
ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---جوادتبریز14021358مددیسعید1

---جوادتبریز864171355مددییونس2

--محمدتبریز871811347علی تاشکریم3

قبولحمیدآذرشهر63811379-کفیلیعلی4

-علی اکبرآذرشهر158801352رشیدیقدیر5

-کاظماهر8651350بلندیحسن6

7

8

9
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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

(آذرشهر   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

( به ترتیب الفبایی استان)

1395تابستان -  نتایج امتحانات سراسری دوره ممتاز  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--فیاضهشترود17103661171380آقایی الهام 1

2
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16

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

نمرهر

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

                             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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

نام پدر محل صدور تاریخ تولد کد ملی نام

به نام خدا

(بستان آباد   )شعبه  

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-یوسفمراغه15520196591353آرمانناصر1

-عباسعلیشبستر17297895521352اکبرزاده خامنهفاطمه2

--قبولعباسهادیشهر50592344791358ایامیسعید3

قبولقاسمتبریز13773434051354بانان قاسمیکیومرث4

--عبادالهتبریز13801330091355بیرامیفریبا5

--احمدتبریز13759879251362جان نثارزلیخا6

ابوالفضلاهر14902471571370چینه کشتوحید7

--حمیدتبریز13621898711376خطاطیحسام8

-ابراهیمتبریز13741219831357خیاط ناصریمحمد9

-داوودتبریز13615099101373دانشیفاضل10

-عیسیتبریز1353دروگرمهری11

-محمدتبریز13755454261331ذوالفقارزادهاسماعیل12

قبولقبولقبولعلیتبریز1380284414رعنائیفرزاد13

--حسینتبریز13774159291360سقائیعلی14

-آقاباالتبریز13790863531349سلیمی افروزحوریه15

--بهزادتبریز13822696411367شهیدیمهرداد16

: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 صدور
نمره

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ تولدکد ملی

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

.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

(تبریز  )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدتبریز13637316711383صادقیعسل17

--خلیلجلفا5596802581356فتحیاکبر18

--محمدتقیتبریز13727222381338فرصتیناصر19

-یوسفتهران00765002411363فرهنگی آبریزندا20

-ابوالفضلتبریز13612792301372قلیانامیرعلی21

-حیدرتبریز13638815901383قهرمانیهستی22

--مسعوداهر15022062421357کریمیعبدالرضا23

-محمدحسین1360کیوانی باسمنجحسین24

--جعفرسراب16403564011379الهوتی آذرسپیده25

-حیدرعلیجلفا505097709311340لطفییوسفعلی26

-علیخوی27903902901372مصطفاییهادی27

قبولغالمعلیاسکو17097887811360مقصودی خسروشاهیمحمد28

قبولمحمدتبریز13720275641357ممدوح قراملکیمهدی29

--محمدقلیتبریز1341مهدوی نمینسعید30

-رئوفهریس137371721201352میرزانژاداسماعیل31

قبولعبدالحسیناهر15021801461353نورشتقی32

-محمدحسنتبریز13809453131361هریسچیمژگان33

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

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. 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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کریممراغه15521296671360کریم نژند اصلامیر1

-یوسفسراب16517906711351محدثیمحمود2
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صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سراب   )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--علیمراغه15403667231347بینشمحمدرضا1

-یونسمیاندوآب29603350071374پیرزادهسعید 2

-اژدرملکان11871357عبادییوسف3

-فیروزمراغه448341353کنعانیفرهاد 4

5
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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

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

: لطفاً توجه فرمائید

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مراغه       )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-اسمعیلملکان17591353اکبریعبادله1

-رضاقلیمیاندواب17081354پرنیانفتاح2

-غالمحسینمراغه1531364جمشیدیمعصومه3

-مهدیمیاندواب50702146591378ذبیحیمیالد4

قبولهوشنگملکان2651363زارعیفرزانه5

---اکبرملکان114731340صدیقحمید6

--علیملکان50701038571372مرادیمهدی7

8

9

10

11
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 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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ملکان   )شعبه  

نام پدرمحل صدور
نمره

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسمیانه258161351صالحیکاظم1

--محمد علیمیانه5031364قره داغیفرزاد2
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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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

(میانه  )شعبه  

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جلیلاورمیه27534556001335احمدیاناحمد 1

-محمدرضااورمیه27538197011363باقری رادلیال  2

-حسیناورمیه27540542271334بنـاییرسول 3

-مهدیاورمیه27536471511356حسینیشیرین 4

-حسیناورمیه27540259011332دباغیانخلیل 5

-علیاورمیه27505483911362رحیم زادهسعیده6

-رحماناورمیه27505430611358علیزادهفریده7

-اصغرتهران731257681359عباسیمجید 8

---حسناورمیه27533913351327فرخ زادشاهین9

-رحم خدابروجرد41309540591335فـالحعباس10

قبولعبدالهاورمیه27408091231372معصومیاحسان 11

-محمدرضااورمیه27543753511360نویـدیپیمان 12

13

14

15
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.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 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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ارومیه   )شعبه  

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدامینسقز37602129721357حسین زادهایوب1

-محمودبوکان29288240221346شکرهمصطفی2
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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                    منوچهر رضازاده

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

 محمد کریم نجاری

: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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوکان  )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول   حمزه  مهاباد28715759831355      دهنادحسن 1

قبولعلیپیرانشهر28900183011368    رحیمیمزمل2
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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

                   لغایت                 1صفحه          دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(پیرانشهر  )شعبه  

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولابراهیم کرج 32163165157/01/15اخالق دوستزینت1

-نقدعلی بیجار378177785551/07/06برخورداری فرض اله 2

-هدایت اله تکاب 294026258682/06/22خدادادی یوسف3

-ابوالفضل تکاب 294024176780/02/23سبحانی عبداله 4

-عربعلی تکاب 294950538461/11/29صادقیان واحد5

-یدالهبیجار378163943662/08/01محبی منصور6

7

8

9

10
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به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تکاب   )شعبه  

.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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرضاخوی29199198731366صبوریفرهاد1

قبولفریدونخوی28027309591358فردین فرحافظ2

قبولحسنچایپاره49395741481352نجفیحسین3

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

: لطفاً توجه فرمائید

: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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خوی    )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-تقیخوی27909419041380تقی خواهراضیه1

--مجیدسلماس8001362خلیل زادهمراد2

-محمدخوی591356عینانلوی اسبق  لیال3

محرمخوی91831367قاسم زادهفهیمه 4

--فرامرزسلماس2840574781381مجاوری شنتالمتین5

-رحیمخوی27903404551372مختاریخاطره6

-میرکریمخوی27906029481375مظلومیرضا7

-ناصرخوی27905267371374ولیزادگانسحر8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد 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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سلماس    )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رسولشاهین دژ29397157931361حسنی نیاامیر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهین دژ     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-عبدالهشاهین دژ293880983258/11/5آکیشاعظم1

-قبولقبولسلیمانمهاباد287093273155/6/1پیروتیکیوان2

قبولوهابمهاباد287206063463/6/25ریانیفاروق3

---حمیدمراغه154088550155/7/21شمسی فامبهرام4

-سیدابراهیمنقده290965279351/9/1عبدالهیسید محمدجمال5

-عبدالهاشنویه295983041549/12/26کاملیکامل6

-احمدسنندج373197972150/1/29مستعانمسعود7

-اسماعیلمهاباد287188352149/4/12مهرپاککمال8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد 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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ تولدکد ملی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهاباد    )شعبه  

نام پدرمحل صدور
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالقادراشنویه731756/1/1الیاسیحسین 1

-محمدتوفیقاشنویه499856/6/10خضریمحمدشریف2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

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

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نقده   )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--اسالممغان551359باوفاداود1

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

(پارس آباد   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-هاللاردبیل1365بایرام زادهواحد1

-سعیداردبیل1367مهاجریمهرداد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد 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

(اردبیل   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قربان حسینخلخال16380486491349/08/02آزمونعسگر 1

-قربان حسینخلخال16380486491349/08/02آزمونعسگر 2

قبولعسگرخلخال16303445161380/02/09آزمونعلی3

-ساعتعلیخلخال16300124831368پرستوآسیه4

-شکوررضوانشهر57098798191358/1/18سلیمی زاویهسید رضا 5

-جبارخلخال16300889861369موالییسیده محدثه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خلخال   )شعبه  

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

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

: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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولبهروزورزقان10151358نجاریالیاس1

-قربانعلیاردبیل341360عزیزیانصار2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

(نمین  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنآران بیدگل61900323621372ابراهیمیمحمد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

(آران و بیدگل   )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-میرزاقلیالیگودرز149751358آقاییمحمود1

-محمدعلیاصفهان2041348ابراهیمیمحمدرضا2

-سیروساصفهان19341359اختریمریم3

-محمدرضااهواز1741369اخوان طباطباییسیده گلیاس4

قبولعنایت الهفارسان57991357ارشادیلیال5

--غالمحسینآباده881363استوارفاطمه6

-خسرو12722292461375الماسیغزاله7

-مهدیاصفهان12733490671379انصاریمحمدرضا8

-مرتضیاصفهان1362آقاییصفورا9

قبولبهراماصفهان4431341بازیارمصطفی10

-غالمرضااصفهان8791353باقریمهران11

قبولمحمدرضااصفهان11001844141371باقریانسمیرا12

-محمداصفهان12715649471372تجددنیلوفر14

قبولنبی الهاصفهان101891365تیموریزهرا15

قبولعبدالصمداصفهان64601364جانقربانمحمد 16

نام پدرمحل صدور
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان   )شعبه  

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ 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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--مرتضیاصفهان1370جعفریالهه17

-عباسعلیخمینی شهر1221364جعفریان صدیقحامد18

-محموداصفهان911355حسن نژادسعید19

-سیدعلیاصفهان2141353حسینی خواهزهرا سادات20

-غالمرضااصفهان25161360حقینرگس21

-احمد86801360حکیمی فردلیال22

-نوراهللاردستان1354دهقانیمحمد23

قبولعزیزالهاصفهان185871366دهقانیفاطمه24

قبولاصغراصفهان1377ذوالفقاریزهرا25

-سعیدنجف آباد1021346رجبیانوحید26

--اکبراصفهان1383روستازاده شیخ یوسفمبینا27

-عباساصفهان1358زمانیمهدی28

-حمیدنجف آباد12091364ساالریمرضیه29

-مجتبیاصفهان11000159141368سعیدیمهناز30

قبولحمیدفالورجان11003166391374سقاییسعید31

-فرج الهاصفهان1791353سهرابیمهران32

نام پدر
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان   )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
محل 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

-محمدحسیناصفهان127019777331370شامحمدیحسین33

قبولعلی میرزاشهرکرد731337شریفیهرمز34

-مهدیاصفهان722591362شماعی زادهمریم35

-کاظمباختران1291349شیخی فربهزاد36

-حسینشهرکرد1021357صادقیمریم37

-ذبیح الهاران4501361صادقی دارانیمرتضی38

-عباسآبادان31352صادقیانحجت اله39

قبولناصراصفهان31811360صمدیمهدی40

--علیاصفهان411363عاملینجمه سادات41

-علیاصفهان1271769361373عظیمی پورغزاله42

-احمداصفهان12735052631380علی اکبریمهدی43

-اصغراصفهان28071363فاتحیمحمدصابر44

قبولقبولجمشیدشهرضا521345فاتحیانمسعود45

-باقرشهرکرد46107508801379فتحی هفشجانیفردین46

صفحه                        لغایت                       دوره ممتاز

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

(اصفهان   )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-نعمت الهبروجن1631348فرهنگابراهیم47

-ابراهیماصفهان11004492561378فرهنگمهسا48

-عبدالکریمبهبهان1811332فقهیطاهره بیگم49

قبولاسدالهاصفهان11114869721363قاسمیمظاهر50

-علیفالورجان351364قاسمیاکرم51

--رحیمفالورجان3221348کاظمیاحمد52

-قنبرعلیفالورجان2681367کریمیالیاس53

-امان الهنجف آباد41328کیهانمرتضی54

قبولعلیرضااصفهان1382محمدیمسیح55

-مهدیاصفهان24171362مظاهریفخری56

--مصطفیاصفهان9361333مالافضل عربغالمحسین57

-مصطفیتهران134581081370میرزاحسین هرندیرضا58

-فرامرزاردل34701354نامدارپورنصراهلل59

-حکمت الهتهران349211363نیکیساغر60

صفحه                        لغایت                       دوره ممتاز

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  

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

: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

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعین الهاصفهان17161359واحدیمصطفی61

-حجتاصفهان12711363وکیلینفیسه62

--رضاتهران29431349هادی زادهمجید63

-علیخرم آباد40616443191385همتیانآرین64

-عبدالهفریدن37101354یادگاریطیبه65

قبولقدرت الهاصفهان3671353یزدانیاحسان66

67

68

69

70

71

72

73

74

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان   )شعبه  

      دوره ممتاز

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                 

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--جلیلسنندج84191366امانیاسرین1

-علی اصغرخمینیشهر146741366اعالییمینا2

--علیاصفهان961355جعفریحسین3

قبول-مجیدخمینیشهر11306663361383حاجی هاشمیمینا4

-صادقخمینیشهر11300890611368حاجی حیدریریحانه5

قبول-نادعلیخمینیشهر121364رضاییایمانه6

قبولعزیزالهخمینیشهر22231362صالحیابوالفضل7

--نعمت الهخمینیشهر11303683611375کریمیسمیرا8

-فخرالدینخمینیشهر1481339لقمانیمسعود9

-علیفالورجان10341353عسگریمحمود10

-ابوالحسنخمینیشهر11304622931377مجیریمایده11

-مرتضیخمینیشهر34261363موالییراضیه12

-علیخمینیشهر11302608361372مختاریمهسا13

-نعمت الهاصفهان11301820961370مجیریزهرا14

-فرج الهفالرد2461356محمودیرسول15

-شکرالهشهرضا11900515751368ملکهدی16

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 

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

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمینی شهر   )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدعلیخمینیشهر57721365موسویسیدهاشم17

-جعفرفریدن19741357هارونیمریم18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمینی شهر   )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

-سعیدخوانسار12297085531357اسدیمهدی 1

-صفرعلیخوانسار12299160831360زمانیرویا2

-مصطفیخوانسار12297510171364شرفیحمید3

--علیایذه18415653261359مرادیمهرنوش4

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

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خوانسار   )شعبه  

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

     دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدلعلیاصفهان12895297111357/6/25عباسیفاطمه1

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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهاقان   )شعبه  

نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی
نمره

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--جهانبخشسمیرم120966106355پیرمرادیاناسیه1

--محمدسمیرم120988252366سامیسمیه2

-شجاع الدینسمیرم120985970164فلسفیسیدغالمرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سمیرم   )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

            1                   لغایت    1صفحه          دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
کد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-امرالهخرمشهر13971335اکبریحسینعلی1

-حسینشهرکرد106851367حقیقتندا2

قبولرسولبرخوار51000733571370حمیدزادهحامد3

-فیض الهقطر21349خوشنویسعلی4

قبولمحمدعلیالهیجان6911355زلفی خشک دشتیالهام5

-ایرجگچساران5411361شهبازی سیف آبادیحدیث6

-مهدیتهران21345شاه جالل الدینمحمدرضا7

-اسکندرشادگان391332عزیززادهمحمدجواد8

-مجیدآبادان18103205181374فرهمندمینو9

قبولعلی اکبرتهران62861352قنبری کلهرودیامیرهوشنگ10

محمدرضااصفهان51002515061381مسیبیمهشید11

-تقیآبادان13641357نیک بختعلیرضا12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهین شهر   )شعبه  

         1                     لغایت        1صفحه        دوره ممتاز

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

-محمدشهرضا11998958301366اکافلیال1

-علیرضاشهرضا11900700141369باقریعاطفه2

-محمدشهرضا11902329871377بهاریمحمدرضا3

-قربانعلیشهرضا11900013221368پراکندهمهدیه4

قبولمحمداصفهان12722877181375جویامیر عباس5

-مصطفیشهرضا11901772011374رحمتیهاتف6

-محمد حسناصفهان66098435701355رحیمیلیال سادات7

-رحمانشهرضا12001705041375سبحانینرجس8

-ولی الهشهرضا11901112171371سبزواریمعصومه9

-محمد علیشهرضا11902648461378صالحیانمهشاد10

قبولفتح الهشهرضا11991414451350کاظمیمحمد جواد11

قبولمصطفیشهرضا11902855921380کهنگیسید محمد12

-ولی الهشهرضا11902135911376میرعلی ملکمحمد13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرضا  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولقبول-اسماعیلقم1188301360کرم باباییمریم1

-محمد جوادقم3702771631369بالیدهزهره2

قبولاشرف آقاکاشان6991338توانا قمصریحسین3

-آقا ماشالهکاشان9951362حجتی تبارحسن 4

-اسدالهکنگاور111363رستم آبادیفریبرز 5

-مجیدکاشان12502201221370طوقانیانمصطفی6

قبولحسینقم3707347931371علی نژادزهرا7

-سید سعیدکاشان12503038691372کاظمیسید محمد8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کاشان  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-ناصرگلپایگان 12198878211364ثمریمصطفی1

-علی اکبرگلپایگان 12193589161347حکیمیعبدالرضا2

-صفرعلیفریدن11501649211372شتابیوحید3

-جلیلفریدن11589993131355عابدیداود4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گلپایگان  )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

 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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

.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

قبولامرالهشهرکرد46551365آزادوجیهه1

قبولحسیناصفهان14631353اسفندیاریحمیدرضا2

قبول-عزیزالهلنجان611367ایزدیمجید3

-جان محمدفالورجان31361باقریسمیه4

-حبیب اله لنجان11600944031369سلیمیراضیه 5

-محمودلنجان32041365صدیقیعلی اکبر 6

-محمدلنجان281346قاسمیرضا 7

-فضل اله اصفهان 11602991881374کرمیبهنام 8

-محسن اصفهان110141366محمود سلطانیاسماعیل 9

-غالمعلیزابل8421349هنرشناسزهرا10

-محمودلنجان11600442441368یادگاریانمهدی11

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(لنجان  )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینمسجدسلیمان99231367باورسادزهرا 1

-حیاتقلیلنجان11600994311369پناهیقاسم 2

قبولقبولمحمدرضامبارکه661359حیدریعبداهلل 3

-علیمبارکه54100128011370جمشیدی رادراضیه4

-عباسفالورجان1791358صادقیمحسن 5

-غالمعلیدزفول2351348 فیضینسرین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مبارکه  )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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنکرج03116485761376بلیکهامیرحسین1

-تقیساوجبالغ421341فالح نژادحبیب اله2

قبولقربانساوجبالغ781358قمی اویلیمصطفی3

-حسنتهران47031356کاشانی تبارفائزه4

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

(ساوجبالغ  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیتهران254937441382دین پژوهابوالفضل1

-علییزد25101361ذاکرزادهاععظم2

-ابوالفضلتهران56761352رضاییسعید3

-هیبت الهکرج1381رفعتیزهرا4

-محمدتهران58331357غفوری پیوندیمریم5

-عبداهللتهران2891355گنجویرضا6

-احمدتهران227450961379محمودیپویا7

-ابوالقاسملنگرود211360رفیعیمهدی8

-علی اکبرنیشابور10501771851369دهنو علیمحمود9

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

(فردیس      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید مصطفی18409476081347احمدپوریپروین1

-تیمورکرج03204535881361احمدیحسن2

-صدرالهساوجبالغ48975885711348اخالقیمیترا3

-بخشعلیکرج03224099851362افشارمصطفی4

-حشمت الهکرج03219484321349اوجانیعباس5

-محمدتهران00110238561368بالوسماء6

-سعیدتهران00235981411376بهارلوئیغزل7

-فتحعلیخدابنده43713489981354بیگدلیمحمد8

-مجیددزفول20027314211362تقویانفریبا9

کنگاور49691560421354حسینیسیدکیوان10
سیدآقابختع

لی
--

-مسیحقزوین43235915781362حیدریالهام11

--عطاءالهکرج03123651441380حیدری پورامیرمحمد12

-غالمرضاکرج03232408951365خاکبازشهال13

-علی اکبرتهران0053506375خلیلیمژگان14

-حسینقم03854126651362دمرچلیهادی15

-حسینکرج03221293111358دهقان بنادکیروح اله16

: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

(کرج      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید موسیکرج03239482781366رستگار ماجالنیسیده خدیجه17

-بهروزشهرری04919546621355رستمینیلوفر18

قبولقبولعلی هاشمتهران00636497131362زمانیانالهام19

-یعقوبشهرری04905425141356سعیدیطاهره20

-محمدتهران00438673081343سلیمانیعلی اصغر21

-جهانگیرتهران00725470491352شاه بداقلومرجان22

-ابراهیم علیرزن39908486741341صالحیحسین23

-حسینتهران00655194931358صفاریلیال24

--یداهللتهران00476863911359ضیائیناهید25

-سیدسلطانآبادان18155967911346طالگانیشهال26

-یحییبستان آباد17192335611357عبداللهی نیگجهحسین27

حسن28
 علی آباد رحمت

آبادی
-قبولحسینتویسرکان          5849677356

--مهردادکرج0312035081غالمرضائینیکا29

حسینکرج03101336371368فالح پور فرشتمیمحبوبه30

-ابوالقاسمسبزوار07929927921354فیض آبادیاشرف31

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج      )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

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مهدیکرج03105237021370قربانی زاده قمصریزهره32

-محموداراک05206375931372کریمیامیر حسین33

کرج03234455611365کریمیمریم34
محمدابراه

یم
--

قبولابراهیمکرج03116059311376کشاورز میرزامحمدیمهدی35

قبولقبولناد علینظر آباد48990362561356کشت پورمهدی36

-محمدنهاوند39500083301368گودرزینسترن37

-محمدرضاتهران0071686967لشگریسهیال38

-علی اصغرتهران00110253441368محسنی دهکالئیمرجان39

-قربانعلیسنقر33583308181357محمدیعلیرضا40

--علیرضاکرج03218960841362محمدی زادهحمیرا41

-اسدالهتهران00506157421346مدیریانمرضیه42

-غالمرضاتهران00105877051367مرتضی پور کوهبنانیسهیل43

قبولمصطفیکرج03227507091360مرندی مقدمهانی44

-سید مهدیتهران00801370591361مسعودیانالهام سادات45

: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

(کرج      )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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعطاالهساری20902280831350موفقی ایولیمهرداد46

47
 سید امیر

حسین
-سید حسینتهران00814840111365میرعابدینی

--قبادهمدان38714602911356نادری سنجرعلی48

-غالمرضامشهد09457442011364ناگهانینوشین49

-محمدعلیتهران00580453841353ندائیعلی50

-محمدکرج03217918781361نصیریمریم51

-بهمنکرج03108524551372واصلی گیلوانیامیرحسین52

-بهمنکرج03108524471372واصلی گیلوانیمحمدجواد53

قبولداودتهران00617007621356یزدیداریوش54

55

56

57

58

59

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج      )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

صفحه                        لغایت                       دوره ممتاز

ف
دی

ر



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مرادعلیقصر شیرین108711339پور نادعلیخسرو1

--عباسیزد2831363احرامیان پورافسانه2

-اکبرنظرآباد5331357متین فرنرگس3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(نظرآباد      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--حشمت الهایالم9171355شریف زادهحجت اله1

-غالمعلیچرداول31351صیدی نژادمنت علی2

-عیسیایالم14301359هواسیفرزاد3

-محمدمهران33471367فرخزادفاطمه4

-مختارایالم601391378ایدیامین5

-همتایالم21471380-کرمیمهدیس6

-قبول-صیدعلیمهران31359داراب پورروح اله7

-قبولحیات الهایالم609631367احمدیسعید 8

-حسینایوان161151368-رجبیمحمد9

قبولحجت الهایالم19531381-رحمانیعلیرضا10

قبولقبولمرتضیخرم آباد86251369-زهرا کارعلیرضا11

--نجفایالم771362شمسی زالنبهروز12

-شکر الهایالم5201360نظربیگیعزت اله13

--علی محمدچایالم1421361الماسیسمیه14

--رحمت الهایالم3967حیاتیفاطمه15

--اسکندرچرداول51355نوریانادریس 16

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

                             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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایالم      )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--رحمانچرداول3091348ایرانمنشقباد17

قبولمحمد ربیعایالم67921373-جهانگیریآرمان18

-محسنمهران16681356غفوریانمحمد رضا3

--ابراهیمایالم2521363عربشاهیامید 4

قبولحیات الهایالم81301368احمدیعباس5

-ابراهیممهران6011358غیابیفرشته6

قبولعلی اکبرایالم10691364صندوق آبادیمحمد مهدی7

-محمد ایالم121356صفریمظفر8

-هاشمشیروان887151371-گلمحمدیاحمد9

-رضاایالم981362رحیم بیگیمعصومه10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایالم       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولیحییایوان61699179891364کریمی ذالنسیروس1

-مرادایوان44900714851368مرادی نصاریطاهره2

-محمدایوان61698217011356نرگسیکیوان3

-سیاوشچرداول45303031111355نوریان فرعزالدین4

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

(ایوان       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--کریمبدره53400065651370بیگیمهدی1

-صادقبدره53498988091355رماوندیفاطمه2

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدتنگستان355990474964آذرشبعلی1

-محمدتنگستان355974786460قاسم زادهرضا2

--حسینتنگستان355012254376قاسم زادهعلی3

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 و نام 

مسلم قاسم زاده:خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اهرم تنگستان        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدبرازجان13711360استادزادهآزاده1

-ندیمبرازجان35102376511372پورجمجواد2

-اسمعیلتهران218511356ریحانیمعصومه3

قبولمحمدبرازجان6701353واحدی مقدمرقیه4

-علیگناوه311362صیاد زادهفاطمه5

-اسفندیاربرازجان1971339کشاورزپرویز 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                         

حمید شاه حسینی:    نام و نام خانوادگی 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(برازجان         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیروسبوشهر34901065811369استوارفرشته1

-علیبوشهر35009178361357خوش قلبناهید2

-یداهللبرازجان35209316991361رنجبرعباس3

-علیکازرون23712631251347سوسنیمحمد رضا4

-خداکرمبوشهر34905723511382شجاعیانسارا5

قبولعبدالحمیدبوشهر34900510331368صائبعبدالحسین6

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولخسروفسا2341355بردباربهداد1

-مهدیشیراز4461324حلی سازمحمدرضا2

-قبولعباسعلیوزوان33941354راستیمحمدرضا3

-شهریاربوشهر641357جوکاریمجید4

قبولشاه بابامسجدسلیمان3361340شیرمردی شاه قاسمیسیامک5

-رمضانآبادان29391337ماه ثانیعبدالمحمد6

قبولحسناصفهان1591355مهدشتیماندانا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جزیره خارک         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرکد 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

محل صدورتاریخ تولد



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمصطفیماهشهر119821357درویشیارسالن1

-عبدالحسیندیلم951358عطارعلی2

-حیدربوشهر27351364رشیدیفاطمه3

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

(دیلم      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینکنگان26050سعادتحسن1

-محمدمهر360طاهریمصطفی2

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالحسینگناوه35302259831379باغبانی مهسا 1

-سیدهاشمگناوه3539288841345حسینی پناه محمدرضا 2

--مجیدخرمشهر 18292201601348عموری تربوشفرخنده 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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیتهران5780518055آقا خانیعلیرضا1

-محرمسراب165199600855 احمدزادهرضا2

-دوست علیتهران6598801964 اسکندریسهیال3

-اژدرتهران61اسالمیمرتضی4

-...حشمت اقم37038506369اسماعیلیسید حسین5

قبولمحمد رضاتهران8437578766اکبریفرزین6

-امام قلیازنا484983042057امانیعلی7

--محمد علیاسالمشهر556037769475بودالییفاطمه 8

-محمد علیتهران8478661267بودالییمحمد 9

--علیتهران1102395382پرسممحمد  سبحان10

--تیمورتهران8341862867 تخت روانجابر11

-یحییتهران8420458367حیدریگیتی12

-اسماعیلتهران8465430966رجبیطاهره13

--قبلعلیمغان162006482056رفیع زادهموسی14

-عزیزکرمانشاه330963710764زنگنهسجاد 15

--بایرامعلیسراب165031499157شکاریفاطمه 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

(اسالمشهر        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولحسینکرج32143327048صادقیمجید17

-علیهمدان392045158839عربلواکبر18

--علی آقابیجار3782226010056علی نجفیوحید19

--محسناملش630004954174عینیمریم20

-محمد رضازرند309050106634فداییطیبه21

-قهرمانتهران2375636579فرجیامیر علی22

-میر علی نقیتهران1100920968فالح شمسمونا23

-حسینتهران1817380273قبادی پویاسحر24

-عالی خوناندیمشک193071711357قالوندفیروزه25

-نبعلیاردبیل146635390263گل محمدیقاسم26

-رضاتهران8458738564محمد ابراهیممونا27

--سعیدتهران556070078980محمد حسنمطهره28

-جبارعلیکرج491122040662میرزاییزهرا29

-رجبعلیبیجار378173805150نجفیحسن30

--علی محمدتهران6715309059نفریهبهنام31

--...عطااخلخال566914566651نوروزیسرخوش32

-...نجات اتهران6012342758هراتیحوریه33

: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

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
کد ملی

به نام خدا
فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالمشهر        )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

ف
دی

ر



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جوادتهران12911322پزشک نژادجهانگیر1

-علیبروجرد2361344محمودیعلیرضا2

---سید علیتهران163226811372هژبرسید احسان3

قبولاکبرتهران3901352ابراهیم زاده گلستانیرحیم4

-محمد صادقتهران153891359ناظرانی هوشمندحسین5

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                         

میالد قاصدی:    نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیشه        )شعبه  

: لطفاً توجه فرمائید

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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-عبداهللورامین04103277001372بختیاریزهرا 1

-غالمحسینتهران4804326271371حاصلیمریم2

-سید سعیدورامین04210527081359حسینی نقویزهرا السادات3

--غالمرضاورامین04215344611346جعفریناهید 4

قبولکریمتهران00827950611366محمد ابراهیمیعلیرضا 5

-ابراهیمتهران00755317471363مراد خانیزهرا 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

           1                  لغایت      1صفحه           دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(پیشوا        )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدرضاتهران51344-513809-004آبفروشسیدکمال1

-یوسفتهران52570161346-003آجورلوعلی محمد2

-سیامکتهران30178611369-001آسامهربد3

-عروج علیتهران81357-157253-007آسمانی الوندیپیروز4

-رضاتهران41344-229194-005آشوریعصمت5

-محمودرودسر10483731337-269ابراهیم نیامحسن6

--علی اصغرتهران25171851367-008اختریسمیه7

-مهدیتهران07556601359-006اخضمیمهین8

-اکبرتهران1361اسالمیعباس9

--اسماعیلشاهرود1862901317-459اسماعیلیغالمحسین10

قبولعبدالهادیشاهرود2175069-459اسماعیلیمحمدعلی11

-یعقوبعلیتهران87689711351-005افتخاریاردشیر12

-احمدتهران35873751347-005امام جمعهنوشین13

-حسنتهران41349-492313-006امامیاشرف14

-علی اصغراراک23331951357-053امیدیلیال15

-یوسفتهران50889121381-002امینیامیرمحمد16

: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

(تهران بزرگ         )شعبه  

          8             لغایت     1صفحه           دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---هادیمشهد88541611359-093اوحدیابراهیم17

-منصورتهران92765551364-007ایلخانیندا18

--صادقتبریز70293951332-137اینه سازی دویمایوب19

--اصغرساری34155421362-209ایوبی اسبورزیسودابه20

-ولیتهران46958021325-004بابایی روچیفاطمه21

-محمدحسینتهران78363051357-006باشوکیپریسا22

-مصطفیتهران29404971347-005بویاچیفیروزه23

--قاسمتهران30492871360-006بی همتاطلعت24

--محمودتهران06352621368-001بیاتمعصومه25

-امیرعلیتهران139991364بیاتلوعباس26

-حسیناهواز33858221332-175بیگملیحه27

-محمدعلیتهران68909181356-006پرچکانیزهره28

-علیتهران10581358پوربهزادپانته آ29

-ولی الهتهران34778951365-045پورسیفحسین30

قبولغالمرضامالیر27002281356-393تاجبخشرامین31

-جمشیدتهران31379-314479-002تقی پور اوچبالغآناهیتا32

      8        لغایت       2صفحه                دوره ممتاز

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

(تهران بزرگ         )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباستهران70495831358-006تندافشانالمیرا33

قبولحسینتهران03612901363-007تهرانی نشاطرضا34

-محمدتهران19159901360-007جباریاکبر35

-قبولمهدیتهران75087681347-003جعفرزاده کنارسریمرتضی36

-محمدرضاماکو06387351323-238جعفرنژادآتش37

قبولقبولرجبعلیتهران51350-557237-005جعفریمحمد38

--فیروزتهران65774241342-004جوانشیر آزادعلی اصغر39

-منصورتهران06595861364-008جهانشاهیشقایق40

--مرتضیتهران44363051380-002جهرمی یکتاسیدسیاوش41

-گنجعلیتهران50931352حاتمیفاطمه42

-تقیکرج97550071359-489حاج علیانسمیرا43

-حسینتهران28058811359-006حاجی حسینیمهسا44

-یدالهقزوین98044621358-580حبیبی یارفیعلی45

-حسینالهیجان94371611341-630حسین خواهابراهیم46

--سیدمحمدقم52194311362-038حسین زادهسیدمرتضی47

قبولمحسنتهران01422921362-007حسین زاده مقدممهناز48

      8         لغایت       3صفحه                دوره ممتاز

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ         )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-یدالهکرمانشاه73474641345-325حقیریسیامک49

-فرهاداهواز42596011353-175حیدری فردفرزاد50

-مسعودپاریس01529421375-471خشنودی رادضحی51

-علی اصغرتهران55955771339-004خوشپورحسن52

-علیتهران30967491360-006دبیریروزبه53

-امیدعلیتهران11361-311981-006درخشانیشیوا54

--عزیزچالوس71334-961728-483دیلمی معزیجمشید55

-منصورکرج91367-374066-032ذوقیمهشید56

قبولمرتضیتهران31358-401608-007رحیمیشهال57

-علی اکبرتهران50500561360-007رحیمیفاطمه58

-رمضانتهران1333رستمیعلی اکبر59

-قبولرحیمتهران339231358رستمیفرزانه60

-علی اوسطتهران76978011355-006رفیعیلیال61

قبولمحمدتهران37692231354-007رمضانیمرضیه62

-احسانتویسرکان01302201371-397روح افزامریم63

-حمزهنور01123811375-222ساالریانزهرا64

     8        لغایت         4صفحه                 دوره ممتاز

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

(تهران بزرگ         )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدقاسمتهران91357-923673-006سجادیسپیده65

-قبولصفرقلیگرمسار96204481331-460سربازیحسین66

-جهانبخشخرم آباد14251211354-407سلیمانی فردناهید67

-محمدتهران11369-002856-457سمیعی نسباکرم68

-عباستهران24559121369-001شاکرجزیمرضیه69

--حمیدتهران925738161355-004شجا آفرینامیرهوشنگ70

-ابراهیمتویسرکان98454351365-397شمس اللهیمصطفی71

-حسینتهران28187081359-006شمس پورندا72

-غالمعلیتهران11352-249301-007شهرابی فراهانیمریم73

-محمودتهران62481641349-005شیخ ربیعیمهدی74

-حبیب الهتهران61338-638140-004شیرازی پوئینکحسین75

قبولمحمدابراهیمتهران39718471357-007شیریمحمدتقی76

-سیدرضیتهران74031691363-007صادقیسیدمحمد77

-امامعلیتهران30932411369-001صادقیمحسن78

-باقرتهران71348-276263-005صدرالدینیسیدغالمرضا79

-مصطفیاصفهان29642511365-129صرافزهرا80

       8       لغایت     5صفحه              دوره ممتاز

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

(تهران بزرگ         )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرضااراک21330-278447-053طاهریمالک81

قبولعباستهران57522511351-005طایفی نصرآبادیناصر82

-مسیبتهران12141342عزی اوجقازصفرعلی83

-سلیمانتهران00198851368-044عالئی مهابادیکوشا84

-محمدتهران69026021372-001عالمهزهرا85

-سیدقاسمقائم شهر41362-182407-216عمادیسیده معصومه86

--علیتهران25025811355-006فرخیمریم87

-محموداهواز45836661357-175فرنیانوشین88

-ابوالحسنهمدان93732251346-502فقیهیمرضیه89

--حسینتهران71341-043810-005قاسمیخسرو90

قبولحسینتهران77903961354-005قصاب زادهمریم91

-ناصرتهران31372-589548-001قمیانسپیده92

-محسنتهران67992571345-004کرمیفرانک93

-داودتهران48223341371-001کریمیان منفردمحمدحسین94

-سعدالهتهران05818311345-005کلهریسیروس95

-فتح الهتهران669361346-530کلهری مراشیمجید96

      8         لغایت       6صفحه                دوره ممتاز

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

(تهران بزرگ         )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسنتهران24894401367-008کماریفاطمه97

--ابراهیمهمدان14435071353-405کوشش پیرانعلیرضا98

-محمدتهران21358-402492-007مبرهن مژدهیزهرا99

قبول��اصغرتهران86285161374-001مبشر عالیمرضیه100

-علیشبستر81049471344-172مختاریحسن101

-محمدتقیتهران31289581348-005مختاریزهرا102

-علیتهران11351971352-007مروی کلورمهرداد103

-محمدابراهیمتهران31361-589739-007مظفریحمید104

-یعقوبتهران66002191353-006ملکیان موغاریاحمد105

-حسنتهران50752931355-006ممتازعلی106

-تقیکرمانشاه73616101347-325منیفیطیبه107

قبول-عبدالهتهران11360-628381-007مهاجرسمیه108

--غالمدشتی95634261344-354مهربخشعبدالهادی109

--اکبرتهران31347-269784-005میرزائیفاطمه110

-عباسآران97341911362-619میرزائیان آرانیفهیمه111

-بیت الهتهران44529991358-006نام آورمرضیه112

       8          لغایت      7صفحه              دوره ممتاز

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ         )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولنیازعلیافغانستان994731373-008نجاتیهادی113

-علیتهران37091311353-007نجف آبادیخسرو114

قبول-جوادتهران065001401376-002نژادحسینیامیرحسین115

-عبدالحمیدتهران02794821368-001نصراللهی سیچانینغمه116

قبولخسروبخارست37458901365-472نقوی شیخ االسالمیسوگل117

--محمدحسینتهران02610821371-044واحدشیما118

-سیدعباسنطنز71324-967199-123واقفی اسفیدانیسیدحیدر119

-قاسمتهران61352-534225-005هنرجوسیما120

-ابوطالبتهران06614481354-007یاراحمدیشهروز121

-اسدالهقم42725921361-038یاردلنفیسه122

--محمودتهران21367-156604-008یوسفیمهدی123

قبولقبولعلی اصغرمشهد08715771369-092یونسیانفاضل124

125

126

127

128

      8          لغایت       8صفحه             دوره ممتاز

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

(تهران بزرگ         )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مجیدتهران211118711377احمدیمحمد رضا1

--سهرابالهیجان261329اریسنریمان2

-مسعودسنندج4711321استیفائیاسعد3

-عزت اهللتجریش5191348اسماعیلی زاویهفاطمه4

-حسنقم166961352اصفهانیانآزاده5

-فاضلزنجان44941365امیر جهانیسیده فاطمه6

قبولحیدر علیزنجان3231362اوجاقلوحسن7

-محرمعلیتهران46691360ایوز خانیزهره8

-عباس علیتهران1066471367پور قلیمحمد رضا9

-اصغرقزوین737971352تسنیمیمهین10

-امینبامیان35081358حسینیاکبر11

-ماشااهللتهران23061349حسینیمعصومه12

--نادرتهران281611366حمیدان پورمتین13

-حیدر علیتهران3441351حیدریان مهابادیکریم14

-زینالتهران911350دلخواهیمژگان15

-اصغرتهران738831348دیزج خلیلیمهرخ16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب           )شعبه  

           3              لغایت      1صفحه               دوره ممتاز

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

-مهدیتهران498101367رخسارعطیه17

-کیقبادرودبار41349زندمازیار18

--محمد حسینیزد44202914781370سلطانیریحانه19

-بهروزتهران136757711370شاهماریزهرا20

-حمیدشمیران80581365شرف االسالمیمحمد21

قبول-ایازشمیران4404212681373شفیع زادهزهرا22

-حسینتهران47821358ضیاعیشهال23

-جعفرقم2271350فتحیکوروش24

-غالم رضاهمدان21281360فدائیعلی25

-مصطفیتهران5761340لطیفیحسین26

-معین اهللقائم شهر71357محسنیشبنم27

-عباسقلیهمدان40400121511368مشتاقی نیکومحمد رضا28

-احمدتهران1233321352موسویانزهره29

قبولخیر اهللتهران53621363میرزایی فردمهدی30

-علی اکبرنیشابور3481346ناصریپروین31

-قبولماشا اهللکاشان487411356نزادی نوش آبادیمنصور32

           3              لغایت      2صفحه                 دوره ممتاز

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  

پ

: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

-محمودتهران28271361نسل فالحمحدثه33

-حبیبتهران13331360نعمتی کیوانمژگان34

-جعفرتهران60901360نعیمیمجید35

--رحیمتهران42921360نیازیسولماز36

--غالمعلیقائمشهر9381339وهابی حقیقیزهرا37

-عبد اهللدماوند34001365هدایتالله38

-عال الدینتهران61221361همایون همدانیهانیه39

-ابوالقاسمتهران114812261368هوبختفرخنده40

--عبداهللتهران139131366یوسفیجواد41

42

43

44

45

46

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب           )شعبه  

         3             لغایت        3صفحه                 دوره ممتاز

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

-عیسیدماوند4301199761376میرهادیسیدحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دماوند           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمودعلیزنجان31364خامسی رادنورالدین1

-حیدرعلیزنجان21360جعفریاصالن2

-رمضانشهریار1891354مردشتیهاجر3

-هاشمشهریار12481354افشارابراهیم4

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

(رباط کریم           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ملک حسیندهلران85855اسدیعلی اکبر1

-علیرضاشهرری68اختصاصیجواهریانسیمین 2

-حسینتهران72اختصاصیحصیب حسین ابادیمیثم3

-حسینکنگاور10767خمیس ابادیسمیه 4

-محمدصادقبروجرد123457ذوالفقاری شهرام 5

-محمدصادقبروجرد123457ذوالفقاری شهرام 6

-محمدصادقبروجرد123457ذوالفقاری شهرام 7

-علی تهران1119564رحیمیسمیه 8

-یوسفعلیمشکین شهر4361عیسی اوغلیمهناز9

-عباسعلیتهران921067فشیمرضیه 10

-حمیدتهران1695959کوهیسارا11

-عبدالهتهران72اختصاصیکبیرینغمه 12

-اسمعیلشهرری188559کج کالهیمنیر13

قبولشهبازاردبیل81262موسوی نژادسیدعلی14

-شهبازاردبیل81262موسوی نژادسیدعلی15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرقدس          )شعبه  

             لغایت                 1صفحه                دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدشماره اختصاصی

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

--محمدتهران48046734171آقایی میبدیمژگان1

-محمدصفرری4808412268آقابیگیطیبه2

--حسینهریس185156احمدیفرهاد3

-علیری17441اردستانیمجید4

-ابراهیمقائمشهر356ابراهیم زادهبیژن5

قبولمحمدری67360زرین پژوهعلی6

--حمیدتهران2269023978شرافتمندزینب7

-محمدری440862صحراگرداکرم8

-حسینری142348عباد اردستانیمعصومه9

-محمدتهران531153فروزان کیاعلی10

-علیری59650فخراییشهرام11

-هادیتهران1808913573غرنفلیحسین12

-آوربادکرمان66139همتیکامران13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرری        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--محمد ابراهیمتهران44361347آزادی نقشفاطمه1

-محمد  تهران190964101375اسماعیلیالهه2

-اصغرشهریار17461351افشارمهری3

-علی صفرنهاوند31359اوالد قبادیمحمد4

-محرمعلیشهریار7991351جوکارحسین5

--عباسعلیقوچان450011356جهانبخش آبجهانحسن6

-قدمعلیتهران295681359دانشور ارجمندحمید7

-نادرکرج3104946481370سلیمانیاحسان8

--محمدکرج2741359شیرازینازنین9

قبولعلی صفدرمالیر501365شیراوندفرشته10

--اسماعیلکلیبر18481351قدسیانکاظم11

قبولمقصود علیتهران111871352گلنارپورعباس12

-نصرالهتهران1367مددیوحید13

-حسینتهران61601333مرادیعلی محمد14

-حسینتهران23441351نوده فراهانیحمیدرضا15

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 و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهریار         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
کد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنتهران4852689449/1/25استرکیفاطمه1

-گل وردیفیروزکوه659964330258/6/30اسفندیارعماد 2

--غالمعلیتبریز602921539658/1/1قیاسیمعصومه 3

-قبولقربانعلیبیجار378170758149/3/6مرادیعلی4

-اصغرتهران6083003458/7/20معمارباشیمهری5

-علی اصغردماوند659967871857/6/25میرزاییرحیم6

-حمیدرضاتهران1787692374/1/4نعمتینیلوفر 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 ممتاز

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

(فیروزکوه              )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالم حسینورامین58/12/02قربانیفاطمه 1

-نعمت الهتهران1354لطفی خجستهاحمد2

-محمودورامین1357نظریزهره3

-نوروزعلیرودسر1353نوروزیعباس4

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

(قرچک              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-محمدصادقگلپایگان8611359احمدیالهام 1

-محمدرضاتهران200649691376آخوندزاده حمیدرضا 2

قبولمحمدرضاشمیران201349آقاامینی فشمیموسی الرضا3

-حسینتهران274451356باقری مفردحسن 4

-ایوبارومیه 131361بخشعلی ساعت لوزهرا5

-سیدهاشم باختران5811338بی باک سیدامیر6

-حسن رضامالیر6491344جهانیخدیجه 7

قبولابوالقاسمتهران23271358جاللتمهدی 8

-حسینتهران113771363حبیبی مقدمسمیرا9

-علی محسن تنکابن35341348حیدرپورمعصومه 10

-رسولتهران137768271370حسینی جاللیانمحیاسادات11

قبولعلیرضانهاوند881362خدارحمیفاطمه 12

--عبدالعلیشهرری621348دامنینادر13

--علی اوسطقم 121391366رحیمیمحمدجواد14

قبولعبدالعلیتهران26971343روغنیحجه اله15

-عبدالعلینهاوند39617928111351رضویسیدرحیم 16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد شرق              )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

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدحسنتهران 761681661363شاه محمدیزینب17

-جعفرتهران 296701366شرفیالهام18

-حمزهتهران 56765371349قاسمیغالمرضا19

-قدرت تهران 150513741371قاسم زادهمیالد20

-عباستهران 87521351کریمیمحبوبه21

قبولسیدمحمدتهران 109392021368کساییانساجده سادات22

-حسین تهران 86391352صلواتیاسماعیل23

-سیف الهدماوند11491364عبداله زادهمریم24

-ابراهیمتهران 64581353محمدحیدرمهدی25

-عبدالعلیشهربابک71781342میرشکاریان بابکیعباس26

-سیدنعمت اله شمیران87991365میراسمعیلیحدیث27

-داوودتهران 592771367محمدیفرشید28

-اسماعیلتهران 334محبوب یگانهعباسعلی29

-محمدحسن تهران 452301342نادریاصغر30

-سیدعبدالهآستانه اشرفیه661356نقدی حسن کیادهسیده سحر31

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 شرق              )شعبه  

                1             لغایت 1صفحه            دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولفرمانزنجان42843469541359رنگین کمانفرانک1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(واحد  شمال            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ تولدکد ملی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

: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 صدور
نمره

:جمع تعداد قبولی

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-آقامهدیقم3807928421338آقایی رادامیرحسین1

-محمدتهران455409691338رستمیزهرا2

-ابوطالبفیروزآباد24500708691350طاهریسید مسلم3

-محمودتهران673001541361کاشانی جوکیارش4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد  قیطریه            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--محمدحسینیزد44314376911335عسکریهمحمود1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد  کارون            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-فرهادتهران89361360ادیب نیافاطمه 1

-خدایاراراک381362اسدیوحید2

-خان باباسرپل ذهاب 3041358اعتمادی فرسارا3

--حسنتهران229865451378آذرکیمیا 4

-علی اکبرصحنه6431351جعفری عزیز اهلل 5

-حسن علی کهکیلویه 11361جاللی حسین 6

-رحمت اهللتهران443311367جوادیحسین 7

قبول-پرویزتهران50181360خمارلومنصوره 8

-حسین اصفهان 1201365رحیمیمهدی 9

--ذبیح اهللخلخال2031338شاکریبیان اهلل 10

-نقیکرمانشاه 1861339شریفی اسعدبهراد 11

-اردبیل 24081348شریفی آتشگاهمیرحکمت 12

-یدالهتهران76891363طالبیزینب13

-علی اصفهان 5741360عسگریمحمد مهدی 14

-موسیبجنورد232551348قواص معانیفرزین 15

-رحیمتهران269431358هاشم خانی مریم 16

-عبداهللبغداد271331هرمزی کاظم 17

-محسن تهران19711349هاشم لورضا 18

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد  انقالب          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-ابراهیمارومیه7401354آهینبهروز1

قبولحمیدتهران00137189911370بلقیس زادهفرنوش2

-جعفرتهران25971355رحمانیعلیرضا3

--حسیناصفهان10311330زمردیانپوراندخت4

قبول-رستمخلخال18331352شکرزاده شالعهدیه5

--محمدشمیران751355کامکارگوهریرضا6

-محمدتهران7181343میزانیآتوسا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد  رسالت          )شعبه  

         1        لغایت        1صفحه             دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدمحمودتهران36971362خالقیسمانه سادات1

-محمدجعفربهبهان6661329خورسندجمال2

-حشمتتهران315971358دارابیرضا3

-ربعلیتهران9181363شیریالناز4

--جعفرتهران247291366علی محمدسمیرا5

-محمد حسینبروجرد121328معصومیشکراله6

-گداعلیتهران49381344مجیدیمحمدباقر7

قبولمحتشماراک35301367-مومنیمریم8

-شکرالهخرم آباد14591361معصومیمهرنوش9

قبولجوادتهران49671352اله دادهادی10

-علی محمدتهران8061359بخشیاحمد رضا11

-علیتهران101681359عیارسمیه12

-مصطفیتهران11821348عرب زنجانیسید سعید13

-محمدصادقتهران8071358توکلیپریسا14

قبولاسماعیلتهران31941363دیزجیانپونه15

-عباسعلیتهران25421360شاهسوارسمیه16

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

(واحد  غرب         )شعبه  

         2        لغایت        1صفحه             دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حبیب الهبندر انزلی2711328صمیمیپروین17

-نبی الهبروجرد31359گودرزیمهدی18

-سهرابگچساران2501347مکوندیفرحناز19

قبولرحیمتهران259991363یوسفیمهیا20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد  غرب         )شعبه  

        2       لغایت       2صفحه             دوره ممتاز

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

-احمدالیگودرز9171360سیاه تیریروح اهلل1

-جعفرورامین29921364شیرکوندفاطمه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ورامین          )شعبه  

       1                    لغایت          1صفحه         دوره ممتاز

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 احمدبروجن46504969771362بخشایشسیده سارا1

قبولسید عیسیبروجن62900501511378حسینیسید احمد2

-محمدبروجن46506983831365رضاییمرضیه 3

--نصیب اهلللردگان63299636571367منصوریانسعید4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجن          )شعبه  

           1                  لغایت      1صفحه           دوره ممتاز

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   

احمد مردانی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی  کیخسرو زمانی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قربانعلیفارسان6041367آذرینوشمحمود1

قبولحبیب الهشهرکرد681364اسدالهیوحید2

--مصطفیشهرکرد3541331ایزدییداهلل3

--غالمعلیشهرکرد10791360خاکسارحقانیصادق4

--ترابشهرکرد4441362روستاییخدیجه5

-قبولقبولعباسقلیشهرکرد28691359رحمانیمصطفی6

قبولغالمعلیبروجن2351359زمانیایرج7

-خدابخششهرکرد4081356صادقی زادهعلی8

-لطفعلیشهرکرد341358علی باباییمحسن9

-جوادشهرکرد29931359غالمیانبدری10

-خدایارشهرکرد79681357فروزندهمرضیه11

--جمالشهرکرد2341362قادریرسول12

--غالمرضاشهرکرد1372احتصاصیکامکارندا13

-غالمرضاشهرکرد31671362مرادیاکرم14

-ابراهیمشهرکرد1367احتصاصیموسویعقیل15

-بهرامشهرکرد1372اختصاصینجفیبنفشه16

-بهادرشهرکرد907021369-یزدانی سامانیعلیرضا17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرکرد          )شعبه  

1     دوره ممتاز

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

--چراغعلی 555005111771/5/3نجفی فاطمه 1

قبولامیدعلی467941724262/10/25یوسفیسجاد 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فارسان          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-حسن رضابیرجند6402299311370آزادگانعارف 1

قبولغالم عباسشمیران 16721355بیک زاده لیال 2

-حسینبیرجند6505622061377رمضانی مهدی 3

-غالمرضابیرجند6533179801367دالکهسکینه4

قبولقبولمحمدرضاتایباد 743710611377نبئیامیرحسین 5

--محمدرضاتایباد 7405375621382نبئیایمان6

-مهدیبیرجند6403056951372نقاشمهرنوش7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بیرجند           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-سیدمسعودقاینات8800471271369ایوبیسمیرا سادات1

-علی اصغرقاینات8890405241359جعفریمهدی 2

قبولسیدمهدیقاینات8898416401365سیروسیسیده زهرا3

-محمدعلیقاینات8803458021380غالمیپریسا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قائن           )شعبه  

           1              لغایت      1صفحه               دوره ممتاز

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 اکبرمشهد9267058911382محمدیایلیا 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

(بردسکن           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-ولی محمدتایباد7497664411364محمدیمعصومه 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

(تایباد           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-رحمت اهللجام7317438301360پور محمد تیموریعزیز اهلل1

--یوسفمشهد9431636681345مختارپورفرزانه3

-عبدالهتربت جام911345جامی االحمدیکریم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت جام           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-ابوالفضلتربت حیدریه6903043741370رشیدبهناز1

-نوراهللتربت حیدریه6905086541373علیشاهی محممدرضا2

-اسداهللتربت حیدریه7028989021353قربانیان محمد 3

-احمدتربت حیدریه7037690571367نحوی سارا4

-عباسعلیتربت حیدریه6905730301375نوروزی حسین5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت حیدریه        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 اصغرکاشمر5181353اولیاییمحسن1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خلیل آباد          )شعبه  

            1                     لغایت     1صفحه        دوره ممتاز

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

ف
دی

ر

نام
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                         

جلیل خلیفه قادری:   نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--عبدالجبارخواف7696332261360دلشادعبدالجمیل1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خواف          )شعبه  

            1                     لغایت     1صفحه        دوره ممتاز

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                         

جلیل خلیفه قادری:   نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیسبزوار411441353ابراهیمی منشطوبی1

-رمضانعلیکازرون21349استیریزهرا2

-غالمرضاسبزوار39861365امیریمریم3

--غالمعلیجوین5781359بهلولمحمدرضا4

قبولسید حسین سبزوار631362حسینیراضیه سادات5

-غالمحسینسبزوار321901336داوطلب نظامعبدالکریم6

-اسمعیلبجنورد26891352رحیمی کیکانلومحمود7

--مجیدسبزوار07806112091374سدیریرضا8

-صفرعلیدزفول4541338شعبان پورفوالدیمحمدحسین9

-حسنسبزوار8021364صائبی رادسعید10

-علی اکبرسبزوار21571364کرابیاعظم11

-محمداسماعیلسبزوار5311352مجیدزادهاشرف12

-غالم رضاسبزوار52321363مظفر آبادیمصطفی13

-عین اهللسبزوار10121352مکارمپروین14

-محمدتهران20501351مهرورزیانعلی15

-علیسبزوار107571365مهراد صدرمریم16

-عبدالوهابسبزوار4961357هاشمی فخرالهام سادات17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سبزوار          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-حسناسفراین111356براز آبادیمحمدرضا18

-رجبعلیسبزوار3821353شیرین فرعلی19

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سبزوار         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--موسیمشهد1731354آقاخانیسارا1

-مرتضیسرخس991357بهادرینسرین2

-عباسعلیمشهد3551338پریشان شیدامحسن3

-ابراهیمسرخس271361علیمیرزاییمحسن4

-غالمرضاسرخس34191367علیزادهسعید5

-محمدرضامشهد725871361کریمی پورزهرا6

-مجیدشیروان820061611368یوسفیانالناز7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سرخس          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-رحمت اهللمشهد9331814011353بذرافشانعصمت1

-محمدفریمان8494715831359فتاح زادهغالمرضا2

-حمزهفریمان8494694651359فرحبخشاکرم3

-حسینفریمان8494926961360صوفیمهدی4

-محمد نبیمشهد8400375621369محمد حسن زادهملیحه5

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 ممتاز

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

-اصغرمشهد9264720971381بامدادیبیتا1

قبولحسن علیقوچان8729357871365پروینیمحمدرضا2

--محمدحسنقوچان8606366741379حسن زادهامیررضا3

-صفدرقوچان8602557861371کیمیاییساجده4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قوچان          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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                         

حمید میکانیک:    نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباستربت حیدریه10411351آبساالنبهزاد1

قبولقبولحسینکاشمر201352توفیقیحسن2

قبولحسینریوش791360زاده عباسمهدی3

قبولمحمدعلیکاشمر39971365صدوقی یزدیجواد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کاشمر          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدحسینگناباد09101623111377ساجدی نصبعلی1

-محمدگناباد231354شمسی مقدمحسن2

-محمدعلیگناباد54371348صادقیانغالمرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گناباد          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدمشهد197957ابراهیمیتکتم1

--علیرضامشهد128756احدی اخالقیایمان2

قبولغالمرضاتربت حیدریه159864احسانی تبارسمانه3

-مجیدمشهد092601497880احسانی دولتیامیررضا4

-علیمشهد6625644استوارمنور5

-رسولفردوس447اسعدیمهدی6

-اسمعیلمشهد5806328اشرافی کاخکیصدیقه7

-علی محمدمشهد092039254768اکبریمحسن8

-جمشیدقائنات34767ایوبیسعیده9

قبولبرات محمدمشهد092266448173بادلومجتبی10

-محمودشیراز228396436983بازوبندیآرین11

--علی اکبرمشهد315263بهشتی زادهزهره12

-حسین قلیمشهد272662بیاتملیحه13

-امیدرضامشهد092626183581بیگدلینازنین14

--غالمرضامشهد092594444080پودینهمحمدرضا15

-علی محمدشیروان654پهلوانجواد16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-روح الهمشهد107853تاج فیروززهره17

-ناجیاهواز174355830980ترابیمحمد18

-حمیدرضامشهد092580153480تمدن پناهحامد19

-محمدرضامشهد092440957677توکلی رادتهمینه20

-حسینکاشمر19450جمالیخاطره21

--نبیسرقلعه38339جمالیعزیزاله22

قبولمرتضیمشهد495262حجازینسرین23

-ابراهیماسفراین35867حسن زادهصغری24

قبولسید محمودآمل71150حسنیسید محمدرضا25

قبولمحمدمشهد257253حسنیمهدی26

--سیدعلیمشهد092460909577حسینیسیده زینب27

-قاسممشهد8660452حسینیسیده معصومه28

-سیداحمدمشهد4359933حسینی ابریشمیسیدجالل29

--عیدمحمدسبزوار078005407568حطیطه ئیحسین30

--محمدابراهیممشهد093302898946خادمی نیامحمدمهدی31

قبولمحمدمشهد092144392770خجستهموسی الرضا32

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

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

(مشهد          )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی اکبرمشهد196759خواجه روشنائیزهره33

-حسینمشهد2850درویش بدرآبادیجواد34

--ابوالفضلسمنان092638666281رحمتیساجده35

-عباسمشهد092288828073رستگارمقدم مهجوریآسیه36

-سیدحسینمشهد092372045675رضائیفاطمه سادات37

-مجیدمشهد091012691774زیبدیفاطمه38

-علینیشابور358365سعیدانمینا39

-محمدمشهد685063سعیدیبهاره40

--عباسمشهد151164شکری چهار سوقهمنصوره41

-محمدمشهد1489066شکری نائیامیر42

-ابراهیممشهد132824شکیبائی مفردمحمد43

--محمدرضافریمان15362شهابی زادهحسین44

--محمدمشهد119552صارم بافندهمهرداد45

-علی اکبرمشهد46854صباحی آق کندیاشرف46

-اسداهللمشهد702965صبورجنتیاحسان47

-عباسعلیگناباد15449صغیرزادهطاهره48

صفحه                        لغایت                       دوره ممتاز

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

(مشهد          )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلیمشهد411463طلوعیرضا49

-غالمحسینمشهد132955عباس پورجعفر50

-غالم حسینمشهد9854عباس زادهاکرم51

-حسینتهران001425995870عباسیمژگان52

قبولغالم رضامشهد278560عودیمحبوبه53

--محمدمشهد092552706879فارابیسجاد54

-علی اکبرمشهد193060فداکار نقندرسعید55

-علیمشهد162151فرجی زادهفاطمه56

-حسینشمیران29460فروزانمرضیه57

-محمدآقاسبزوار47136قندیمحمدمجید58

-قاسممشهد98660کریمیسارا59

-محمدحسینفریمان364کالته رحمانیفاطمه60

-محمدمشهد092222666072کمالی نسبعطیه61

-علیگناباد3459کوکبی سقیمحمد62

-حسینمشهد609264گردونی آستانه نژاداکرم63

-احمدقزوین43101259768محمدزادهعادله64

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بهزادمشهد302061محمدیسمانه65

-محمدمهدیعلی آباد60357محمدیملیحه66

-محمدعلیمشهد27153مالئکهتکتم67

-رحیممشهد092731196883منتظریمتینا68

-سیدطاهرزنجان20235موسویرباب69

-قبولمحمدحسینمشهد092327581974مهدوی مهرمحمدجواد70

-سیداحمدرضافردوس085005416870ناظمیسیدمحمدرضا71

--محمدمشهد63361نجیب برقیزهره72

-حسینمشهد230453نظامیمریم73

-ابراهیممشهد2200967نظریعلی74

-حبیبمشهد092559191279نوبخت وندآیناز75

-محمدمشهد092406832976نیک مهرطاهره76

-اصغرمشهد092038457968وفید حنفیمارال77

---محمدسبزوار39236520901هاشم آبادیزهره78

-محمدابراهیممشهد092596549980یوسفی مقدمعارفه79

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

(مشهد          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید علیتربت حیدریه65196814411353حسینیسید مهدی1

-اسماعیلمه والت65100911191380زارعاحمد2

-غالمحسینمه والت65196838681355زارعمحمد رضا3

-محمدمه والت65100533141376زارعمصطفی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مه والت          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

:جمع تعداد قبولی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--محمدجواد نیشابور 10503704981371اسالمیمریم1

قبولقبولولی اله مشهد 9388543311359اسعدیرضا 2

-احمد نیشابور 10500254901368ایروانی الهه3

-محمدرسول مهاباد 166121342بختیاری میکائیل4

محمدتقینیشابور 10510143871381باللی امیررضا 5

قبولسید قاسم نیشابور 1064088381357حسینیبی بی فاطمه6

-رضانیشابور 64497868681357دستجردی موسی الرضا 7

--اصغر نیشابور 10501655271369داس زرین مریم 8

قبولنیشابور 10500281121368زمانی نیشابوری روح اله9

قبولعبدالباقینیشابور 10640301221367سوقندی سحر10

-رضانیشابور 413041357شعبانی تکتم 11

-حسیننیشابور 10642079871366صلواتی زهرا12

قبولعلیرضا کاشمر8904072411375ضیایی رستمی زاده ریحانه13

-غالمرضا نیشابور 10632507301348طالبی محمد14

-سیدمحسن نیشابور 10509514411380عباسی هدیه سادات 15

قبول-عبدالهرامسر 22799139681364غنوی چاکانی فرشته16

 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

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نیشابور          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

: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

--محسن نیشابور 10508754941378لطفی ابوالفضل 17

-محمد  نیشابور 6449982471365محمدآ ابادی آسیه18

--علیرضا کرج 3209569541351نیرآبادی حسین19

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

(نیشابور           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کریماسفراین6382881261357حسین زادهحامد 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

(اسفراین           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدبجنورد48371371-فیروز بخترامین1

--موسیبجنورد123601366حکمتی فرنیلوفر2

-گل محمدبجنورد128061366رحمانیتکتم3

قبولمحمد دردیبجنورد67471374-کریمیمصطفی4

5

6

7

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.  مشخصات خواسته شده بطور کامل 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

(بجنورد         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
محل 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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-یوسفعلیشیروان20341359افرایاسین1

-گل محمدشیروان7541355گواهیقربان2

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیروان       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمعباسشیراز22803950021369بدرودسروش1

قبولغالمعباسشیراز22803950101369بدرودسینا2

-عبداالمینآبادان58597771241353دارمیرویا3

-عبدالمجیداصفهان12907288441361غالمیزهرا4

--عبدالسادهخرمشهر18288614131324محتاجیرباب5

6 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آبادان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدبهبهان9031363بزرگمهراعظم1

-سیدآقابهبهان3041352پناهی نژادسید رضا2

-قبولصمدآبادان28301362دریسمهدی 3

-علیآغاجاری52795133421350رئیسی فرصادق 4

-نصیربهبهان18500912931369قشقاییایمان5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آغاجاری          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولولیبهبهان52795663731360جمعه پورجهانگیر1

2

3

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 ممتاز

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 عباساندیمشک19202462231373آزادی پورفاطمه1

-سیدعنایت الهدزفول20019965001336آذرنگسیدعزیزاله2

-سبزخدااندیمشک19302496611361امیرپورمحسن3

-محمدعلیخرم آباد52996405561349پاپیمحمدرضا4

-علی اصغرخرم آباد59298971411360حیدریمصطفی5

-علیاندیمشک19310981821367خلیلی دشتیمرضیه6

-عیسیخرم آباد40708662721350فتوتیونس7

-سیدشیرمرداندیمشک19201242681370میرعالیسیده نجمه 8

-قاسماندیمشک19307937821361مطیعی قالوندسمیه9

-علی امیداندیمشک19203810311377میرمنگرهآهنگ10

-ناصراندیمشک19310284781365نجاتی فرهومن11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیمشک          )شعبه  

     دوره ممتاز

.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

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

.  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

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
کد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولغالمعلیماهشهر86381351بنی طرفزادهالهام1

قبولفریحاهواز18651352دلفیعباس2

-ناجیاهواز26661381-رمضان احمدیمائده3

-آیت الهاهواز169241356قلی پورمحبوبه4

--حسیناهواز40761367معافینسرین5

-سهرابگچساران5111349مکوندیعلیرضا6

--ابوالقاسماهواز36271340مرید پوراحمد7

-غالمرضااهواز14481357نجفی زادهعلیرضا8

-حمید7901-نوریستاره9

-مهدیاهواز60071372-سواریماجد10

قبولکریمایذه14341365برومندمرتضی11

--خسروبروجن6381359قارا بگیسعید12

-حسنعلیاهواز8191356یزدانیمریم13

-اسکندرآغاجاری191345آرزومندمحمد14

-حمیداهواز1366لطیفی زادگانالهام15

-افراسیابرودبار13021360سلیمیمحمد16

                             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 

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اهواز         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-فاضلایذه18420614711366براتیحافظ1

-قبولشامحمدباغملک48192615511350خواجویگلی2

-نجاتقلیایذه18420454231364زندیمرتضی3

-سلطانعلیایذه18300815431369شالوییاحسان4

قبولعلیایذه18417670261358شالومسلم5

-دوست محمدایذه18302671831372موسویسیده فاطمه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایذه          )شعبه  

             1              لغایت    1صفحه               دوره ممتاز

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

قبولفرضعلیباغ ملک48191113881355ابراهیمیعلی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(باغ ملک          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-اکبر202الرتیرسول1

قبولمحمدحسن33رضاییمهدی2

-رحیم587زبیدیزهره 3

-هوشنگ118اقلیمیمهران4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندرامام خمینی          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-علیبهبهان11151358اسدی بهبهانیپروانه1

-علیبهبهان18503159491374اسماعیلیمریم2

-اقبالبهبهان67171366آذریشبنم3

-جعفربهبهان17521360آرندانسارا4

-مهراببهبهان12511358آریایی نیامریم5

-نظربهبهان14871356تقی پورفاطمه6

--محمد سیدبهبهان981351تنورهغالمحسین7

-بهبهان1821362حق دوستابراهیم8

قبولکرم الهبهبهان41991365ژاله دهدشتعذرا9

-کرم الهبهبهان9481358ژاله دهدشتاعظم10

-مرتضیبهبهان18502807031373ساعد پورافسانه11

قبولمهدیبهبهان4311360شبانهمریم12

-فرامرزبهبهان18503084621374عبدالرحیمیمحمد13

---یوسفبهبهان3451359عسکریعلی14

قبولمصطفیبهبهان18501895281370علیپورمرجان15

-حسینبهبهان24631365غفوریمرضیه16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهبهان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدحسینبهبهان5211359مرتبپرستو17

--باقربهبهان1021363مفتاحیالهام18

قبولعبدیبهبهان18500545091368مکروممینا19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

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

(بهبهان           )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-خلیفهآبادان18188357111335مزارعمسعود1

--مصطفیبهبهان18616345601364مفیدیاعظم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرمشهر            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبول--سید علی دزفول 8651323حجازیعصمت بیگم1

-احمدرضاآبادان19203978091378خونساریخاطره2

-علی محمد دزفول 19902865691370رحیمی منشعاطفه 3

-�-�رجبدزفول 20033072141365شفیع نژادالهام4

-عبدالرحمندزفول 48211365کالمیمینا5

-محموددزفول 19910485051380مجدنازنین 6

-قبول�حسیندزفول 123051360اسکندری یاورعلیرضا7

قبولمزعلیدزفول 3451353اندی زاده محمد مهدی8

قبولدارابدزفول 6291355باباخانی نژادهوشنگ9

-�محمدرضادزفول 64241339پوالدکاحمدرضا10

--�ناصردزفول 19910166381380پناه یزدان علی 11

-سیدقلندردزفول 3861341سیدقلندرسیدمحمدرضا12

-هرمزدزفول 19910427361380شایگانمحمد 13

-محمدعلیدزفول 34631365صافدلحسین 14

-�حسیندزفول 5781359غالمحسین شاه آبادیروح اله 15

-محمدحسیندزفول 19910767621381ملهمیمهدی 16

قبول-زاهدیاندیمشک99541373-نجفوندمحمد17

 مهر و 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 ممتاز

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

-حبیب الهرامهرمز19117912221367شیخیمحجوبه1

-نصرالهرامهرمز19112182391363عالف بهبهانیمائده2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رامهرمز            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

نام پدرمحل صدور

.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

--سرتیپسوسنگرد133601344نژادعبد الرضا1

قبولقبولعلیسوسنگرد149521345سلیمانیابراهیم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سوسنگرد           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولعبدالرحیمشوش1357کریمی پورزهره1

-بهرامشوش1381موحدیمرضیه2

قبولعبدهدزفول1346تقی پوراکبر 3

-مسعوددزفول1380قماشیمنصور 4

-مظفراهواز17429262411378هردانیمحمد امین 5

-مظفراهواز1381هردانیدانیال6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شوش            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--اسماعیلاهواز5531349ایروانیبهنام1

-موسیشوشتر30501349مهدی پور بیرگانیعلی2

-جمشیدشوشتر1161363محمدی خواهفرخنده3

قبولمهدی قلیشوشتر89011352نوروزیلیال4

-محمدرضااهواز2591361قیمزهرا5

-علیرضااهواز17415495071379گرجی دزفولیزینب6

-حسینعلیاهواز10951345خزاییمریم7

--محمدعلیشوش35831347تقی پور بیرگانیهما8

-محمدعلیشوشتر18211353نوروزیزهرا9

-محمدرضاشوشتر68251366هدایت شوشتریمینا10

-حسنشوشتر275361345جوالییعبدالرحیم11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شوشتر           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبول-کشاورزشوشتر18700092821368الیاسیفاطمه 1

--قبولمنوچهرشوشتر18820874531363رضاییحجت2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گتوند           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-فتاحمسجدسلیمان115921360/10/1نوبختالبرز1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اللی           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-حمیدماهشهر195028058660الهی صدرایمان1

-سیدحسناهواز175420445749ترابیسیدمحسن2

--عبدالویسماهشهر40558ریحانیمهری3

-ضیاالدینماهشهر194066468378طباطباییالهه4

-اکبررامهرمز19944مفتخرسعید5

--آزادآبادان20949منصوریمرضیه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ماهشهر           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 

: لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل 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

-مرتضیمسجدسلیمان19713723231346البرزیمجتبی1

-نورمحمدمسجدسلیمان19601703761369باقریاورانوس2

-تیمرمسجدسلیمان19703082651357عسکرپورخدیجه3

-محمدمسجدسلیمان19715143571357مالکیامین4

-محمدرضامسجدسلیمان19702980731355هاشم پورسیدنورااله5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مسجدسلیمان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-احمدابهر44001853461372دودانگهرحیم1

ابهر61598229421347گرایلوغالمحسن2
محمد 

اسماعیل
-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ابهر           )شعبه  

               لغایت                 1صفحه              دوره ممتاز

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 عطوفخدابنده43600854781369موسویسید محمد 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

(خدابنده           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-رئوفابهر61343امینیسید احمد 1

-نوروزابهر411365بابایی فلجیفریبا2

-ارشدابهر61501403261379ترکمنابوالفضل3

-مرادعلیتنکابن1361343کالنتریعلی 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم دره           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-عیسیزنجان4471331رفیعیآذرم دخت1

--سید زمانزنجان67691366زمانیسیده کتایون2

--سید زمانزنجان115511367زمانیسیده کیانا3

-قیدرعلیخدابنده541365خلجیاعظم4

-عسگرزنجان801358ذوالفقاریسارا5

-جلیلبیجار981345صابریفراست6

-منصوربیجار2971357فضلیابوالفضل7

--بیت الهقزوین4311311391377قاسم پورفائزه8

قبولقبولمحمد علیبیجار4861353مرادیعبد الرحمن9

-کتابعلیزنجان55141365محمدیرضا10

-قبولشجاع الدینزنجان541360نصیریاکبر11

-علی اوسطزنجان2771354نوریعلی اکبر12

-سید کمالزنجان4481345هاشمیسید محمد رضا13

14

15

16

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

(زنجان           )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیدامغان45798682261364باقریانمعصومه1

قبولسید رحیمدامغان45700257911369ستیزآساسیده بهنوش2

-ولی الهدامغان45793057791357جندقیانفرشته3

قبولرجبعلیدامغان45701563631364مطلبی نژادفاطمه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دامغان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-...ماشاءاسمنان3381355ابوسعیدیماهرخ1

-ابراهیمسمنان45602881271381احسانیریحانه2

-ابراهیمسمنان1901324اخالقیحسن3

قبولعبدالعلیشهرری187021346ادیبیرقیه4

-حسنسمنان17351360پهلوانایران5

-داودسمنان45601089191372پهلوانی فرفرهاد6

-کاظمسمنان671355ترحمیمیترا7

-ابوالفضلسمنان45601225551372جعفریانسپیده8

قبولعباسعلیسمنان49571366جمال سمنانینفیسه9

-مهدیسمنان45602156011377حریریعلی10

-علیتهران186196221374خرم جاهدشیرین11

-محمودسمنان45695167931360دوستمحمدیمهدی12

-محمدعلیسمنان45602728081380رضا کاظمیناعمه13

-مرتضیسمنان45602913731381صائمیامیرحسین14

-یعقوبسمنان72191367قوشچیزهرا15

قبولاحمددامغان45700890461373منشی زادهغزاله16

قبولحسنشاهرود22191366نعناکار کاشانیمحمدرضا17

: لطفاً توجه فرمائید

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

(سمنان           )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 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--غالمحسینشاهرود511337عامریانمحمد تقی1

-خلیلشاهرود7721365موسویمرضیه2

-رمضانشاهرود49861356مرادیمعصومه3

قبولاسماعیلگنبد241363سعیدیحسن4

-حسنشاهرود16531379-رضوانیمهشاد5

-حسینشاهرود905471379-رضوانیعلیرضا6

-محمد رضاشاهرود352161368-دربانیانمهدی7

-مهدیشاهرود10961365بخشندهبهروز8

-گنبد233231357سلیمانیرابعه9

10

11

12

13

14

15

16

17

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

ر

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهرود          )شعبه  

به نام خدا

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
کد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدساوه5901151211369ناساریفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گرمسار                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-احمدمشهد21601361موسویاننرجس1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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

   نام و نام خانوادگی

نام

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهدیشهر         )شعبه  

صفحه                        لغایت                 

ف
دی

نام خانوادگی، به ر

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

-تاجبخشایرانشهر35809343971379اژنگمحمد رضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

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

پرویز آذرگون

تاجبخش اژنگ

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایرانشهر           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ولیرامسر22797064731361پوررجبزهره1

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  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 

اسحق بلوچ نسب:خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

محمداربابی:   نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---رمضانزابل367417633566/1/1حمزه ایمصطفی1

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 ممتاز

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

-کمک علیشاهرود45912357931357اکبرینسرین1

-بهروززاهدان36114190871379پودینه شیخمبینا2

-حسینزاهدان36214528011363نخعیوحیده3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زاهدان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

- سراوان2ح3561359اربابیعبدالصمد1

-چه لور سراوان2ح37015184241361بزرگزادهمحمد طاهر2

-ملک محمد سراوان2ح35291354مسکانزهیمحمد بخش3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سراوان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولمسعودآباده24002117951375اکبریمائده1

-سید جعفرآباده52حسینیفروغ السادات2

-براتعلیآباده10201360شکیباییزینب3

-امامقلیاصفهان23751358عزیزیمهناز4

قبولسیدیونساقلید1291164711372موسویسیدمحسن5

قبولقبولعلیرضاشیراز8031359نعمت الهیمجتبی6

-علیرضاآباده24001859051373نمازیشهرزاد7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آباده            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-قنبرمرودشت24316677741353آرامیان نیازهرا1

-حسنارسنجان64898772791359اسکندریابراهیم2

-محمد ابراهیمارسنجان64898916891361اسکندریمجتبی3

--بهروزارسنجان64899098551362جاویدیمهدی4

-حسینارسنجان64800502901377رحیمیفاطمه5

--اکرمارسنجان68499526711367یارمحمودیعلی6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ارسنجان            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-سیدمحمد علیاستهبان8741362حقیرالساداتنرگس1

قبول-خلیلاستهبان2641364قوامیسمیه2

3

4

5

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 ممتاز

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

قبولمحمد امینالرستان64998562901349بنارسهیال1

-محمد نادراوز64998783671361خضریرویا2

-محمدحسنالرستان25002093931370محمدیحفصه 3

-احمداوز64900591261381هرمیصفورا 4

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 ممتاز

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

--عزت الهفسا25717328091359رضاییان کوچیابوذر1

--کاکاجانجویم25109125411347شکوهیمذکور2

-غالمعلیجهرم24708506491354فرهنگ دوستمحمدرضا3

-عبدالحسینجهرم24600080661368صادقی نیاحمیدرضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جهرم             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-اصغرمرودشت24205400691373/10/16حسینیمحمد جواد1

-سهرابآباده251357/5/4طیبیزینت2

-عبدالحسینآباده21356/3/3کریمیآناهید3

--فضل الهخرم بید68100289781378/12/15مفتاحیعارفه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم بید             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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                         

مهدی افروغ:    نام و نام خانوادگی 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدداراب249145773352/4/27محمدیعلیرضا1

-احمدداراب249009303758/5/1محمدیرسول2

-حسنداراب249146222858/5/1رحمانیمحمد3

قبولمنوچهرداراب654984745160/6/31پارسانژادحجت اله4

-داوودداراب249117443159/12/1تقویسمانه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(داراب           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-قبولشربت علیجهرم65595616151351صفریمصطفی1

2

3

4

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 ممتاز

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

-محمدممسنی19901359انصاریرحیم1

-عبدالخالقسپیدان2540081271372    غازیسید حسین2

--ولیسپیدان17931365ملک نصبسمیه3

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 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سپیدان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

: لطفاً توجه فرمائید

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

--حمزهمهر65798069151356استواری مقدمزینب1

-مهدیشیراز22963501431362ستودهمنصوره2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سروستان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--محمد حسینآبادان10691348اسکندری سنجابیحمید1

-حسیناقلید150861349اکبریغالمحسین2

قبول-فالمرزمرودشت4831350انصاریمجیدرضا3

-جعفرقلیمرودشت7441355بهروزیمنصور4

--علیممسنی1261337بویراحمدیکیهان5

--اسدالهشیراز2271361پور عبدالهعبدالرحمن6

-ایازشیراز8551349جانبازی ناصروعلی7

--علیشیراز59061355جعفرپورجواد8

-علیشیراز76691365حسینیامین9

-محمد حسناقلید2561359خالقیعبدالحسن10

-فالمرزآباده5961351رستگارایرج11

--نعمت الهسپیدان46471367رضویسیداحسان12

--فضل الهسپیدان25400169111368رمضانیمحسن13

-سیدرضاجهرم1911354روغنی جهرمیسیدمحمد14

مهدی15
صفی خانی 

قصرالدشتی
-محمد حسنشیراز22802388451368

قبول-محمد صادقشیراز117491366صالحعلیرضا16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-شکرالهجهرم3341325ضابطی جهرمیمسعود17

-ولیشیراز1301362ظهرابیمجتبی18

--فرهادممسنی871333عباسیرضا19

--علیفیروزآباد24591367عزیزیرضا21

--محمدشیراز3531367علیمردانحسین22

-درویشآبادان10151345غضنفریداریوش23

قبولاکبرالرستان20221350فتحینصراله24

-علیدشتستان1311341فرخندهمحمد25

-محمدشیراز22820901601375قائدشرفیمحمدرضا26

-غالمعلیشیراز22825453211377قشقاییمحمدحسین27

-علیرضاشیراز22828895171378محزونآرین29

-خدامراداقلید113331342مرادینگهدار30

-رضاشیراز113171366معصومیسروش31

-دارابسپیدان11334معینیعزیزاهلل32

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

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

(شیراز              )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کهزادشیراز88721358ملک حسینیسعید33

قبولجاللکازرون287101338میرشکاری کازرونیمحمد مهدی34

--علی قلیشیراز1571334نیکنامکرامت اهلل35

-همدادشیراز23031356هوشمندعلی36

-علیابرکوه74231341ولیئیمحمد حسین37

-بخش علیالر145041350احمدیصفیه38

-محسنآباده24001700611373استواریمینا39

-محمدجهرم8561353اصدق جهرمیمریم40

-عبدالخالقالر781349انصاری فردزهرا41

-یوسفمشهد4331351ایماندوستفاطمه42

-غالم عباسشیراز158621361برزگرمریم43

-داودشیراز9361364برزوقصرالدشتیزهرا44

-کرامت اهللفسا9211363پروینفاطمه45

-نوازالهشیراز4031364توحیدی مطلقپریسا46

صفحه                        لغایت                       دوره ممتاز

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

(شیراز              )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-صادقشیراز1131339جابری کجدیرقیه47

--سید محمدشیراز6351361جعفریزهره48

-ابراهیمشیراز851351جمشیدیان تهرانیمرجان49

-حسینآبادان51342رجائی دستغیبماندانا50

--گودرزشیراز231366رنجبرزهرا51

-قبولخسروشیراز130751367زهرایی پورفهیمه52

-حسینشیراز22805613361369سمیعیسارا54

-ابراهیمشیراز229441359شکرریززهرا55

-ابراهیمشیراز16551361شیرازی نژادهاشمیزهرا56

-حسینشیراز22801901091368شینی زادهمهسا57

-علی رضاشیراز22817622211373عادلالهام58

-علیشیراز22121361عباسیزهرا59

-محمدتقیشیراز29841364علیجانیفاطمه60

صفحه                        لغایت                       دوره ممتاز

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

-هدایت الهشیراز135341367قاسمیپریسا61

-محمدجوادشیراز26531361قرائتسودابه62

-جاللشیراز2781362قهرمانی میمندیفاطمه63

-مهرانشیراز22809104621370کوهبرمرجان64

-حسینشیراز51321365گودرزیهانیه65

قبولغالمرضاشیراز25861363لشکریبنفشه66

قبولعباسشیراز18321356لیاقتزهرا67

-علیرضافیروزآباد8291361مال احمدیاندیشه68

-محمدحسنالرستان7741360مقدسیلیال69

شیراز25400480051369موسویسیده زهرا70
سید 

-عبدالمطلب

-مقیمشیراز17021359نوروزیفاطمه71

قبول-ثانیابرکوه2341367نیکخواهوجیهه72

73

74

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

(شیراز              )شعبه  

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

صفحه                        لغایت                       دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ابوالقاسم فسا25723109021347 آریاییبهروز1

-محمد رحیم فسا25719372431355 بذرافکنلیال2

-اسمعیل فسا25717511231360تسلیمیانپریسا3

-عقیل فسا25605111931381 ثمنفاطمه4

قبولسرافراز فسا25716935731354 جوکارطا هره5

-ناصر فسا25605019611381 خان پورالهام6

- قدرت الهفیروزآباد24514612251346 سلیمان نیاهوشنگ7

-علیشیراز22838188501383 ظفرییسنا8

-حسین فسا25719255041348عابدینیمعصومه9

-مختار فسا25716997511355کنعانیفهیمه10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فسا              )شعبه  

            1                 لغایت     1صفحه            دوره ممتاز

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

--مرتضیکازرون23720569721362خسرویالهام1

-عبدالعظیمکازرون23600389311368دهقانعلیرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

       1           لغایت          1صفحه             

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

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

(کازرون              )شعبه  

     دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کَرَمخرامه103071358انصاری دوستغالمعلی1

--رضاالرستان51330زارعیمحمدصادق2

-غالمرضاالرستان25005488211381سررشته دارثنا3

-موسیالرستان1241358کمالی پورهاشم 4

-محمدرضاکازرون2621353مرادیمعصومه5

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                         

جعفر عباس زاده:    نام و نام خانوادگی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الرستان              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--الیاسمرودشت1341361فالح نیااعظم1

-رضامرودشت55711366مومنیمهناز2

---همراهمرودشت4671366طاهریمحمد هادی3

--ابراهیممرودشت5321363صلح نسبمسعود4

-رحیممرودشت80841373-شهریاریعلی5

-سیدبها الدینمرودشت15571379-سجادیانکوثرسادات6

-عباسشیراز64241372-خالصیمحمد حسن7

--عبد الحسینمرودشت1401350تقی زادهمحمد صادق8

---عباد الهمرودشت151363استخرمجید9

-علیرضامرودشت581360بهمنی فرمحمد رسول10

-عظیممرودشت10301362گلگونالهام11

12

13

14

15

16

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرودشت            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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                         

جعفر عباس زاده:    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

-جلیلسپیدان3271361انصاریراضیه1

-ملکممسنی21332چوبینهعلی نیاز2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ممسنی          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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                         

جعفر عباس زاده:    نام و نام خانوادگی



  ثلثنسخ شکستهکتابتنستعلیق

--اسد اهللفسا 111352 خالقیغفار1

-کریمنی ریز 6751358راستگو لیال 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

: لطفاً توجه فرمائید

.................لغایت ...................   صفحه دوره ممتاز

نام پدر
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 

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

(نی ریز              )شعبه  

ف
دی

ر

محل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه نام خانوادگینام



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید رضاآبیک50801591701378ایمان دوستسید علی1

-یونسساوجبالغ4651354حشم فیروزلیال2

-حسنآبیک31851354زارعانخدیجه3

-جابرکرج135621354مهین رنجبرجمال4

-علیقزوین1001361مافیمنظر5

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 ممتاز

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

-نجفعلیبویین زهرا1751364برزگرقاسمیالهام1

قبولفریدونکرمانشاه41363شهابآذر2

-─شعبانلنگرود31354کوچک پورمحمد3

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 ممتاز

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

-حسنبوئین زهرا50995376931344اصغری بوئینیحسین 1

-محسنکرمان29805497541372اسدیکیوان 2

-محمودقزوین50995439951354محمودیمهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

به نام خدا

(بوئین زهرا                 )شعبه  

          1              لغایت      1صفحه               دوره ممتاز

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

--هاشمتاکستان20254رحمنیحمید1

-داودضیاآباد559000807770سعیدیمهدی2

-یدالهتاکستان116265غفوریفاطمه 3

-حیدرتاکستان807961لشگریمریم4

-ابراهیمضیاآباد10660لشگریزهرا5

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 ممتاز

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

--محمد تهران 41171343الویری     فرید

-حسنهشتگرد48902687151374امین زاده  محدثه2

قبولمحمودقزوین43103919231370باباخانی   شیما3

-فتح الهقزوین43114157451378پارسا محمد متین4

-عباسبوئین زهرا14281359تاروردیلو  نرگس5

قزوین2601354حاج میر محمد علی  عبدالحسین6
میر محمد 

علی
قبولقبول

7
 سیده 

معصومه
-سید ضیاءقم30661360حسینی 

-سید علیتهران3711347حسینی  صدیقه8

-محمدعلیقزوین11021340حمیدی    مجید9

-جبارقزوین43104302361370حیدری   مرضیه10

-حسینقزوین9231357خدابخش   مرضیه11

-حسینقزوین11411352خلیلی   شاهرخ12

-محمودقزوین3971354شاهین نیا  علی13

-حبیب الهتهران48171351شعاعی    سیما14

-مسیبقزوین165421367صابری فرد  نیما15

-حسنقزوین28861361صالحی    سمیه16

-برجعلیقزوین35611364عشایری   طاهره17

-حمیدرضاقزوین43109388921374علی اکبر زاده ساروخانی     احسان18

-ابراهیمقزوین10211357فرهادی    مجید19

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قزوین              )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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمد علیتاکستان631361فضلی پورمجید20

-محمدقزوین43100045711367فالحمرضیه21

-طیبقزوین43115101011380قربانیمجید22

-احمدتهران148221351قلیچ خانیداود23

-احمدقزوین8991355قلیچ خانیصغری24

-حسنقزوین769551357کاظمی آزادزهرا25

-مسلمکرج1661362کیانیمریم26

-اکبرقزوین43115177851380گروسیامیر حسین27

-محمودقزوین3191352گودرزوند چگینیحسین28

-حجت الهقزوین22611339مافی پورعلیرضا29

-یوسفعلیابهر155411352محمدیخدیجه30

-حسنقزوین4791342مشفقمهری31

-علیرضاقزوین43114105061378مظفریفاطمه32

-کریمقزوین8071359مالییتوران33

-سید رحمنتهران43104595111370هاشمیسید رضا34

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

(قزوین              )شعبه  

 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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-محمداردکان31050ابراهیمی عبدالحسین1

-حسیناصفهان42471365آقا محمدیفائزه2

قبولمحمودقم19261360آموزگارمریم3

قبولمحمدمهدیساری208016974269پورسعیدحنانه4

-شاه رضاقم38171360جهاندارنیره5

قبولهادیقم18001362حاج صفریسعیده6

-عبدالرحیمقم15251حائری نیاحسن7

قبولسید محمد صادقبروجن27741365حسینیسید کمال8

-محمدقم30221363حیدربیک نژادزهرا9

قبولعبداهللقم03706989241371خوش لهجهطیبه10

قبولقبولسیدمحمدقم1621251رسولیسیدعلی اکبر11

-عبدالهالرستان121711335رفاعیمحمد رضا12

-سیدمحمدعلیقم179165077روحانیفاطمه13

-حبیب الهقم190641353زرندیالهه14

-داودتهران541351ستاریزهره15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم              )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-فتح اهللقم22267011380سلیمطوبی16

-محمدقم1011361صفاری نیافاطمه17

--عباسقم930367طبسی حبیب آبادیملیحه18

-محمد علیقم942165علی بیگیزهرا19

قبولحسینقم232223981قرنلیزهرا20

-حمیدرضاقم184123278گائینیمحمدامین21

قبولرضاقم002359689979گلیارمیالد22

-غالمحسنتاکستان51352مالکیهاشم23

-علی اکبرخمین055004716669متقیانزهرا24

-سیدعلیرضادزفول61752مجاهدیانسیدمجتبی25

--محمودقم037180361678مدنیفاطمه26

-محمدقم159958مالمحمدیروح اله 27

-هادیقم037137594075مهدوی مقدموحیده28

-ابوالفضلقم037223766580نیکوگفتار طاهرمحدثه29

30

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

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 

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

(قم              )شعبه  

: لطفاً توجه فرمائید



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید محمد صالحسقز376172368749/06/10سمیعیسید هادی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بانه                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 

عزیز توکلی پناه

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                            نام و 

نام خانوادگی احمد سنگینی

: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

-احمدعلیکرمانشاه33412754521356کاظمیفریبا1

-رحمناسالم آبادغرب32552853641360یزدانیامان اهلل2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بیجار                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 بیجار      نام و نام خانوادگی   

مهدی سلطانی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه   بیجار            

             نام و نام خانوادگی رضا آوجیان



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسندیواندره38501431711372میرزاییفرشید1

-حسندیواندره38501431711372میرزاییفرشید2

-حسندیواندره38501431711372میرزاییفرشید3

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دیواندره                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

                             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

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمودشاهین دز6251347موسویمحمد امین1

-محمد حسنسقز2111336صالحیانور2

-محمد خلیلسقز107951336سالمیعبد اله3

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 ممتاز

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

-یداهللسنندج89121366جعفررمشتیسمیه1

-ابراهیمسنندج4901353حاصلیشهرام2

قبولمحمدسنندج45421347فتحیمحمدجمیل3

-محمد مهدیسنندج72061366مرادیزهره4

قبولحسینسنندج10541359نادرینوشین5

-جبارسنندج37206311251374نصیرییگانه6

قبولابراهیمقروه21354اشرفیمحمد7

-یداهللسنندج89121366جعفررمشتیسمیه8

قبولمحمد صادقپاوه32200355071368حسینیسیدمحمدقانع9

-رشیدسنندج10621356زمانی دادانهادب10

قبولمحمدسنندج45421347فتحیجمیل11

-کریمسنندج10301352منصوریطالب12

-جبارسنندج37206311251374نصیرییگانه13

-ابراهیمقروه21354اشرفیمحمد14

-مظفرسنندج37211653141384زرین بیانمائده15

-مظفرسنندج37207355591376زرین بیانراحله16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنندج                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولرشیدسنندج10621356زمانی دادانهادب17

-محمدسنندج45421347فتحیمحمدجمیل18

-صدیقسنندج37201734101369مرادینشاط19

-احمدسنندج2381346مرادیانیداهلل20

-کریمسنندج10301353منصوریطالب21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

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

(سنندج                  )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مجیدقروه91362پیره مهدیفریده1

---سید مظفرقروه1561354خسرویسید علی2

-گلمیرزاقروه7101362کیهانیمریم3

-ذبیح اهللقروه37903385751375منتشلومیثم4

-سید عزیزقروه12521339موسوی نیاسید اسماعیل5

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 ممتاز

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

-عبدالمجیدکامیاران38388004271355قره ویسیابراهیم1

-یدالهکامیاران38390226221352منبریفردین 2

3

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 ممتاز

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

--قبولمسعودتهران388591358/06/31کریمیارسالن1

-محمد علیمریوان231365/04/10عزیزیسحر 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مریوان                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-اکبربردسیر31797712831358ابراهیم پورجواد1

-محمدبردسیر31797849891358حیدرآبادیصادق2

-عباسبردسیر31797434681355مزنگیمحمدعلی3

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 ممتاز

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

---جیرفت6821350آستانیعلیرضا1

-عنبرآباد121361غرباییمحمد2

--جیرفت3041355مالیی پورمحمد3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جیرفت                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--علیرفسنجان30516121971360اقبالیامیر1

-حسینرفسنجان30405340251379بارانیفاضله 2

-حسینرفسنجان30517065581330درویشیعلی 3

--غالمرضارفسنجان30511558021349زمانی رادحمیدرضا4

-یداهللرفسنجان30506659121342شریفی نعمت آبادمهدی5

-سهرابکهنوج31609892831361صالحی نسبعلی 6

-علیرفسنجان30513260641361عرب بدویخیزران7

-یداهللرفسنجان30405014881378فتحیعلی 8

-عباسرفسنجان30404989421378فتحیمیترا9

قبولحسینرفسنجان60512378681357کاظمی نژاد دره درمحمد10

قبولغالمحسینزرند30913837921349ملکی باب هویزیحسین11

-غالمحسینزرند30914019111359ملکی باب هویزیغالمرضا12

--علیرفسنجان30522690111365میرزاییمحسن13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رفسنجان                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-عباسزرند30908062901360جعفرزادهمعصومه1

--سید غالمرضازرند30908759691363مهدیزادهسید محسن2

-محمدکوهبنان53599623991362نوری کوهبنانیحسین3

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زرند                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--اصغرسیرجان138161357ایران نزادمحبوبه1

-محمدسیرجان6011360حسینیبی بی زهره2

-حسینشهر بابک1461348دهقانیعباس3

-غالمرضاسیرجان4691338زرین خطمحمود4

-حسینسیرجان309571370-زید آبادیاحسان5

-فضل الهسیرجان3781340سعیدغالمحسین6

-محمدسیرجان26911368-شکاریالهام7

-کریمسیرجان450081370-شیبانیفرزانه8

-حمیدشهر بابک3031350مرشدیمنصوره9

-موسیسیرجان40311350صمدیمحمدعلی10

-اصغرسیرجان3101338عسگری پورمحمود11

-محمد2111325نوری نسبغالمرضا12

-مهدیسیرجان6131367موحدیمریم13

-غالمرضاسیرجان251364ملک پورمعصومه14

-علی حسینلنجان112331360صفریحمید رضا15

-اکبرسیرجان1671344جعفریمحمد رضا16

-جمشیدسیرجان26241362شهسواریمعصومه17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سیرجان                    )شعبه  

       2            لغایت          1صفحه                 دوره ممتاز

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

قبولمحمد تقیسیرجان27681363نصرت آبادیزهره17

-کمالسیرجان441357نجف آبادی پورمحمدرضا18

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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سیرجان                   )شعبه  

        2           لغایت         2صفحه                  دوره ممتاز

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

به نام خدا

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل 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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینشهربابک8201359ابراهیمیمنور1

-حسینشهربابک9521360طهماسبیروح اهلل2

-حسنشهربابک1941361طهماسبیمریم3

-اصغرشهربابک5561361قاسمیانسمیه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهربابک                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-بیژنکرمان29801382581369ابراهیمینیلوفر1

قبولعباسکرمان1801356اکبریمجتبی2

-قبولحسینکرمان29809491321376ایرانمنشمحمد علی3

-اصغرکرمان12151354آقاییعباس4

-علیکرمان29814572091382جاویدیشروین5

-محمودکرمان13961361حسین رضاییمنیژه6

-عباسبم31351دهقانمسعود7

--فضلعلیبم5891347دریجانیهدایت 8

-سید محمدکرمان8101361رضوی نژادسیدجمال الدین9

-محمودبم18661363زارع پورمینا10

--غالمعلیزرند731361زند اقطاییمحبوبه11

-غالمرضاکرمان298100380101377طالبی نژاد کرمانیمهال12

قبولمهدیکرمان29814901331382طالبیانامیر13

-عبدالرضاکرمان29812114811379طباخییاسین14

-عبدالصاحبخرمشهر2281349عرجخدیجه15

-علیکرمان461347عظیمیمحمد علی16

-مهدیکرمان29805589231372کافی زادهزهرا17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمان                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولمحمدکرمان4391364کیانفرفیروزه18

-محمد حسینکرمان29812353031380گله داریحسین19

-اسفندیارکرمان9711330گواریمحمد20

--غالمحسینکرمان6721336گوهریمحمد21

قبولصفربردسیر61338محمدی پورغالمعباس22

قبولقبولبیگ میرزابافت54651356مرادیعلیرضا23

-رضاکرمان29815344671383مقیمی زادهپارسا24

قبولمحمد تقیکرمان156831357مومنیفاطمه25

--بیژنکرمان29812201441379میرزاپورعلی26

1.81048Eنادریصدیقه27 --محمد زمانکرمان111375+

-علیکرمان21332ناصریحسن28

--رمضانبندرعباس9881358نژاد صاحبیلیال29

-محمد رضابم7261356نیک نژادلیال30

31

32

33

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

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

(کرمان                     )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمرادقصرشیرین163431355اسید کارحشمت1

-دارابکرمانشاه9801343بهرامیلطیف2

---علی مرادگیالنغرب4031351شبابیعلی اکبر3

--رضااسالم آباد43701365عزیزیسمیه4

--حسنگیالنغرب62331340منفردیعلی  5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالم آباد غرب                      )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--مجتبیسنقر325711562858/07/24پناهیرضا1

-قبولحیدر علیسنقر335811678647/12/12خالو کاکاییابراهیم2

---حسینعلیسنقر335846616754/06/10رضاییرحیم 3

---حجت اهللکرمانشاه325628476054/05/20سرحدیافشین4

-محمد رضاسنقر335952169259/04/15صمدیمعصومه5

قبولشعبانسنقر335814938256/06/01فوالدیمحمد غلی 6

-عزت اهللسنقر335951251057/06/01فالحیعلیرضا7

-قبولعبد اهللسنقر335815935356/06/20واحدیمجتبی 8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنقر                  )شعبه  

     1               لغایت            1صفحه              دوره ممتاز

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

-احمدصحنه49600126411368فرهادیامیر1

--محمد حسنصحنه49602319811380رجبیبهار2

-درویشصحنه21343همتینادر3

-نورمرادصحنه1741362عزیزیمهرداد4

-مسیح الهصحنه33000219521368احمدینرگس5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(صحنه                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 حاتمی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

مراد زندی پیام:    نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حشمت اله کرمانشاه 6401358چراغی نیا فرزاد 1

-سیاوش کرمانشاه 36631365چقامیرزا عرفان 2

-هوشنگ کرمانشاه 1071354حیدر پور مسعود 3

-علیدوست داالهو 9921351خسرویکورش 4

-ملک مراد کرمانشاه 4531344رفیعی زاده سعید 5

-عبدالمجید کرمانشاه 32420455311360رامین کیوان 6

-سلیمان اسالم آباد 821349ربرجدی عیرضا 7

--پاشا قصر 2141344زارعی بهروز 8

قبولعزیزکرند 5551349عسکری سرچقایی علی اشرف 9

-تقی گیالنغرب 4331362عظیم زاده مهدی 10

-اسداله کرمانشاه 291361کریم پور وحدت 11

-علی قصر 33700735361371محمدی ادریس 12

-فتح اله پاوه 16091345میری جوهر 13

--عباس کرمانشاه 6311334ویسی مصطفی 14

-محمد باقر کرمانشاه 32424218921380همتی محمد میالد 15

-عبدالعلی کرمانشاه 22731359غضنفریانطاهره16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-کبودکرمانشاه 3521356تنهافریده17

--حسنکرمانشاه 91021375-جمشیدیفاطمه18

--اصالنکرمانشاه 5071350رضاییاشک19

قبولقبولنصرت الهکرندغرب5431365رستمیانآزاده20

-براتکرمانشاه 18441362زندیفرزانه21

--غالمرضاکرمانشاه 1391360سلطانیطاهره22

-عبد المجیدبروجرد121951366صائبزینب23

-جوانمیرکرمانشاه 5131321طهوریتاج دولت24

--حسشمت الهچراول6971353عزیزیعهدیه25

-محمد ولیکرمانشاه 1343عباس آبادیالهه26

-امیر علیهمدان4631357لطفیناهید27

-عباسکرمانشاه 24311363رامسریسمیرا28

-غلالمرضاکرمانشاه 24561363ریزوندیسمیرا29

-نورمرادکرمانشاه 3181346سلیمانمریم30

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

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

(کرمانشاه                   )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلی اکبرمشهد140451365گفتاریفرزانه31

-محمد صادقکرمانشاه48721380-شهرکیزهرا32

-حسینکرمانشاه135171354رضاییفرزانه33

-محمدطاهرپاوه1131364رحمانیمهتاب34

-نعمت الهکرمانشاه30371364پیر هوشیارانطاهره35

-علیکرمانشاه12191357بهرام بیگیالهه36

-حسین رضاکرمانشاه129501372-محمودیسحر37

-مسعودکرمانشاه71341380اسفندیاریمهدیس38

-مسعودکرمانشاه52191378-اسفندیاریمهتاب39

40

41

42

43

44

45

46

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-قبولیعقوبکنگاور33089602911357رحمان آبادیعلی1

-بهمنکنگاور33001715711374سلطانیفاطمه2

--علیکنگاور33000250011368شورچهمعین3

-سیدبهاالدینکنگاور33095474181353میرمعینیسید حسین4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(کنگاور                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-...یدانورآباد1355فرخینصراهلل1

---عباسکرمانشاه1347جمالی پوربابک2

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     

    غالمرضا ملکیان

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی     عباس الفتی

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(هرسین                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حمداهللح م ک42504149571351حسین نژادلطف اهلل1

--جانعلی ک3ح 42505910501353روزبهانرمضان2

--قبولفضل اهللکهگیلویه42500499221352شریفیعزیزاهلل3

-سید مکی ک5ح 60095467711360نیک عهدسید ابوالفتح4

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

(دهدشت                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمحسینگچساران6221348اصلی نیاسید صدراهلل1

-گودرزگچساران71356-426038784پریوشبهناز2

-عزیزاهللگچساران691347دارامسعود3

-حبیب اهللنور آباد170881358فریدون فرطاهره4

-حسین علیآمل5771351فضلی نژادمعصومه5

--علیگچساران91380-42603388طاهر زادهعلیرضا6

قبولمصطفیگچساران6901354مظاهرپورامین7

-امامقلیمسجد سلیمان911350نوروز پورالهام8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گچساران                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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
                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی بویراحمد2161365براتی نصرآبادعبدالحامد1

-علی سینا بویراحمد2221367حمیده نسب زهرا 2

-محمدیارکهگیلویه1291367سعادت فر سعید 3

-محمدیارسی سخت 30261353صیادیان سی سختشهرام 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

(یاسوج                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--محمدعلیگرگان391363خانیفاطمه زهرا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آزادشهر                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

باطلقاسمرامیان1355بایثریا1

قبولحسنگرگان21102434811370رجنی نسبفاطمه2

باطلرمضانعلیرامیان48702215431379رجنیمطهره3

باطلاله قلیرامیان1351صادقلوسودابه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره

 مهر و 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

(رامیان           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بهشهر19051352سجادیسیدرضی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

(بندرگز                      )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدعلیکردکوی22492234751364صابریمحسن1

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

(کردکوی                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدعلینیشابور61345احمدیمیر مرسل1

-شاه جانگرگان1671360پایین محلیرضا2

--تیمورگرگان2011346میرحسنیجعفر3

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 

ف
دی

ر

 مهر و 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

(گرگان                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

محل صدور نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ تولدکد ملی

: لطفاً توجه فرمائید

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---مهدیگنبد20210652191383اکبرپورپارمیدا1

-عباسگنبد20208125251378ضیغمیزینب2

---عبدالغفارگنبد3461359قاریعبدالسلیم3

-حسنگنبد11111354یزدیفرحناز4

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

(گنبد کاوس                           )شعبه  

                      لغایت                 1صفحه       دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--فرمانآستارا26197914641337بنی خادمیرسول1

قبولانورآستارا26100907221373رهنماعلیرضا 2

قبولعلیآستارا26196773191358سلیمیمحمد3

--فرشیدآستارا26101798391380قاسم زادهآرمان 4

-میر امینانزلی26402671081380نظر موسویمیر امیر حسین5

--غالمرضاآستارا26197209901364هاشمیحسن 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آستارا                                 )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 

الناز نجاتی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی رامین پیری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--قبولعلیاستانه اشرفیه27301527171373رمضانی پور ششکلیطاهره1

--ولی الهرشت25803530381370شریفیمریم 2

-حسناستانه اشرفیه591350شمس نصرتیوحید3

--موسیرشت21881341قربان خواه اکبرابادیرضا4

قبولمحمدرضارشت25811226841377مساح جوریابیمیالد5

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 ممتاز

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

-ابراهیمرودسر1531352ابراهیمیداود1

--ابوطالبتهران40411358آفرینشبنم2

قبولقبولعلیرشت9521359جامه داری راسخآمنه 3

-اسماعیلرشت12321362حسن زادهمحمد4

--فرامرزتهران25591356دانشآزیتا5

قبول-غالمحسنرشت2301346رضایی علی6

-کاظملنگرود5101348طلوع قمریمحمود7

-قبولمحرمحعلیبندرانزلی6061343عطائی پوررحیم8

--احمدرشت1061362نیک منشنازنین9

-میرمحمدتهران67071355هاشمیسولماز10

-سیدهاشمتهران7711339حسینی فرسیده زهرا11

-رحمترشت361352حضوریمریم12

-فرامرزآستانه2011362باربدبهناز13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رشت                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدرضوانشهر57001046281378اصولی طالشمهنا 1

-عبدالناصررضوانشهر57001370111382اصولی طالشفریما2

قبولعلیرضارضوانشهر57001196921380پورمیرزاسحر3

-سیدصاحبرضوانشهر57001245051380جلیلیسید رضا4

-حسینتا لش26200748431368حسن زادهمریم5

-حسینعلیرضوانشهر57001153791379شریفیمهسا6

-عزت ا لهاصفهان12909583191356شکوریفرشته 7

--فرامرزرضوانشهر57001046521378قربانیآتنا 8

--احمدلنجان11600438251368نشاط چرودهفرزانه9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رضوانشهر                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدرودبار26592437271357احمدی نیاحسن1

-محمدیاررشت65397444041362جباریرقیه2

-فیض اهللرودبار26595829391358صفدریعلی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رودبار                               )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدرودسر26911423021360باقریامین1

-علیاردبیل14657510511353برزگرتینا2

-اسماعیلرودسر63099491011366مهدوی نیافهیمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رودسر                               )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمدرشت1541365احمدی پورمونس 1

قبولحمزهرشت5651363جباری ثابتمریم2

---تقیالهیجان14641325جهانگیریمسعود3

-حسنرشت3333913567خشنودزهره4

-محرمرشت1375رضایتیفاطمه5

-مهدیرشت25810811811377رهنماسبا6

قبولقبولمحمد حسنالهیجان41360زلفیصادق7

--احسان الهفومن13941357شادیمحیا8

-هومنرشت25813837121380شاهینملیکا9

-فیروزرشت16511361ضیاسولماز10

-قبولنور الهقزوین778591358ظفریزهرا11

-حسینصومعه سرا33591366فرخیمجتبی 12

قبولاحمدصومعه سرا26703559941381فالح بلند طبععرفان13

-حسن گلرشت2901353یگانهرضا14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(صومعه سرا                               )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-قبولحسینقم1083181356اصغری مصطفی 1

-رمضانفومن111362زیرانیرویا2

-مهدیرشت25805560281371مقدم نیامائده3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فومن                               )شعبه  

                                     لغایت               1صغحه                            دوره ممتاز

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

--محمدالهیجان1385بخشی پورعرشیا1

--حسینالهیجان27104095641381رمضان نیانرجس2

--مرتضیالهیجان27103879991381شوارعیاسماعیل3

--کوروشالهیجان27103975281381مجدسلیمیستایش4

--سیدهاشمالهیجان1381میرحیدری درگاهیسیده مرضیه5

-علیالهیجان27103209751378اسماعیلیمحمد6

-جهانگیرالهیجان27103586701379ابراهیمیصدیقه7

-محرمعلتهران200754481376علی پورزیبا8

-جعفرلنگرود1353صیقلی کوملهفروزان9

-علیالهیجان27103650651380مباشرامینیزهرا10

-سیدعطوفزنجان1341موسوی اصلسیده رحیمه11

--محمدالهیجان27103982141381محمدزادهآیلین12

-مسعوداردبیل1359اعظمیندا13

-رمضانالهیجان27103877711380دلیری نژادسجاد14

-محمدالهیجان27103480811379محبیزینب15

-هادیالهیجان27103758261380موسوی مهرمهدی16

-داودآستانه27301748341375محمدیحسین17

-جاللالهیجان1381سادات کیائیسیدمحمدرضا18

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الهیجان                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-حبیبلنگرود27001545251373اسماعیلی فاطمه 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

(لنگرود                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

--غالمعلیرشت26776119101359داداشیمهدی1

--عوض الهتالش51694389231348مهجوریاکبر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ماسال                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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 منیر الدین خوانسار791330عظیمی سید آقا محمود 1

قبولمحمد ازنا 51328فالحینبی 2

--حسین ازنا 91352گالبی ابوالقاسم 3

-نوروز علی ازنا 301357نعمتیاعظم 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ازنا                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-اعظم خانالشتر41897869341351عزیزیاردشیر1

قبولقبولعلیمحمدالشتر41891639291351کوچکینورمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الشتر                                    )شعبه  

1     دوره ممتاز

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

-هوشنگالیگودرز41720141781345اشرفیمجسن

-میرزاقلیالیگودرز41721713891363آقاییعباس1

-محمدرضاالیگودرز41721356761361توکلیمهدی2

-روح اهللالیگودرز41721156241360حسینیمهدی3

قبولحسینالیگودرز41721584471362عسگریحامد4

--علیالیگودرز41700061281337گلپایگانیمصطفی5

-قبولقدرت اهللالیگودرز41720643451355گودرزیمریم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

(الیگودرز                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمد بروجرد41208714281381ایرانپور مهدیه 1

قبولمرتضی دورود521338ارشدی یاراحمدی کاوس 2

-ملکبروجرد41203581511372باجالن سمیه 3

- غالم آبادان 12821345پایره ابراهیم 4

قبولمحمد بروجرد4128149551380دارابی مهدی 5

-رحم خدابروجرد1541359دارابیان آمنه 6

-عین اله بروجرد9341358روزبهانی رضا 7

-علی اکبر تهران 252124781381سعیدی زاده علیرضا 8

--محمد رضابروجرد41202785651371ع صابونی مریم 9

-صید موسی بروجرد1671340عالی تبار عیدی 10

-غالمحسن بروجرد48181365کاظمی مهری 11

--ناصر بروجرد41208169231380کوهوندعاطفه12

-جواد بروجرد24641363گودرزیاعظم 13

-رضابروجرد7411360گودرزیآیت اله 14

-نامدارخرم آباد671337نجاتی پور علی فتح 15

-علیجانخرم آباد40601642241368همتی نیکوحسین 16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجرد                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                             مهر و امضای سرپرست شعبه                         

   نام و نام خانوادگی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولخرم اباد613988034338بهرامی چگنیمنوچهر1

قبولخرم اباد406017472668قاسمی امینسمانه2

قبولخرم اباد407349438464کمالوندمرضیه3

-خرم اباد407237995659مرادینادیا4

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

(خرم آباد                                    )شعبه  

1     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مرتضیدرود88421370-جودکیگلشید1

--ظفرخرم آباد91511380-بهفرحمیدرضا2

-محمد ابراهیمدرود42371343عندلیبیجمشید3

-میرزا حسندرود58961353قائدعباس4

-علی اکبردرود46221349احمدوندبهرام5

-علی اصغردرود7141349توحیدیانبهروز6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دورود                                  )شعبه  

1     دوره ممتاز

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

-دوستعلیکوهدشت41906173261379کورانیاحمدرضا1

-علیکوهدشت41907349931382کورانی زادهمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نمره

 مهر و 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 ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولنورحسیندلفان42090167131353خیریغالم رضا1

-بگ محمددلفان42000461991369زارععنایت2

-آقا مجیددلفان42004082521376مرادیکیمیا3

-حسیننورآباد42003568991375نظریانسروش4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نورآباد  لرستان                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-عزیزاهللآمل21410965451344آقاجانتبارعلی اکبر1

-جعفرقلیآمل21416986421348حیدریغالمعلی 2

--احسانآمل2142244831363محبوبی رادهدا3

--محمدآمل21303100791372خان زادهسعید4

-*احسانعلیقایمشهر21617738011350قدوسی نژادسمیه5

--حسنعلیبابلسر20614123001352یونس پوراکبر6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

(آمل                          )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدجان بابل2801363حمزه پور عسگری 1

قبولغالمرضاقم357301358غنی نهاوندیابوالفضل 2

---فرخبابل2211336مرزبان فرشاد 3

-قبولنورمحمدبابل94671354هادیان جعفر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بابل                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولعبدالهاشمبهشهر21703781701379امامیاحمد1

قبولرمضانعلیبهشهر21703956601380بابانژادمهران2

-نوراهللبهشهر21814279761345سیفی گرجیمحمد رضا3

-علیساری20901987161338شهناسیبهمن4

-سید اسماعیلگرگان21214257051351صابری خجستهسید جمالدین5

-عبدالعلیبهشهر21811233811346متقیمجتبی6

-قدمعلیبهشهر4971355نجفیحسین7

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 

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهشهر                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

به نام خدا



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---فاضلتنکابن431363تقی نشتائیمحمد1

-محمدفومن41353توانامریم2

-یعقوبعلیتنکابن22102019011373رجب زادهمائده3

-حسینتنکابن1871346زرآبادیعلیرضا4

---حمیدرامسر22701652411382سیدیسید مهدی5

قبوللطف الهتنکابن261365طاهرکیمائده6

--حسنتنکابن41364علیدوستسینا7

-محمد باقرتنکابن22103456011378کاظمی الموتیمهدیه8

--محمد علیآبادان5001355گودرزیبیتا9

-اسفندیارتهران1361359مجدیاعظم 10

-محسنتنکابن171363مشهدیمنیره11

--قدیرتنکابن21341منصورکیائیضرغام12

-پیمانتنکابن22103848341380میثاقیسید امیرعلی13

14

15

16

      1           لغایت           1صفحه             

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تنکابن                             )شعبه  

     دوره ممتاز

                             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

نام پدر
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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--رستمنوشهر1481349زال کانیتیمور1

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

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(چالوس                            )شعبه  

      1           لغایت           1صفحه                  دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیرامسر22701616961381آزادیانفاطمه1

--عین الهرامسر22797179721362باقرسلیمیمحمد2

--مسعودرامسر22701488941380برهانیزهرا3

-حسنرامسر22799427391367داود زادهزهرا 4

-محمدرامسر22792259801357رضی کاظمیفاطمه5

-غالمحسینرامسر22792243481358فالحزینب6

-مجیدبهشهر21704040821380یاریآیالر7

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رامسر                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

                             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

-عبدالرزاقساری 69امامیانمینا1

-مهدیاراک 80برادرانحسام الدین2

-محمدعلیمشهد79دشت بیاضمصطفی3

-حسنساری 83شهریاریعلیرضا4

-علیساری 60صابریمعظمه5

-امیرعباسمشهد79عالقبندانمحمد صادق6

-اسماعیلساری 48علیجانیفاطمه7

قبولضرغامساری 69قاسمییاسین8

-مرتضیساری 63محمدیفاطمه9

-سیدرسولساری 70هاشمیسیده سمیرا10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ساری                               )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی

.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 پدر

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

--هرمزسوادکوه1651353موحدی رادسلیمان1

-خانعلیسوادکوه1731359کاظمینورعلی2

-جان باباسوادکوه141346مرادیحسین3

-درویش رضاسوادکوه401350قنبریغالمعلی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سوادکوه                             )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-جانعلیقائم شهر21619187881359امانیمهدی 1

-احمدقائم شهر21506407401380باوندامیررضا2

-خیراهللجویبار58200685311374برزگرحکیمه3

قبول       محمدابراهیمقائم شهر21621057481357حسین زادهرضا4

-حسنقائم شهر421361درزیفاطمه5

-   امیرابراهیمقائم شهر21506497801380دولتزهرا6

-  سیدرحیمزنجان42821502461353خالقیسیدحسین رضا7

قبولعلیقم3704050721369شاکریفاطمه8

-عبداهللقائم شهر21614450911341شعیبیعلی اکبر9

-پنجعلیقائم شهر21506538691368طبریانفاطمه10

-فرزادقائم شهر21506647811381عابدیانتینا11

-شکراهللجویبار58200118641370علینژادفاطمه12

-حمیدقائم شهر21503894601374کوپاییمهسا 13

-محمودقائم شهر1881355مریخیفاطمه14

-عباسقائم شهر21506538691380مومنیمبینا15

-    علی محمدقائم شهر57571365وحدت پناهمریم16

-مسلمقائم شهر21624896351360یعقوبیرحمان17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قائمشهر                                 )شعبه  

          2          لغایت       1صفحه                   دوره ممتاز

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

-بهمنکالردشت19091358غرایاق زندیسمیه 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

(کالردشت                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-حسنآمل21301186821369قربان زادهامید1

-قبولقبولمحمدمحمودآباد50000617311371محمدزادهنیلوفر2

ــــــ3

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

(محمودآباد                         )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
محل صدورتاریخ تولدکد ملی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسعلیبهشهر49900747851372بازاری جامخانهامیر حسین1

قبولقبولسید حسیننکا49993030781356حسینی اصلسید احسان 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

   نام و نام خانوادگی

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

(نکا                           )شعبه  



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-امیننور22297185921362کاویان پورزهرا1

-قبولمنصورنور22292344121358نورزادجعفر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

محل صدور

:جمع تعداد مردودی

:جمع تعداد قبولی

(نور                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

.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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحمیدرضاتهران954041376-صا لحیعلیرضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نوشهر                        )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-منصوراراک5317864191346اشتیانیحسین1

--غالم عباساراک5332030311356احمدیبهزاد 2

-اسداهللسر بند1363امیدیسمیه3

-ایت اهللاراک1363اسماعیلیمریم4

قبول-مصطفیاراک5334844641363بابا خانیمعصومه5

-رضااراک5212743031379بورقانیمهدی6

-رضااراک5211413031378بورقانیامیر حسین7

-اسداتتهاراک1348حسین ابادیاصغر8

-قربان علیاراک1351حسین عبداللهیابوالفضل9

-علیاراک5331076871348حسین زادهمجید 10

-محمداراک1354حسین خانیمعصومه11

قبولمحسنقم3851340611352حاجیانمحمد مهدی 12

-محموداراک5349839791367خانیفایذه13

قبولغالم رضاابادان1352دستارموسی 14

--اسداهللاراک5334354201352ده حقیمریم 15

-عباستهران1358رضیسوریانا16

.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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

(اراک                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمد رضااراک5325862121363صبوریاسماعیل17

-عبد االحداراک5211822631378صالحزهرا18

-احمداراک1367عزیزیعابد19

-ابراهیماستانه6217378521346فرجیشعبان20

-علی احمدبروجرد41324458201352کاوندپروانه21

-غالم حسیناراک1346گلکارعلی اصغر22

قبولحسناراک5334618041356زاد حسین گنجیاحمد23

قبولمحمد صادقاراک5348531531367مطلبیمحمود24

قبولعلی احمداراک5212843091379مرزبانامیر رضا25

-جعفراراک5329390851351محبیانبابک26

--قاسماراک5213228391380میرزاییصبا27

-عزیزبروجرد55791520431353ممیوندفاطمه28

قبولسید احمدقزوین43101004731368موسویسعیده سادات29

-غالم عباساراک5202481041369نادری سبحانینسرین30

--غالم عباساصفهان12859716811358نادر االصلیمحبوبه31

قبولمحمد رضاخرم اباد1357نادری منشعلی32

-حبیباراک5202174461369وظیفهحوریا33

: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

(اراک                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                        دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسآشتیان51004387980/12/1آقا نوریالهه1

-علیآشتیان51948362660/12/2ارس آشتیانیمریم2

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

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  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنتفرش1221353رضاییعباس 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

(تفرش                               )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدخمین55009911581371حاج حیدریراضیه1

-جوادگلپایگان3961363ربیعیانطلیعه2

-حسنخمین6171360خسرویروح اله3

قبولمحمدتویسرکان1331340رضاییحسن4

-حسینخمین5502720891380عربیمحمدکاظم5

-حسینخمین5502173471376احمدیامیرحسین6

قبولسید رسولخمین5500142681368حسینیسیده اعظم7

-مصطفیخمین5502655381379خسرویسیمین8

-محمدنبیخمین5502723801380شکیباعلی9

قبولمحمدحسنخمین5500937961370مرادی نیامحمدرضا10

-حسینخمین2211342مشایخیعمید رضا 11

-رحیمخمین5500910761370بیاتانیس12

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

(خمین                       )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مرتضیدلیجان5700740711378رحیمینسترن 1

-هادیدلیجان5700785121379فداییفاطمه2

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-فریبرزاراک52077395060احمدی شام اسبیفرزانه1

قبولابو الفضلساوه89071377-دوستیحمیدرضا1

---...عبدااسالم آباد غرب60سهامی گیالنیامیر2

قبولعلی اکبرساوه18454نایینیحجت3

-حجتساوه65طبیبیحمیدرضا4

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

(ساوه                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سلطانعلیشازند06212728331363جمشیدیعالالدین1

---حسناراک05306804751345شیریمحسن2

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

(شازند                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی شهریار 2971361کریمی شهیاد مریم 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

(محالت                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-صالحبستک47266/12/21ش .شپیروزهلیال1

-احمدبستک5963/6/20ش .شحیدریمریم2

-معینبستک455054/6/30ش .شفقیهسمیره3

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

(بستک                           )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--عبدالرسولبندرعباس4331348فرهمندیانغالمرضا1

-فرج الهفسا2151361رحیمیزهرا2

-خانعلیحاجی آباد34971358مرادپورعلی3

قبولحسنرودسر96351369-رضا علی پورمسعود4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندر عباس                          )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-حسنمیناب43میرزاییحبیب اهلل1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندرلنگه                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-بهادربروجن49991367شارقیالهام 1

-قبولحسینعلیتهران41041344زرین پورمحمدرضا2

-علی اکبرتهران52471346شاهواریغالمرضا 3

--غالمرضابجنورد971345کالهدوزسعید 4

-یوسفخرم آباد1701354عزیزیمهدی5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جزیره کیش                            )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-محمد410شاکریناصر 1

-بهروز2634فدائیکژال  2

--فریبرز4000329952فیروزبختمحمدرضا 3

-محمد حسین1314کرمعلیمحمدرضا 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسدآباد                                )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبولقبول-کرم الهنهاوند171361امیدیسعید1

-روح الههمدان2571364انصاریمجتبی2

قبولقبولقبولعلیهمدان9941353جبرییلیمجید3

قبولموسیبهار24991354حسینی محفوظسید مهدی4

-نعمت الههمدان20761361دست پیمانمریم5

---اله محمدکنگاور34891365رحیمیمجتبی6

قبولهوشنگهمدان109161356شایانفاطمه7

قبولامیدهمدان386100814231378طاهریسهیال8

---محمدعلیکبودراهنگ1341367فرهنگی راستیناصر9

-قبولنجات علیبهار11691358کاتوزیاناکبر10

قبول-محمدرضاهمدان24481363کاوشیانآزاده11

قبولحشمت الههمدان38604060431370کرمیآرزو12

قبولمحمدرضابهار1601367کرمیوحید13

-قبولابراهیمقروه50371355محمودیحسن14

--علیهمدان2181356هادیانفاطمه15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهار                                  )شعبه  

           لغایت                 1صفحه                  دوره ممتاز

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

--فضل اله3970146151شایان مهرحسین1

--علی محمد3970175275فضلعلیامیر حسین2

--حسن3970174910شریعتمداریمهدی3

-اسداله2محمدیاحمد4

-اکبر9705فضلعلیئیمریم5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تویسرکان                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--قبولمحمدقم204261360بادیانیمصطفی 1

-عسکرکبودراهنگ40200185611368سلمانیفاطمه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کبودرآهنگ                                    )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

قبول-رضابروجرد136031361بنایینرگس1

قبولمحمدمالیر12831363زندمشایخیمیترا2

-قبولمحمودمالیر39205412511374صفریصبا3

قبولمحمدمالیر39207765421378فعلیانرضوان 4

-قبولحاتممالیر2991352جوادیمحمدرضا5

-صیدمحمدخرم آباد11241350دالوندفرزاد6

-قبولعلی صفدرمالیر18941355عزیزیعلی7

--شکرالهتویسرکان39701215901371محمدظاهریجلیل8

-صیدمحمد1124دالوندفرزاد9

-نظامعلی4099بیگیامیر10

-محمدحسین5611رضاییمحسن11

-محمدحسین896نصیریمریم12

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

(مالیر                                   )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمد ابراهیمنهاوند1911358شهبازیمحمد صادق1

-علینهاوند11352کمالوندعلی نظام2

-محمدنهاوند1001366آذرنیوارمسلم3

-محمدنهاوند7231357شهبازیعلی4

-محمد اسماعیلنهاوند3781354سوریمهرداد5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نهاوند                                  )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-قبولرضاهمدان1362اطلسی پاکعلیرضا1

-محسنمالیر1366باقرمحمدیرضوان2

-محمدحسنکبودراهنگ1352بهرامی نیاعلیرضا3

قبولاحمئهمدان38601992261369چاوشیانسپیده4

-ابراهیمهمدان1364حصاریکبری5

قبولحسیناصفهان1352حمیدی پسندشیرین6

قبولقبولقبولعلیسنندج38208764461378خداویسیاحسان7

-جهانبخشاسدآباد1364خزاعیلیال8

--سلیمانتهران1360داننده پور خامنهسارا9

-محمد تقیهمدان1353دست پیمانفهیمه10

قبولفضل الههمدان1356زمانی سرورزهرا11

-حسنهمدان1354شاه محمدیعلیرضا12

--ابوالقاسمهمدان1355صدرزهره13

-امید238352911379طبیب زادهآریا14

-قبولاکبرهمدان1365عارفی کیامیثم15

قبولهمدان3875511051366عسگریفرزانه16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(همدان                                   )شعبه  

             2            لغایت    1صفحه                 دوره ممتاز

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

--مصطفیهمدان1365فرجیالهه17

---محمد صادقهمدان1357فریدونی مهرمرجان18

-قبولهادیهمدان1361کاظمیانوحید19

-محمد  همدان38714725911357گمارحسین20

--قربانعلیهمدان1326مرادیمنوچهر21

-محمدحسنهمدان1359مریخیمحسن22

-یحییاروندکنار1351موسویناهید23

--حسینهمدان1363نایبیسهیال24

-محمدهمدان38711381771360یاریمهین25

26

27

28

29

30

31

32

                 2             لغایت 2صفحه                  دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(همدان                                   )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

--عبداهللاصفهان129251398565/6/22پورزادهبهار1

-محمد رضاابرکوه50300080471369زارعزادهمعصومه2

-غالمعلیابرکوه503974350558/6/20شکیبامرضیه 3

-ابوالقاسمابرکوه50397157301344ضرابیطیبه4

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 

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  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ناصراردکان444017295484شاکرامیرمحمد1

-عباساردکان444012846779طالبیعلی2

-میرزامحمداردکان444963702152فتاحیرضا3

-محموداردکان444971786461نامداریامیر4

-حمیدرضااردکان444013218980وراثیزهرا5

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
کد ملی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اردکان                                   )شعبه  

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 



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید مهدیمهریز44699554261367حسینی  سید علیرضا1

-سید حسینیزد44315925901351حسینی بغداد آبادسید عباس2

--حسینیزد44331522341358حکیمیانفرزانه3

-رضامهریز44799714501367دهقانیمحدثه4

-محمودمهریز4469214401356زارع بیدکیمریم5

-علیمهریز44600976051375مصدقمریم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فاطمه زارع زاده

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهریز                                     )شعبه  

صفحه                        لغایت                      دوره ممتاز

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

-سیدمحمدمیبد44801569091381اقاییفاطمه سادات1

-سیدضیامیبد44800431281370اقاییفیروزه سادات2

قبولعلیرضائمیبد44800988361375بامدادیمحمد3

-علی اکبرمیبد44801371141379حبیبیانزهرا4

قبولکمالمیبد44800757981373خاکزارعلیرضا5

-محمد جوادمیبد44800383291370خاکزارنفیسه6

-محمد جواداردکان7041358رحمتیمحمدرضا7

-حسنمیبد448015666061381زارعآمنه8

-محمد جوادمیبد44800114711368زارعیمحدثه9

-ابوالفضلمیبد44801784731383سلطانیمحمد مهدی10

-حسینمیبد44801198091375صادقیراضیه11

-سید کمالمیبد44800167011375طباطباییسید حسین12

-سید سعیدمیبد44801011951376طباطباییسید محمد مهدی13

-محمرضامیبد44801349051379فخارچیزهرا14

-اکبرمیبد44800311381369کاظمی نژادآسیه15

-حسنمیبد1349کمالیعلی16

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

(میبد                                     )شعبه  

            2               لغایت     1صفحه           دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مرتضیمیبد448016175091381موتابفاطمه17

-ولی اهللمیبد44801066361376موتابمهدیه18

19

20

21

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

(میبد                                     )شعبه  

            2               لغایت     2صفحه                دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولقبولعلیکرمان8011351ابراهیمیحمید1

-محمد علیمشهد925025151378اکبریریحانه2

-رضایزد31481362اخباریهمحمد مهدی 3

قبولمحمد حسنیزد44208935081379انتظاری زارچفاطمه4

--عباسکوهبنان3651364اسماعیلیمرتضی 5

-علییزد8401353بشیری یزدیحسین 6

-محمودیزد44209790111380پاک سیماسجاد7

-محمد علی یزد17881367جمعانی تفتی حسین 8

-سیدعباسیزد9181332حسینیسید محمود9

قبولعلییزد6111352حمیدیانمهدی 10

-محمدرضایزد1513572حقیر ابراهیم آبادی علی محمد 11

-آقا مرتضییزد44203587421371خباززاده یزدیمهدیه 12

-رضایزد5411356دهقان بنادکی مرضیه13

-غالمعباس یزد44206341971375دهقانپور فراشاهمهدیه 14

-سید احمد یزد4221356رضوی بهابادی مهری السادات 15

-فضل الهیزد44207004081376زارعریحانه 16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یزد                                     )شعبه  

             2                     لغایت    1صفحه        دوره ممتاز

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 یزد                    نام و نام 

محمد مهدی رازی: خانوادگی

        مهر و امضای سرپرست شعبه  یزد                    نام و نام 

زهرا حکمی: خانوادگی

نام پدرمحل صدورتاریخ تولد
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمودیزد621363سلیمی ندوشنوجیهه17

-محمودیزد19001363شیرسلیمیانمرتضی18

-سعیدشمیرانات4409927291380شهدیسارا19

-اکبریزد4131358عبداهلل ناممحمد رضا20

قبولحسن یزد17901363فتح آبادیعبدالکریم21

-جمالیزد44209733311380قضاوتیمریم22

-عباسعلییزد44202676741370مشایخیزهرا23

-علی اصغریزد116051367منگلیسحر24

-محمد کاظمیزد601161353هدایتی شاهدیاکرم25

26

27

28

29

30

31

32

: لطفاً توجه فرمائید

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

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

محمد مهدی راضی: خانوادگی

                             مهر و امضای سرپرست شعبه یزد                 

زهراحکمی:          نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یزد                                     )شعبه  

           2                      لغایت      2صفحه         دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
تاریخ 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 

نام پدرمحل صدور


