
ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19مير قدير نساجی مير مهدی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

95زمستان - نتايج امتحانات سراسری دوره مقدماتی

( به ترتيب الفبايی استان )

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سراب       )        شعبه   

     دوره مقدماتی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسنعلی فاتحی دارا1

17باللنبيلورقيه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ميانه                  )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مهدی جواديانامير 1

15علی اکبرمحموديه تلی علی 2

15علیحسين قلی زادهحسين 3

17عليرضاده نوردنرگس4

17غالمحسينقدسیسحر 5

15رجبعلیزمانی ليال6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شبستر        )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدرضاابراهيمی زهره1

20مجيدامير محمديانچنگيز2

19حبيبامير ميرانمصطفی 3

16سيد موسیجوادیسيد جعفر4

18سليمانحبيبیحسين5

17فيروزخدادادعلی 6

15مقصودخردمندی الناز 7

17سلماندروگربايرام8

19محمدرستگار نياناصر9

17رحيمرشبریالناز 10

16محمدرضا اهزایمينو11

16علیسليمانی نيما12

15محمد علی صابررادشهال13

14پرويزصالحکيارش14

16فريدونطباخینيما15

17فريدونطباخیسينا16

19منصورقاسمیدريا17

15جمشيدکريمی فرشته18

14جمشيدمالکی زهرا19

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

     دوره مقدماتی

(تبريز               )        شعبه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عباسمحمديانهادی 20

15عباسعلیمطلبیمهدی 21

17کريمملکوتی نياهانيه22

14بابکنوریآرتا23

14سعيدوزيريانفتانه24

15محمد جوادوقارفردنويده 25

15محمد جوادوقارفردوحيده26

14حسنهاشم زادهزيبا 27

15رحيمهوشمندنسرين28

29

30

31

32

33

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تبريز               )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19علیپورعلی جبرائيل1

16نجفجعفرزادهجواد2

14بهبودحسن زادهامير3

14توحيدقنبریحديث 4

14احمدخدادادیوجيهه5

16رحيمکريمیجعفر 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

(جلفا              )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18علیجعفر نژادزهرا 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اورميـــــه    )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17انورکريمیرسول1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مهاباد                                          )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20غالمعلی اعيانیاکبر 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سلماس                                            )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حاصلدادپرورعلی 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پيرانشهر                               )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14تقیبيگ محمدیهادی 1

14نصرت اهللجمنیکورش2

19نصرت اهللرسولیسياوش 3

15احمدشموسیعرفان 4

15محمد علیصديقیفرزاد 5

15حسنصديق فاطمه6

14علیکريمی محمد فرهان7

14حسنلقايیپويا8

19فرض اهللمانیسميه9

20علیمحمد پورمرضيه10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تکاب                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15ناصرپوررستممسيح1

14بختيارصالحیفرزاد2

14رضافرج پوردانيال 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهين دژ  )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حمزهباقریمينا1

18حسنجاللی زادهزهرا 2

16محمدزينیفهيمه3

20عبدالسالممعروفیشهريار4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        خانم رحیمی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نقده                                           )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20علیپيریمحمد1

15جبارزينالزادهحامد2

18رحيممحمديانمهرداد 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (مياندوآب  )شعبه  

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20محمداسداله زادهمهرداد1

20فيض الهاسدزاده چورسیسميّه2

20علی اصغربهمنیمحمد3

20ذوالفقارزينال پورمهدی4

16مقصودکريم خانیپوريا5

17پرويزمشيری بالسورمحمد 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (خوی   )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20عبداالحداحمدیکوثر1

18رحيمقوامینسيم 2

19پيمانکريمیمهران3

20غفورمحمدیسليمان4

15صابرنادریکسری 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

منوچهر رضا زاده

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بوکان       )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18ثابتحبيب پورمحمود1

17طهماسبمصطفايیسودابه2

16ابراهيممير مرسلیحميده 3

16حسننوروزیحميده 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خلخال                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17بديع الهراشدی راد عهديه1

15مصطفی حسين 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پارس آباد مغان                )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16بهناماحدی مينا1

15سلمانتيموری پوريا2

15فرض الهراستايیهادی 3

17علی اصغر جواد زادهفرناز4

15شفيعشفيعی علی5

16محمدصدقیسويل6

15رضامراد علی اوغلیآرين7

15عسگرورودیعسل 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اردبيل             )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17اسفندياربهراميانمهدی1

15بهروزپيرمراديانمنيره2

15مهدینادریسارينا3

17نصرت اهللنادریمهدی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سميرم                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدرضاکاوانیفاطمه1

15عباسمرشدی بيدگلیفهيمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آران وبيدگل                    )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14يداهللسعيدیمحمدمهدی1

14علیصانعیفاطمه 2

14علی اصغرفرهمنديانياسر 3

14سيدماشااهلليوسف زادهساغرالسادات4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دهاقان                                           )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15سيدکمالطبائيانسيداحمد 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهرضـا                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عليرضااقايیستاره1

14علی محمداسدیزهرا2

14رسولپشنديانمهشاد3

14محمودپهلوی خواهسميه4

14عليرضاحاج حيدریعلی5

16يدالهحاجی ابراهيمیفرشته6

15رجبعلیحاجياننيره7

14اصغرحسينیالهه8

14جعفرخسرویرضا9

14سيف الهذبيحیيگانه10

14ولی الهرحيمیمرضيه11

14حسنرستميانمهسا12

15حسينعلیرضايیارزو13

14کيامرززمانیمريم14

14محمد علیسبحانیزهرا15

14ابراهيمسميعیفاطمه16

14محمودشفيعیام ليال17

16علی محمدشمسیمائده18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خمينی شهر   )شعب 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدجعفرشيرویفاطمه19

14ولی الهصادقیمحمد صدرا20

14علی اکبرصفریمحمد کميل21

14مجيدصمدیحسين22

14مجيدصمدیزينب23

15بخشعلیصمدیزهرا24

14اميدعمادیاميرحسين25

14امرالهعموشاهیفائزه 26

14رضاعموشاهیمينا27

14ناصرقانعیزهرا28

14عبدالرحيمقربانیمرضيه29

14مسيحلقمانیمريم30

14احمدرضامتقيانمحمدرضا31

14حسينمتقيانمحمد32

14حسينعلیمختاریمائده33

15مصطفیمصطفايیحامد34

18محمد تقیمعافیمعصومه35

14ناصرمفيدیبهنام36

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

خمينی شهر

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محسنمفيدیشيدا37

14قدرت الهمنصوریمطهره38

14سعيد رضامهرابیعلی39

14مجيدموحدیپريا40

15سيدحميدميردامادیمليکا سادات41

14سيد حسنميرکاظمیفرشته سادات42

15محمدنمره چیمريم43

14غالمرضانوريانحديثه44

15محمدعلیهنرورفروغ45

14ناصرکاملیسبحان46

14غالمحسينکمالیزهرا47

48

49

50

51

52

53

54

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

خمينی شهر

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17وحيد ساداتی سام 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(لنجان         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14سياوشامانیمريم1

15باباجانبهرامی کرکوندیزهرا 2

15امراهللثرياسيما3

15خدادادجباریمهتاب 4

14محمدعلیحيدریمتين5

14حسنعلیعليرضايیمحمد6

15حجت اهللمرادیحميد7

16مذکورنادریکيارش8

16غالمرضايزدانی ديزيچهسميه9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مبارکه              )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مهدیالهیزهرا 1

16حسينداداشیفاطمه2

14مرتضیزارعمجتبی3

18عباسقامتراضيه4

15حاجی آقامباشریليال5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کاشان                 )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14فضل الهبراتیامير محمد1

17ميرزا حسينزمانی دوستابراهيم2

14مهدیکريمیعرفان3

14سيد ضيامدنی الخوانساریمهنام السادات4

15مصطفیمنصوریمريم5

14محمودميرشاه ولدیريحانه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خوانسار                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عباسپورعجم بافرانیعلی 1

17عباسعلیراهبادی نايينیمريم 2

15رضاشکوریمريم 3

15مهدیصابرمائده 4

14علیطحانیغزل 5

14رحمت الهگرگيان محمدیحانيه6

16مرتضیمحمدی محمدیزينب 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

زینب محمدی:                     نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نايين        )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدعلیاحمدی فردبهرام1

17سيدرضاباب المرادسيدحميد2

15عباسشادمانی دستجردیروح اله 3

15محمودمنوچهریغالمرضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهين شهر   )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14جعفرحبيبیعسل1

-عليرضامهدویندا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گلپايگان          )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسينعلیداوریمحمد1

14محمدصادقینگار2

15احمدعابدیاميرحسين3

14مجيدنريمانیفاطمه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(برخوار     )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمداخوان صرافبهناز1

15مجیدابراهیمیآنیتا2

16محمدرضابرقعیاننیلوفر3

15مرتضیپور اسالممائده4

14مصطفیخامهمنصوره 5

18علیروحانیعاطفه6

14خدادادرحیمیعادله7

14حسینرضائینغمه8

15کیانوشرخصت زادهمهال9

18شانظرسبحانیژاله10

15سید رحیمشریعتیبهاره11

19ماشاءاهللشاهرخاکرم12

15یداهللصابرپورمهرانگیز13

19جوادکدخدائیمریم14

15علیمختاریمرضیه 15

14مجتبیمطیعمریم16

15سیف اهللیوسفیفاطمه17

19رجبعلیسروریهادی18

14حمید رضاصانعیامیر حسین19

14علینبی زادهمحمد20

(اصفهان     )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16شهراماحمدیامين1

17هوشياربغدادیآيدا2

17داودپاداشحميده3

17محمد رضاتجریناديه4

18محمد علیخشنودنگار 5

16افضلدولتیمهديه6

17محمد علیحسن آبادیفهيمه7

17علی احمدشفيعیسارا8

17علی اصغرقاليخانیهانيه9

16جمالقديمیپريسا10

16فريدونکاظم پورپريسا11

16علیگرشاسبیمريم12

15فرهادناطقیفاطمه13

18عليرضامحمودزادهخسرو14

18علیمنظرنيامرضيه15

17نقیمحققسميه16

16نصرت الهمحمدیخديجه17

17حميدنوریناديا18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فرديس                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مجيداسنقیپروين1

16نصرالهاصل دهقانکامران2

17علیبهزادی زادهآرزو3

17سليمانبيگدلیعلی4

16اسماعيلتک فالحعلی محمد5

16محسنزارعی نژادزهرا6

16نعمت الهکرمیليال7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نظرآباد                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16جعفرحشمی پورمحمد  جواد1

17عبداهللخردروستاهانيه2

17توکلزبرجدی  پيرانيونس 3

17مهدیفريدون پورمينا4

16رضافالح پورمريم5

16سليمانفالحت پورمريم6

14حسينمعدنیمحدثه 7

15محمدرضامهاجرغالمرضا8

17سيدجعفرميرحبيبیسيده زهرا9

16حسيننادرمحمدیهاجر10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ساوجبالغ                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17رستگارابوالقاسمیحسين1

17احمدابونصریشادی2

18جبرئيلاحمدیسمانه3

17علی محمداقبالی شاه آباداعظم4

18غالمرضااکبری نژاداکرم5

16سيداسدالهامامی ميبدیسيدعلی6

17کاظمامينیناصر7

17سيد مرسلانصاریسکينه8

16احمدبابايیبهاره9

17احمدبابايیطيبه10

19محمدباقریراضيه11

16محمودبرزوطيبه12

20علی اصغرپارسانيازهرا13

15احمدعلیترابیفتانه14

16غالمعلیتعميری اهوازینازنين15

19حسنجاگيریطاهره16

18حسنجبارزادهسهيال17

19بهروزجزايریشيما18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18علی جانجمشیدیانصبریه19

18افشارچائیچی نصرتیفرزاد20

16نبی الهحسینیسید حامد21

17مصطفیحسینیلیال22

17سید عیسیحسینی علی آبادسید الهه23

18سید عیسیحسینی علی آبادعاطفه24

19قوچعلیحیدریحسنعلی25

17یونسخالقی لگموجآرش26

18محمدخدامیزهره27

17مهدیخدریمهدیه28

17قاسمخمیری ثانیصدیقه29

16ابوالحسنخوش سیرتمهری30

18مهدیدانش نیانیلوفر31

17عبدالهدخانچیمحمد حسین32

18علیرادنیاحمیده33

18علی رضارحمانی الرکچیپریسا34

17کریمرحمتیزینب35

17علیرستگاریهنگامه36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عباسرسولیبردیا37

16تقیرضاقلیشهره38

16احمدعلیرضائیعاطفه39

16غالمعلیرهگذرسعیده40

17سیف الهروستاییاسماعیل41

17رحمانزرگرانیمحمد حسن42

16یعقوبزندیهزهرا43

16علیزنگنهمحمد44

15عبدالجبارساعدیزهرا45

17ترابعلیسبحانیمعصومه46

18علیرضاسعیدیزهره47

17علیرضاسعیدیعاطفه48

14اکبرسالمی کوخالوکیانا49

16سیدعلیسیدانیسید ابوالفضل50

17ابراهیمشریف زادهجواد51

19کامرانشکوهیعطیه52

16علی حسنشهرستانیشادی53

15محمدصفرپور هنده خالهعلی54

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج            )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18مهدیصمدی يمقانیريحانه55

18علیضيائیمريم56

17اله شکرعباداله زادهطيبه57

17حکمتعلیعبادیليال58

18محمد علیعباسعلی زادهاعظم59

15رضاعباسیعلی60

19سيد محمدرضاعرشیشهرزاد سادات61

18صفدرعلی پناهنازنين62

17اسدالهعليئیفرزانه63

17هوشنگغالمیايليا64

17محمدعلیفرجیمجيد65

16حسينفرهادپورفاطمه66

18سيد حسنقديمی چکوسریسيد محمد67

18غالمعباسقربانی مفخمياسمن68

17عليرضاکشاورزالهام69

17مهدیکشت پوردرسا70

18احمدکشميریمحمد71

18احمدگلسرخیاعظم72

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج       )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18محمدگودرزیساقی73

18محمدمحبیزهرا74

18غالمعلیمحبی نژادآزاده75

17حميدمديرروستافاطمه76

15محمد ابراهيممصطفئیعلی77

18سعيدمعدن کارپويا78

16عليرضامعمّريسنا79

18محمدرضاملک محمدیهما80

17محمد حسينمومن فاروجیزينب81

18سيد محمدميرقاسمیسيد محسن82

18محمودمينوچهرليدا83

17رضانائيجخديجه84

19رضانصيریسياوش85

17علی جاننقدیفرناز86

15ابوالفضلوحدتفريبا87

17احمدولی شاهعوضفاطمه88

17علی اصغريونسيانفاضله89

90

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15نريمانآيينهروح اله 1

15نريمانآيينهفاطمه2

17حسيناکبرزادهاکبر 3

18عبدالرضاصادقيانمهسا4

18داودناصریميثم5

16محمدجعفرزادهعبدالعلی6

16محمودشکریاسحق7

16حسيننعمتیکيوان8

17محمدرضامرادصيدمهدی9

16نامداررحيمیندا10

17مهربانمنتیبهروز11

15جبارنورمحمدیحديث12

16حسنمرادیطاهر13

14

15

16

17

18

13

_ _ _ _

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ايالم   )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسنچراغیپرديس1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

_ _ _ _

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دهلران                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14صيدمحمدمرادخانیحميدرضا1

15علی رحمملکیسميرا2

14محمدعلیدوستانیسميه3

14يونساستوارمهدی 4

14مسعودباالوندیاميررضا5

14آزادباباخانیمحمدجواد6

14نبی الهکريمیهيمن7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بدره                                       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسينچاهبندیراضيه1

19علیمدرسفهيمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ديّر    )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عباسجاودانینگار1

14عباسشکاریمسيحا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تنگستان                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

سعید گلچمن:        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18موفقمرادیرضا   1

17خليل يوسفی زاده         مهدی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندرديلم                     )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16سهرابادرسیعلی1

17خليلتونکفاطمه2

19علمدارجمشيدیمهين3

14ناصررهیايوب4

18علیشقاقیمحمود5

18علیغالمیمرتضی6

18احمدنوروزیطاهره7

17محمدنادریفاطمه8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کنگان )        شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمداکاژمحمد جواد1

16خضرفوالدی خورموجیزهرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

حمیدذاکری/        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دشتی)شعبه

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18ارسالنبهروزیسمانه 1

17عبدالحسينداودیآيناز2

15عليرضاخواجه زادهمحمد3

16اسماعيلاسماعيل زادهابراهيم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (گناوه    )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19حيدرباقرزادهساره1

19عبدالصاحببحرانیجعفر2

14جمالپوالدیمهرنوش3

15محمدحور اسفندزينب 4

15اصغرسراج زادهآرش 5

15حيدرشادمانعبدالمحمد6

15عبداهللشنبدیندا7

16اسفنديارشيروانیفاطمه8

18محمد جعفرعباس زادهاحمد9

14علیگرگينراضيه 10

17فرج الهگرمسيریمهرداد 11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(برازجان                    )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20خدادادخادمیياسين1

19جعفرمعصومیداريوش2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

جزیره خارگ

ابراهیم خلیلی 

فر

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (جزيره خارگ  )شعبه 

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عبدالحسيناکسيرسميه1

16محمدعلیايزدستانمهديس2

18سيد جليلانجوی مدارسيد محسن3

18عبدالکريمبحرانیعيسی 4

16عبدالحميدزندیسينا 5

17حسنخجستهمهدی6

15عسکرصحی پوراميرحسين7

15هاشمکريمیماهان 8

17ابراهيمکريم نژادليال9

16محمدصبورنويد10

11

12

13

14

15

16

17

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(جم            )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20علیابوالحسنیمحمد امين1

17محمداختر شناسعبداالمير2

18نصيب الهاژدریميثم 3

18خدارحمبازيارزينب4

16خذرجمالیاعظم 5

17محمد حسينحيدر آبادیامير رضا 6

17علیخجسته فرصديقه 7

18محمد جعفردادپوربهاره 8

17حسنزارعمحبوبه 9

17ماندنیسيمرغسميه 10

17فرهادکيا ئیمريم 11

15صادقفيروزيانقاسم 12

18نصرالهموحد نيانگار13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بوشهر                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مجتبیابراهيم آبادیاحمدرضا1

15داودابراهيم زادهنرگس2

15ضامنابراهيمیفرناز3

18محمدابوالفضلیعاطفه4

18محمدحسناحمدیحسين5

15اميدعلیاحمدیفاطمه6

15احمدارژمندعرفان7

14جعفراسدیبهاره8

14غالمحسيناعتمادزادهساناز9

18علیافتخاری طرقیمرضيه10

17رمضانعلیافراسميرا11

15نامداراميریزهره12

16موسیاميریمحمدرضا13

18عليرضاآقابابايیسارا14

19عباسآئينیشيدا15

20حسينبابازاده خوشکنابسپيده16

19محمدباستان فرعارفه17

14مهدیباغبانعليرضا18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18لطيفباقری نسبپريسا19

16سهندعلیباالزادهآرزو20

15عنايت الهبالغ نژادريحانه21

18امان الهبيگیمريم22

14مهدیپاشاخانلواميرفربد23

18محمدپاياسيما24

17ناصرپويندههما25

17اميرنقیپهلونژاداميرمحمد26

14شاپورتاجميریبهناز27

14محمدصادقترکمنیخديجه28

16شمسعلیتقی پوربهناز29

17علی اکبرتورئیالهام30

15احمدثابتیحسن31

16جمشيدجعفریمبينا32

14مجتبیجالليانعلی33

15ابوالحسنجليلیپريسا34

17عبادالهجماليانسعيد35

16محمدحسينجهانمردیفريبا36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16هادیچمکمعصومه37

15سهرابحسامیفاطمه38

16علیحسين پور صنعتیمهرنوش39

17سيدمحمودحسينیسيدحسام40

15کاظمحسينیشکوفه41

17کوزادحسينیمحدثه42

15محمدحسينینگار43

16رمضانعلیحيدریمحبوبه44

17عباسعلیخاکبازسحر45

14انوشخانه زرياسين46

17اسماعيلخجسته فردنرگس47

16کاظمخدام فينیاميرحسين48

17حسينخسرویسوده49

19علیخلعت آبادیندا50

15حسنخلوصيانسپيده51

17ارسالنخليفهمنصوره52

15روح الهخليقیچنگيز53

17اله يارخليلی جعفرآبادفهيمه54

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسندربانی باسمنجاحد55

15داوددودانگهمريم56

18حسينذوالفقاریمريم57

17اسالمرام فرسولماز58

15فرهنگرستگار شريعت پناهیشهرزاد59

16صفدررشوندپگاه60

14محمدرضارضائیزينب61

16عبدالعظيمروزيخواه زاويهالهام62

14بايرامعلیزارع عباسیحميرا63

19حسينزارعی حاجی آبادیفاطمه64

15منوچهرساری اصالنیگلرخ65

15عيسیسماکپرويز66

15رضاسوریمهدی67

-محمدشامحمدیحسين68

14حبيبشعبانعلیمحمدشهاب69

19علیشهبازعاطفه70

18سلمانشيخیباباش71

14عباسعلیصفرعاطفه72

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15سيدمحمدطباطبايیزينت سادات73

15اسرافيلعاشوریمحبوبه74

17کاظمعاملیمهناز75

14مصطفیعبدالهی پورعليرضا76

14علیعموحسينمعصومه77

17حسنغالمیمهدی78

14فتحعلیغالمی نيافرح79

19احمدفرجیحميد80

14محمدحسنقجاوندفائزه81

15ابراهيمقربان پور مالفجانیليال82

14مهدیکرمیاميرعباس83

14محمدکرمیايليا84

15مجيدکريمیحانيه85

14عزيزکريمی نياکاظم86

14محمدلطفیمهدی87

14محمدهادیمحمدیفهيمه88

14مصيبمحمدیمريم89

15علی اکبرمحمودیزهرا90

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17فخرالدينمدرسیحسن91

15ناصرمعلممعصومه92

15محمدرضامقدم نياعاليه93

15رحمت الهناخدامائده94

15نادرنادریحميده95

17منوچهرنامه ایتنديس96

17فيروزنائبیمحمدصادق97

18شمس الهنجفینرگس98

15سيف الهنجفی محسن آبادفاطمه99

15حجت الهنصرتیعطيه100

17نورعلینظريانمينا101

15محمدنوروزیبهشته102

17هادیوفادارعلیحسين103

15علينقیوهابی درياکناریعلی اکبر104

14علی اصغريزدان شناسمريم105

106

107

108

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مروتآذرنياپريسا1

16ربعلیاباذریابراهيم2

18محمدعلیابوالفتح زادهمهدی3

15محمدرضااسمعيلیرعنا4

15مهدیاصغریمحمدحسين5

17حسناصغريانفريبا6

14بايرامافالکینيره7

15حبيب اهللبابايیمهناز8

16هدايتبادپاسمانه9

14حسينعلیبناراميرحسين10

18قاسمپارسا جمروح اهلل11

18ملکعلیپورشهبازعباس12

14محمدتعبدیزينب13

17علی پاشاجعفریشهرام14

17منصورحبيبی فرنفيسه15

16عليرضاحسن زادهمائده 16

19جوادحسينیسحر17

15محمدحسينی خواههلنا18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالمشهر)        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14احمدخداپرستسميرا19

16موسیدشتیفاطمه20

17صحبتدهقانیاميرمحمد21

16مرتضیرحمانیمينا22

18خدارحمسرايیغالمحسين23

15رجبعلیسرمستذکيه24

15ايرجصالحیسينا25

17محمد نقیصاوریفريبا26

16علیصديقیفاطمه27

15رضاعربیفاطمه28

17نعمت اهللغنيمتفائزه29

14مرتضیعابدیحنانه30

15لطف اهللعباس زادهسکينه31

14کاظمقديمیراضيه32

14مهدیقشالقیروناک33

16علیگماربهناز34

14محمدعلیگودرزیعليرضا35

19عليرضالطف بخشحسين36

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالمشهر)        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15ابوالحسنمحمودآبادیندا37

15حسينمحمودیمينا38

15داودمردعلیفاطمه39

15مسعودمعتمدپورفاطمه40

14قديرمهدویفاطمه41

15بايرامنيکنامفاطمه42

15علی اکبرواحدیحميد43

18محمدهادیيارمحمدیاکبر44

15احمديوسفیفريبا45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالمشهر)        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محسناحمدیزينب 1

16رسولاحمدیمهديه2

16علیاسدالهیارسالن3

15ناصرخاکبازشيرين4

17علیداداریمريم5

17علی اکبردرخشیحديثه6

14رضادالوریمحمد7

15عبدالرضاديوالخربابه8

16محمدرادسميرا9

17...عبداراهیيگانه10

14حسنشهرياریعليرضا11

14تقیصيامی گاواننيلوفر12

14فرنامياسين13

14محمدعلیفرامرزیاميرحسين14

18تقیعزتیمهناز15

17...حجت امافیسمانه16

17محمدمانگيریمصطفی17

16ناصرمحمدپورلس پنجاهکلثوم18

15شاه علیمحمدیسکينه 19

15سوادنظرپوراحد20

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهريار           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عليرضاآجرلونگين1

15امينراشدیمريم2

17عليرضاامامقلیياشار3

14عباساسمعيلیمژگان4

15مهدی قلیامامقلیمعصومه5

14عباساله محمدیپريا6

14رکاب الهترنجمريم7

16فتحعلیجاللوندعلی8

17يدالهچيانیمسلم9

17اباصلتحاجيلومريم10

16عليرضاحسنلومليحه 11

16علی حقيقیمريم12

17علیحقيقیفريبا13

14سليمانسليمانیسولماز14

18فضل الهصفايیزهرا15

17شمس الديندميرچلومحمدرضا16

19علیرحيمیعلی محمد17

15علی حسينرحمانیسميه 18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

قدس

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدفاتحیمينا19

19عالعسلیصبا20

14قدرت الهمرادیمريم 21

15ايپکعلیمقدمعلی 22

18محمودمحمدیمهدی 23

17رمضان علیواشقانیاحسان24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قدس                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15داوودبرخورداریمهناز1

16حميدفيضیمريم2

15بهرامکالنترطاهره3

15فرشيدکيفرآرتميس 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(انديشه                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیابوطالبعسل1

15حکمت الهاحمدیمسعود 2

18رحماناحمدی موحدمريم 3

15شمس علیاختریحسن 4

15بهياراستوار نسيم 5

18داوداصالنی نژادمعصومه 6

16عليرضاآرگونعلی7

15فيض علیبقائی قره اونه ابوالفضل8

18محرمعلیپيریسولماز 9

17حسنسرآبادانی تفرشی ناهيد 10

16محمدرضاجعفریفرشته 11

15احمدحمزه لویزهرا12

19اکبرخلج لرستانیفاطمه 13

14حسينراه پيمازهرا 14

18حميدرضارضا زادهسالومه 15

19علی اکبرصالحی محمد 16

17عباسصالحی اميرحسين 17

15رازميکطاطاوسيانسوانا18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(   واحد انقالب        )  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مهدیعبدیزهرا19

17خوشيارعرفانیامير20

18هاشمفرهانیمريم 21

16غالمرضافالح برزگرمهدی 22

14عليرضاکاشف حسين زادهپروين23

17عليرضاکريمیحسنا24

15محمدعلیکوچکیافشين 25

16محمدرضاگيالنیسودابه 26

16صفرعلیلشنیزهرا27

15حسينماشاءالهزهرا 28

17يدالهمحققیسعيد29

17نيازعلیمستقيمیفرزانه 30

17منصورمنصوریبابک 31

16علیميرامين 32

14مرتضیميرآخوریمحمدصدرا33

15ابوالقاسمميرزائیارميا34

16ظفرنباتی پوربهزاد 35

18احمدنصيریمرضيه 36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(   واحد انقالب           )      

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15تاروردینوعی فريده 37

17محمدولی پورسکينه 38

17غالميداللهی شربيانیناهيد 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(                           واحد انقالب                )      

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حبيب اهللتاجيکالهه1

15مهر علیتوکلیفهيمه2

14کاظمخدامثنا3

16محمودشيرازیحسين4

14منصورشيرازیمهدی5

16کريمطبریربابه6

14کريمطبریفتانه7

14يزدانکريمیزهرا8

15عباسمهابادی قلعه نوفهيمه 9

15حسننوریمريم10

17رحمت اهلليوسفیساحره11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ورامين                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمداصغریهاجر1

15مهدیکرباليی مهدیمنصوره 2

16اکبرمرتضی قلیليال3

15اکبرنصيریعلی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دماوند                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18محمد حسنبهرامپورفاطمه1

17محسنولدخانیماهرخ2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

واحد قيطريه

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدرياضیمريم1

14محمدمهدیعباسیفاطمه2

17احمدمحمودیحسن3

15علینعيمی اعزامیسارا4

18قهرماننوربخشعسگر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

میرفندرسکی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 واحد قلهک 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15اله کرمچلبیهوشنگ 1

15عباسحبيبیعليرضا 2

14محمدعلیخواستارفروزان 3

14مرتضیسيدیالهام 4

14مهدیعسگریاميرحسين 5

20هوشمندسنايیمحمدعلی 6

17صالح صالحی بيرجندیمحمد7

15غالمحسينکثيری بيدهندیشهربانو8

15اژدرعلینوری سامانلوهاشم9

14منوچهرنادری ورندیشکوفه 10

14نعمت اله هاشمینوشين 11

15رشيدیديانا12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری ميان دوره يی

شعبه شرق-تهران

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19حسيناشجعیمحمد مهدی1

16محمدحسينحسن زادهسميه2

15محمدرضائی ابيانهبهاره 3

18حسنسياررودسریمجتبی4

16فرهنگظفریمرجان5

19محمدحسنفيض آبادیمحسن6

18اسدالهمحمدیمنيره7

15عباسوحيدیعفت8

19محمدرضامهمومناهيد9

15محمدنعيمیآذر10

16عباسوحيدیسارا11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  دی ماه 

(رسالت    -تهران    )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16کتاب الهخرمیسارا1

16سوادقربانپورمحمود 2

16محمدمداحیکبری3

17عمرانولی پوررقيه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پاکدشت                       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15سيروسابراهيمی قورتولمشزهرا1

14ماشاءاهللبوربور رنجبرمحدثه 2

14يدالهبوربور رنجبرمحمد حسين3

19عزيزالهبمانی نژادعادله 4

19عبدالحسيندالورزهرا 5

17حسنشيبانیمحسن 6

19سيد محمدرضاطباطبائیسيد مجتبی7

18موسیفعلیمحمد حسين8

14احمدمحمدیزهرا 9

16مرادنامورپريسا 10

19عبداهللنصرالهی قهیمحمدحسين11

14غالمرضانظریامير عباس 12

17عباسعلیوطن خواهفاطمه13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پيشوا                                      )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19ايازاحمدیمصطفی1

16درويشدالوندمحمد2

19غالم حسينرجبیمحمدمهدی3

16احمدرضاعلی ياریپوريا 4

17ابوالفضلواالزادهمحمدصدرا5

19محمدرضاابن رسول صنعتیسعيده6

14احمداحمدشيروانیعرفانه7

17يوسفافشاریماندانا8

19عليرضاامين غفوریالهام9

16اسمعيلتبريزیشهال10

17عبدالهشايقی نژادالهه11

15حسينفرح زادینرگس12

15علی اصغرکمايی فردسعيده 13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران غرب               )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عباسرشيدیسحر1

14ذکرالهنجفیرقيه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قرچک                   )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عليرضاحشمتیستايش1

14ذبيح اهللشيریمژگان 2

15رحيمفيروز بيگدلیشهاب الدين3

19اميراصالنکشاورزمهرمحمود4

14قاسمنوروزیصديقه5

15ابراهيمهنرمندیاقدس6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه کارون تهران

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدحسينشکوریپرنيا1

14محمودرضاپرويزفرزامنگارالسادات2

14جليلاحدیليال3

16شهريارانصاریعليرضا4

15مرتضیعلی نيایمسعود5

15محمدرضارفعتینيلوفر 6

16مهدیعبرت آموزميترا7

14علیبصيری تهرانیآوا8

14محمدصالحیمهديار9

15غالمرضاعزيزپورمهسا10

14رسولعليزاده حيدریعليرضا11

14رضاسالمتشاهين12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

(واحد فرمانيه                                               )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمد حسيناربابی وحدتخديجه 1

17جبرائيلترغازهعسگر2

16محمد قاسمتيموریفاطمه 3

14مهدیجفايیمريم 4

15اسد اهللحسين خان ناظرنيلوفر5

16محمدخسروانمريم 6

16محمدرضاخوش آبادیسمانه 7

16محمددرويش پازکیمريم 8

16علیدوست محمدیمحمد امين 9

14محمدرازقیشفيقه10

16محمدروزبهانیاحمد 11

15حجت اهللروزبهانیزهرا12

14محمدزارعيونس 13

14يونسزارعمهسان14

14عبداهللزمانینادره 15

16محمد اسماعيلسرائیسعيده 16

14احمدستودهنيره 17

17يد اهللسلطانيانفريدون 18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشيب                                             )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16ابوالفضلسيد اسحقیمحدثه 19

17محمدرضاشاپوریهليا 20

15محمد رضاشريف مطلقندا21

16عباسشمس بيد هندیمحمد رضا22

15حميدصبورامير علی 23

14محمد حسينصدقی مرادیزينب24

15اکبرصفویآناهيتا 25

14غالمحسينضابطيانبتول 26

17فريدونطالب زادهشاهين 27

17محمد جوادعارفینفيسه28

14سيد امير حسينعلی سبحانیفاطمه سادات 29

16محمد حسنفطوره چیشادی 30

15شهرامقديمیرها 31

15حسينقنبریزهير 32

15علی اکبرکمائیمحمد حسين33

15محمدکيان رادعبد الرضا34

15محمد صادقکيهانیفائزه 35

14حسينماه روعليرضا36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشيب                                          )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15غالمرضا محمد اسماعيلیفرزانه 37

14حسينمحمدی دوم سرخسیاشرف38

15ولیمعصومیحامد 39

17احمدمقانیزهرا 40

14رضاملکینازلی41

15نورالدينمورعینشاط 42

15داوودنظرمعصومه 43

15اکبروحدت پناهفروزان 44

15يد اهللهاشمی ريحانه 45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشيب                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مهدیبنکدارنازنين1

14عليرضاسيریمهناز2

15رصولرضازادهمهال3

14احمدخديرفاطمه4

15ابوالقاسممحمدیندا5

16محمودمواليیفائضه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهرری  )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حمزهبلوری عدلفاطمه 1

15عظيمحيرانیسينا2

14احمدسليمان زادهزهرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

(بهارستان  )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسيناستاد غفاریزهرا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رباط کريم                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-محمدرضا ارداقیحامد1

-نورالدينجباریغليرضا2

14سيدمحسنجمشيدیسيدحسام3

14ناصرسائلیاميرساالر4

14محمدسرافرازيانطاها5

14منوچهرصاحبدلسجاد6

14رهبر علیعباسیميثم 7

14جبرائيلقدرتیهادی8

14علیقلی زادهابوالفضل 9

-علیکريمياناميرمحمد10

16حميدمطلب زادهامير حسين11

14ميرفيروزموسویميرعرفان12

-احمدمومنیمحمد13

15اباصلتنجاتمحمدحسين14

-محمدنصریسجاد15

14جغفرنعمتیعلی16

14قادرهمايونمهيار17

16فاضليزدانیفريد18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        متفرقه مرکزی  

     دوره مقدماتی



 

ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14خيراهللاتکايیعلی19

-محمدعلیغالمیمحمدحسين20

14اسماعيلفتحیمحمدحسين21

14بهزادفالحآرش22

18نقیمحمدی اصلمهدی23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        متفرقه مرکزی  

     دوره مقدماتی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14فرشاداحمد پور سامانیدانيال1

15حسينباقریفريبا2

16قدرت اهللبهمنیمريم3

16ملک جمشيدتقی زاده هفشجانیمهناز4

17عبدالحسينحيدری دهکردیعلی5

18عليرضاحسين پورهيلدا6

16اکبرخادمی دهکردیسارا7

16محمد رضارياحی دهکردیپريسا8

17سيد هاشمزمانيان دهکردیسيده منصوره9

14عبدالعلیشريفیامير حسين10

17موسیضيايیمعصومه11

17حسنعندليبسميرا12

17غضنفرفتحی هفشجانیحسن13

15علی نديمی شهرکینسرين14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (شهرکرد  )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عبدالکريمکريميان بروجنیآتوسا1

16منوچهراحسانیفاطمه2

16علی يارشمسیاعظم3

20مجيدطاهریمحمد هادی4

16حياتقلیعظيمی گندمانیسمانه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بروجن          )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عباسفرهادی طاهره1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فردوس                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمد حسينبخشیمحمد عرفان1

19رجبعلیجهانی نيافرامرز 2

16حسينعباسیستاره 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (بيرجند  )شعبه 

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-مهدیحسين زاده اولداوود1

17حسينوکيل زادهرسول2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بشرويه          )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید روح اهلل فریدونی:         نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18غالمرضاجاللیطاهره 1

16حسينحسينیعبداهلل2

18محمدحسينشيرينعلی اکبر3

15محمدرضاضابطزهرا4

15عباسوطن پرستعلی اکبر5

15هادیيوسفیآزاده6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خوسف    )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حجی کلوخحسينی گلزهره1

14محمدصادقیمليکا2

18نوشادمحمدیفاطمه3

14هبت الهمعصومی مفردمليکا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قاين                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16غالمرضاکرمانیمحمدجواد1

16محمدرضاشيخ االسالمیمهشاد2

18محمدذاکریعلی3

16علی اکبرعارفخانیسجاد4

17محمددولت آبادیسپيده5

15علی اکبر سلطانی محمد 6

16حسنآزادی واالفروغ 7

16رامينندايیتبسم8

18احمد حاجی شمسايیمجتبی 9

18علی معينی رادپوريا10

15مجتبیخسروانی محمد مهدی 11

15محمودسالمی بهاره12

16جعفرقناعتيانشکيبا13

16حسينخسرو جردی محبوبه14

15علی اکبر مشکانی سميه15

16اسماعيلاسماعيلی مقدمراضيه 16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سبزوار                         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمد رحيمبزگانیالهام1

15محمد رضارضايی نيازهرا 2

16حسينمهدویحامد 3

14عليرضامرادیفاطمه4

18براتنصر آبادیسمانه 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

:جمع تعداد قبولی 

(سرخس                          )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15غالم سرورارجمند سنگانیفرشته 1

15محمدعلیباعزمصديقه2

18فيض محمدباهيئتشايسته3

17عبدالغنیباهيئت رودیزربی بی4

17عبدالرحمنپردل رودیفاطمه 5

17غالمعلیترابیفرشته 6

17محمدرضاتيموریامير محمد7

15محمدرضاتيموریشايان8

17عبدالرحمندهقان حقيقی رودیمعصومه9

15سيدهاشمشمس خيرآبادیزهراسادات10

16سيدسيف الهشمس نياسيده طاهره11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خواف                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عليرضاسليمیمسعود 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی

(بردسکن      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علی اسکندری تربقانياسر1

16هاشم صادقی علی 2

15رضا بيگی مهشاد 3

17قاسم درويش نائی زهرا 4

15قاسم درويش نائی سمانه 5

17سيد حسينسيادتی سيده پريا 6

17رضا سليمانی ريحانه 7

17محمدعلی خانقاهی معصومه 8

16حسين مهدوی زاده مليکا 9

14مهدی يزدانی محدثه 10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کاشمر                                      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حميدرضاحبيبیمجيد1

15حسينشکرینرگس2

15اسماعيلصادقیفائزه3

17پيرعلیفالحیمحمد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

حمیدمیکانیک

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

(قوچان                  )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ابوالقاسم باقی وحيدرضا1

15ذبيح اله ياری نژاديونس 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نيشابور )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدابراهيم زادهالهه1

15عباسجعفری رادهاشم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی

(تربت حيدريه     )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15يحيیبزم آراسمانه1

17غالمحسينبهشتی ارچنگانناهيد2

16مهدیتقی پور خدربيکغزاله3

18رضاتوسلیمبينا4

20رجبجاللی نيافهيمه5

16صمدحسنی رادفرزانه6

16علیحسينی حسن آبادمحمدمهدی7

16مجيدحصاریمهدی8

14مصطفیحميدیمجيد9

15دالورخالقی قلمه بيگسهيال10

15حميدخدامی پورريحانه11

14محمدرضاخليلیريحانه12

15عبدالحميدخياط زادههانيا13

17رجبعلیدرودیالهه14

18عباسعلیدهقانزهره15

16سيد حسنسادات حسينیريحانه16

14علیسخائیعسل17

17سيدمحمدسرمدیبی بی عفت18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد    )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسين اصغرسلطانیفائزه19

15سيدعلی اکبرسليمانینجمه سادات20

19عوضعلیشريفیسميه21

15احمدرضاطاهریمارال22

17محمدرضاعابديانگلچهره23

19محمدعلیعرج پورليال24

15سعيدعرفانيانيونس25

20علی اصغرعين آبادیسعيد26

16حميدغفاری مقدممحدثه27

19مهدیفدائی نوغانیفهيمه28

18غالمرضاقلعه نوئیمحمدعرفان29

15محمدمجاهدیمريم30

16حسينمحمدزاده مزرجیامين31

15سيدمرتضیمحمدزاده موسویسيده فائزه32

17رضامحمدی مهموئیمهران33

18محمدجوادنوروزی چشمه علیحامد34

18رجبعلینوروزی چشمه علیمحمدجواد35

36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

(مشهد    )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-مهدیاکبریاميرحسين1

-علیحسن نياعادل2

14عبدالحسينزمانيانمهدی3

17عيسیشريفی مندعلی4

-علیفتح نيامحمد حسين5

14عليرضامقدممبين6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گناباد                   )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17يحيیتوحيديانايمان1

17محمد علیديانتیرضا2

16عزيزرضا پورزينب 3

17جوادمرادیمبين4

16يار محمدهراتیعزت5

18محمد ابراهيم يوسفیسعيده6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی

(تربت جام)شعبه

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسنتذکرمعصومه1

15عليرضاجليلی رادمينا2

14ولی الهيزدانیمينا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4

0

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بجنورد                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14غالمعباسنگهبان جوزانحامد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

(فاروج                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18شاپورحسينیامير علی1

17عزت الهکريمی نورالدين ونديزدان2

17حميدمنصوریکيارش 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(مسجد سليمان                                         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15خان محمدحيدرزادهمبين1

17هدايتمحمدیفاطمه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

گتوند

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20بهروزندامتندا1

18حميدرضارستمیهستی 2

19محمدرضارستمیحميدرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری 

(شوشتر                       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18حنونبيت عبداهللمجيده1

18صفرسليم پورالهه2

17عبدالرحمنقربانیزينب3

17عبدالحسينعطايی زادهمعصومه 4

19محمد رضاجوکارمحمد 5

18عبدالزهراحويزاویمحمد 6

18علی حيدررشيدیابوالفضل7

20رضافيلیعباس8

19اسماعيلولی پورافشين9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (شوش    )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18محيیجاللیزهرا 1

18عباسحيدریليلی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سوسنگرد                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17رضارضايیراشين1

16محمدقنبریسهيال2

15سيد مردانميرساالریسيده رقيه3

15گرجعلینظریسعيد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رامهــــرمـــز   )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مهدیاميرینازنين1

17علیبيدمالفاطمه2

17عبدالرضاپورآرزمسميرا3

17حميدتعبيرزادهفروزان4

19اميرسجاديان مهرمعصومه5

17رحيمسعيدفرفاطمه6

16علیفيروزياننازنين زهرا7

16ناصرقائمینگار8

16مهدیموسوياننرگس9

18سيدمحمودبرزيگرسيدکاظم 10

16محمدپذيرشسعيد11

17طالبشکوریميثاق12

17عبداالميرصفايیمرتضی 13

18محمدرضاصادقی نژادغالمرضا14

17مرتضیکالنتريانعلی 15

15عبدالحسينگلخواهرضا16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (دزفول     )شعبه  

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ولیفوالدیالهه1

17عبدالجبارفهمیشيما2

17رستمگالبیفاطمه3

17مرادملکیپروين4

20خدادادملکیامير رضا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرمشهر               )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17رضااستاديانزهرا1

18منصورتنورهمعصومه2

18داوودرضايیحديث3

17حسين علیرئيسیاکرم4

17مجيدسعادت فرحمعصومه5

17ظفرعابدياناهلل کرم6

20نجففرهودیمجتبی7

17محمدمکیزهرا8

17احمدمهديانیزينت9

17عبدالحميدنام نيکفاطمه10

17مالکنيک روالهام11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بهبهان                         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18امرالهجوهریصديقه1

16ابوالفضلسلمانوندعباس2

17سهراببانو شعبانیحنا3

18حمدالهقنواتیليال4

19حسنمقدمعباس5

18حسينحيدریعلی6

18هدايتعباسیمهرانگيز7

16ابوعلیعبادیآسمان8

17بيژنخواجه ميرکیبهناز9

20محمدرضاتنکرمی باقری نژادالهام10

18ساتياريادگاریثريا11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ماهشهر                                       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17آيت اهللخرمجومهدی1

18احمدشيریسعيد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(     (ره)بندرامام خمينی         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیمحمدرضايیهادی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(باغملک                                       )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسينحياتیسارا1

16مهردادشنتيانیمبينا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آبادان )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ناصراميرخانیفاطمه 1

19فاضلبراتیآرش2

18حميدخسرویداود3

18داريوششاه ولیحسين4

17صايرعيدی پورفريبا5

17مهردادکرمیعسل6

17صفدرمحمدیسهيال7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ايذه                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمدپورابراهيمپريناز1

17علی حسينزکیمرضيه2

17خيضرقنواتیمرضيه3

17سيدجواداحمدپورسيده هما4

16غالم آقاصادقیپديده5

17زينلتقی پور بيرگانیفريده6

18ناصرآريا رادنيوشا7

18غالمرضابهنياستاره 8

18نورالهجراح زادهمرضيه9

17محمد حسينقرائتیسعيدرضا10

17سيدمهدینقيبیسيدمحمود11

18پرويزبهره دارمجتبی12

20پرويزقيصری نياداود13

17عبدالرضاعبياویمحمد14

18محمد علیعبدالهمحمد رضا15

16حسينسياحیمحمد16

19منوچهرکاوه باغ بادرانیکاميار17

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (اهواز      )شعبه   

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسينباقرینسرين1

19هدايت اهللحسن زادهشيوا2

19نعمت اهللرحيمی نژادعاطفه3

16ابراهيمصادقیکبری4

19شيرمحمدميریرامين 5

17غالمميردورقیخديجه6

19خوردعلینجف پورشيرمرد7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(انديمشک                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19بديع الهافشاريانماندانا1

18حميدبن رشيدليال2

20حمدیزيدونیخديجه 3

18عليرضاعباسیايليا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

عبدالعزیز عزیزی:        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اميديه)شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14اکبرصالحینرگس1

19کرمعلیمحمودیمهدی2

16محمدرضايارقلیماجده3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ابهـــر                          )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15اکبر افشار قاسمی ياسمن 1

16ميروهابوهاب زاده مقدم طيبه سادات2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دبی                     )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدحسيناميرخانیفاطمه1

16...بيت اخدابنده لوزهرا2

15اکبرشيخیسيما3

15محمدعزيزیفائزه4

17...نعمت اعليجانیفرزانه5

15مقصودمحمدیاقدس 6

15علینصيریمحمد امين7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرم دره              )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمد علیاحمدیخديجه1

14محمدباال بکلوعذرا2

15محمد حسينقارونیولی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری   زمستان 

(ماه نشان           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عمراننوریمهدی 1

20محمد علینصيریاحمد 2

18سيد زين العابدينحسينیسيده اکرم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (خدابنده    )شبعه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسينهمتیفرزانه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آرادان          )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عباسعلیاکبرپورکميل1

14سعيدايران بخشمحمد 2

17مصطفیزمانیمژده3

14سيداحمدخاتمیآيلين سادات4

16محرمشاطریمحمد 5

19سعيدفخاريانهانيه6

16سيدمجتبیميریزهراسادات7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سمنان                  )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17احمدابراهيم زادهالهام1

16محمد اسماعيلابراهيمیمحمد حسين2

19علی اکبراديب پورمحمد3

17محمد رضااشراقیمحمد4

16احمداشرفیبنت الهدی 5

16حسينعلیامينیمحمد6

14اميدسدهامير محمد7

16احمدصاحبیسعيد8

16سهرابصديقیمهتاب9

17محمدعلیعامریعلی اکبر10

17محمد حسينفتوره چیزهرا11

19محمد ربيعکريمیعلی12

17حسينمنتظریحسن13

محمد تقی یزدی:         نام و نام خانوادگی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهرود      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مرتضیابولیعليرضا1

19ولی اهللاستيریوحيد2

18علی اصغرگلينیفرزانه3

17قاسميوسفیسميرا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گرمسار          )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18محمدچاکرزهیارزو1

18نور محمدحسين برعبدالطيف 2

18محمد دهقان تنهارويا  3

18حسين صفریمونا4

19احمد فرهودیداود5

19ناصر فرهودیمحسن6

18عبدالعزيز قريشی درعلی7

17عباسعلیميرشکاراناهيتا8

19علی محمدهوتنگار9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(چابهار           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18خدابخش صمدیعبدالجليل 1

18عبدالحميدنورابی سرجوحميده 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سراوان                )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسينحيدری نژاداميررضا1

16علینخعیامير حسين2

15رضاناصریامير حسين3

15حبيب الهقرايیمحسن4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کنارک      )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17سيد علیطباطبايیفاطمه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(زابل      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عبدالصاحبباقریاسما1

15ضرغامعبدیحديث2

15مهرزادمرادیپريا3

15حميدبوستانیسارينا4

17جعفرحسينیعبدالعظيم5

14عبدالمجيدهاشمیهانيه6

15صفدرمحمدیحديث7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رستم         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15ابراهيمثابتزينب1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سروستان              )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15سيدعلیحسينی قيریسيده ساجده1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گراش                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مهرانامينیآرام 1

17داريوشاستوارصديقه2

17اسد قلیاسدیاحمد 3

17سعيداسدی نسبشهناز4

15سعيداميدوارپگاه5

16مجيداميرآبادیمائده سادات6

16عباساوليايیطيبه 7

16حسينباهریمحمد کاظم8

16محمد رضابرزگرزهرا9

15قاسمبهادریرضا 10

15اسفندياربهمنیفاطمه11

17ناصرپذيرامحمدرضا12

14محمد رضاثابت اقليدیالهه13

14غالمحسينجعفریاحمد 14

17غالمحسينحيدرپناهاميرحسين15

16محمدحسينخاکبازهانيه16

17سيدمحمدجوادخاکسارمليحه سادات17

15حسينخسروانيانخديجه18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آباده  )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عزيزرجايیليال19

18سهرابروستاژاله20

15پرويزشفيعیفرشته21

15احمدرضاشهرياریامين22

15احمدرضاشهرياریعلی23

16حسينصالحیابوالفضل24

15ابوالفضلصالحیپريچهر25

16ابوالفضلصالحیسياوش26

19نجفصالحیفاطمه27

15مهدیصفايیساجده28

16اسدالهطاهریزهرا29

16عبدالمجيدعليقلیانسيه30

15محسنفرخیحديثه31

15اسماعيلفرخیفاطمه32

15نظرعلیلشکری نسبعلی اصغر33

16علی اصغرمحمدیايليا34

14اسدالهمعمار مشرفیهما35

15اويسنعمت اللهیرژين36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آباده  )شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمد کريمنعمت اللهیفاطمه37

15احمد رضانعمت اللهیفروغ38

15علی اصغرنيکوپارسا39

16علی هاشمیزينب40

16اصغرهمتیمحمد مهدی41

16علی اصغريزدانشناسسميرا42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آباده  )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17يوسفبی نيازفاطمه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مهر    )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمودجاللی فاطمه 1

15امام قلیزارعی نجمه 2

16مجيد صادقینسرين3

16حسينغالمی طيبه 4

16مسعودغضنفری مريم5

16محمدصادقغضنفری مسعود6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نی ريز   )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عزيزاهللکوه پيمايیجمال1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ممسنی           )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدجوادباتميزفاطمه1

14محمد اسماعيلبهشتیزينب2

16غالمحسينپاکدلسارا 3

16محمدجمالیفيروزه4

14صفرحسينیزينب5

14مظفرالدينستونیفرشته6

-محمدجوادسرشناسبهيه7

15حسينعلیشريعتیمصطفی8

15اسمعيلشريف زادهفرناز9

16علیفريدون نژادفاطمه10

15اسکندرکاظمیليال11

15علیمغانلونرگس12

14محمد حسيننصيریفاطمه13

15محمدنوروزیفاطمه 14

15

16

17

18

:      لطفاً توجه فرمائيد

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماينده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کازرون                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17خان بابااسمعيلی نژادفاطمه1

17علی اکبربازوبندحميده2

16محمد حسينفسايیپگاه3

15غالمعباسقهاریفاطمه4

16عبدالرضامقتدرحانيه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی   محمد کاظم رحما نی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فسا                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عبدالرسولرحمانیمحمود 1

16پيروزنوروزیفاطمه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

شعبه سپيدان

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-سعيدمعمارسينا 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 داراب

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14کرامتنوازندهناصر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خنج                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14احمدانصاری نژادفاطمه 1

15محمدرضافرهمندشعله2

16عليرضايوسفی سيمکانیمبينا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرم بيد                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

حسین اسدی:         نام و نام خانوادگی 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدرزقیفرناز1

14فرهادرزمخواهمحمدرضا2

18گشتاسبطاهری علی3

14ناصرهنریسمانه السادات4

14قاسميوسفیفاطمه  5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

حسین قلیچ 

خانی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

95ديماه    (جهرم                )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عباسرضوانیسکينه1

14غالمحسينيارمحمودیماةده2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

پاسارگاد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسينرضازادهاسماعيل 1

19محمد رضاعلمداریزهرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(استهبان                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15امينهرمیجهان1

14علیرستمیراضيه2

14هانیشريفیمونا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (اوز    )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مسعودابراهيمیآال  1

14رحيمابراهيمیمليکا2

15اکبراسکندریمهسا3

16عبدالرحمنجمالیابراهيم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (ارسنجان     )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15پرويزپوياخسرو1

14سيدرحمانسجاديانسيده فاطمه2

17مختاربهمنیعليرضا3

17تيمورزارعیزهرا 4

15يارمحمدگل محمد زادهمهرزاد5

15قاسمفالحیزهرا 6

16محمدجعفرپورخديجه7

15منصورخليفههاجر8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (مرودشت      )شعبه  

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16پرويزاحمدینيلوفر1

17صمداخالص حقيقیسوسن 2

16يحيیاسدی زيد آبادیصديقه 3

15کورشاسمعيلی پورمهسا4

15محمدجواداوجیزهرا5

18عظيماکبریفرزانه6

14غالمرضاپور غالممهسا7

16محمدتدينمليحه8

16عبدالهتفکراعظم9

16فبدالرسولتواضعیسميه 10

18فارسجعفریسهيال11

14حسين علیجمشيدیليال12

14علیحاجتیپريسا13

17ابراهيمحجریزهرا14

15سيد محمد حسينحسينیسيده زهرا15

15سيد حسنحسينی رچیآمنه16

15خليلحقيقتفاطمه 17

15قاسمخرم منشالهام 18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (شيراز      )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16احمدخطاپوشطناز19

15عبدالرسولخواجه پورساره 20

17عبداهللده بزرگیمريم21

16اله بخشرضویمريم 22

16نادرروستاراضيه23

16چراغ علیزارعطاهره24

15خليلزارع خفریزهرا25

14دارابستودهساينا26

17رسولشاهداعیمرجان27

18اسماعيلشمسزهرا28

15خدادادشکریفاطمه29

17نوروزعلیشيبانیفاطمه30

17محمدصلح جوشهين31

15حميد رضاطاهریزهرا32

16عبدالرسولظريفیفريبا33

15محمد جوادعابدين پورنجمه34

16محمد علیعباس زادهزينب35

14محمدگودرزی شيرازیشيما36

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (شيراز      )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15فتح علیمختاریفاطمه37

14پرويزمختاری ايگدرماه ناز38

14محمد باقرمسافریفاطمه 39

15جانبازنظریستاره 40

18عبدالرحيمنوری مندپريسا41

16علی اکبروطن دوستشهناز42

15عبدالوهابکريمیزهره43

14عباسکالنتریمرضيه44

14علی اصغرکمال دارصبا 45

14حجت الهابراهيمیعلی اکبر 46

15علی پناهاسفندياریحسين علی 47

14قربانعلیاسماعيلیمهدی 48

17ابراهيمافسریمجيد رضا49

16عبدالعلیباستانیآرش 50

15حاج قلیتبريزیرضا51

16جعفرجمشيدیمهدی 52

14سيد درويشخسرویسيد حبيب اهلل53

14علی اصغرخشياراميرعباس54

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (شيراز      )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18کرمخورسندمحمدرضا55

15اله ياردهقانيانمحمد56

14حسنديانت طلبقاسم 57

-مهدیدينکانینيما58

15منصورذنوبیمحمد 59

14عبدالرسولسبحانیاميرمعين60

14عليزضاصادقیمحمدرضا61

14حبيب الهصيفی زادهمحمد کاظم 62

15بهزادفروتنرضا63

17حبيب الهميرزايیمهدی64

15اسماعيلکوه گردمهدی65

66

67

68

69

70

71

72

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (شيراز      )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16صادقصالحی فردعلی 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آبيک                                          )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16روح الهرحمانیعلی1

15محمد جوادسعيدیمحسن 2

20کاظمطاهرخانیشايان 3

15محمد جوادلشگریحسين4

17محمد جوادلشگری محمد حسين5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تاکستان               )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16رمضانعلیآجورلوزهرا1

20خيرالهبخشیمريم 2

19شيرعلیمحمدیمحدثه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الوند      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسيناکبریيگانه 1

18محمدکرمیسينا2

18داودزينلیامير حسين3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اقبالیه

آذربایجانی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اقباليه                                                 )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18ولی الهدهقان پورسميه 1

18جمشيدعلی نژادتهمينه 2

19قاسممحمد پورحميد 3

16عزيزمهاجرمحمدابراهيم 4

16علینجفیمهسا 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بوئين زهرا)شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19سيد مصطفی ابراهيمی     سيد عرفان 1

18علیانصاری   ريحانه 2

19سعيد اوتارخانی   محمد صادق3

16صفت الهآقاجان پور  آزاده4

19علی محمدتاجکی  الهام5

17محمدچراغ چی ها محمدزاده   فاطمه6

17عباسحسن بيگی   زهرا7

16صمدخليلی    صبا8

18کاظمذوالقدر معصومه9

18حجترجائی  زهرا10

18ابراهيمسعدی  حديث11

17حميدسعدی  عليرضا 12

16غضنفرشامنصوری  شهال13

15نقدعلیطهماسبی  فهيمه14

17علیغياثوند نويد15

17سيد فوادکهربائی بلقيس16

17امان الهمافی  الهام17

16مجيدمحمدپور احمدرضا 18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  دی ماه 

(قزوين                              )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مجيدمحمدپور امير رضا 19

17محمداسماعيلنادری  اعظم20

16بهرامنصيری    زهرا21

16بهرامنصيری  زهره22

17محمد حسنيعقوبی مينا23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  دی ماه 

(قزوين                                      )        شعبه 

     دوره مقدماتی 

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمدعلیاسقائیمونس1

15بهروزافشينحسين2

14رضاباقری پورمنصوره3

14فاضلبحرانی پورريحانه4

16عين الهبدرخانیفريده5

15قاسمبرام زادهفاطمه6

14سيدمرتضیتحويلداریفاطمه سادات7

16سيدعلیرضوی پناهفاطمه سادات8

15محمدعلیرئيس علیزهرا9

16سيدمحمدشريفيانعظيمه10

14حجت اهللشمسیسحر11

14نعمت اهللصالحیمطهره12

14قنبرطاهریمهری13

14ابوالفضلغفارزادهسيمين14

16جوادفراهانیحامد15

14عبداهللقادریمرضيه16

15نظامعلیقديمفاطمه17

16ناصرمنتظرنيافائزه18

16سيدعباسميراسدیزينب السادات19

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قم                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمداسدزادهامير امجد1

15م حمد وسيمامينیايران2

15مظفربهراميانبهرام3

14ابراهيمييريانیسارا4

14ابراهيمپيريانیگالويژ5

16طالبداربویالهه6

16محمد طاهرطاهايیسنور 7

15محمد صالحغفاریگالويژ8

17محمدفتحیمحمدزاهد9

15لطف الهفضعلیوجيه10

15صالحگزنهشيوا11

14عبدالهمفاخریفريده12

17حسن مرادیمحمد13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سنندج                                   )        شعبه    

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدعباسیکورش1

15محمد امينجوانرودیرحيم2

18عبداهللوطنیهوشيار3

14محمدکاردانینگين4

16محمد علیحيدریژاله 5

15خليلدرخشاسماعيل6

15محمد امينروخندهمهربان7

14حامدمينويیسيد محمد8

15محمد کريماخگردلبر9

16جاللامينیشمسی 10

16شريفارژنگیفاتح11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مريوان                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18قوجعلیدادخواهپريا1

17صالحامينیدانا2

16محمدصالحزادهزاهد3

15عليرضاحليمیفردين4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سقز                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عزت اهللحق شناسآرش 1

17ناوخاصفاتحیسوسن2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (کامياران        )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14انورخورشيدیکارو1

14مظفررضايیارسالن2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ديواندره                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

        نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مصطفی پروانه اميررضا 1

15حسينعلی اکبریعرفان 2

14اسماعيلآذر همايونصادق 3

18محمد علی حقيقی پاک سجاد 4

15رضاخادمی بهاره5

14محمد رضاخالقیصابر6

15محمد حسيندرزينی نسيم 7

14جاللدانشرادنگين8

14رسول شاهملکی اميررضا 9

14ايوبساالری محمد جواد10

14علی اصغردرويشینرگس11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سنقر                    )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسيناسدیمعصومه1

17حسيناسدیامير2

18محمدافضلیکاووس3

18حميد رضاايرانمنشنيلوفر4

17حسنايزدیفاطمه زهرا5

18محمد علیبرجیآناهيتا6

15محسنبيگ زادهاميرحسين7

17محمدحسيبیصهبا8

19سيد اسماعيلحسينیسيد حامد9

16سيد مصطفیحسينی روح االمينیهليا سادات10

17سيد علیخوشروصبا سادات11

16حسينخيریپروين12

17محمد ظفردامردانمحمد تقی13

17غالمدزفولیصدرا14

16غالمدزفولیطاها15

17اميردالورینفيسه16

15محسندهقانیفاطمه17

16محمد رضادولت آبادیفاطمه18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

(کرمان               )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسينرحيمیويدا19

15محمد رضازينلی ده بااليیزينب20

16ماشاالهشکيبامجتبی21

17ماشاالهصابرینغمه22

16اصغرصالحی زادهمحمد صالح23

16امان الهصباغليدا24

14محمد حسينعابدينیآوا25

16عبد الحسينعباسیکارن26

16قاسمغالمعلی زادهفاطمه27

15محسنفهيمیسارا28

16احمدقاسمیمهران29

16سيد محسنمحسنیزينب سادات30

15محمد جوادمظفریآزاده 31

15عليرضاماليیمحمد حسين32

16عبد الکريممنصوریمريم33

14سيد مجتبیميرزايیسيد محمد مهدی34

17احمدنخعی مقدممعين35

16محمدنظریزهرا36

17جوادنوروزیمحمد حسين37

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرمان               )        شعبه 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدرضااحمدیزهرا1

14جواداحمدیمبينا2

16محمدرضااحمدیزکيه3

14محمدتکاونداميرعلی4

14سيدمحمدرضاحسينی دهميریسيدمحمد5

14علی اکبردانشینرگس6

16ارسطوسلطان زاده اسدیاسما7

15محمدتقیمجيدیسلمان8

14رضانبوی زادهرقيه9

16حسيننبوی زادهرضا10

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کوهبنان      ) شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17سيدرضااماندادیسيدمحمدحسين1

16علیبنی اسدیبهاره2

16علیسيدینرگس3

16مسعوددهقانی پشترودیمهدی4

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (بم      ) شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17علیاناریمحمد1

14ماشااهللبرق کاراسماعيل2

15خسروصادق گوغریرضا3

16يداهللمحمدیالهام4

15حميدمحمودی ميمندیفريبا5

16ريحاننورمندی پورمحسن6

18ريحاننورمندی پورمينا7

8

9

10

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (سيرجان     )شعبه  

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16اکبرتقی پور حسن آبادحسين1

15عباسعرب نژادحميد 2

15محمدفدايیطه عباس3

17غالمحسينملکیمحمد4

16ناصرمهدوی ميمندايلين 5

     دوره مقدماتی

:      لطفاً توجه فرمائيد

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماينده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (رفسنجان      )شعبه  

:جمع تعداد مردودی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مجيداسدیاميرمسعود1

16علی محمدرياحی مدوارفريبا2

16حسنساالریمرضيه 3

16اميرقنبریداوود4

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (شهربابک      )شعبه 

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15کرامتاسکندریجميله 1

14منصورسعيدی گراغانیفاطمه زهرا2

16اکبرکمالی مديحشيما3

15يوسفيوسف زادهبنت الهدی4

14اميرقلیافشاری پوررضا 5

14علی اصغربيدشکیرضا 6

14علیخالصینعيم7

16صمدرستم زادهمجيد 8

16تقیاورينیفرشاد 9

14محمودمجازی دلفاردیمهدی10

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (جيرفت      )شعبه 

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18رضا خان آزادی افشين 1

15سبزعلی آبتين رسول 2

16حيدر آرمند ليدا 3

16جواد آقا بيگی صفورا 4

16همت علی ابراهيمی دنيا 5

18اله مراد احمدی ريزوندی  فاطمه 6

16شريف احمدی مريم 7

16اله مراد احمدی مريم 8

15علی رضا بهشتی زادهيوسف 9

18اسمعيل بهرامی  حميد 10

16ثمين جسری فرناز 11

14ولی جعفری محدثه 12

18رحمت چوبتاشانی شيرزاد 13

16سيف اله خلقی سميرا 14

18حميد رضا خاکريزان نگين 15

14سيد صفر خاموشی سيد آرش 16

14اسد دژاگه پاشا 17

17حاجی زين العابدينی حميد رضا 18

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (کرمانشاه       )شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19کريم زندی طلب امير 19

16فريبرز  زمانی  امير محمد 20

15عين اله زارعی  صبا 21

17حسين رضا سياهکمری نازنين 22

14کامران سوماری امير محمد 23

19عبدالمجيد صائب علی 24

14جهانبخش صالحی  برديا 25

14کريم طاهری امير 26

18اصغر عزتی مهدی 27

17درويشعلی عزيزی اميد 28

16محمد عظمی قلعه شير ين 29

15علی اشرف عزيزپور هستی 30

15صفر قاسمی علی حيدر 31

15صيد حسين قاسمی مسعود32

18الياسکرمیفرشاد33

18يدالهکريم مهمانیگيتی34

16نورخداکوليوندمريم35

18علیمحمدی پناه ليال36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (کرمانشاه       )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17يدالهمحمدی نسرين37

14نوالهميرزايیدنيا38

18بهمنمحمدیرضا39

14همايونمقدمیشاهين40

18صحبتنظریعباس41

19عباس علینادریشهريار42

17حيدرنورمحمدیشکوفه43

14داريوشياوریصدف 44

19آزاديزدانی پوربهزاد45

17سليميارینعمت46

47

48

49

50

51

52

53

54

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (کرمانشاه       )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حميدخانيانارسام 1

17ابراهيمتوحيدی پياماکبر2

14فريدونرستمیصدرا 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

صحنه

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

رضا حاتمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17غديرمسکينیباقر1

19اسکندرمحرابیسهيال 2

16حسينعلیعباسیمنيژه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (هرسين       )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علی حسين  پايکوب نگين1

15هومنطهماسبی هژير 2

16محمد علیفتاحیبهروز 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالم آباد غرب                                            )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

علیرضا حسینی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14قنبرپارسهفرنوش1

14عزيزالهسهرابیآرمان2

14فرخيعقوبیسودابه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (قصر شيرين       )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18نصرت الهحسين پور سمنگانیمحمد1

15محمدولیروشن ضميرطاهره2

15عباسصحرايیمحمد3

16علیگداریاکبر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کنگاور                                         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17کاکا جانبازیفرخنده1

17محمد رضاقره قانیمهرداد2

17سيد برهانموسویسيد محمد امين3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گچساران )شعبه

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ولی باقريان مصطفی 1

17رحيم بی نياز ناصر 2

18جان محمد پناهی فاطمه 3

18بمان طسوجی علی 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(چرام                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18سيد يوسفتقویمحمد1

18آقاچترآذرحميد2

16علی ميرزاصيادی دهنوحميده3

16خداويسرئوفی پورنسرين 4

18الياسروائیاعظم5

16مهرانکوثریمارال6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ياسوج     )شعبه   

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18قاسمآبرودصاير1

17سيامکاسماعيلیآريا2

18علیبهزادیامير حسين3

16مرادسپيدنامهصادق4

17سيد غظنفرگنجيانیزهره السادات5

18طالبمسعودیجواد6

16محمد علیرضائی نژادابوالفضل7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (دهدشت       )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14احمداحمدیمحمد1

16محمد حسينآدينانجمه2

15غالمرضاآگاهیمعصومه3

16محمد حسنعامريانمحبوبه4

14قاسمفرامرزیمحدثه5

18محمدمختاریفائزه6

15مجتبیزنگانهاميرحسين7

16مجتبیزنگانهاميررضا8

17غالمعلیبختياریمهراله9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (گنبد          )شعبه  

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدغالمیرقيه 1

15پرويزصباغريحانه2

15سهرابسايرینازنين فاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (آزاد شهر           )شعبه  

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علی محمدکياکبری1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (کردکوی                )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19...ضياء ابائیسمانه1

18علیجعفریافشين2

15ناصرکوهنشينیابوالفضل3

17عباسطوفانی موقرهدی4

15احمد رضاهالکوفاطمه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (راميان               )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18حيدر علیبنی کمالیسيدفضل اله1

15قربانبهرامیعلی 2

15ابراهيمجعفری نودهالهام 3

15ناصرخراسانیمحمدمهدی4

17عادلدرگاهیسولماز5

15محمدرضارضوانیعلی 6

17علیسمواتیمهناز7

16علی اصغرشايان مهرندا8

15محمدعلیعالئیصفا9

17بهرامعلیفرهادیفريد10

17محمدحسينقاسمیعليرضا11

15حسنکا شینوشين12

17محمد دوردیکرتوماججالل13

14علی اصغرکريمیعاطفه14

16محمدعلیمرادیليال15

17محمدمسائلیپژمان16

14سيداحمدموسوی نيامريم سادات17

15مهرعلیميرزايیآرزو 18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گرگان                )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17نصرت الهاحمدی  سه دهیآمنه1

15فضل الهحقيقت شناس  کماچالیريحانه2

18محمدربيعی گيلوائیهاجر3

15منصورمينوئی رشت آبادیمونا4

19محمدرضامنتظری چهاردهمعصومه5

14حسينيزدانی کياسرائیسوگند 6

19اسماعيليگانه اشمان کماچالیزهرا7

14مرتضیجهانیمسيحا8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آستانه اشرفيه                                  )        شعبه 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عوض پور آتنا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سياهکل              )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17جابرآيرم لویمائده1

16محمد مهدیاحمديانآرمان2

15فيض الهبابا پورمرضيه3

16محمد رضافتح جاللیعلی4

18اسماعيلجعفریمحمد علی5

16محمودخدابخشسپهر6

18محمدربيعیحسين7

19جعفرقلیشيریمحمد  رضا8

16ابوالحسنفالح مرتضی دوستسيده رقيه9

16مجتبیفرح بخشپويا10

16قاسممقصودیمائده11

17عيسیملکیصاحبه12

14مظفرنجفیسامان13

18محمد رضامحمدیمحمد حسين14

18اکبرمردی فرداميرارسالن15

16

17

18

(الهيجـان            )        شعبه 

دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عتيرضا شادمان ديبا1

14سيد ضياءالدين پاسبان کوملهسيد محمد جواد2

15ابوطالبعليزادهنرگس 3

16علی قاسم پور پرشکوهمسعود4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(لنگرود            )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19محمداقدام طلبسميرا 1

15اکبرجويندهمهديه2

20مختارحسين پورمجيد 3

16رضاحسين زاده فردعلی رضا4

16محسنخسبیآيدا5

18کاظمرسولیآسيه 6

18کاسعلیزاهدمرضيه7

20يوسفسامت خيرانديشعلی8

17حاجیصفریليدا9

19رضاعادل ويشکايیمژگان10

14اصغرعدالتمهدی 11

18رجبعلیفالحمحمدرضا12

16حسينگرفمیمهتاب13

18مختارمحسنینسترن14

18عمرانمحمدیفاطمه15

20هادیمعافمهری16

15محمدميرزايیآزاده 17

18عبدالمطلبيحيی پورمازيار 18

17ابوالقاسممحمدخانیفاطمه19

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رشت                                 )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عليرضاپورگل محدزهرا1

14علی جانرمضانیزهرا2

19کريم الهکاظمی تکليمیمريم3

17منوچهرملکمهسا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رودبار                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16يدالهسعيدی نيافاطمه1

18حسينحازمی گواسرايیمعصومه 2

14فرامرزقاسمیفريدون3

16محمدعلیمحدثکميل4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه رودسر

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

علی قنبری

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16بهروزاردالن راداوا 1

17علیزاهد چکوریازاده 2

17هادیفرزانهزهرا 3

17ولیکاظمیعاليه 4

20بهروزنيکمرادیبهناز5

18حسينهيرادفاطمه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(صومعه سرا                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19عنايت الهپورقربانی ديناچالیخديجه1

17اويساحمدنيا کوهستانیحميد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

کیوان سهرابی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رضوانشهر                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسننيک کارنوری1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندرانزلی  )شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18مجيدحميد زادهمهدی1

17جوادحسين نژادیفريد2

17خانوردیمحسن نياآزيتا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آستارا                  )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی     عادل ضابطی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17موسیمرسلی جواد ماسولهمحمدرضا1

15سيدعلیمقدم ضيابریسيده الناز2

16صائقنجفیامير3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ماسال           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی     عادل ضابطی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14اويسحسين نياابوالفضل1

15ارسالنخادمیابوالفضل2

15ارسالنخادمیستايش3

14مهرانرحمانیمليکا4

19رمضانرمضانیابوذر5

14اسماعيلرمضانیمحمدتقی6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(املش             )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی     عادل ضابطی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16نادرآزاد ميوهمهناز1

16منصورآذرمیفاطمه2

14غالمحسينکميجانیفاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فو من              )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20محمدکريممحمديان فرديداله1

17محمدنيک روراوریمينا2

19جهانبخشکوشکیزينب3

17محمدحسنعبدینرگس4

17مصطفیعبدیمحمد پرهام5

18جالينوسعرب زادهصديقه6

18علی حسيندهقانیليال7

17علیرامک نزادمينا8

17مرادابوافتحیغالمرضا9

16سهرابآدينهرضا10

18پرويزبرخورداريان خورسندیسيما11

18هبت الهروزبهانیمهدی12

17هانیرياحی مدوارزهره13

17هوشنگساالریفاطمه14

18ابواقاسمسربندی رادراضيه15

17روح الهشاهوردیفاطمه16

17داودشجاعی ريسیاميد17

17محمدحسينشهابیفتانه18

به نام خدا

(بروجرد       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عين الهصابریمريم19

15محمدصامتیسينا20

18علیضيالدينیفاطمه21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بروجرد       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عبدالرضااميريانصدف19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

(کوهدشت      )        شعبه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مصطفیپيرهادیهانيه19

15مرتضیجودکینيوشا20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دورود           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20سيد محمدسجادیزهرا سادات1

16محمد مهدیصالحیاحمد2

20آيت الهکريمیفريبا3

19عباسلکسحر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ازنا           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16برانازاربرخورداریمهدی1

17عزيزحسنوندمحمد2

18سياوشرحمتیماهان3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الشتر                    )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حجتلطف آبادیزهرا1

14ابوالقاسممخلصيانحسين2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نکا      )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16اميراحدیهمتا1

18شعبانباقی زادهليال 2

16ابراهيمحالجسمانه3

16قربانعلیشيرينفاطمه 4

15عباسعبدالهیامير محمد5

18حسينعلیکيميارودیطيبه6

15حسنمحسنیآرمان7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تنکابن      )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15جهانبخشازوجیفرزان1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کالردشت         )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16علی ارديبهشتی اطلس 1

18احمداسدی سميه 2

14سبزعلی اهلل ياری ابوالفضل 3

17مهدی اويارحسين سميه 4

17حسن پاينده حسامالدين 5

16علی اصغرپرويز فرزانه 6

14علی اصغرپرويز عرفان 7

15عباس شعبان نتاج اميرحسين 8

15مهدی جويا حميد رضا 9

17سيدمهدیحسينی ايمنیسيد سارا10

17امان اله رسولی ربابه 11

17علی اصغرشاهکاليی مهديس 12

17رضاصفرزاده محبوبه 13

16ميرزاعلیعابدی فيروزجايیاحترام 14

14علیعبداله زاده محدثه 15

16رضوان عنايتی محمد 16

14سيد مصطفیعلوی سيد فاطمه 17

17عبدالهعليجان نژاد بائی هاجر 18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (بابل     )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حميدراکيايیريحانه 19

17سيد مختارموسوی طاهره 20

16رحمت الهمهدوی ملکشاه  سونيا 21

18جعفرمهديان فرزانه 22

14حسين نصراله تبارمحدثه 23

17مصطفی وانوی گراناز24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (بابل     )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19علیحسينيانفاطمه 1

17حسيننجفیساجده2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (بهشهر     )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16کيامرثابوالقاسمیکوثر1

17نادرقلیجعفریشيما 2

17کمالحاجی زادهمهشيد3

14مهربانحاجی ملک خيلیمحمد4

16سيدابوالقاسمحسينیسيده مريم5

15رضاساميانفاطيما6

17علی اکبرعمويینرجس7

16عباسغفاریتارا8

16سيدحسينقاسمیسيده معصومه9

17علی قاسمیيلدا10

17محرابمحرابیالهام11

17علیمحمودیکيميا12

15سيدمهدیموسویسيدرضا13

14بهروزنجفلومريم14

14محمدرضاوالهی ريکندهعلی15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (قائم شهر       )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16سيد اسماعيلآقاجانپورسيده محدثه1

16ستاررضاخواهحسين 2

14سيد جوادسيدیسيده راضيه3

15علی محمدطالش حسينیطاها4

16اسرافيلغالمیالهام5

16حسينقلی نژادمرضيه6

14علی محمدمهدی آقايیطاها7

14عباسنياستیپريا8

14مختارنيک فرمحمد9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

               دوره مقدماتی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (رامسر        )        شعبه 

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مسعودبيدلمحمدرضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (ساری        )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مجتبیاذر مهنا 1

16عليرضارضوائياناميرعلی 2

17محمودشادمانزهره 3

17غديرعبدی کوکباغیمهناز4

17سيد حسنمدنیسيده سميه5

16محمدرضانعمتیآيناز6

17رستمنوربخشسهراب7

17قدرت اهللنوروزیروزبه 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (محمود  آباد            )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علی اصغرعشقیعليرضا1

14عباسقلیقبادیطاهره2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (آمل            )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19بهروزخزايیامير حسين1

15صالحدريسمعصومه2

18ابراهيمشاهمرادمحسن3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (نوشهر          )        شعبه 

               دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15امراهللاسدیيوسف 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

سید مهرداد 

مهرابی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(محالت                       )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19سيد جوادابراهيمیسيد مرتضی1

14محمدسليمی آشتيانیمهسا2

14ابوالفضلعلی هاشمی آشتيانی طاهره3

14سيد اميدميری آشتيانیفاطمه السادات 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اکرم نبی زاده

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آشتيان                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مهدیاقبالزينب1

17بهزادبابايیصبا 2

16سعيدخلج امير حسينیکبری3

16داودرايگانمريم4

16محمد اسماعيلرستمیزهرا5

16قاسمسبزی کارصبا 6

16منصورطاهریمحمد7

16حميدرضاعامرهمحمدمتين8

17مهدیکهنسالثمينا9

14ناصرنجفیعسل10

16علی ياورنيالدمعصومه 11

12

13

14

15

16

17

18

19

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ساوه                                          )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسنپژمانزکيه1

14مصطفیحبيبیوحيد 2

14حسين نوايیفاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تفرش   )شعبه  

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15احمداله دادیحسين1

16محمدحسينغفوريان پيرنياآزاده 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شازند                        )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدابن علیعليرضا1

15مسعوداحمدیپرهام2

15داوداسدیمحمد مهدی 3

14علی پورمقدسنسيم4

14بهرام علیطاهریعلی 5

14بهرام علیطاهریزهرا6

16علی رضاقاسمیاميد7

14ابوطالبکرمیمهديار8

14محمد رضاگيالنیمحمد مهدی 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خمين                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمد رضاابراهيمیمهرسا1

14عباساردواللوزينب2

14سعيدانصاریساينا3

15اکبربهرنگیماهان4

17فتح الهبوالحسنیآنيتا5

16ذبيح الهخراسانیالينا6

18کوروشراهزانیامير حسين7

14سيد احمدسادات امينیالينا8

17سيد محسنفسادات مير کمالیريحانه9

16حسنشمسیبهار10

15حيدر علیصابریمريم 11

15صفرعسگریفاطمه12

15جوادعسگريمهر آبادیعاطفه13

14شکرالهعنايتیمحدثه14

15حسينمحمد دينیفاطمه15

16داودمطلبیزينب16

15حسام الدينهزواهآريانا17

14رضاهمتیدانيال18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اراک               )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عبدالمحمدافشارفاطمه 1

18خسروتوجهسياوش 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کيش                          )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14سليمانجعفریفاطمه1

-محمدحسين پورميترا2

15عبدالغفوردهنگیمريم 3

14عبدالرحيمشاکریسعيد4

-علیکشاورزکيميا5

14محمدرشيدمرتضویمهشيد6

14علیمشوشفاطمه 7

14سيد عبداهللمعصومیعاطفه8

14جابرمنصوریفروغ9

14محمدطيبهاشمیپروين10

14محمودهاشمیعبدالرحمن 11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بستک)        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16غالمرضابحری معصومه1

14عبدالرضاجعفریسمانه2

15محمد مهدیمير جعفری زينب السادات3

-محمد مهدیمير جعفری سيد محمد صالح4

-هدايت نيکخواهمهرداد 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندر عباس    )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18بهاءاهللسليمی صداقتصفورا1

18نورمحمدسوخته زاریراضيه 2

17محسنشمسمريم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(اسدآباد                      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14يوسفتراکمهياشار1

16محمدمهدیرحمانی  يگانهنيما2

14محمدصادقی رهبرحسين3

14ذبيح اهللعربیمعراج 4

14محمدرضامختاریشيما5

14محمدنقویمرضيه 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(بهار                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مهدیتاجوکمحمد حسين1

16محمدقاسمجامه بزرگسکينه 2

15مجيدسورینازنين  زهرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(تويسرکان   )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20هادیزارعیفاطمه 1

16حسنقربانیمنصور2

18محسنمهرابیاکرم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(کبودراهنگ    )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدآقايیحسين1

15حسينآقايیياسين 2

14علی نجفحمزه لوزهرا3

15جوادجوادیمحمدمتين4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(مالير                      )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18احمدايوت وندمهناز1

18يارمحمدتکلوفائزه2

17يارولیجوادیزهرا3

17خسرورحمتیزهرا4

16خدامرادسيفیشيرين5

20مجيدشهبازیطاهره6

16نصرت الهصالحیمينا7

18سيد احمدعطاریسيد محمد8

17عزيزالهقياسیعرفان9

19هادیموسيونداکرم10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(نهاوند   )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17جعفرابوترابیفرنوش1

15غالمحسيناسفندياریمعصومه2

18سليماناسکندریزهرا3

18نصرت الهاکبریکلثوم4

14ابوالحسيناميریشهين5

14مجيدباللیآنيتا6

14ابوالحسنبهرامی جومريم7

18محمدبهرامنسياوش8

16صادقپويندهساره9

17محمدعلیحق خواه فردروح اله10

14علی اکبردژگيرستايش11

16عيوضعلیراز داریمرتضی12

16عليرضارجبیفاطمه13

15مصطفیرجبینگين14

15علی اکبرزورمندمحمدحسين15

17رضاسبزواریسپيده16

17ناصرطريقتی تابشفاطمه17

14يوسفعابدينی نشاطزهرا18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(همدان  )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14شاپورفتحيانميترا19

15علی اصغرقدرتیمحمد حسين20

14مهدیکامرانیکيميا21

15جوادمالميرسارينا22

15محمدمريانجینرگس23

17سيروسمعظمیپرستو24

16جهانبخشملکیمهرداد25

16سيد حسنموسویسيدمحمد امين26

18همتعلیناموررضا27

17علی  ولی محمدیبهرام28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(همدان  )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14سيد حبيب اهللجاليیسيد جواد1

17کاوسزارعمريم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ابرکوه

        سید محمد هدایتی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ابرکوه                         )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14احمدثقفیمريم1

-مهدیجعفریعلی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

(اردکان                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-سيد محسنسيد محسنیزهراالسادات1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

نرجس دهقانیزاده:        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مهريز                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مجيداقبالبهاره1

14اميرعباسامامیزهرا2

14سيدعلی محمدامامیهوريه سادات3

14مهدیتوکلیاال 4

17مهدیتوکلیزينب 5

14مهدیحبيب زادهفاطمه6

14مجيدزارعمبينا7

20بمانعلیعلمچیابوالفضل8

14هادیغفوریهديه9

14محمدکاظمکالنتریکيانا10

16مهدیموحديانزينب 11

20علی اکبرنوروزیمحمدرضا12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ميبد                                           )        شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مجيدجبينيانفاطمه1

16بمانعلی روستايیمحمدجعفر2

15محمدعلیشيخ پور فاطمه3

16محمدغفوری فاطمه 4

16نظام کرمی محمد 5

19حسين معمارزادهمريم 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

95دی                                                                       (يزد                         )                                                                          شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد

محمدمهدی راضی:         نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18يحيیسيفیهستی 1

17پرويزاميرمعافیزويا2

19علیکاظمیبهنام 3

18محمدپورزرگرمحمدجعفر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

                                                           (آمريکای شمالی                     )                                                                          شعبه 

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19حبيبنصيری رادزهرا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تايپ گرددو درج کد ملی و شماره شناسنامه 

.الزامی می باشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

                                                           (سوئد                   )                                                                          شعبه 


