
ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدرضاابراهیمی بنفشهزهره1

20مجیدامیرمحمدیانچنگیز2

20حبیبامیرمیرانمصطفی3

16خیراهللبخشیپارسا4

18سیدموسیجوادی دیبازرسیدجعفر5

15حسینحاجی الف خانیامیررضا6

18سلیمانحبیبیحسین7

17فیروزخدادادعلی8

17مقصودخردمندیالناز9

15داوددانشمندپورسیمین10

14سلماندروگربایرام11

15محمدرستگارنیاناصر12

14علیسلیمانینیما13

15صمدشمسعلی زادهملیکا14

14پرویزصالحکیارش15

16فریدونطباخیسینا16

14قاسمعظمیآرمین17

17منصورقاسمیدریا18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تبریز                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

95زمستان - نتایج امتحانات سراسری دوره متوسط 

( به ترتیب الفبایی استان )



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16جعفرکرجانیفرزانه19

16فیروزمحمدپورحبیب20

14نجفمحمدی اعجبیامیر21

14عباسمحمدیان ثمرخزانهادی22

15عباسعلیمطلبیمهدی23

19کریمملکوتی نیاهانیه24

15سیدعلیمیرصمدیسیدرسا25

15بابکنوریآرتا26

16سعیدوزیریانفتانه27

16زین العابدینهمدانلوالهه28

19میکائیلیوسفیوحید29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تبریز                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15کریممحصلیمهدی1

15عبدالحسینفیضی عین الدینمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بستان آباد  )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی  علی بابا زاده



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19علیپورعلیجبرائیل1

19نجفجعفر زادهجواد2

19محرمحسن خانلوفاطمه3

17محرمحسن خانلوصدف4

16توحیدقنبریحدیثه5

16رحیمکریمیجعفر6

16حمیدهنری علمدارینیما7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

جلفا

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14کریم کاظمی امیر حسین 1

14محمدمختاریعلی2

17میر قدیرنساجی میر مهدی 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سراب                                )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17ولیپیربیراممیالد1

15مهدیجوادیانامیر2

14علیحسین قلی زادهحسین3

16علیرضادهنوردنرگس4

15حمیدراهبیمریم5

14رجبعلیزمانیلیال6

15غالمحسینقدسیسحر7

14علی اکبرمحمودیه تلیعلی8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شبستر         )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16حسنعلیفاتحیدارا1

14یوسفگرمرودیامیررضا2

17پرویزشاکریسمانه3

15سعیدپزشکیآیدا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

میانه



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14میر قاسمرضاییسارا 1

17فرجمیرزائیسیروس2

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  

(اورمیه                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:      لطفاً توجه فرمائید

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17علیزارعینارون1

17پیمانکریمیمهران2

20غفورمحمدیسلیمان3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بوکان         )        شعبه 

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

منوچهر رضا زاده

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عبداهحسین قرنیمانی1

15حاصلدادپرورعلی2

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پیرانشهر                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17فیروز جمشیدی محمدرضا1

15واحدچراغیبنیامین2

17طاهرشافعی محمدحسن 3

15مطلبرستمیشایان4

16غیبعلی سمایی امیرحسین 5

20حسن طلوعی ساجده 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تکاب                                            )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20محمداسداله زادهمهرداد1

18فیض الهاسدزاده چورسیسمیّه2

17علی اصغربهمنیمحمد3

20ذوالفقارزینال پورمهدی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خوی                        )        شعبه 

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19غالمعلی اعیانیاکبر 1

17صابرایرانی خواهبنیامین2

-مهردادحسنلورضا3

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 تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سلماس                              )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیرضاصمدیامیر رضا 1

-افسرفیضیهادی2

-علی اصغر قدیمیامیر مهدی3

15رضامحمدیانسحر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهین دژ            )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20علیپیریمحمد1

16محمدکاظمی زادعلیرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

میاندوآب

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حمزهباقریمینا1

17حسنجاللی زادهزهرا2

16محمدزینیفهیمه3

20عبدالسالممعروفیشهریار4

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 تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نقده                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

خانم رحیمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18موسیصباغ صدیقفرهاد1

20عباسرضاییشهرام2

19مجیدعلیزادهزهره 3

16رحمت الهکردیمحسن4

16براتمحرومی اردبیلیسلیمان 5

17کالم الهمحمدزادههاجر6

20محمودمحمد غریبانیمجید 7

19براتعلیباباپورعلیرضا8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اردبیل                                       )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

خانم رحیمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15ثابتحبیب پورمحمود1

16طهماسبمصطفاییسودابه2

17ابراهیممیر مرسلیحمیده 3

15مهدیموالییفاطمه4

16حسننوروزیحمیده 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خلخال                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمد تقیاژئیانمریم1

16مهرداداسدینگار2

14مهردادایلبیگی پورپرتو3

14داوودابراهیمیشقایق4

14حسینبدیعی نژادفاطمه 5

15مرتضیتاجمیرریاحیمهناز6

16محمد نبیتسلیمیزهرا7

14محمد علیپوربافرانیسارا8

14منوچهرجهانبازییلدا9

17علی اکبر جعفری هرندیابوالفضل 10

15عبدالوهابحدیدیمحمد11

16مهدیخواجهاحمد12

15فریدوندانش منشفرشاد13

15عزیز اهللرامتینربابه14

15سعیددلیل گویاسین15

17حسینعلیزارعآالله16

14طاهرساسانیفاطمه17

14غالمرضاشجاع پورنازنین زهرا18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(اصفهان                                  )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16سید مهدیصادقیمینا19

15مرتضیقنبریانرویا20

14حسنقاریمحمد21

16سیدمرتضیمیرلوحیعطیه سادات22

17عباسمیرمحمدطاهریمحمدرضا23

16محمودمسائلیبهار24

15علی اکبرمجنونفروزان25

15سعیدهاتفیمهدی26

14محمد علیوکیلیزهره27

16احمد رضاعلیمرادیالهه28

14رمضانعلیبهرامیزهرا29

14ید اهللواعظفرحناز 30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اصفهان                                  )        شعبه 

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسنپورابراهیمیمهدی1

16عبدالصمدرحمانمحمد صادق2

14علیمزروعیسوده3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آران و بیدگل                                            )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علیرستمیسجاد1

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(برخوار        )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسینامان الهیمحبوبه1

-علیرضاباقریکریم2

14جوادبهرامیمینا3

-نورالهپرندهمبینا4

14اصغرجوهریزهرا5

14اکبرحاجی حیدرییونس6

14نصرالهخان احمدیعلی7

14عبدالهزارعیعلیرضا8

14محمدصاذقسالمیحدیث9

14عبدالرسولصرامیعلی10

14اسدالهغالمیمهری11

14پرویزفخاریفاطمه12

14ابراهیممحسنیمریم13

14سیدحسنمیرکاظمیفرشته سادات14

14محسننیکدلزهرا15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خمینی شهر                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدتقیشریعتیزهرا1

14اسماعیلگرجینوید2

-منصورمایلیالهه3

14ناصرمحرابیانسحر4

14علی اکبرمحمدخانیشکیال5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خوانسار                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مسیح اهللاسکندریانمحمد مهدی1

14محمدحسندانشوریانامیر پویا2

14احمددائیسعید3

-علیرضوانیمحمدصالح4

15ابوالقاسمقاسم قنبریمحمد5

15حجت اهللمحمدزمانیمحمدعلی6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دهاقان                 )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14دیدار قلیبهرامیانزهرا 1

14اسفندیاربهرامیانمهدی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سمیرم                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17سیدرضاباب المرادسیدحمید1

17حسینعلی کوچکی خورزوقیمریم2

14حسینعلی کوچکی خورزوقیمرضیه3

14محمدفخروئیانسوزان4

14فریدونفروهرنجمه5

14محمودقدیری خورزوقیبهاره6

16رضاکریمی نوکابادیمجید7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهین شهر     )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-رحمت الهاسماعیل پور سمیه 1

14محمدرضاانصاریفاطمه2

14مصطفیسهیلیمحمدصادق3

14حبیب الهماهرزهرا4

14احمدرضا ممیزمحسن 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهرضـا                 )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسینداداشیفاطمه1

19حسندهقانیلیال2

17حسینسلیمانی نسبکوثر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

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

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کاشان                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدابراهیمفتوتسودابه1

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گلپایگان            )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمد رشیدی هانیه 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 متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14باباجانبهرامی کرکوندیزهرا1

14امراهللثریاسیما2

-مرتضیزمانیفرزاد3

14همایونعباسی مبارکهنرجس4

15احمدمحمودیصدیقه5

15فاضلمشرفیانمنیژه6

17مذکورنادریکیارش7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مبارکه                                          )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عبدالرضااحمدیدینا1

17رضاشکوریمریم2

16مهدیصابرمائده 3

14محمدمدنیان محمدیمنیره4

17مرتضیمحمدی محمدیزینب 5

6

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

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نایین   )شعبه  

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-اکبرمهدیهمحمد متین1

15داودبراتیعلیرضا2

14اکبرمجتبی پورمحمدمهدی3

17اصغرحمزهمهدی4

15غالمحسین پویامیترا5

15مجیدفاضلعلی 6

16حسنعلیستاریسمانه7

15مانده علیسلیمانیانراضیه8

16حمیدایوبیحسین 9

14ابوالفضلشیرازیمهدی 10

14سید حسینآقا بزرگیالدن11

12

13

14

15

16

17

18

زینب محمدی:                 نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نجف آباد  )شعبه  

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14قربانعلیآذرپیشهآتنا1

17جهانبخشاصل زعیمستایش2

16جهانبخشاصل زعیمسما3

14مهدیبذرپیشهبهزاد4

17یعقوبعلیبکانمریم 5

16داودعلیحاتمیحمیده 6

16سیداکبرسادات رسولسعیده السادات7

15داودساسانی نژادمحمدمهدی8

18عباسفالح پورلیال9

18عزیزقنبریمریم 10

17محمدقیاسی شجاعسعید11

17شهرامعباسپورفاطمه 12

17قدیرعلیکبیری رنانیمرتضی13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ساوجبالغ                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16ابوالفضلخلجحمید رضا1

17نصرتخیرخواهزهرا2

17افضلدولتیمهدیه3

17علی محمدروستاییحدیثه4

16علی محمدروستاییزهره5

18غالمعلیشعفی زادهزهرا 6

19علی احمدشفیعیسارا 7

17علیگرشاسبیمریم8

19نقیمحققسمیه9

17حمیدنورینادیا10

16ناصرنوذریامیر مهدی11

17علی محمدیوسفیثنا 12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فردیس                             )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16رستگارابوالقاسمیحسین1

16احمدابونصریشادی2

16مصطفیاسدیسمیرا3

17محسنآقاجانالهام4

16علی محمداقبالی شاه آباداعظم5

17غالمرضااکبری نژاداکرم6

17سید مرسلانصاریسکینه7

15ولی الهبابا مرادیسولماز8

16احمدباباییبهاره9

16احمدباباییطیبه10

16محمدباقریراضیه11

16علیپورشرفیابراهیم12

16غالمعلیتعمیری اهوازینازنین13

15اسحاقتفرشیشمسی14

17اسمعیلتوفیقیمریم15

14حسنجاگیریطاهره16

18حسنجبارزادهسهیال17

17بهروزجزایریشیما18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج              )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17جاللجلیلی نیاندا19

16علی جانجمشیدیانصبریه20

17علیجوانبختاحسان21

16علی اصغرچاره سازمحبوبه22

17افشار          چائیچی نصرتی   فرزاد          23

16محمدخدامیزهره24

16مهدیخدریمهدیه25

16رمضاندست افکننیوشا26

17علی رضارحمانی الرکچیپریسا27

16کریمرحمتیزینب28

16علیرستگاریآزاده29

16سیف الهروستاییاسماعیل30

16میرحیدرسریریحوریه سادات31

17ابراهیمشریف زادهجواد32

16علی حسنشهرستانیشادی33

15علیعبادیلیال34

15عزیز اهللعراقیان فرشیوا35

16رضاعزیزالهیفاطمه36

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج            )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16ابوالقاسمعزیزیمحسن37

17مجیدعزیزی داغیانسوگند38

16علیعسگریشهال39

17محمدعلیفرجیمجید40

17امان الهفریدمهناز41

17سید حسنقدیمی چکوسریسید محمد42

16غالمعلیمحبی نژادآزاده43

15غالمحسینمعماران دادگرنوید44

15قادرمهین سارانفاطمه45

15سیدمجتبیموسوی منشآیالرسادات46

16محمودمینوچهرلیدا47

16رضانائیجخدیجه48

18رضانصیریسیاوش49

16ابوالحسنهاشمیپریسا50

17احمدولی شاهعوضفاطمه51

17محمدیوسفی فردریحانه52

53

54

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج               )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17علیبهزادی زادهآرزو1

18علیبیگدلیامیر محمد2

17اسماعیلتک فالحعلی محمد3

17محسنزارعی نژادزهرا4

17نعمت الهکرمیلیال5

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نظرآباد                                           )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسیناکبرزادهاکبر1

15سیف الهباقریانمهدی2

15نامداررحیمیندا3

17محمدجعفرزادهعبدالعلی4

17برات الهخاکسان پوری آبادیمژده5

16محمودشکریاسحق6

15عبدالرضاصادقیانمهسا7

19حسنمرادیطاهر8

18مهربانمنتیبهروز9

17علیمنصوریفرهاد10

16مرادمنصوریحداد11

18داودناصریمیثم12

17علی بازنصیریسعیده13

14جبارنورمحمدیحدیث14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

ایالم

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

-هادیکرمیحیدث1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

ایوان غرب

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20کریمزینلیکلثوم1

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  

(خارج از کشور    )  شعبه  دبی 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18حیدرباقرزادهطاهره1

15حیدرشادمانعبدالمحمد2

19محمدجعفرعباس زادهاحمد 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(برازجان                              )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20علیابوالحسنیمحمد امین1

14علیرضااحمد زادهمژگان2

17محمداختر شناسعبداالمیر3

19نصیب الهاژدریمیثم4

17عبدالمجیدافضلیحدیث5

18خدارحمبازیارزینب 6

16رضاجمالورویا7

15محمد حسینحیدر آبادیامیر رضا8

15علیخجسته فرصدیقه9

16محمدغریبیحمید10

19فرهادکیائیمریم11

16نصرالهموحد نیانگار12

16کوچکعلیمیر عالئیزهره 13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بوشهر                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19حسیناکسیرسمانه1

17حسیناکسیرصفیه2

16عبدالحسیناکسیرسمیه3

17غالمباقریفرزانه4

14 جمالپورمقدمپدرام5

16بهیارچمن پیرامهدی 6

18محمدصبورنوید7

18ابراهیمکریم نژادلیال8

16حسنمظفریزهرا 9

18محمدقاسمیابوالفضل10

16احمدعبدالهیامین11

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

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

    

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(جم                                           )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20جعفرمعصومیداریوش1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

جزیره خارگ

ابراهیم خلیلی 

فر

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

جزیره خارگ

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17غالمحسینتیموریفخرالدین1

17حسینعاشوریراحله2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دشتی)شعبه

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

حمید ذاکری/        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16علیقدیمیامیرحسین1

18علیمدرسفهیمه2

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دیّر  )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدجواد                   سمیه     دریانورد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندر دیلم                   )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20اسماعیلاحمدیالهه1

18رضاجاتوتمسعود2

19عبدالرضارحیمی زادهطاهره3

17علیشقاقیمحمود4

16محمدنیک شعارشهربانو5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کنگان )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16اسماعیلاسماعیل زادهابراهیم1

16مصطفیبیراتیراحله2

17غالمحسیندهداریزینب3

15ارسالنبهروزیسمانه4

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 تایپ گردد و 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  

گناوه

     دوره متوسط

        



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20محمدعلیابوالفتح زادهمهدی1

20اکبراشرفیسجاد2

20حبیب اهللباباییمهناز3

20هدایتبادپاسمانه4

20قاسمپارسا جمروح اهلل5

20علی پاشاجعفریشهرام6

20حسنجهانگیری اسدفاطمه7

17منصورحبیبی فرنفیسه8

20جوادحسینیسحر9

20خدارحمسرائیغالمحسین10

20رجبعلیسرمستذکیه11

20علی اکبرشیرازیزینب 12

18محمدرضاصفاییمحبوبه 13

18مرتضیعابدیحنانه14

20محسنعباس بگلوتینا15

15اصغرفالحزینب 16

20علیگماربهناز17

20علیرضالطف بخشحسین18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالمشهر)        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17ابوالحسنمحمودآبادیندا19

19حسینمحمودیمینا20

17منصورمروتیمینا21

20مرتضیمالییریحانه22

15قدیرمهدویفاطمه23

16حسینمیرملیکا24

20بایرامنیکنامفاطمه25

17علی اکبرواحدیحمید26

20محمدهادییارمحمدیاکبر27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالمشهر)        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16ایرجرنجیمهدیه1

20مجیدفیضیمریم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اندیشه                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17کتاب الهخرمیسارا1

19سوادقربانپورمحمود2

19محمدمداحیکبری3

20عمرانولی پوررقیه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پاکدشت                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

        نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18قاسمرحیمیمجید1

19سید محمدرضاطباطبائیسید مجتبی2

20عبداهللنصرالهی قهیمحمدحسین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پیشوا                                      )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19مجتبیابراهیم آبادیاحمدرضا1

18ضامنابراهیمیفرناز2

18محمدابوالفضلیعاطفه3

20محمدحسناحمدیحسین4

15مهدیاحمدی رحمت آبادیستاره5

20احمدارژمندعرفان6

15غالمحسیناعتمادزادهساناز7

18علیافتخاری طرقیمرضیه8

19نامدارامیریزهره9

20موسیامیریمحمدرضا10

20علیرضاآقاباباییسارا11

19عباسآئینیشیدا12

20حسینبابازاده خوشکنابسپیده13

20محمدباستان فرعارفه14

16بهروزباستانیآندیا15

18لطیفباقری نسبپریسا16

18روح الهبهبودیفاطمه17

18امیرنقیپهلونژادامیرمحمد18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران     )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17شمسعلیتقی پوربهناز19

17علی اکبرتورئیالهام20

16احمدثابتیحسن21

16ابوالحسنجلیلیپریسا22

20عبادالهجمالیانسعید23

17فیض الهجهانشاه لوفائزه24

17محمدحسینجهانمردیفریبا25

20مظاهرحدادی سیاهکلیمهرداد26

18کوزادحسینیمحدثه27

15محمدحسینینگار28

16رمضانعلیحیدریمحبوبه29

15حسینحیدری علویامیرحسین30

18کاظمخدام فینیامیرحسین31

14محمدرضاخسروجردیزهرا32

17حسینخسرویسوده33

19علیخلعت آبادیندا34

18روح الهخلیقیچنگیز35

16اله یارخلیلی جعفرآبادفهیمه36

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران     )        شعبه 

     دوره متوسط

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مسعودخوشنودی رادفاطمه37

16داوددودانگهمریم38

17حسینذوالفقاریمریم39

19اسالمرام فرسولماز40

17فرهنگرستگار شریعت پناهیشهرزاد41

18رمضانرضائیمریم42

16عبدالعظیمروزیخواه زاویهالهام43

17حسینزارعی حاجی آبادیفاطمه44

15منوچهرساری اصالنیگلرخ45

17محمودستودهمحبوبه46

19رضاسوریمهدی47

20حسینشاهسوندمحدثه48

20علیشهبازعاطفه49

20سلمانشیخیباباش50

17حسینعدالتی وحیدراضیه51

16حیدرعلیعلی محمدیمرجان52

20حسنغالمیمهدی53

15علی محمدفراتیامیرسعید54

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران     )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19احمدفرجیحمید55

15احمدقادری نیکوفاطمه56

17محمدحسنقجاوندفائزه57

19جعفرقربانپورطیبه58

19عزیزکریمی نیاکاظم59

15نصرالهکشاورز حمیدپریسا60

15عباسکولیوندمریم61

18کاظمالریمونا62

15محمدهادیمحمدیفهیمه63

17علی اکبرمحمودیزهرا64

20فخرالدینمدرسیحسن65

17جعفرمرادیمعصومه66

18مسعودمشایخ کندس کالمحمدرضا67

16محمدرضامقدم نیاعالیه68

18سیدداودموسویسیدعلی اصغر69

15سیدمجیدمیرانملیکاسادات70

15رحمت الهناخدامائده71

16منوچهرنامه ایتندیس72

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران     )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19فیروزنائبیمحمدصادق73

18شمس الهنجفینرگس74

15حجت الهنصرتیعطیه75

19نورعلینظریانمینا76

18هادیوفادارعلیحسین77

18علینقیوهابی دریاکناریعلی اکبر78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

        

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(تهران     )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19حسینایگه ایسید محسن 1

17علی اکبراثباتیالهه2

17محمداصغریامیر حسین3

16علی محمدآقا بیکیعباس4

14غالمرضاانتظار خیر ریحانه 5

18اصغربشارتیفرناز6

17بهرامی عمارتیمحمد7

15فیروزبیاتآرزو8

17جبرئیلترغازهعسگر9

14مهدیجفائیمریم10

15محمد سعیدحاجی صفر علیمریم11

15امیر ناصردریامیر علی12

15محمودرازقندیسمیه 13

15محمدرازقیشفیقه14

17عبدالوهابرفایی شمالینازنین 15

17علیروزبهانزهرا16

16حجت اهللروزبهانیزهرا 17

14یونسزارعمهسان18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشیب                                             )        شعبه 

     دوره متوسط

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمد  زارعیونس19

18خسروزورمند اکبرزادهسارا20

17محمد اسماعیلسرائیسعیده21

18ید اهللسلطانیانفریدون22

15جوادشاکرینعاصفه 23

17محمد رضاشریف مطلقندا24

18مهدیشکفتزینب25

19عباسشمس بید هندیمحمد رضا26

-اکبرصفویآناهیتا 27

17محسنصمدیمحمد علی28

18فریدونطالب زادهشاهین29

18محمد جوادعارفینفیسه30

17محمد جوادفائزی پورمتین31

16محمد حسنفطوره چیشادی 32

15حسینقنبریزهیر33

17سید حسینکثیریهاسید کمال الدین34

18سید جعفرکمالیزینب السادات35

18علی اکبرکمائیمحمد حسین36

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشیب                                             )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمد صادقکیهانیفائزه 37

14محمد رضاالهیجانی افخممهدیار38

14الهیجانی افخمیاسمین39

17حبیب اهللمزینانیفرشته40

16غالمرضامحمد اسماعیلیفرزانه41

15حسینمحمدی دوم سرخسیاشرف42

18ولیمعصومیحامد43

19احمدمقانیزهرا44

14اصغرمکارمیاسمین45

17جوادموسویعفت 46

19محمد رضامنتظر حقیقیمهدیه47

19داوودنظرمعصومه 48

16صمدنوری زادحمیده49

17یحیینویدعلی 50

15منوچهرنیکخواهپروانه 51

17ید اهللهاشمیریحانه52

15محمد رضایزدانیپگاه53

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشیب                                             )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19حبیب الهرستمیرخساره1

19اکبرنصیریعلی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دماوند                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19احمدعسگریعلیرضا1

18رجباخگریالهه2

18رحمانتقی زادههاجر3

18جمالنادری پوررضا4

18حفظ اهللپیراییغالمرضا5

18علیاستادغفاریسمیه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رباط کریم                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

        

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15مهدی قلیامامقلیمعصومه 1

17علیرضاامامقلییاشار2

16شیرعلیجاللیمحدثه3

16یدالهچیانیمسلم4

18اباصلتحاجیلومریم 5

16علیحسنلوملیحه6

16علیحقیقیمریم 7

15علیحقیقی 8

16شمس الدیندمیرچلومحمدرضا 9

14شمس الدیندمیرچلوپریسا10

18مصطفیدهقانی تفتیمهناز11

20علی رحیمیعلی محمد12

15عیسیرضاقلیمژگان 13

16سلیمانسلیمانیسولماز14

16عالعسلیصبا15

15محمدفاتحیمینا16

15جانعلیمبارزریحانه17

18محمودمحمدیمهدی18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قدس                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

        نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17جعفرمهماندوستزهرا19

15رمضاننباتیجواد20

18رمضان علیواشقانیاحسان 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قدس                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15احمدامیریشیما1

15سیدرحیمحسینیسیدرضا2

15اصغرسهرابیداود3

16عبدالرضاصداقتمهشید4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهرری  )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

20علیاسدالهیارسالن1

18محمودایروانیراضیه2

19علی اکبردرخشیحدیثه3

16...عبداراهییگانه4

20حمیدرمضانیفاطمه5

18محمدعلیسرلکالله6

16شهروزسروشیانایلیا7

18حمیدصادق پورآمنه8

17...سیف اصادقیمحمدحسین9

15میرداودقریشی امینفاطمه10

16ناصرمحمدپورلس پنجاهکلثوم11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهریار           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18حیات الهاشکانی پورفرزانه1

18محمودبرزگرعلیرضا2

20محمدسادینسارا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قرچک               )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16اسددرخشانمحمد1

-اسماعیلسحرخیزمحمدرضا2

14غالمحسینشیرازینیما3

14بهزادفالحآرش4

14سیدجلیلقاسمی نژادسیدعلی5

-علیقلی زادهابوالفضل6

14اسماعیلقنبرلومحمدطاها7

14محمدرضامحمدیامیر8

15اباصلتنجاتمحمدحسین9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

( متفرقه مرکزی      ) 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20حسیناشجعیمحمدمهدی1

18محمدحسینحسن زادهسمیه2

19محمدرضائی ابیانهبهاره3

20حسنسیاررودسریمجتبی4

20فرهنگظفریمرجان5

18محمدحسنفیض آبادیمحسن6

20محمدرضاکوهستانیکمند7

20علیلطیفیانپویا8

18اسدالهمحمدیمنیره 9

20محمدرضامهمومناهید10

18محمدنعیمیآذر11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  دیماه 

(واحد رسالت         )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15ابوالقاسمبداغی سنقرآبادیمحمدعلی 1

16ابوالقاسمتفضلی هرندینرجس2

19یدالهترکاشوندمرضیه 3

14احمدعلیتیموریفریبا4

16یدالهحبیب پورحیرانزهرا 5

20کرامترضاییلیال6

16اکبرداودیپریسا 7

19هوشمندسناییمحمدعلی8

15زین العابدینقنبریانمریم 9

16علی اکبرکاظمی نژادمعصومه 10

18جبارنصیریمعصومه11

17حجتنادریشیما 12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری   

(    واحد شرق     )       

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

20عبدالکریمآذرافزامحمدرضا1

18علیرضااحدی خانقاهرسول2

18ایازاحمدیمصطفی3

17علی توانایی رنجبرمحمدامین4

20غالم حسینرجبیمحمدمهدی5

19اقبالرعناییفرزان 6

20سید عباسعمادیسید مجید7

15علیمعتمدیسعید8

20علیرضامهدویزادهبهنام9

20ابوالفضلواالزادهمحمدصدرا10

19محمدرضاابن رسول صنعتیسعیده11

17یوسفافشاریماندانا12

20علیرضاامین غفوریالهام13

20سیدجوادحسینیسارا سادات14

20مسلمحمزه زادهمینا 15

18اسکندرسورانیمحبوبه16

20محمدسورانیفاطمه17

17سیدجاللشفیعی نژادسیده زینب18

17علی یوسفی رادطاهره19

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد غرب                   )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14علیرضاابدیهاله1

15امیرعبدالعلیثنا2

20احمدمحمودیحسن3

20قهرماننوربخشعسگر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

میرفندرسکی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد قلهک                   )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18محمد حسنبهرامپورفاطمه1

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  

(                     واحد قیطریه              )        

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18حمیدپسندیده سکاچایمبینا1

19رحیمفیروز بیگدلیشهاب الدین2

20امیر اصالنکشاورز مهرمحمود3

19مسعودمحمد وردینازآفرین4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

        

واحد کارون

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19شهریارانصاریعلیرضا1

19مهدیعبرت آموزمیترا2

18علیبصیری تهرانیآوا3

15محمدصالحیمهدیار4

20احمدکوشانکتایون5

19محمدمهدیامانیحانیه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد فرمانیه                                               )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19محمدخاکیالهه1

17صدراهللرحیمیزهرا2

19عباسعلیزادهراحله3

17غالمحسینمهابادیعلیرضا4

18قاسمهداوند میرزاییلیال5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ورامین                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17علیابوطالبعسل1

16بهیاراستوار نسیم 2

16رحماناحمدی موحدمریم 3

16شمس علیاختریحسن 4

18داوداصالنی نژادمعصومه 5

15علیرضاآرگونعلی6

19محمد تقیبراتیزهره 7

16فیض علیبقائی قره اونه ابوالفضل8

20محرمعلیپیریسولماز 9

20حسن سرآبادانی تفرشی ناهید 10

15محمدرضاجعفریفرشته 11

15احمدحمزه لویزهرا12

17اکبرخلج لرستانیفاطمه 13

14علیرضاخواجه سعیدیعطیه 14

17رضاداوریسپیده 15

15حسینراه پیمازهرا 16

15مجیدربیعیطلوع 17

17حمیدرضارضا زادهسالومه 18

18علی اکبرصالحی محمد 19

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد انقالب                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16مهدیعبدیزهرا20

19خوشیارعرفانیامیر21

18علیرضاکریمیحسنا22

18محمدرضاگیالنیسودابه 23

16صفرعلیلشنیزهرا24

16یدالهمحققیسعید25

17نیازعلیمستقیمیفرزانه 26

16منصورمنصوریبابک 27

16مرتضیمیرآخوریمحمدصدرا28

16ابوالقاسممیرزائیارمیا29

15محمدنادری شانجانینیوشا30

15احمدنصیریمرضیه 31

18محمدولی پورسکینه 32

16غالمیداللهی شربیانیناهید 33

34

35

36

37

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(واحد انقالب                  )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19خسروتوجهسیاوش1

18عبدالصمدافشارفاطمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(جزیره کیش                  )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14رضاایمانیملیکا1

16سعیدجعفریاننیلو فر2

15علی اکبرحمزه جونقانیهاجر3

17اکبرخادمی دهکردیسارا4

16حجت اهللرضایی سرتشنیزیزهرا5

17محمد رضاریا حی دهکردیپریسا6

16خدامرادشایستهاکرم7

15بابکطاهریامید8

17احمدفوالدیشادی9

17احمدفوالدیشقایق10

17حسنقهرمانیانشبنم11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شهرکرد

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16منوچهراحسانیفاطمه1

16علی یارشمسیاعظم2

19مجیدطاهریمحمد هادی3

16عبدالکریمکریمیان بروجنیآتوسا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بروجن                                   )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18رضاامینی نیاداریوش1

15غفورپناهینسرین2

14محمدجهانبازیساغر3

14محمدمحمدی فارسانیعلی4

16قربانعلیمردانی زادهعلی5

15عارفهیبتیبهار6

15جهانگیرهیبتیفاطمه7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فارسان                                )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15حسینوکیل زادهرسول1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید روح اهلل فریدونی:         نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بشرویه                    )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عباسابوترابیرضا 1

18رجبعلیجهانی نیافرامرز2

17ابراهیمغالمینرگس 3

14غالمرضایونسیمحدثه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

بیرجند

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عباسفرهادی طاهره1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فردوس                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علیاسدالهی دشت بیاضفاطمه1

15عباسخداشناسعلی2

16سید علیرضاقاسم زادهرابعه سادات3

16نوشادمحمدیفاطمه4

15محمدنوروزنژادزهرا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قاین                               )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

20حبیب الهپناهنده مقدمسمیرا 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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بردسکن                                           )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمودایران خواهسمیرا1

16یحییتوحیدیانایمان2

16هادیمبارکیمارال3

17جوادمرادیمبین4

17یار محمدهراتیعزت5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تربت جام)شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19عباسجعفری رادهاشم1

19حبیبطحانیاعظم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تربت حیدریه     )شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمدحسناسالمینادیا1

18اسماعیلاسماعیلی مقدمراضیه2

17مجتبیخسروانیمحمدمهدی3

16حسینخسروجردیمحبوبه4

17محمددولت آبادیسپیده5

20محمدذاکریعلی6

17محمودسالمیبهاره7

16محمدرضاشیخ االسالمیمهشاد8

17غالمرضاکرمانیمحمدجواد9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سبزوار                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-سیدحسینجوکار قوچانیسیدامیررضا1

14حمیدرضاحبیبیمجید2

15عقیلخادمینازنین3

15حسینشکرینرگس4

15اسماعیلصادقیفائزه5

18پیرعلیفالحیمحمد6

15محمدفالحیمهدی7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

حمیدمیکانیک

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قوچان                               )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19سیدرحیم رحیمیسید اسداهلل1

19حسن زاده عباس ادریس 2

17حشمت شمسایی علی 3

16سید علی سیادتی سید محمد 4

18سیدمحمدرضا سلیمانی سید سجاد 5

20سیدجلیل قادری سیدمهدی 6

19حجی اسماعیل قنبری رضا 7

16مرتضی مرتضوی مصطفی 8

19محمدجواد مکنونی داود 9

-میثم شبان ستایش 10

15علی لطفی فاطمه 11

16محمدرضا کشوری مریم 12

15سید محمدموسوی سیده مهدیه 13

15محمد محمدی مقدم مریم 14

14علی اکبر محمدحسینی فدافن مهشاد 15

14محمدرضا نوایی مهدیه 16

15علی نجاتی پور محدثه 17

16حسن نخعی زهرا 18

16سیدمصطفی حسینی سید سمیه 19

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کاشمر                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عیسیشریفی مندعلی1

16هادیکاظم نژادرضا2

15محمدمظلومامیررضا3

14عباسعلینیک پورمصطفی4

15حسنیدالهی شهریبهار5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گناباد                     )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18غالمرضااحمدالحسینیسیده الزهرا1

16قنبراحمدی فرزهرا2

15عباساسماعیل زادهمعراج3

16محمداکبریالهه4

16ابراهیماناری مومن آبادیمحمد5

14علیایزدی پورحسین6

14علی اکبربلوچ قرائیسمانه7

15ابراهیمپاکدل مارشکمریم8

16خدامرادپسندیدهمهران9

15سیدمصطفیپشنگخدیجه سادات10

16مهدیتقی پور خدربیکغزاله11

17رضاتوسلیمبینا12

17ابراهیمتیمورینسرین13

20هادیجعفریراحله14

17مهدیجعفریمهسا15

16شاه باباجمالی نژاد حلیمه جانیمرضیه16

18صمدحسنی رادفرزانه17

17محسنخاکپورساجده18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد                )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17علیخدادوستزهره19

16عبدالحمیدخیاط زادههانیا20

17کیومرثداش سوزمحمدتقی21

16موسیدبیریشهناز22

16محموددهقانی حصارجاللسمانه23

15حسینرجبیفاطمه24

15عزت الهرحمتی سینیزینب25

16حسنزحمت کش گلستانیاحسان26

16محمدباقرساغروانیریحانه27

15کاظمسعادت منشفاطمه28

16مسعودسلیمانی خرمدشتینجمه29

14محمدجوادصادق زاده یزدیحمید30

15سیدصمدعلمی حسینیسیدعلی31

14سیدمحمدباقرعلوی رضویسیدمحمدحسین32

17محمدابراهیمفرخیمریم33

19علیقره گوزلوئی طرقیفرزانه34

15علی اصغرکارگر قویمهتاب35

16امیرکاریفاطمه36

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد                )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17غالمرضاکازریانربابه37

15مهدیکریمی جاغرقمحمدجواد38

18مهدیکناقستانیفائزه39

17سیدمحمدمهدیگرجی نیاسیدالیاس40

16سیدمحمدمهدیگرجی نیاسیدیونس41

16رحیمگلریزمهناز42

19احمدمتبسممهران43

17محمدرضامحمدزادهنفیسه44

15سیدمرتضیمحمدزاده موسویسیده فائزه45

17محمدحسینمختارزادهسیدمحمد46

17محمدمرادی نوغابیطاهره47

15سیدابراهیمموسوی نیکسیدجواد48

15محسننجف زادهعرفان49

15محمدنصیریزهره50

18غالمرضانیازی ترشیزمحبوبه51

17محمدرضانیریفاطمه52

15سیدعلی اصغروزیریمریم53

17سیداسدالهیگانهسیده آرزو54

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد                )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16ابوالفضلگلبافحسین1

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مه والت)شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محسنآریافراهورا1

16ابوالقاسمباقیوحیدرضا2

17مجتبیداغانیدرسا3

17حبیب الهدشتکیزهرا4

15مسعودسعادتی متین5

17سعیدصرافانایمان6

17علی اکبرمظفری پارساشهربانو7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نیشابور)شعبه

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15براتعلیاجتماعیالله1

15علیرضاجلیلی رادمینا2

14محمد علیجوان شیردانیال3

-مهرداددستپاکسپهر4

-مهرداددستپاکسهیل5

14حیدرعلیمجردآسیه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بجنورد                                           )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17بدیع الهافشاریانماندانا1

18حمدیزیدونیخدیجه2

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

امیدیه

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16نورالدینآرزمحمید1

15عبدنبیدالوندعلی2

14حمیدرضادهقانی شوییاسین3

16هدایت الهحسن زادهشیوا4

18نعمت الهرحیمی نژادعاطفه 5

18شیرمحمدمیریرامین6

16سعیدمفروندیبهار7

18خوردعلینجف پورشیرمرد8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اندیمشک                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15غالمرضابهنیاستاره 1

14غالم آقاصادقیپدیده2

14ناصرآریا رادنیوشا3

14علی اکبرمعظمیسمیه4

16جواداحمدپورسیده هما5

16محمودصراف زادهندا6

16ولیداوودی منجزیزهره7

19پرویزقیصری نیاداود8

14عبدالرضاعبیاویمحمد9

15منوچهرکاوه بادرانیکامیار10

15محمدعلیعبدالهمحمد رضا11

14پرویزبهره دارمجتبی12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

اهواز

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17ناصرامیرخانیفاطمه1

18فاضلبراتیآرش2

15حمیدخسرویداود3

15صابرعیدی پورفریبا4

16مهردادکرمیعسل5

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ایذه                                           )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیمحمد رضاییهادی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(باغملک                                          )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17احمدشیریسعید1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندرامام خمینی                         )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15داوودرضاییحدیث1

16حسین علیرئیسیاکرم2

17نجففرهودیمجتبی3

18مجیدگندمیعلی4

15حمیدهیبتیرضا5

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بهبهان                )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19خدادادملکیامیر1

18مرادملکیپروین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرمشهر                                )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18محمدهادیاسپیدندا1

15مهدیامیرینازنین2

15علیبیدمالفاطمه3

15عبدالرضاپورآزرمسمیرا4

17امیرسجادیان مهرمعصومه 5

15رحیمسعیدفرفاطمه6

16حمیدصانعی نیابهار 7

16مهدیموسویاننرگس8

17سیدمحمودبرزیگرسیدکاظم9

16محمدهادیپذیرشسعید 10

17نادعلیپورسخاییرضا11

16عبداالمیرصفاییمرتضی 12

15مرتضیکالنتریانعلی 13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزفول                                           )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16عبدالستاربهبهانینوشین1

15علی اصغربهوندیوسفیزهرا2

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

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(رامهـرمـز     )        شعبه 

     دوره متوسط

        



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیسرخهفیروزه1

15صفرسلیم پورالهه2

17سلطانعلیقربانیزهرا3

14سعیدبیاتعلی4

15محمد رضاجوکارمحمد5

17عبدالزهراحویزاویمحمد6

18رضافیلیعباس 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه شوش

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدحسینقائمی کیاابوالفضل1

14احمدرضاباغبان زادهمحمدامین2

15محمودپوست آشکنابوالفضل3

14حسینشاهولیفاطمه4

15مرتضیموذن زادهمولود5

17محمدرضارستمیحمیدرضا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستانی 

(شوشتر                )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمد رضااستادیانابراهیم1

14ولیاسکندریمهران2

15کوچکعلیجهانگیریفرخنده3

15احمدرضاخواجه پورمحمد امین4

14محسنسلیمانیستایش5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گتوند                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19بیژنخواجه میرکیبهناز1

18عبد السیدحمیدرضا2

18حمدالهقنواتیلیال3

18عیدیتبارفروزان4

18سبحانمالکیمرضیه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ماهشهر             )        شعبه 

     دوره متوسط

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17شاپورحسینیامیر علی1

16عزت الهکریمی نورالدین وندیزدان2

16حمیدمنصوریکیارش 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مسجدسلیمان                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15فیض الهحاجی حسینیمرتضی1

19حاتمنادریعاطفه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

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

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ابهـــر                             )        شعبه 

        



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19محمد علینصیریاحمد1

17سید زین العابدینحسینیسیده اکرم2

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

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

خدابنده

     دوره متوسط

        



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسینبهبودیحسن 1

20صفرعلیحسنیاسماعیل2

17ابوالفضلمرادیثمین 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرم دره            )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15بهروز احمدی مریم 1

15قادراحمدیمحمدحسین2

19ابوالفضل پوکالهمحمد 3

18سعیدجوادیمهدی4

14ابوذرحبیبینیلوفر 5

16سجاد صفری امیرحسین 6

17علی صفری سجاد 7

15جاللکرمیامیرحسین8

15نجفعلیسپهری شمسی 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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(زنجان    )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمد علیاحمدیخدیجه1

15محمد باقراسدیزینب2

15محمدباال بکلوعذرا3

17اباذرعجملواباسط4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری   زمستان 

(ماه نشان        )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عبدالحسیندهقان پورمهدیه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آرادان            )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15حمیداعرابیانکیمیا1

16علی اکبرایران بخشسجاد2

16علی باباپورفریما3

17حسنپهلوانی فرستایش4

17...سیف اخدام عباسیمرضیه5

17مصطفیزمانیمژده6

15رحمتشاهکالییکوثر7

17علیمالپروریمنزه8

16کوروشمیرزاییشایان9

15رحیمواسععباسعلی10

18فرشادیغماییتینا11

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سمنان           )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17احمدابراهیم زادهالهام1

16محمد اسماعیلابراهیمیمحمد حسین2

18علی اکبرادیب پورمحمد3

17محمد رضااشراقیمحمد4

18محمداصغریامیر مهدی5

17محمد رضادرویشراضیه 6

18داوودساغریفاطمه7

16محمدعلیعامریعلی اکبر8

15یداهللعرب عامریفاطمه 9

18محمد ربیعکریمیعلی10

16محمد حسینکوثریهدیه11

16مجیدنوروزیانزینب12

به نام خدا

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهرود           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

محمد تقی یزدی:نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19کریمزندیکسری1

17عزیز اهلللبافمرضیه2

19احمدمقریمیثم3

15نصراهللمزدرانیسمیرا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 (گرمسار   '   )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17عباسکیخامنصوره 1

2

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  

(زاهدان                )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18حبیببزی اله ریفاطمه 1

18رستمبامدیمیثم2

17رمضانوالی اصالحیمنیره 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(زابل          )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17محمددهقان تنهارویا1

17نور محمدحسین برعبدالطیف2

17علیرضانصیر پورسمانه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(چابهار               )        شعبه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14داریوشاستوارصدیقه1

15اسد قلیاسدیاحمد2

15سعیداسدی نسبشهناز3

17حسینباهریمحمد کاظم4

16محمد رضابرزگرزهرا5

17ناصرپذیرامحمدرضا6

17محمدحسینخاکبازهانیه7

17عزیزرجاییلیال8

17سهرابروستاژاله9

14پرویزشفیعیفرشته10

17حسینصالحیابوالفضل11

17نجفصالحیفاطمه12

17اسدالهطاهریزهرا13

16عبدالمجیدعلیقلیانسیه14

14اسماعیلفرخیفاطمه15

18غالمرضاکریمیحامد16

16نظرعلیلشکری نسبعلی اصغر17

16علیمحسنیفاطمه18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آباده  )شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14اویسنعمت اللهیرژین19

14احمد رضانعمت اللهیفروغ20

14علیهاشمیزینب21

16اصغرهمتیمحمد مهدی22

15علی اصغریزدانشناسسمیرا23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آباده  )شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16ثانیعمادیزهرا1

17اسمعیلنعمت الهیابراهیم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

ارسنجان  

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15حسنکمال دارمحمد مهدی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(استهبان                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

        

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16علیابراهیمیزهرا 1

14عباسرضوانیسکینه2

16صفرغالمی فردرویا3

14ابوذرمتقی پیشهحسین4

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پاسارگاد        )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14هدایت الهحقگویانعلی 1

-حسینقلیچ خانیگلسا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(جهرم        )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدعلیافروغصهبا1

14همتآبکارمحدثه2

14درویشحیدری مجدبهنوش3

14محمدرستادفریبا4

14رحمانرنجبرامیرهومن5

14عبدالغفارستودهاسما6

14قاسمطیبینرگس7

14سهرابفرشادمحمد یاسین8

-مسعودکارگرراضیه9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

حسین اسدی:         نام و نام خانوادگی 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرم بید                            )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14نصرالهمقدسخالد1

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خنج                                           )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15کرامترضایی صدیقه 1

17قنبرآرامیان نیاپروین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

داراب

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17جعفرحسینیعبدالعظیم1

14ضرغامعبدیحدیث2

15عبدالصاحبباقریاسما3

14مهرزادمرادیپریا4

14حمیدبوستانیسارینا5

14مسعودنیکناممریم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

رستم



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-داودشریفیفاطمه 1

-جان محمدمعینی رودبالیخدیجه2

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه سپیدان

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمد جوادقدمیآیدا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سروستان                   )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عبدالحسینارجمندالهه1

-صدرالهامان پورمریم2

18عظیماکبریفرزانه3

15مهدیتاجآرزو4

16فتح الهحافظیهانیه5

-سید کاظمحسینیسیده مریم6

15محمودخالدیمژگان7

14عبدالهداربازبنفشه8

-نصرالهدهشورفرخنده9

14رازقرضاییپریا10

14علیزارعیرزیتا11

15کاظمشاطرپوریزهرا12

16علیشاهپورینسرین13

16سید محمدشریعتیسیده راضیه14

15احمد علیشریفیمریم15

15عبدالرسولظریفیفریبا16

-سید عبدالرسولعباسپورسید ه زهرا17

15حبیبغریبفاطمه18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شیراز            )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14سعیدفیروزیآیدا19

-محمدعلیقاسمیسارا20

14محمدرضاقاسمیمریم21

14سیدعلیقاضی عسکرسیده زینب22

14کیخسروگلزارسپیده 23

-احمدمرادیسحر24

14سید علیمیرحسینی سروستانیسیده بهار 25

16ناصرکریمیمعصومه26

15علی اصغرکمالدارسارا27

14جابرکهنسالعاطفه28

15محمدرضاکوه برالینا29

14قبادآسیاییجواد30

14حسیناسفندیاریمحمدعلی31

15ابراهیمافسریمجید رضا32

18عبدالعلیباستانیآرش33

14علیتاجوررضا34

16بهنامچیزفهم دانشمندیانمحمدحسین35

14صمدحسن لیعلی اصغر 36

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شیراز            )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14امام قلیحقیقیبهروز37

-علی اصغرخشیارامیرعباس38

14سید محمدزارعسید مهدی39

16مهدیزرگرزادهخلیل40

14عباسعلیسربلوکیسجاد41

16یحییشهریاریمحمدمهدی42

17کریمعباسیعلی43

14نعمت الهفرجاممحمدصادق44

14سید مجدالدینیزدانیسید مهراد45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شیراز            )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15منصوراسکندرنیاعلیرضا1

15خان بابااسمعیلی نژادفاطمه2

14علی اکبربازوبندحمیده3

14غالمحسینرفیعسمیه4

-حمیدرضارفیعمهسا5

14نگهداررمضانیندا6

14شهرامزحمتکشکیانا7

15محمدحسینفساییپگاه8

16غالمعباسقهاریفاطمه9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی   محمد کاظم رحما نی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فسا                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدجوادباتمیزفاطمه1

15محمد اسماعیلبهشتیزینب2

16غالمحسینپاکدلسارا 3

16علی میناپرویزیفاطمه4

16محمدجمالیفیروزه5

14صفرحسینیزینب6

14علیفریدون نژادفاطمه7

14اسکندرکاظمیلیال8

14علیمغانلونرگس9

16رمضانمهبودیفاطمه10

14محمد حسیننصیریفاطمه11

14محمدنوروزیفاطمه 12

13

14

15

16

17
جمع 

تعداد 
:جمع تعداد مردودی

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کازرون                    )        شعبه 

     دوره متوسط

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عباسزارعیفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گراش                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15اسماعیلجالل پورسارا1

17مسعودقنبرینجمه2

16عباسمحمدیمهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الرستان    )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14سیدحبیبرضاییسیده کیمیا1

15بهرامفارسیشهناز2

15محمدصادقنوروزیشیوا 3

16عباسمحمدیزهرا4

15رمضانخادمیملیکا5

16غالمرضاحمزه زرقانیزهرا6

15علیجانهمایونزینب7

17محمدنعمت الهیسروش8

16الماسخانی زادهرضا9

17طمراساسدیسمیه10

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مرودشت                 )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-محمودشمسی نسبحمید رضا1

16یوسفبی نیازفاطمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مهر              )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عزیزاهللکوه پیماییجمال1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نورآباد ممسنی            )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدعلیساجدیرقیه 1

16محمدحسینغفارنژادسارا2

17مسعودغضنفریمریم 3

17محمدصادقغضنفریمسعود4

17حسینغالمی نسبطیبه 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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نی ریز          )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مهدیاسالم زاده خیاطآوا1

16یوسفسادات رسولسید امیر حسین2

18سید مظفرسادات رسولسید یوسف3

16محمدرمضانیعرفان4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آبیک                              )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18خیرالهبخشیمریم1

19شیرعلیمحمدیمحدثه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الوند)        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدابهریغزاله1

19حجت الهرحمانیسهیال2

15علیرضاسعیدیمحمدمهدی3

14عباس شهسواریمحمدمهدی4

20کاظمطاهرخانیشایان 5

15علیرضاطاهرخانیامین6

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

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تاکستان                         )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ذبیح الهاصلی بیگی  زهرا 1

16علیانصاریریحانه2

19شهبازباجالن  احمد3

16یاورپاک نفسآمنه4

18رضاپور غالم خنجری    شیما5

17علی اصغرپیش علمی   فهیمه6

15نوراهللجهانگیری راد  فائزه7

16عباسچراغ چی ها محمدزادهیگانه8

19مهدیحسن نژاد  معصومه9

14حمدالهحیدری روچی سمانه10

18علیخواجوئی رادحمیده11

14علیدوستی  محسن12

16کرمرحمانی سمیرا13

14عباسسهرابی   ریحانه 14

16میرآقاشفیعی   معصومه15

15نقدعلیطهماسبی  فهیمه16

16غالمعلیکرباسی زاده غالمرضا17

19محمدکشاورز قاسمی   فاطمه18

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  دی  ماه 

(قزوین      )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسنمراد آبادی  بهاره19

16ولی الهمعروفیلیال20

15شعباننعمتی  زهرا 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

  1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  دی ماه 

(قزوین       )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مرتضیاسمی خانیسمانه1

16مرتضیالشبیبحسن2

-حسنباباییزهره3

15رضاپورصادقیمحمدحسین4

-مجیدتوکلی مطلقغزاله5

14داودجعفری مجدمهدی6

-حسینجوادزادهفاطمه7

18منصورحسامیمعصومه8

14عباسعلیحسن بیگیحامد9

14کاملحسنیهدی10

14سیدمهردادحسینیسیده عارفه11

15ابوالقاسمحقی پناهحمیدرضا12

14ایوبخاوریمعصومه13

-حسینرمضانیامیررضا14

14محمدزارعی ساریحسین15

14سیدمحمدجوادزکی الذهنیسیدمهدی16

15محمدمهدیصادقیزهرا17

14محسنطالب سراجهعلیرضا18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قم           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14ابراهیمطریقی مهربانعلیرضا19

15جوادعبدیزهرا20

14رضاعزیزیامیرعلی21

-حبیب اهللفاضلیسعیده22

-ناصرمحمدزادهمهدیه23

17اسدالهنادرینادر24

14محمدجوادنکونامعلیرضا25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(قم        )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18حسناشرف گنجوییفاطمه1

17محمدافضلیکاووس2

15حمید رضاایرانمنشنیلوفر3

16محمد علیبرجیآناهیتا4

15محمودحاجی زادهمسعود5

16محمدحسیبیصهبا6

16ناصرحسین علی پورکیارش7

16سید مهدیحسینیبتول8

19سید اسماعیلحسینیسید حامد9

15شهرامخلیل زادهامیر اشکان10

18محمد ظفردامردانمحمد تقی11

-مرتضیرجبیمونا12

16حسینرحیمیویدا13

14حمیدسعیدیحنانه14

19ماشاالهشکیبامجتبی15

18محمد قلیشهدادیلیلی16

15ماشاالهصابرینغمه17

16اصغرصالحی زادهمحمد صالح18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(کرمان                    )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15اکبرقدیرینجمه19

-ماشاالهمحمدیرسول20

16عبدالکریممنصوریمریم21

14علیمیرزاییستایش22

-علیمیرزایینیایش23

17محمدنخعی مقدممعین24

16جوادنوروزیمحمد حسین25

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرمان                )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مهرعلیعربپوراکرم1

16احمدگلستانیرحیمه2

15ابراهیممیرزاییسحر 3

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه زرند

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15محمدرضااحمدیزهرا1

14عباسجدیدیعلی2

15ارسطوسلطان زاده اسدیاسما3

-محمدرضامیرزاخانیمحمدحسین4

16حسیننبوی زادهرضا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه کوهبنان

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15علینعمتیعباس 1

15محمودنصراله پورکمالیحسن2

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

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

شعبه بم

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مسعودشریفیامیرحسین1

14خسروصادقی گوغریرضا2

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  

شعبه سیرجان

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14صفدربدخشیسحر 1

14ناصرمهدوی میمندآیلین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه رفسنجان

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18حسنساالریمرضیه 1

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  

شعبه شهربابک

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15کرامتاسکندریجمیله 1

-منصورسعیدی گراغانیفاطمه زهرا2

16اکبرکمالی مدیحشیما3

14یوسفیوسف زادهبنت الهدی4

14علی اصغربیدشکیرضا 5

14علیخالصینعیم6

18صمدرستم زادهمجید 7

17تقیاورینیفرشاد 8

9

10

11

12

13

14

:      لطفاً توجه فرمائید

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

شعبه جیرفت

     دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی

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

        

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حمیدتفقدیامیرحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بیجار        )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مهدی سلطانی:         نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-انورخورشیدیکارو1

14مظفررضاییارسالن2

14سید جمیلیوسفیسید سالم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دیواندره                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16قوچعلیدادخواهپریا1

15صالحامینیدانا2

15محمدصالحزادهزاهد3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سقز                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17محمداسدزادهامیرامجد1

15ابراهیمپیریانیسارا2

14زاهدترابیهورام 3

14محمدخسرویروژان4

15طالبداربویالهه 5

15فرزینرعدیفرید 6

14عبدالرحمنشاهرخیپریسا7

-هوشنگشریعتیهدیه8

15محمدفتحیمحمدزاهد9

15صالحگزنهشیوا 10

14محمدمرادیصبا11

16حسنمرادیمحمد12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سنندج                                    )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16محمدعباسیکورش1

17محمد امینروخندهمهربان2

15محمد سرداررشیدیشمیال3

14جاللامینیشمسی4

15محمد امین جوانرودیرحیم5

15محمد کریماخگردلبر 6

14احمدکریمیسینا7

14نوراهللکاظمیاقدس8

14منصورکریمیفاطمه9

18عبداهللوطنیهوشیار10

17خلیلدرخشاسماعیل11

14محمدکاردانینگین12

14محمد علیحیدریژاله13

14شریفارژنگیفاتح14

14زاهدعبداللهیاسرا15

14سید عمرعباسیلیال16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مریوان                )   شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17محمد علیحقیقی پاکسجاد1

15رضاخادمیبهاره2

15محمد حسیندرزینینسیم3

14علی اصغردرویشینرگس4

14رحیمرضاییمحمد رضا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سنقر                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14منصوربزرگیانامیر حسام1

18ابراهیمتوحیدی پیاماکبر2

16.نادر یادگاریپندار 3

14منصوربزرگیانفاطیما4

16عزیزالهبهمنیمهدیه 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 تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

رضا حاتمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

صحنه

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18ابراهیمبال افکندلشاد1

15خان جانخسرویستار2

15فیض الهصیادیرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

رضا حاتمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

قصر شیرین

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17رضاخانآزادیافشین1

18حیدرآرمندلیدا2

14جوادآقابیگیصفورا3

16احمداحمدیپریسا4

17غالمرضاانوشانوشین5

17اهلل مراداحمدی ریزوندی فاطمه6

16اهلل مراداحمدیمریم7

15شریفاحمدیمریم8

16همت علیابراهیمیدنیا9

-مرتضیبهرامیویدا10

17اسماعیلبهرامیحمید11

16حشمت اهللتکلوراحله12

17ثمینجسریفرناز13

18رحمتچوبتاشانیشیرزاد14

16عبدالرضاحسینی روزبهانیآزاده15

18حمیدرضاخاکریزاننگین16

17یوسف صفریان یزدان 17

14علی اشرف عزیزپور هستی 18

رضا حاتمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

کرمانشاه

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16صفر قاسمیعلی حیدر 19

16حسین رضاسیاهکمرینازنین20

17اصغر عزتی مهدی 21

15محمد قلیصیدی سطریفرشته22

15عین الهزارعیصبا23

17سیف الهخلفیسمیرا24

16حاجیزین العابدینیحمیدرضا25

14جهانبخشصالحیبردیا26

14فریبرز زمانی  امیر محمد 27

15کریمزندی طلبامیر28

16درویشعلیعزیزیامید29

17محمد عظمی قلعه شیرین 30

16یداله کریم مهمانی گیتی 31

16نورخدا کولیوند مریم 32

16الیاسکرمی فرشاد 33

16بهمن محمدی رضا 34

15جواد محمدی سحر 35

17علی محمدی پناه لیال 36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

کرمانشاه

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

رضا حاتمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15یداله محمدی نسرین 37

14همایونمقدمیشاهین38

17عباسعلی نادری شهریار 39

16سلیمیارینعمت40

17آزاد یزدانی پور بهزاد 41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

کرمانشاه

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

رضا حاتمی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19نصرت الهحسین پور سمنگانیمحمد1

17علیگداریاکبر2

16جعفرگل آورسیمین3

14فتحعلیمومیوندزهرا4

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 تایپ گردد و 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  

(کنگاور                          )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19حسینعلیعباسیمنیژه1

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

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(هرسین               )        شعبه 

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ولی باقریان مصطفی 1

16رحیم بی نیازناصر2

18جان محمد پناهی فاطمه 3

18سید ولیتقویسیده اسماء4

18محمدرضا یگانه پروین 5

18بمان طسوجی علی 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 تایپ گردد و 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  

چرام

     دوره متوسط



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16قاسمآبرودصابر1

18علیبهزادیامیر حسین2

16محمد علیرضائی نژادابوالفضل3

16مرادسپیدنامهصادق4

17سید غظنفرگنجیانیزهره السادات5

18طالبمسعودیجواد6

17غالمنادریانصدیقه7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

دهدشت

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17کاکا جانبازیفرخنده1

17محمد رضاقره قانیمهرداد2

17سید برهانموسویسید محمد امین3

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 تایپ گردد و 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

17سید یوسفتقویمحمد 1

18آقاچترآذرحمید2

18قادرشجاعی خو حامد3

17علی میرزاصیادی دهنوحمیده4

17خداویسپور|رئوفی نسرین 5

18الیاسروائیاعظم6

17فریبرزعلمیزهرا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

یاسوج

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15غالمرضامرادی رستمیلیال1

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  

آزادشهر

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15سید یحیینعیمینیره سادات1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

رامیان

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدخطیری نامنیزهرا 1

16سیدضیاءکاظمیرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

کردکوی

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حیدر علیبنی کمالیسیدفضل اله1

15قربانبهرامیعلی2

19محمدمسائلیپژمان3

-سیداحمدموسوی نیامریم سادات4

17عادلدرگاهیسولماز5

16علیسمواتیمهناز6

15محمدعلیعالئیصفا7

16بهرامعلیفرهادیفرید8

18محمدحسینقاسمیعلیرضا9

15محمد دوردیکرتوماججالل10

17علی اصغرکریمیعاطفه11

16حسینباقری سراجیمعصومه12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گرگان                 )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمد تقیابراهیمیالهه1

14علی محمدده چناشکیمحمدجواد2

15عباسعلیجوادی رادمحمد3

16محمدمختاریفائزه4

15محمد سعیدخداقلیشهریار5

14غالمعلیبختیاریمهراله6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(گنبد کاووس                  )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17مجیدحمید زادهمهدی1

16جوادحسین نژادیفرید2

16خانوردیمحسن نیاآزیتا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی   عادل ضابطی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آستارا                  )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17نصرت الهاحمدی سه دهیآمنه 1

18لطیفاسکندری پرگووجیهه2

18محمدحسین پور گراکوئیصغری3

17منصورمینوئی رشت آبادیمونا4

17اسماعیلیگانه اشمان کماچالیزهرا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آستانه اشرفیه                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17حسینپور غالمیمحمدرضا 1

14رمضانشکوریمهدی2

17محمدکرمیحسن3

15حسنصیاد هژبرمنشفاطمه4

16محمدرضانورمحمدیزهرا5

17محمدباقرفکر پایدارعطیه 6

17رضاسلوکیصدیقه 7

17محمودتقی خواهانمیترا8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندر انزلی        )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

20محمداقدام طلبسمیرا 1

17بهزادبابازادهسمیه2

16احمدجراحیانمتین3

16حشمت الهحجتبیتا4

16عزت الهحسنعلی زادهسمانه5

16کاظمرسولیآسیه6

16کاسعلیزاهدمرضیه7

14محمدحسنشفاعیسپیده8

19رضاعادلمژگان9

17سیروسفدایینازنین 10

-احمدقاضیمریم11

14حسنقربانیسلمه12

15حسینگرفمیمهتاب13

16مختارمحسنینسترن 14

15ابوالقاسممحمدخانیفاطمه15

17عمرانمحمدیفاطمه16

14محمدمیرزاییآزاده17

14تاج بخشیگانهطیبه18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رشت                 )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19حمیدرضااعالییامیدرضا19

17رضاحسین زاده فردعلی رضا20

17یوسفسامت خیراندیشعلی21

16محمدعلیسماییمحمدحسین22

19رجبعلیفالحمحمدرضا23

19محمدعلیقاسم پورقاسم24

15امیرعباسمعصومیسیدآراد25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رشت                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17عنایت الهپورقربانی دیناچالیخدیجه1

2

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 متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16کریم الهکاظمی تکلیمیمریم1

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  

(رودبار              )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19رضاپوربیدادیانرایمند1

19...ذبیح اخجسته الکالیهسجاد2

20حسینحازمی گواسراییمعصومه3

20محمد علیمحدثکمیل4

18محمد علیمحمدیزینب5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه رودسر

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

علی قنبری



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15طاهرمحمدیمهناز1

14مختاردنیاییزیبا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه سیاهکل

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

علی قنبری



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16صفرتفرجی فرحجت اله1

14سید باقرمیریعرفان2

18بهروزنیکمرادیبهناز3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(صومعه سرا                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14مسعوداحمدی پور یگانه1

15بهراماحمدیباربد2

14رامیناحمدی نژادبهار3

14رضااحمدیعلی4

14محمودخدابخشسپهر5

15ابوالحسنفالح مرتضی دوستسیده رقیه6

15حسنقنبرپورمهسا7

16عبدالرضانژاد شمسییزدان8

14علی حسیننیریعلی اکبر9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الهیجان                    )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17رضاصا لحیهاجر1

17علیقاسم پور پرشکوهمسعود2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(لنگرود            )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17سیدباقرتدینیمریم السادات1

15سیدامیریحیوی فکورسیده مریم2

15خلیلیعقوبیسبحان3

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 متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17سید محمودسجادیزهرا سادات1

19ازنالکسحر2

18آیت الهکریمیفریبا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ازنا        )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

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

به نام خدا

        



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17برانازاربرخورداریمهدی1

18عزیزحسنوندمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    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  

     دوره متوسط

(الشتر      )        شعبه 

        



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17سیدافشینحسینی بنی جمالیرضوان سادات1

18حجت الهروزبهانیمهدی2

17داودشجاعی ریسیامید3

17مصطفیعبدیمحمدپرهام4

18جهانبخشکوشکیزینب5

15داودگودرزیسارا6

17قبادگودرزی تله جردیندا7

19محمدکریممحمدیان فردیداله8

18سرتیپولیزاده آبیوحیدرضا9

16مرادابوافتحیغالمرضا10

17علیپارساپورآروین11

18رضاداراییمحمد12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بروجرد     )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16برفیبیرانوندفروزان1

16خیرالهتیموریانپردیس2

15سیدالماسحیات اغیبسیده فاطمه3

17عباسرضاییکسری4

17نصرتساجدیبهناز5

16محمد رضاعزیزیمرضیه6

16والیکاویانی مقدمنرجس7

17سلیمانمرادیبابک8

16عابدینملک فرعباس9

16سلمانناویدانزهرا10

18صیدوکیلی تبارفاطمه11

17مرادعلییاراحمدیمحمد12

17تیموریوسفیعارف13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

خرم اباد

                دوره متوسط



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18محمدجعفری فرمجتبی1

17خیرعلیخادمزهرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

دورود

               دوره متوسط   

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

  نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیرضااکرمیملیحه1

17مسعودامراییسوگند2

16مهرانباقرییکتا3

17مهردادباقریزهرا4

17بهرامحیدریشیرین5

17حمید رضانصیریکیانا6

17علی محمدخورشیدیامیررضا7

17شامرادخورشیدیعلی محمد8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کوهدشت           )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17عزت الهشیریفرخنده1

16آازادنامداریمحمدرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نورآباد     )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17حسنطاهری رادمهتاب 1

14رمضانقنبرزادهمینا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آمل           )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17علیاردیبهشتی اطلس 1

17مهدیاوریارحسینسمیه2

16حسنپاینده حسام الدین 3

17رضادوستیساغر4

18امان اله رسولی ربابه 5

17میرزاعلیعابدی احترام 6

16عبداله علیجان نژادهاجر 7

15رضوانعنایتیمحمد8

15جعفرمهدیان فرزانه 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بابل       )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

19اکبرستاری رستمیعارفه1

17علی اکبرسعیدی کمالرسول2

16یحییعلیزاده مجدبیتا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بهشهر            )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد             نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16ارسالناحمدی شاهمرادیفاطمه1

18شعبانباقی زادهلیال2

16ابراهیمحالجسمانه3

16عباسعبدالهیفاطمه4

16محمدرضاشکوریمهرنوش5

16قربانعلیشیرینفاطمه6

17حسینعلیکیمیارودیطیبه7

16عبدالهنوروز رجبیآرزو8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تنکابن            )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16سید اسماعیلآقاجانپورمحدثه1

15ابوسعیدپوررستمیسارا2

15علیحاجی زادهعارف 3

16عباسهاشمیزهرا4

16فرشادیگانهفرناز5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رامسر            )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15علیدیندار محمد 1

17امینساالریمبینا2

14علی اصغرعابدینیصیام3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ساری            )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد             نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17نادرالیاسیزهرا1

17نادرقلیجعفریشیما2

16کمالحاجی زادهمهشید3

14احمددهبانریحانه4

16پیمانزمانیاننگار5

17ملکطیبی آالشتینجمه6

15علی اکبرعمویینرجس7

15محمدعلیفانی نوریناهید8

15قاسمقدرتیصفورا9

14الیاسمحمدیمحمدعلی10

14بهروزنجفلومریم11

14محمدعلینصیریسارا12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قائمشهر        )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14بهنامخاورانیآوین 1

15خلیلشریفیانمبینا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کالردشت            )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17نبی اهللباباییمبینا 1

17محمودشادمانزهره2

16علی اصغرمحمدیزهرا 3

16رستمنوربخشسهراب4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(محمود آباد             )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15محمودعلی نژادامیرمحمد1

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  

(نکا        )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18فخرالدینفرهادیفرید1

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  

(نور           )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16عالمهبکولفرشته 1

16حسینشیخ سنگ تجنمحمدرضا2

16عبدالعلیعزیزیرضا3

16احسانصالحیسعید4

16ابراهیمموسوی نژادسیده منیره5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نوشهر            )        شعبه 

               دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15داوداکبریالهه1

18عباسبازگیرفاطمه2

14اکبربهرنگیماهان3

14فتح الهبوالحسنیآنیتا4

15عبدالهجعفریفاطمه5

17محمدعلیجواهری پیرانزهرا6

15حسینچناسی زاده فاطمه7

17اسدخادمیسودابه8

14ذبیح الهخراسانیالینا9

16نادرخوئیعاطفه10

15محمدمهدیرنجبرعلی11

15محمدحسینشاه نظریخدیجه 12

15صفرعسگریفاطمه13

16جوادعسگری مهرآبادیعاطفه14

16ابراهیمعنایت فراحمد15

16حبیب اله فریدیشیوا16

16جعفرقاسم خانیعطیه17

15محمدحسینقاسمیعاطفه18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(اراک                         )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16علی اکبرکاجحسین19

14مهدیکریمیپرنیان20

16حسینمحمددینیفاطمه21

14محمدعلیمسلمیزینب22

17مجیدمشهدیعلی23

16داودمطلبیزینب 24

15سیدمحسنمیرکمالیریحانه سادات25

14سیدمرتضیمیرمحمدیفاطمه سادات26

18علیهداوندآرین 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اراک                     )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16سید جوادابراهیمیسیدمرتضی1

15علیرضاحضرتی آشتیانیمحیا2

15سید مهدیلطفیسید حسین3

15امرالهمحسنیطیبه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اکرم نبی زاده

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آشتیان                             )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14مرتضی  مسعودیغزاله 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اکرم نبی زاده

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تفرش                          )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14سید حسنبهشتیفاطمه سادات1

14سید حسینبهشتیفاطمه سادات2

14رضاحمزه لوفاطمه  3

14علی اکبرشجریانمحمد رضا4

16سیدصدراموساییسید رضا5

14حسنیزدان پورزهرا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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  

(خمین               )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16منصوراقبالزینب 1

17مهدیاله وردیامیر مهدی2

17عباسجواهریسالله 3

18مجتبیسبزی کارصبا4

15مهدیطاهریمحمد5

17رضاکهنسالثمینا6

17محسننوید طبییعلی7

14قاسمنیک پورمحسن8

16سیدمهدیمیراحمدیمهدیه سادات9

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  

(ساوه                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدحسینغفوریان پیرنیاآزاده 1

15مصطفیفرجیزینب2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شازند                            )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15علیعاشوریفرید 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

سید مهرداد 

مهرابی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(محالت                                         )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

-عبدالرحمنتدوسمیه1

15سلیمانجعفریفاطمه2

-محمددریابرپوران3

15عبدالغفوردهنگیمریم4

14عبدالرحیمرحمان پورفریده5

16میرزارنجبرمحمد6

-سید محمدعلی زادسیده فاطمه7

-یوسففروزندهنسیمه8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بستک    )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

15غالمحسینبحرینیعلی 1

14عباسحسن ابراهیمیحدیث2

14محمدصدیقیهاله3

14غالمرضافیضی پورفاطمه4

18احدمحمدیان مصممناصر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندر عباس  )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16علیزائریزهرا1

16احمدصفدری وارستهزهرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(اسداباد    )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16محمدتقیامیرنژادنسیم1

17ابوالقاسمصادقی منظرفاطمه2

14ذبیح اهللعربیمعراج 3

15هدایت اهللوکیلی اجودسمیه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بهار   )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14محمدقاسمجامه بزرگسکینه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(تویسرکان       )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

18هادیزارعیفاطمه1

16مرتضیهمتیمحمدرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(کبودرآهنگ    )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14محمدآقاییحسین1

16علیمحمداکبریامیرمحمد2

16محمداکبری علی محمد3

-رحمانباقریحسین4

18عبدالحسینحسین خانیسعید 5

-عبداالمیرچرغونیعلیرضا 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(مالیر                  )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17محمدجان خانیمحمود1

17شکرالهرستمیمعصومه2

18اصغرزکائیفرهاد3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(نهاوند    )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

-سلیماناسمیزهرا1

16حسینافراسیابیحسن2

14ابوالحسنامیریشهین3

14جعفرابوترابیفرنوش4

15نصرت الهاکبریکلثوم5

-غالمحسیناسفندیاریمعصومه6

14ابوالحسنبهرامی جومریم7

19محمدبهرامنسیاوش8

14محمدبیاتریحانه 9

15صادقپویندهساره 10

17محمدعلیحق  خواه فرد...روح ا11

15علی اکبرزورمندمحمد حسین12

15علیسبحانیطاهره13

16رضاسبزواریسپیده14

14سیدمرتضیسیدیسید علیرضا15

14فضل الهشکریمحمد مبین16

14محمدمحمودیفاطمه17

14سیروسمعظمیپرستو18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(همدان   )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14جهانبخشملکیمهرداد19

15علیولی محمدیبهرام20

16قنبرعلیوکیلیقاسم 21

14سید حسنموسویسید محمد امین22

17همتعلیناموررضا 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(همدان     )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

17مصطفیارزانیالهه1

16کاوسزارعمریم2

17حسنشرافتزهرا3

17رضاکریمیفاطمه4

17غالمرضانادیمحمد5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ابرکوه                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ابرکوه

       سید محمد هدایتی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عباسعلیآرامیپارسا1

17فتح اهللبرزگرسکینه2

-حمیدرضاشاکرابوالفضل3

16محمدمعماریمریم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اردکان                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16غالم رضاابوالحسنیریحانه1

15ماشااهللبیگیفاطمه2

16عباسپورطالبیفتحعلی3

14علیرضادهقانعاطفه4

14علی محمددهقانی فاطمه5

-ابوالفضلرضاییفاطمه6

18بمان علیعلمچیابوالفضل7

19غالم رضاعلمچیفاطمه8

-محمدفالحیفاطمه9

18محمدمهدی نژادفریبا10

18علی اکبرنوروزیمحمدرضا11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(میبد                                           )        شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

16عبدالصمدآیت اللهی محمد 1

17عباسبرجیمهدیه2

16محمد علیپورشفیعیفاطمه 3

14علی اکبرخبیریمرضیه4

14مرتضیدادخواه تهرانی سمیه 5

14سیدمحمدرضاسید ابریشمی سیده زهرا6

14مهدی شریفینرگس 7

17مهدیعظیممعصومه8

14محمودغفوریربابه 9

14محمودفالحعلی10

14محمدرضاکالنتریسارا11

16سیدمنصورمیرطباییسید ولی 12

17حمیدنژادحسینیانفاطمه13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد

        نام و نام خانوادگی مهدی راضی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

  (یزد                                )  شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17یحییسیفیهستی 1

14پرویزامیرمعافیزویا2

14بیت الهجهانگیری امیرآبادندا3

14منصورشیبانیسحر4

16علیکاظمیبهنام5

16محمدپورزرگرمحمدجعفر6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

  (آمریکای شمالی                         )  شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و 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

14علی اکبرمیرطاهریمژگان 1

15-روادگرامیرحسین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

  (سوئد                        )  شعبه 

     دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

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

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی


