمینجمه2

15هادیلنگرود1051367اسمعیلیمهدی3

14...امان احاجی آباد23181351شمسایی گرگانیشکوفه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

 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 مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندرعباس                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسندیر1359درویشیراضیه 1

--مجتبیاصفهان1362نژاد حسینیریحانه سادات2

1516 ابولقاسممشهد1364موسوی نسبسید محمدبصیر3

16بهادربروجن1367شارقیالهام4

15حسینعلیتهران1344زرین پورمحمدرضا5

14یوسفخرم آباد1701354عزیزیمهدی6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جزیره کیش                                  )شعبه  



     دوره عالی

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16حسن4000163779وهیبی فخرمریم1

14محمد410شاکریناصر 2

-ایرج4000193814سبزه ایفرناز 3

14محمد410شاکریناصر 4

-فریدون5202عظیمیساناز5

-بهروز2634فدائیکژال 6

-حسن4000163779وهیبی فخرمریم 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسدآباد                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15-محمدهمدان38614190331382ابوطالبیانآرشین1

15غالمرضاهمدان38614795831383اسماعیلیمهسا2

-محرمعلیهمدان161359حسین پورمهری3

-سعدالهکبودراهنگ251361حسینی پیروسیده ام لیال4

17موسیبهار24991354حسینی محفوظسید مهدی5

14منصورهمدان112881357صمدی مقدمشیرین6

15اسماعیلهمدان38603561191370عارفسپیده7

-ابولقاسمهمدان38616071661384عسگریستایش8

14محدرضاهمدان38602822551369فتح الهیعرفان9

1518حسینسیرجان145521358فریدونینسرین10

14محمدبهار40401989131371مطلبی مشعوفزهره11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهار                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-14عباس3970267145حسنوندمحمد سعید1

-14حسین3708شیرزادیمهدی 2

14علی38سلیمانیمرضیه 3

14علی3970020123سلیمانیفاطمه4

-علی رضا3970234654اسدبیگیفائزه5

16محمد صادق3970128137عبدالملکیالهام6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدرمحل صدور
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تویسرکان                              )شعبه  

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
تاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-1616احمد217رخشندهگلی1

1415جلیل3920229851عباسیشادی2

-محمدرضا219محمودیمعصومه 3

--محمدرحیم19باقریرحمان4

-محمدحسین2287بختیاراحمد5

-محمد3921069319رحمانی فرمحمدامین6

-16علی اکبر5823فراهانیعلی اصغر7

16ابن الدین392061884یارمحمدتوسکیعلی اصغر8

15احمد3920863429آذرمحمدجواد9

-علی محمد392044056زندیهستی10

18رضا13603بنایینرگس 11

16هوشنگ2700مومن پورکوروش12

14محمد392076542فعلیانرضوان13

17محمد3920914309نوابینرگس14

19محمد3921019461نوابینیایش15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مالیر                              )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14اردواننهاوند96431381-متینعلی1

15خدامرادنهاوند141362جهانیانفاطمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نهاوند                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15همدان38614795831383اسماعیلیمهسا1

15علیهمدان38605540771372اعالیی برزگرپیمان2

14علیهمدان1362بیگلریسکینه3

16-جانعلیبهار40400815871368پاشاییوحید4

15رضاهمدان38608562351375جلیلیفائزه5

16عین الههمدان1360جمشیدیزهرا6

15هوشنگهمدان38612073541379حسینیاشکان7

14حسینهمدان38612397521380حمدیهکوثر8

15جهانبخشاسداباد40117003811364خزاعیلیال9

15سلیمانتهران1360داننده پور خامنهسارا10

14محمدعلیهمدان38608582621375زنگنهسارا11

14عزت الهقم1357زیرکاعظم12

1415سیدولیکبودراهنگ40200983871368سپهر حسینیسیده لیال13

-15-حمدالههمدان1364شعبانیرحمت اله14

14همدان1361شکریجالل15

1415فضل الههمدان38611143801378شکریمریم16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(همدان                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15جوادهمدان38605074191371شهابیپوریا17

1415قهاوند1367شیخیآسیه18

14قاسمهمدان3860433806شیرازیزهره19

17غالمرضاهمدان40402082341372صدری مفخمالهه20

15امیرتهران238352911379طبیب زادهآریا21

-محمدرضاهمدان38602821551369فتح الهیعرفان22

-رضاهمدان38613290501381فیروزبختشهرزاد23

-محمد همدان1365قیاسیالناز24

15هادیهمدان1361کاظمیانوحید25

14احمد علیرزن1349گلشنی افگارمحمد26

1614محمدهمدان38714725911357گمارحسین27

-عباسهویزه1347گودرزیمعصومه28

15-بهرعلیهمدان7741350محمدی صالحرامش29

-اصغرهمدان1335محمدیوجیهه30

14ابراهیمهمدان386122996011380نادریمهتاب31

14ضیاالدینهمدان1356ناصر شریعتیجمیله32

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                            نام و نام خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(همدان                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16ابوالحسنهمدان1367نانکلینسرین33

1414رضاعلیبهار4032335601366یاوری پاکشهناز34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

صفحه                        لغایت                       دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(همدان                              )شعبه  

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414نجفعلییزد12291348ش شرحمانیاحمد علی1

14عباس ابرکوه102481357ش شفاتحیزهرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                        نام و نام خانوادگی سید 

محمد هدایتی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام 

و نام خانوادگی مینا حیدری

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ابرکوه                              )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مسعوداردکان444016344083ابراهیم زادهمهدی1

14غالمحسیناردکان63ا شرفیمحمدرضا2

14حسیناردکان49اکرم زادهسیدعلی3

-جاللکرج3113909775پروریکیمیا4

-محمداردکان444932087553حسنیسکینه5

-مهدیاردکان444015559682حسین میریسیدحسن6

15حسیناردکان444013251080حیدریفاطمه7

-حسیناردکان48دادآفرینصدیقه8

-حسیناردکان444015101982زینل پوریعارفه9

-محمداردکان444015060881شاکرسبحان10

-محمداردکان444015059481شاکریاسین11

-محمدعلیاردکان54شجاع الدینیفاطمه12

14علیاردکان444013574980صحراییزهرا13

-محمداردکان444013261881قانعیزهرا14

14رضااردکان444013022479مالمحمدیرضوان15

-مهدیاردکان444017843184یکه مردفاطمه16

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(اردکان                              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
کد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدمهریز44601209171378بیکسبحان1

-عباسمهریز44601301651380حجاریرضا2

14سیدعلی تهران2حوزه 624553461354حسینیاعظم السادات3

18سید حسینیزد44315924901351حسینیسید عباس4

-علیرضامهریز44601198211378زارعمحمد رضا5

1514عباسمهریز44600783411373ظهوریافسانه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهریز                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرضامیبد44801495541380اعتمادیانهانیه 1

-علیرضایزد4480150251380برزگرینرگس2

1414محموداردکان1061353بیطرفمحمدرضا3

15-محموداردکان2211360بیطرفمریم4

-کمالمیبد44801544221381حسنیفرزانه5

-محمدعلیمیبد44801837361383دهقانامیرعلی 6

-ابوالفضلمیبد44800590671372دهقانیبتول سادات7

15سیدحسینمیبد44897375311358دهقانیفرشته السادات8

-محمدرضامیبد4480847211374زارع شاهیسعید9

14محمدحسینمیبد44801682731382شیخیعارفه10

16سیدسعیدمیبد44801321121379طباطباییزهرا سادات11

15محمدمیبد44801791251383علیخانیامیر محمد12

15مهدیمیبد44801626071381فالحمریم13

1415حسینمیبد44801623311381کارگرریحانه14

1414احمدخاتم4271365گنجی نژادمرضیه 15

1416احمدخاتم1841362گنجی نژادمهدیه16

15مرتضیمیبد44801617591381موتابفاطمه17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(میبد                            )شعبه  

         2            لغایت        1صفحه                 دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدولیمیبد448017663811382موسویسیدحسن18

-سیدولیمیبد448017663811382موسویسیدحسین19

               2                لغایت  2صفحه               دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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

(میبد                            )شعبه  

:جمع تعداد قبولی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1415حسینیزد615191358اکبری طزرجانیمریم 1

-عباسابرکوه50300435511373اکرمی ابرقوییسمانه 2

1616محمد رضابافق4181362پاکاری بافقیمهدی 3

14سیدعباسیزد 44600062861368توکلی خورمیزیسید ایمان4

1514محمدعلییزد123801367حاج امینیطاهره5

--علی اکبرتهران 18511360حاجی شمس الدینیفاطمه6

15-یوسفیزد44211411781382حقیر ابراهیم آبادیمحمد طاها7

15فتح الهمیبد484213551دخت جعفری میبدیمرضیه 8

17احمد رضامهریز44601287721380دهقان چناریمطهره9

16حسینتفت44500706581373رجبیزهرا 10

15سعیدالهیزد44211018341381رجاییعرفان 11

15مسعودیزد44201320781369زاهدیعلیرضا 12

14سید محمدیزد44202635811370ساالریسیدعلی 13

15سیدمهدییزد44209199491379شمس الدینیفاطمه السادات14

18جمالیزد44209733311380قضاوتیمریم 15

16محمدیزد44208716601378قیومی محمدیمهرناز 16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یزد                             )شعبه  

                2                  لغایت 1صفحه           دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

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

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد                         نام و نام 

محمد مهدی راضی:خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه  یزد                          

زهرا حکمی:نام و نام خانوادگی

: لطفاً توجه فرمائید

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18محمودمهریز36331357کاشفینجمه17

17یدالهیزد54321356کالنتری سرچشمهفاطمه18

14مهدی یزد 44212386221383محمد پور راوریمحمد جواد19

15حسینمیبد871359نبی پورفهیمه20

17سید ابوالفضلیزد21311364وزیری بزرگرقیه السادات21

17سید جاللیزد44208715471378هاشمی سانیجمریم السادات22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

:  مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   یزد                         نام و نام خانوادگی

محمد مهدی راضی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه    یزد                        

زهرا حکمی:نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یزد                             )شعبه  

          2                     لغایت       2صفحه          دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

.ستونهایی که هنرجو در آن شرکت نداشته برابر شکل مقابل تنظیم شود. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

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


