
ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14صفرانگوتیشهرام1

14پرویزشاکریسمانه2

14حسنعلیفاتحیدارا3

-محسنکتانیعلیرضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

95زمستان - نتایج امتحانات سراسری دوره خوش 

( به ترتیب الفبایی استان )

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

میانه

     دوره خوش

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسینحیدریامین1

15فریدونصادقیانمهدی2

15غالمحسیننژاد صفریعادل3

4

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مراغه                                      )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیرضادهنوردنرگس1

14رجبعلیزمانیلیال2

14علی حسینعدلیمحدثه3

15مسعودفرجی میاندوابایل شان4

14غالمحسینقدسیسحر5

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شبستر                             )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19عین الهواصبیصمد1

2

3

4

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

سراب 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسینعلیجعفر زادهنجف1

16محرمحسن خانلوفاطمه2

17قهرمانخلیلیاسرا3

4

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

جلفا

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-حسیناسکندرلیلیال1

14علیرضاامیر شقاقییلدا2

17مجیدامیرمحمدیانچنگیز3

16حبیبامیرمیرانمصطفی4

-محمدتنهائیاصغر5

15بهمنجعفرپوررقیه6

15قربانعلیجاللیانامین7

15سیدموسیجوادی دیبازرسیدجعفر8

15سلیمانحبیبیحسین9

15میرباقرحیدرینسرین10

15فیروزخدادادعلی11

14حسینقلیخدائیعلی12

18رسولرسولیفرحناز13

15سیدهادیسمیعیسیدکیارش14

16پرویزسیابیسمیه15

14قاسمعظمیآیدین16

17منصورقاسمیدریا17

-خیرالهکریم زادهرحیم18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تبریز                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16سیدفرهادمبینسولماز19

-عباسمحمدیان ثمرخزانهادی20

15عباسعلیمطلبیمهدی21

19کریمملکوتی نیاهانیه22

14رحیممنافیانزهرا23

14حمیدمودتینازنین24

14سیدعلیمیرصمدیسیدرسا25

14بابکنوریآرتا26

14محمدنوشمهرپردیس27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تبریز                                           )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16جوادجعفر زادهطلیعه 1

15یوسفحمزه لیعلیرضا2

15رحیمشریفیسمیرا3

14سعیدفخریامیر رضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اورمیــه        )        شعبه 

     دوره خوش

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19غفورمحمدیسلیمان1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

(بوکان    )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

منوچهر رضازاده

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17علیحمدیمحمدرضا1

14امیرشاکرمحمد2

20فرض اهللمانیسمیه3

16نجفعلیمرادیمبین4

15هوشنگمهدویمهدی 5

18علیمهدویسونیا6

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 الزامی 

(تکاب                               )        شعبه 

دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19محمداسداله زادهمهرداد1

14علی اصغربهمنیمحمد2

17ذوالفقارزینال پورمهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

(خـوی                                 )        شعبه 

     دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17اصغراحمدی زرنقزهرا1

18غالمعلیاعیانیاکبر2

17صابربرقیامیر حسین 3

15ابراهیم خلیلتقی زادهگوهر4

17مهدیجعفرپورفائزه5

18کریمعبادیفرزانه6

16موسی کاظممدینهرویا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سلماس                    )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15خدایارآقایانصدرا1

15ابراهیمصالح زادهپریا2

16مختارمحمد نیارضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

(شاهین دژ)        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مولودحمزه زادهمحمد1

18عبداهللخضرزادهاحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مهاباد                                    )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عسگرداس زرینمهدی  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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

میاندوآب

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17موسیصباغ صدیقفرهاد1

17علیطالبیمهدیه2

19عبدالحسیندلداده مقدممریم 3

20عباسرضائیشهرام4

18محمودمحمد غریبانیمجید 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

اردبیل

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عزیزابراهیمیلیال1

14جبرائیلقلی زادهرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

پارس آباد مغان

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسنپور ابراهیمیمهدی1

16محمددیاری بیدگلیزینب2

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آران وبیدگل                                          )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علیرضازارعان دولت آبادیپریسا1

14علیطغیانی دولت آبادیافسانه2

14عباسفتاحی دولت آبادینرگس3

15علیهاشمیانمعصومه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(برخوار       )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-احمداصغریانحمیدرضا1

14فرهادافتادگانمینا2

-ابراهیمبدیهیشکیبا3

14محمدپاکدلالهه4

16عبدالهحاجی هاشمیفرازنه5

14محمدحیدریجواد6

14اکبررجبیزینب7

14رجبعلیرحمتیمحمد امین8

14محمدحسینزمانیزینب9

14قاسمعلیزارعریحانه10

15محمدعلیسبحانیزهرا11

-ولی الهصادقیمحمدسبحان12

-محسنفوالدچنگزهرا13

14رحمت الهمجیدیمحمدعارف14

14علی نقیمحققمحمد15

14جعفرملکمریم16

14رحیممهدیانزهرا17

14اکبرموحدیفاطمه18

14روزبهنژندآریا19

14رضاکریمیفاطمه20

    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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

خمینی شهر

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14فرامرزکشوریسجاد21

14قیطاسکیانیمرضیه22

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

خمینی شهر

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمودامینیصدیقه1

16محمد صادقدهاقینزهره2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خوانسار                                           )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14هیبت اهللاسحاقیجواد1

15سیدجمالحجازیسیدرسول2

15سیدجمالحجازیسیدعلی3

14غالمرضاحسین زادهسعید4

15احمدصابریانعلی5

14کوچکعلیفرهمندیانافشین6

14علی اکبرمقصودیحسین 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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دهاقان                                           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمد حسینآقاییزهرا1

16اسفندیاربهرامیانمهدی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

(سمیرم                    )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14سیدمحمدبنی طبا جشوقانیزهراسادات1

15عبدالرضاشنبدیسارا2

14محمدعربالهام3

17حسینعلی کوچکی خورزوقیمریم4

-منوچهرفانیزهرا5

15محمدکاظمیسعید6

15علی جانولیمحمدابراهیم7

15رحمت الههاشمیسمیرا8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهین شهر    )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمدرضابرهانایمان 1

15علی اکبرچابک دولت آبادیغزل2

15نصیب الهخجسته زادسیروس 3

14اصغررحمتیمژگان4

16محمدحسنسبزواری فاطمه 5

14کوروشسبزواری نیلوفر 6

14محمدعلیطریقیفائزه7

-عزت الهطغراییعنایت اله8

14مرتضیقدیمیپریسا 9

14کمالقدیمیعلی 10

14لهراسبقرقانیمعصومه11

15علیرضاکاظمپورمیثم 12

14ذوالعلیکیان مهرقاسم 13

15عزت الهموسوی فاضل 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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهرضـا                                           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14غالمحسینپیشتازمحمد جواد1

14اصغرجاوید پناهعلی2

16امیر حسینمحبی نسبزهرا3

14حسیننجاتیانمحمد4

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کاشان                                    )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علیاسماعیلیفاطمه 1

14ولی اهللبختیارحسین2

15احمدبختیارفرهاد3

14علیرضاجمالیرویا4

14حشمت الهشیخی  دارانیزهرا5

14ابوالفضلنوریمحمد6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گلپایگان       )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14بهرامانصاری سمیه 1

14عباسامین زادهزهرا2

14مجتبی امینی محمد مختار3

14رضابهرامیمرضیه4

15اله یار خدادادیمحمد مراد 5

14حیدر خاتمی عذرا 6

16حسنعلی رجایی اصغر 7

15کاکاجانقدیمیمهرداد8

-احمد قنبری کیمیا 9

14امراله محمدی مجتبی 10

14هوشنگمعتمدیحسین11

14هوشنگ معتمدی یاسین 12

15حبیب اله لهرابی الهه 13

14

15

16

17

18

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

    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  

(لنجان       )        شعبه 

     دوره خوش 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15نیازعلیسلمانی الریمینا1

14اسالمصفریمحمد مهدی2

14عبدالمجیدکیانیمرضیه3

14احمدمحمودیصدیقه4

14علی اصغرملتزهرا 5

15مذکورنادریکیانوش6

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مبارکه                   )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14غالمحسینرفیعمتین1

14ابوالفضلشهریاری محمدیهترنم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نایین    )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16منوچهرمیرزائیفاطمه 1

15محمدمرادغریب وندامیرعباس2

14حسینعلیمحمدیربابه3

14عباسعلیعسگری شرودانیسعید4

14شعباناحمدیمهدی5

14اسدالهخاکیمریم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نجف آباد   )        شعبه 

به نام خدا

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16نجاتعلیاسدی مهرداد1

16عباسامیرخانیرضا2

-سید محمدرضاافشاریسیده  سادات3

15علیاکبریفیروزه4

15عباسعلیاحدیفرزانه5

15بهمنایلبیگیمرجان6

14محمدعلیاکلیلیمنصوره7

14حسینامیدزادهمهدیه8

14محمدرضااحمدیحکیمه9

14شاهپورباقرصادمریم10

15جوادشهبازنگار11

14حسنپشمیمنصوره12

14مجیدپرورشرویا13

15غالمعلیتواناهوشنگ14

14مهدیجان نثاریاکرم15

14قربانعلیجهان بخشنگین16

14علیحاتمیآرین17

15سید مجتبیحامیسید صالح18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اصفهان  )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسینحیدریناهید19

14همت اهللحبیبیشهره20

14سید احمدحسامیالهام سادات21

18حسنخرسندیرضا22

14قبادداوودیکیانا23

16عباسرستمیانآمن24

14امیر رضازمانیفاطمه25

15مهدیزینل پورفیروزه26

15حسینزمان پورآزاده27

14جاللزرینساجده28

14غالمسعیدیعاطفه29

15محمودسلطانیملوک30

-سلیمانیزهره31

14نعمت اهللشیبانیابوطالب32

14منصورشفیعی علویجهبهزاد33

15محمدرضاشیریسحر34

14علی اکبرشاه محمدیزهرا 35

14علیرضاعلیرضائیمحمد36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اصفهان  )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسینعنایتیعلی37

14احمدرضاعباسیآیدا38

15ابراهیمعلیمحمدیافسانه39

14مرتضیعلی اکبریستایش40

-اصغرفتاحیراضیه41

14حسین علیقیطاسیانسهراب 42

14مصطفیقندهاریامیر حسام43

15هرمزقاسمیزینب44

14اسحاققائدیفاطمه45

15منوچهرکریم پورعلی46

14عباسکریمیمریم47

16حسنکرباسیصفورا48

14کاظمیهاجر49

-لطیفیزهرا50

14میرزائیمحمد مهدی51

15دهکردی مقیمیداود52

14میرلوحیبتول53

14میر حسینیمریم54

:جمع تعداد مردودی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اصفهان  )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علی اکبرمجنونفروزا55

-جوادماهوتیلیال56

14اکبرملکی هازهره57

14بهروزموسوی زادهزینب40

15احمدرضانصر اصفهانیزهرا41

15محمودنصر اصفهانیفاطمه42

15نگینیمحدثه43

14اکبروهابیلیال44

14هوشنگواحدیماندانا45

-مرتضیوکیلیطاهره46

14رضاهاشمیمحمد47

-یحییهاشمیانبیگم48

-عبداهللهادیانکبری49

15منصوریوسفیعاطفه50

15هادیقمصری اصفهانیسعیده51

52

53

54

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    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

18عیسیآرمانمیترا1

18نعمت الهعباس پورسمیرا2

17جمشیدفالحت پیشهالهام3

18داوودمعد نکنسمیه4

18محمدتقیمودبسکینه5

17علییکه فالحسپیده6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

(ساوجبالغ                                           )        شعبه 

     دوره خوش

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17احمداحمدیآوا1

17عباساحمدیحوریه2

17علیمحمدحسینیشهره3

16حسندهنوخلجیعباس4

18محمدسلطانیزهرا 5

17عسگرمحمدیرسول 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(فردیس                               )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17بهزاداباسلطعلی1

17جوادآخوندزاده اصلرویا2

19یوسفامیری نژادمنا3

17غالمعلیچامنرگس4

17غالمحسنحاتمیآزاده5

19علی محمدحاجی حسینی رنانیمرضیه6

18عبدالعلیحق صفتارغوان7

16علی رضاخدابخشیآرمین8

17محمد           خلج            حمید           9

17مهدیدرایتیسلمان10

16محموددرویشیمعصومه11

17عبدالحمیدزادگانسپهر12

14عیسیزعیم زادهمعصومه13

15میرحیدرسریریحوریه سادات14

17علیرضاشعبان نژادمریم15

19رضاصابری منشعلیرضا16

     دوره خوش

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج         )        شعبه 

:      لطفاً توجه فرمائید

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16علی اکبرصفائیمحمد17

17عزیز اهللعراقیان فرشیوا18

17حسینعلیشاهیسهیال19

15محمودفرج زادهلعیا20

17محمدعلیفرجیمجید21

16عسگرفرضایفرزانه22

14بابکفرضایمحمد متین23

17اسماعیلفالح پورلیال24

17سید حسنقدیمی چکوسریسید محمد25

15رضاقهاریالهه26

15سید حسینالمعبتول27

16دوستعلیلرزمانیفاطمه28

15محمدرضامجددالدن29

15غالمعلیمحبی نژادآزاده30

18حسینمخاطبنازنین31

17اسماعیلمنتظر ثابتزهرا32

17سیدفتح الهموسوی برازجانیسیده ناهید33

16میرتقیمیریعقوب زادهمیررسول34

    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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرج           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدرضانصرالهیپانته آ35

17ناصرنعمت اللهیمهدیه36

18کورشنمیرانیانکیانا37

16محمدیاریمریم38

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

(کرج        )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19سید محمودافتخاریسید حسین1

19رضابرزگرافشاردانیال2

18اسماعیلتک فالحعلی محمد 3

19سیروسگودرزیعرشیا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نظرآباد                                          )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16نیازکهزادیفرشته1

17علی بازنصیریسعیده2

16اسکندرعلی رحمیسمیرا3

16داوودناصریمیثم4

16محمدحسینطاهری فرسعیده5

17رضانظریحمید رضا6

16علی عسکرنبویحسین7

17ناصررحمانیحمید رضا8

16حسنمرادیطاهر9

18مصطفیاسدیآزاده10

17علیمنصوریفرهاد11

-محمدجعفر زادهعبدالعلی12

15حسینعلیفتح اللهیصادق13

14حسنولیانجواد14

15مرادمنصوریحداد15

16

17

18

14

1

    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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ایالم                                           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-لقماندانیالیشیما1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

_ _ _ _

1

(ایوان                                           )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حمیدموحدیپریا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

_ _ _ _

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دهلران                                           )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مسعودمشکوهنورین1

18اقبال حسینپاتلنیلوفر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

_ _ _ _

(دبی                                        )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16مسعودپورجمنرگس 1

17قهرمانشریفی بهلولیفرهاد2

15ابراهیمکره بندیاحمد3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(برازجان                )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15جمشیدحیدر زادهقاسم 1

17محمدغریبیحمید2

15سید علیهاشمیفرزانه سادات3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(بوشهر                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18حسینپیشدادسعیده1

_بهیارچمن پیرامهدی2

17هدایت اهللخادم پیراحسان3

15حسنخجستهمحمد باقر4

18عبدالرضاشنبدیفاطمه5

15حسنمظفریزهرا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

(جم                                           )        شعبه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20خدادادخادمییاسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

جزیره خارگ

ابراهیم خلیلی فر         نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

جزیره خارگ

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16غالمحسینتیموریفخرالدین1

2

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

(دشتی)شعبه

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

حمیدذاکری/        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عبدالنبی               صادق    بشیردیلمی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندردیلم                        )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عطاجاودانمرضیه1

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  

(کنگان)        شعبه 

     دوره خوش

    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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدفخریعطاهلل 1

16مصطفیبیراتیراحله2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

گناوه

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14صفرعلیآراممصطفی1

16عباساحمدیعلی2

14ابراهیماسفراینحسین3

15قاسمعلیامراییمعصوم4

-علیرضاحسن دوست        نرگس5

15ناصرالدینخسرویمعصومه6

15اقبالرحیمیفائزه7

16خدارحمسراییغالمحسین8

15محرمعلیسلیمیفاطمه9

14یوسفسیفینیلوفر10

15عباسشریفیعلی اکبر11

14ناصرعابدنژادسایه12

15محسنعباس بگلوتینا13

16اسماعیلقره داغیزهرا14

16محمدصالحمسگرافسانه15

-محمدرضاموسی خانی گنجهمائده16

14علی اکبرواحدیحمید17

16علیواحدیمحمدجواد18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالمشهر)        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19محمدهادییارمحمدیاکبر19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالمشهر)        شعبه 

    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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمد علیاکرمی ثانیفاطمه 1

15غالمرضاامینی رادمینا2

16علیرضاچیرانیعلی 3

14رضافالحیمحمد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اندیشه                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14داووداورنگجمشید1

15محبت الهناظریشادی2

15مروتعلینصیرییاسین3

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بهارستان  )شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدکاظمخانلرخانیمحسن1

-مرتضیخیرخواهانحسین2

15قاسمرحیمیمجید3

17عبداهللنصرالهی قهیمحمدحسین4

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 خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدابوالفضلیعاطفه1

17محمدحسناحمدیحسین2

17علیاستادحسنشاهین3

16محمدرضااسماعیلی رادزهره4

15ولی الهاعظمیفاطمه5

16حسناکبریسمانه6

15هادیامانیآناهیتا7

15موسیامیریمحمدرضا8

14یدالهآجیلیانبابک9

16علیرضاآقاباباییسارا10

17حسینبابازاده خوشکنابسپیده11

15محمدباستان فرعارفه12

15اسماعیلبخشایشزهرا13

15حسنبالغی بخشایششیوا14

14عبدالهپروازدوانیپرستو15

15محمودپرهیزگار مزینانیشیرین16

16اسماعیلترابیصالح17

15احمدجاللی شادمریم18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران بزرگ   )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عبادالهجمالیانسعید19

15فتاحجوزیفرامرز20

15ابوالقاسمجوالنیمهرسا21

15ابراهیمجهان آبادیرضا22

16فیض الهجهانشاه لوفائزه23

15محمدچراغ مالئیمصطفی24

16غالمرضاحبیبینگار25

15علیرضاحقیقیفرزانه26

16پرویزخدائی پوربهروز27

16محمدرضاخرم دلرضا28

17علیخلعت آبادیندا29

15اکبرداورزنیرضا30

17حسینذوالفقاریمریم31

17اسالمرام فرسولماز32

15محمدرحیمیراضیه33

16عادلرضاییفاطمه34

15منوچهرساری اصالنیگلرخ35

16میریوسفسیدشمسیسیدداود36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران بزرگ        )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علی اکبرشرفیناهید37

14محمدشفیعیبهنام38

14سلمانشیخیباباش39

15فرامرزصیادمحبوبه40

18ضیائیفاطمه زهرا41

16حسینعدالتی وحیدراضیه42

18حمیدرضاعسکریمونا43

17سیارعالئیماهرخ44

17حسنعلی پورمونا45

16غفارغفاری خضریشیرین46

15احمدفرجیحمید47

16وهبمجرد فردداود48

18علی اکبرمحمودیزهرا49

16محمدرضامقدم نیاعالیه50

16غالمرضاموسوی پورمنیرالسادات51

15هاشممهتابیشقایق52

15فیروزنائبیمحمدصادق53

16ابوالحسننبوی طباطباییندا54

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران بزرگ      )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عباسنبیپریسا55

16نورعلینظریانمینا56

15حسینوطن نژادسمانه57

15هادیوفادارعلیحسین58

14علینقیوهابی دریاکناریعلی اکبر59

14علی کوثریوسفیناهید60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تهران بزرگ      )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علی محمدآقا بیکیعباس1

14حبیب اهللآهنگرشهال2

14محمداصغریامیرحسین3

14علیامین زاده واحدیمهدی4

-حسینایگه ایسید محسن5

15رضابرادران محمدیسمیه6

15محمد مهدیبرنایینوشین 7

-اصغربشارتیفرناز8

-فیروزبیاتآرزو9

14جبرئیلترغازهعسگر10

-محمد حسنتقلیدیمریم11

14حسنچاردولیفاطمه12

14مجتبیحاجی شفیعیسارا13

14محمد علیحسینی کیاسرائیمعصومه 14

14محسنذوالفقارسلمه15

14حسنخضرائیزهرا16

-محمد مهدیرحمانی خراسانیآرزو17

14مظفررشیدیانفرزانه18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشیب                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-سعیدرفیعانغمه 19

-حسنزاده عالی مهرخدیجه20

14محمداسماعیلسرائیسعیده 21

15ید اهللسلطانیانفریدون22

15سید حسینسید عزیز اهللمرجان سادات23

-ماشاالءشبریسهیال 24

14عطاءاهللشریفیعذرا25

16رضاشکفتمهدی26

15مرتضیشمالیامیر حسین27

-امیرحسینشمالیالناز28

14عباسشمس بید هندیمحمد رضا29

14مجتبیشمسیسید امیر حسین30

14محمد صادقشیخی زادهفرهنگ31

-محمد حسنشیرازیمحمد حسین32

14محمدصارمیزینب 33

16محسنصمدیمحمد علی34

16فریدونطالب زادهشاهین35

14سید احمدطباطبائیسید حسین36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشیب                                             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-علی اصغرعباییابراهیم37

14حسینفالحانسیه38

14محمد علیقنبریحسین39

14محمد حسنقنبری نسبفاطمه40

14جوادکسرائی مقدمامیر صدرا41

-حسینماه روعلیرضا42

15قربانعلیمحمد بیگیآتوسا 43

14حبیب اهللمزینانیفرشته44

15سید عباسمستجابیبشری45

15ولیمعصومیحامد 46

14امیر عباسمعلیزهرا47

15احمدمقانیزهرا 48

16سید حسنموسویسید مصطفی 49

15محمودمیر الوندیرضا 50

14غالمرضانجاری آرانیکبری51

14عسگرناصریفاطمه52

14جعفرولی زادهسحر53

14ید اهللهاشمیریحانه 54

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشیب                                             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عنایتهاشمیمهدی 55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزاشیب                                             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15سیدمحمودحسینیسیدمحمدرضا1

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  

(دماوند                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدتقیجوشنیعلی1

15علیاستادغفاریسمیه2

14رحمت اهللحسنیمهدی 3

-رحمت اهللحسنییحیی4

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رباط کریم                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدحصاریرضا1

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  

(فیروزکوه                          )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حکمعلیپاکفاطمه1

17علیرحیمیعلی محمد2

16قدرت الهمقدمسمیرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قدس                             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14اکبرتوکلیهانیه1

14ربعلیجباریزهره2

14کمالحاجی رضاییرضا3

14مرحمتحسین پورسولماز4

14مرتضیحمزهعاطفه5

16نعمت اهللعقیقیمرجان6

-علیفرخیپریسا7

-محمدگودرزیلیال8

15حسینمرتجیمهدیه9

15مسیحهادیانحدیث10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهرری   )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-رسولاحمدیمهدیه 1

16محمودایروانیراضیه2

15علیداداریمریم3

-حسینعسکریفاطمه4

17تقیعزتیمهناز5

14محمدرضافرجیوحید6

17...حجت افرجیاحمد7

16مصطفیکربالیی هادیمحمدمهدی8

16محمدرضاکیارش نیامهدیه 9

17قاسممهدیهامیر10

14سوادنظرپوراحد11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

(شهریار      )        شعبه 

     دوره خوش

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-علی قلی زادهابوالفضل1

-مصطفیترابیحسن2

-اسددرخشانمحمد3

14محموددهقانیعلی4

-جعفررنجبراحمد رضا5

14جوادقلیچ خانیمحممد جواد6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

    (دبیرستان دکترشهیدی  )متفرقه مرکزی  )        شعبه 

     دوره خوش

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16اسدالهآقاکثیریهدیه1

16امیرجوان پورامین2

15حمیدصباحیسارا3

16محمدرضاآزادکوهستانیکمند4

16محمدرضامهمومناهید5

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  دیماه 

(واحد رسالت        )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14سیدابوالقاسمآب نیکینیلوفرسادات1

14انامبشخورزهرا2

16محمدحسنتاللهی معین الدینیشیما3

17یدالهترکاشوندمرضیه4

15بهمنجدیدیانمرضیه 5

15سیدمجتبیحسینیسیدجالل الدین 6

14سیدجالل الدین حسینیسیدعرفان 7

17حسنحسینیحسین8

14علیرضاحسینی حیانوبی بی نجمه9

16حسنحسینخانیعلی محمد10

17مهدیحبیبیعباس11

14اسدهللدارابیمحدثه 12

14آقادهقانی سیسمعصومه13

14منصوررحم دلسهند14

16علیرحیم طرقیمرضیه 15

16سیداحمدرمضان زاده مقریسیده مریم 16

17هوشمندسناییمحمدعلی17

-حسینصولتیان مشگانیمژده 18

    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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

 1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری میان دوره یی

(  شعبه شرق )       

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسینفشکیعلی19

-قدرت الهعبدیسمانه20

14احمدعلی جباریمرضیه 21

16محمدحسینمحمدظاهریفرزانه22

16رضاعزیزیآمنه 23

14قدرتعلی محمدیاریعلی24

14حسیننورنگزهره25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحدشرق              )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عبدالکریمآذرافزامحمدرضا1

18ایازاحمدیمصطفی2

14ناصراسماعیلیعلی رضا3

16محمدحسیندربانیعلیرضا4

15اقبالرعناییفرزان 5

16محمدطالقانیمهدی6

16سید عباسعمادیسید مجید7

15عباسمدحی تازه کندمحمدحسن8

15محمدرضاابن رسول صنعتیسعیده9

14یوسفافشاریماندانا10

15محمدحسینبرقی داریانمریم11

15علیبهمنیمهرنوش12

16سیدجوادحسینیسارا سادات13

15مسلمحمزه زادهمینا 14

15نوراهللرضایی نیارکیبنفشه15

16کاظمصادقیسمانه16

16محمودقربانیمحبوبه17

16محمدمرادیزهرا18

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحدغرب                      )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15هادیمحمدی محمدیسارا19

15احمدمیرزایی فردسپیده20

15اهلل وردیوزیرینادیا21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد غرب  )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16سید ذبیح الهآزادسید بهروز1

18غالمرضاحاتمی تاجیکحامد2

14محمدزندیهناهید 3

16عباسستایش جانیمنیر4

16خسروشاه صفیمونا5

14حمیدمحمدهدی6

14رضانکوفرآرزو7

17قهرماننوربخشعسگر8

18احمدمحمودی ساالریحسن9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

میرفندرسکی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد قلهک                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسنزینال زادهاعظم1

16محمدنورایی بیدختعلی2

14حسننوریمجتبی3

15مهدییوسفسارا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قیطریه                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16یحییبهشتی نیامحمد مهدی1

15امیرپایکاریریحانه2

16خلیلحدادیانفاطمه3

16قربانخدابندهمریم4

15احمدسعیدی رفسنجانیسولماز5

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

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

واحد کارون

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدمرادیانمینا1

14یوسفعسکری زادهطاهره2

15محمدمهدیامانیحانیه3

16بیژنکرکزیکیومرث4

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد فرمانیه                                               )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15قدیرامینی کرد کندیمحمود1

15محسنپاک سرشتزهرا2

17ابوالفضلفراتیمحمد مهدی3

16محمودنظریامیر4

16رضانوش آبادیسجاد5

15نبی اهللیوسفی بهناممریم 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ورامین                                  )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14شمس علیاختریحسن 1

15عبدالهاسدیالهه2

16محمدآذرکماننرگس 3

14حسنبستاممهناز4

15محمدحسنپایدارمحمدرضا5

17محرمعلیپیریسولماز 6

15حسنسر آبادانی تفرشی ناهید 7

14عبدالرحمنجوادی نمینیمریم8

14احمدحمزه لویزهرا9

16درویش علیحیدریفرزانه 10

14علیخزرثریا11

-حمیدرضارضا زادهسالومه 12

16علی اکبرصالحی محمد 13

15احمدظفریان پورآیدا14

-مهدیعبدیزهرا15

17خوشیارعرفانیامیر16

15عباسگنگیجواد 17

-صفرعلیلشنیزهرا18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    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 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14احمدنصیریمرضیه 19

14امیروارستهدیانا20

14محمدولی پورسکینه 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(واحد انقالب                                           )        شعبه 

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17اسماعیلاحمدینرگس1

15فریبرزآردیشصابر2

16مصطفیاصغریانزهرا 3

17بهمنحسینیبهاره4

17عبدالحسینحیدری دهکردیعلی5

17ابوالقاسمزارع دستناییمجید6

15حجت اهللرضایی سرتشنیزیزهرا 7

18رحمت اهللزمانی پورسمیه8

15اسماعیلعلی باباییساناز9

17احمدفوالدیشقایق10

17اصغرمبینیفاطمه11

17علی اکبریوسفیپریسا12

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شهرکرد

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18علیاحمدی بروجنیحفیظ اهلل1

16سید محمدبخشایشسیده آمنه2

18شکر اهللخلیلی بروجنیمحسن3

18مجیدطاهریمحمد مهدی4

16بهرامقرمزینرگس5

16احمدمهدوی دهاقانیزهرا 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

بروجن

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17رضاامینی نیاداریوش19

15اسکندرفیروزیمهتاب20

15سیاوشعزیزیانخدیجه21

15قربنعلیمردانی زادهعلی22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فارسان                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدرضازعفرانیمائده1

17حسینوکیل زادهرسول2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بشرویه                                          )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی سید روح اهلل فریدونی

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمدحسنیحسین 1

17محمد حسینخالدیمهدی2

17غالمحسینکریمیفاطمه3

18ابراهیمغالمینرگس4

18احمدسنگچولی ثانیعباس 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  

(بیرجند                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19سید محمد باقرموسویسیده ام البنین1

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  

(خوسف          )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19سیدواحدایوب نژادسیدسجاد1

18حسینعلیحکمتی پورمصطفی2

16عباسخداشناسعلی 3

17رحمانسکندریاحمدرضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قاین                                  )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علی اصغرکاللیمحمدحسین1

14یار محمدهراتیعزت2

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 جام)شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

ت

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمدرضاتاتاریمیثم1

18حمیدقلیچمحمد2

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)

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14اسماعیلاسماعیلی مقدمراضیه1

16محمد اسماعیلچشمیمریم2

14مجتبیخسروانیمحمدمهدی3

16محمدذاکریعلی4

14عباسعلیرودسرابیساجده5

15محمودسالمیبهاره6

15سیدرضامهریفاطمه سادات7

15شعبانعلینصرآبادیمحمد8

-مجیدیاقوتی مقدمبرلیان9

14غالمرضاکرمانیمحمدجواد10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سبزوار                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17غالمعلیعلی مرادیرضا1

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  

فریمان

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حشمت اهللاسعدیفاطمه 1

14حجتتوحیدیوحید2

15قارداشعلیکهنسالسکینه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

حمیدمیکانیک

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قوچان                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علی احمدی قلعه باالاکرم 1

16حسینتربقانیرضا2

15ناصر علی دوستی علی 3

15علیرضامهدی زادهنرگس4

15سهراب یعقوبی ریحانه 5

15محمدصادق هادوی مهال 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کاشمر                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16غالمرضاآشوریمحمود1

15ناصرجعفرزادهابوالفضل2

16محمدمولویامید3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(گناباد                           )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدحسینآجوریزهرا1

14عبدالهارفع فتح اله خانیزهره2

15مسعوداسمیترانه3

16محمداکبر پور مقدممهدی4

17علی اکبرانتظاریزدیحسن رضا5

15محمودباقرینوید6

14آیت الهبیاتامیرحسین7

18نجفبیانیمحمدعلی8

18ابراهیمپورحسینسعید9

14محمدرضاپورعلیبهار10

15رسولپور محمدزینب11

17غالمحسینتقوی سبزواریفاطمه12

15سیدجعفرجعفریانسیدمحمد13

15علی رضاجالئی پوستیانحمید14

14محمدرضاحامد اکبری طوسیرعنا15

16محسنخاکپورساجده16

15حسنخواجه نامقیمریم17

15محمدخوشخرام رودمعجنیراضیه18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد                          )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17وحیددباغ صالحیمحمدرضا19

17علی اکبررجبلوراهله20

16مهدیرحمانی شریف آبادفاطمه21

16ابوالحسنرضوی شاندیزعلیرضا22

18سیدعلیزمانی طاوسی بشرویهسیدمحمدمهدی23

17ابراهیمزنگنهاکرم24

16رجبعلیساقیمجید25

14حسینسلیمانیمهرانگیز26

15محمدحسینسودمنداعظم27

17احمدشریعتی فیروزآبادامیر28

17حسنشریف زاده نقش بندملیحه29

18برت علیشهریور امان محمدحسن30

15عنایت الهشیبانیبهاره31

14احمدعلیصابری طینت جوانمنصوره32

18جعفرصالحیصبریه33

14غالمرضاضیائی کوشارقیه34

16محمدحسنعباسیزینب35

18عبدالهعبدیمهدی36

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد                   )        شعبه 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمدرضاعرفانی پور قاسمیالهه37

18محمودعالمههادی38

14محمودعلیزادهعلی اصغر39

15حسنفراستیمسعود40

16یوسففرمانیرامین41

14رجبعلیقدیمیان جرفیعلی42

17سیدعلیکاظمیحمید43

16حسنکاوسیزهرا44

14محمدعلیکربالئیمهدی45

14حسینکهن مهرآبادریحانه46

16محمدابراهیممحمدیاریمحمد47

17علی اکبرمداحیمحمد48

16محمدمدارااکرم49

14سیدمصطفیمرجانیسیده هلن50

14سیدکاظمموسویسیدمحمد51

15اسدالهمهدیان طرقیفاطمه52

17حسنمیراب طرقینجمه53

17سیدآقامیرزاباباییسیده زهرا54

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد                      )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علی محمدندائیکریم55

18عبدالرحیمنوقابیکیوان56

16رضانیک پروریانمهدی57

14سیدرضاهاشمیسمیرا58

17محمدجوادهوشمندفهیمه59

18حسین علییزدانی پلگردعلی اصغر60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مشهد                      )        شعبه 

     دوره خوش

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عباسصالحامیرمحمد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

 مه والت

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مهدیباغشینیامیرحسین1

16غالمرضاحصاریزهرا2

15رجبعلی رامشینیمعصومه3

16محمدزینلیکیانا4

15محمدسعیدانفائزه 5

16غالمرضاصالحیزهرا6

-محمدجواد غرویانطاها7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نیشابور)شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-عینعلیاصغریالهام1

-علیرضاایزیمرضیه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

3

    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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بجنورد                                           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-قربانعلیکاوسیعلی اکبر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فاروج                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15سوزیرشنویحامد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اندیمشک                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16غالمرضاکرد نقی گردمهتاب 1

17ابوالقاسم نویدبهشید2

16علیرضابهنام جوعسل3

16سلطان محمدقنبریالهام4

16محمد حسینگیالسیمریم5

17غالمرضاداوودی نژادطاهره6

16سلطان حسینآریان فرالهه7

16خدا بخشفتاحی نیامرضیه8

16علی اکبرجعفریمعصومه9

16پرویزقیصری نیاداود10

15منچهرکاوه باغبادرانکامیار11

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

اهواز

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حجت الهمهری ده نوبهناز1

2

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ایذه                                       )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16رضاافراشتهفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(باغملک       )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16براتعلیهادی شهنینسیم1

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(«                         ره»بندرامام خمینی                   )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عبدالهآموزگارنسرین1

18محمد حسنباغبان پورمحسن2

19محمودبایمانیمحمد رحیم3

17نجففرهودیمجتبی4

15کریمرضوانیداریوش 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بهبهان             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حسنأریامنشمریم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرمشهر            )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدرضاایمانی پورشکوفه1

15غالمحسینپاالشنرگس2

17محمدرضارنجبراکرم3

16علیزبرجدمهین4

18ناصرسعادتی خواهنجمه5

15ایمان علیشهریارشهال6

16حمیدصانعی نیابهار7

16مرتضیصیفیسعیده8

18محمدحسنفرخی رادبهاره9

14گودرزفرخوندایران10

16علیمحبوبی فردفاطمه11

15حمیدرضامرساقیانثمین 12

16نادعلیپورسخاییرضا13

17محمد علیخیراندیشمحمود14

16عبدالحمیدفیروززادهمحمد15

14مرتضیکالنتریانعلی 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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دزفول                         )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حبیب  اهللشیخیراضیه1

16سلیمانحاجی زادهزینب2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رامهــــرمـــز    )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسینحمزهعلی 1

18رضافیلیعباس2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه شوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16نجفکریمیاحمد1

16محمدحسینقائمی کیاابوالفضل2

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستانی 

(شوشتر             )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مهدیسالمیفرید1

15بهراممومن نژاداطهر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

گتوند

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عبد االمامآریا دوستحسین1

19هوشنگسپهریاننازنین2

16ناصرصفاریفرزانه3

18حسنمقدمعباس4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ماهشهر            )        شعبه 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عباسقلیرشیدیمصطفی1

16عزت الهکریمی نورالدین وندیزدان2

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مسجدسلیمان            )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عباسمرسلیجلیل1

14کریم الهمعینیمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ابهــر                        )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمد علینصیریاحمد 1

18سید زین العابدینحسینیسیده اکرم2

14عشقعلیاشرلومحمد رضا 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

خدابنده



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17صفرعلیحسنیاسماعیل1

16علیرضامرسلیآناهیتا2

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرم دره          )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18سید حسم الدینآل یاسین سید  محمد مهدی 1

19شاپوراشجعیفرزاد2

14قادراحمدی محمدحسین 3

16ابوالفضلپوکالهمحمد4

15سجاد صفری امیرحسین 5

17علی صفری سجاد 6

14جالل کرمی امیرحسین 7

14علی کرمنصیریمهدی8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

                   (زنجان                 )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15اباذرعجملواباسط1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(ماه نشان      )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عباسعلیشعبانخوعلی1

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آرادان         )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16...حشمت ااعوانیزهرا1

18سیدناصرافتخاریسیدساسان2

15محمدعلیدرخشانامیرحسین3

20حسن علیحاجیانفاطمه4

16ابوالقاسمرحمانی خلیلیمحبوبه5

15منوچهرصداقتیکوثر6

16مرتضیکاشیانصدف7

16حسینکیومرثیمهدی8

15محمدعلینصیریزهرا9

16غالمرضانوروزیحدیث10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سمنان           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمد اسماعیلعبدالهینسرین 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

      مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شاهرود              )        شعبه 

محمد تقی یزدی:نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمد نبیپروینرضا1

17غالمحسینسرگزیسمانه2

18محمدرضاشیخ ویسیمجید 3

19عطاالهشمسیمحمد علی4

19خدارحمشاهبازیفرشته 5

18عیدمحمدنوروزیسمانه 6

18ابراهیم نورامحمد7

18محمدرضایغماییپژمان8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(زاهدان                          )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18ابراهیم سرگزیحسین 1

16علیجامیکوثر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(زابل                      )        شعبه 

به نام خدا

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17نور محمدحسین برعبدالطیف 1

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(چابهار                        )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15اسد قلیاسدیاحمد 1

15حسینباهریمحمد کاظم2

15محمد رضابرزگرزهرا3

16عزیزرجاییلیال4

16محمد ابراهیمرستگاریمژده5

17عباسرضانیاامیر6

15سهرابروستاژاله7

-سیدرضازارعزهرا8

15نجفصالحیفاطمه9

16غالمرضاکریمیحامد10

14علی سیناموالییزهرا11

15محمدرحیموفاق نعمت اللهیالهام12

14علینعمت اللهیسعیده13

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آباده  )شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسینرضازادهاسماعیل 1

16محمد رضاعلمداریزهرا2

14حسنکمال دارمحمد مهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(استهبان                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-احمداسفندیاریحامد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اوز                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14اکرمعرب پورسعیده1

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(پاسارگاد                                           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عین الهساالرحسینیرکسانا1

14سیدجباررضوی پورمریم السادات2

14غالمرضاکارگرجهرمیمنصوره3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

95دیماه    (جهرم                                            )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-حمید رضاتصدیقیسعیده1

-حمید رضاتصدیقیهانیه2

14سید حجت الهحسینیزهره3

-علیخجستهامیر محمد4

-علیخجستهزهرا5

14مهرزادرنجبرمهسا6

-ابوالفضلفرج زادهحدیثه7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

حسین اسدی:         نام و نام خانوادگی  

     دوره خوش

: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

14محمد رحیمرحیمیسمیه 1

14رسولسلیمیالهه2

-احمدقاضی زادهفرهانه 3

14نصرالهمقدسخالد4

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خنج                                 )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عباسجعفری فرهاد1

14حسینشاکریناحید2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

داراب

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مهرزادمرادیپریا1

14بهروزیدیسارزینب2

14عبدالصاحبباقریاسما3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

رستم



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمد هادیسلطانیمحمد رضا 1

15عبدالحسینشفیعیسمیه2

14فریدونقاسمیفاطمه3

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سروستان               )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علیرضاآقارخسمانه1

15حسناحمدیمریم2

16عظیماکبریفرزانه3

15سرمستبدیهیمهسا4

14کیهانبویراحمدیطیبه 5

16جوادخادمیزینب6

14علیرضاخسروی مهارلوئیمریم7

15جوادخوانساریندا8

17سید جلیلدهقان باغیسیده فاطمه9

17مهدیدهقانینگار10

16هدایترنجبرمژده11

15شهریارروستاجمیله12

15محمدعلیزارعیانآرزو13

14سید جاللساحلمحبوبه14

15فرج الهشاکری بهبهانیفرخ خانم15

16احمد علیشریفیمریم16

14حبیبشفیعی سروستانیزهره17

17شکرالهطباطباییفرخنده18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شیراز            )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدعظیم نژادمعصومه 19

15حسنقادریآزاده20

14حجتقاسمیدینا21

17علی اکبرکرمیفهیمه22

16سیداحمدکشفیمریم23

14کیخسروگلزارسپیده24

15عنایت الهمنفردفرخنده25

15جوادکاظمی فردهاجر26

16نادراستواراحسان27

14اسماعیلاکبریمحمد 28

14منصوربهروزیمهدی29

17جوادچالمهعلی اصغر30

16محمدباقرخردپیشهحمیدرضا31

17علیرضارخش بهارمحمد32

-محمدرنجبر دودچیعلی اصغر33

15احمدزارعیمحمدرضا34

18غالمرضاشجاعی حقیقیغالمحسن35
جمع 

تعداد 

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شیراز            )        شعبه 

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16منصورشمس زادگان زراتیمحسن 19

15عبدالطاهری طیبیبختیار20

14کریمعباسیعلی 21

-سید علیفروزشسید میالد22

14قربانعلیقربانیرسول 23

16کریمکشاورزمجید24

-محمد تقیناظمیمحمد امین25

14جهانبخشکرمیمحسن26

14حسینیزدان پرستابوذر27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شیراز            )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

        نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-رضابادراممصطفی1

15جمالبهمنیسجاد2

14مجتبیتوفیق زادهمریم3

15رحمانرحمانیانمریم4

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   محمدکاظم رحما نی

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فسا                                      )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علی میناپرویزیفاطمه1

15قاسمقشقاییزهرا2

15هدایت الهمحسن پورمریم 3

16رمضانمهبودیفاطمه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کازرون                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14غالمعباسعظیمیمریم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گراش                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15مسعودتیموریمحمد1

16محمدحسنمیثاقعلیرضا2

15محمدرحیممرادپورفاطمه3

16ایروان علیسلیمیزینب4

15سیداصغرمیرحسینیسیده فاطمه5

16محمدکریمهنربخشرضا6

17سیدصدراهللرضاییسیدنورالدین7

15محمدحسنمصفازهرا8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مرودشت                 )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مسیّب تقی پورکبری 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مهر              )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14عزیزاهللکوه پیماییجمال1

-محمدابراهیممحمدحسینیمجتبی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ممسنی          )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15خلیلفرجمندالهام1

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  

(نی ریز           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-آقا بزرگصباغیانمهدی1

15سید ابوالفضلعیسی پورسیده یگانه2

-علیعزیزیعرفان3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آبیک                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-رامین اسدی محسن 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اقبالیه

آذربایجانی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اقبالیه                                            )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمداسماعیلاحمدخانیزینب1

17علی نقیبرزگرطاهره2

15رضاعلیحسینیزهرا3

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الوند  )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علی اکبررحمانیمهنا1

-علی اکبررحمانیحسنا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(تاکستان                        )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ابوالفضلاندایشگر  وحید1

15علی اصغرپیش علمیفهیمه2

14علی اصغررمضانی  مهسا3

16جمشیدرهگذرهمایون4

16محمدجعفرشفیعی  بهاره5

14محمدشیر محمدی معصومه6

18غالمرضاصفرخانلو حامد7

14منصورطاهر گودرزیزهرا8

15رضاعابدی حبیب اله9

14حسینکجینه باف  مونا10

17جلیلکرمیسکینه11

-فضائلکلهر نیره12

14سید امیرالمع  هلیا سادات13

15امان اهللمافی سکینه14

15تقیوطن دوست   مهری 15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

1395فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری   دی ماه 

(قزوین             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15ضربعلیاسماعیل زادهمرضیه1

16محمدآمیغیعلی2

16سید محمد حسنآیتسید علی3

17علیآئینی روزبهانیمونا4

15علی اکبرباباحسینیفاطمه5

16عباسبهنیاعلی6

_غالمپژوهشاحمد7

14حسینعلیپور عباسی اردکااعظم8

14بیت الهحبیبیزهرا9

14سیدمرتضیحسینیسیده مریم10

_سیدجعفرحسینی امینیمنصوره سادات11

14محمدرضاحکمت اندیشمیترا12

17علیدهپرورزینب13

18امیردهقانیکوثر14

14محمدابراهیمذوالقدرمینا15

_علیرنجبرمطلقامید16

18بهارعلیروزبهامیرعباس17

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قم                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14مسلمسلیمرقیه18

16محمد علیشریفیفاطمه19

16عباسصفائی مهرفاطمه20

_ابوالفضلعبدالهیشایسنه21

16محمدکاظمعربیمرضیه22

16علیعطاییریحانه23

14غالمعلیعلیزاده کرمانیمنصوره24

_حسنغالمیفاطمه25

15حسینفتحیحسن26

16رمضانقلیچ خانیفرشته27

14حسین بخشقنبریصدیقه28

18عبدالحسینکربالیی زادهزهیر29

_موسیمحمدیفائزه30

14حیدرمختاریمریم31

18غالمرضاملکیزهرا32

17غالمموالییفاطمه33

15محمدعلیمیرعلیمحدثه34

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قم                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدعلینوپوشمحبوبه35

14مرتضیواعظ جوادیصامده36

15سیدابوالقاسمهداییملکه سادات37

20غالمرضایزدیسجاد38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قم                                           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگی

14مهدیاباذریانیاسمین زهرا1

15محمداسدیفاطمه2

16حسناشرف گنجوییفاطمه3

16محمدافضلیکاووس4

14محمد علیبهرامیزهرا5

15سید رضاحسینجانیسیدمحمد6

17سید اسماعیلحسینیسیدحامد7

14حجتخان آقاییمصطفی8

14مرادخواجه پورمریم9

16محمد ظفردامردانمحمدتقی10

-مرتضیرجبیمونا11

15رمضانرحیم آبادی...روح ا12

15ماشاالهرضامندمهران13

16حسینزندی گوهر ریزیمحمدرسول14

14علی اکبرسخاییاحسان اله15

15عباسسرگزی مقدمکوثر16

14اصغرشادکامشیما17

17ماشاالهشکیبامجتبی18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    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 خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15منصورشهباعلی19

14ماشاالهصابرینغمه20

-احمدعلومیطاهره21

14رضاکارگرزادههما22

14مهدیکاظمیکتایون23

15مجیدکربالییزهره24

15ابراهیممالحی گرفاطمه25

14علیمنظری توکلیزهرا26

15محمدنقیبیمسعود27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کرمان            )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علیتراب زادهسمیه1

14علیتراب زادهعادله2

14سیدمحمودحسینی نیاسیدمحمد امین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

شعبه زرند

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-جوادتردستمحمدعلی1

14محمدخالداریعباسعلی2

14جوادشفیعیفاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

شعبه کوهبنان

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14احمداکبری نسبمبینا1

15جوادخواجوییامیرمحمد2

15علی اکبرزنداقدس3

14حسینزیدآبادینجمه4

16سیدعباسسجادی راویزسیدمرتضی5

15قبادغالمیحسین6

14ستوده نیاسارا 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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

شعبه سیرجان

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدهاشماسالمیعلی1

-حسنتقی زادهمژگان2

20محموددرکینیما3

16نجفزینلیعباس4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

شعبه رفسنجان

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسینشهدادنژادفاطمه 1

14اکبرکمالی مدیحشیما2

15صمدرستم زادهمجید 3

14امراهللفرخیمحمد4

15تقیگوران اورینیفرشاد 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

شعبه جیرفت

     دوره خوش

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدبساطیآزاده1

15محمود رضاسرابیمحمد2

14مسیحنعمتیگوهر3

16اسدالههواسی کهرهحیدر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اسالم آباد غرب                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

      علیرضا حسینی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15...روح اباقریطیبه 1

-حمید رضابشیریپوریا2

17علی اصغرخالقیغالمرضا3

15اسمعیلخرماییزهرا4

15...اسداصیفوریلیال5

14رحیمرضاییآذین6

15اله دادنصرتیتیمور7

16محمد مرادواحدیمحمد8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سنقر                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمدحسینرجبی سمنگانینرگس1

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

رضاحاتمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

صحنه

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17ابراهیمبال افکندلشاد1

14خان جانخسرویستار2

17بندرعسگریظفر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

رضاحاتمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

قصر شیرین

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15همت علی ابراهیمی دنیا1

16احمداحمدیپریسا2

15حیدر آرمند لیدا 3

15رضا خانآزادیافشین4

17منصور امیری فائزه 5

15غالمرضا انوشا نوشین 6

17سیاوش باقری حسین رضا 7

17ثمبنجسریفرزانه8

15رحمت چوبتاشانی شیرزاد 9

14صحبت اله حسینی سید ساسان 10

16عبدالرضاحسینی روزبهانیآزاده11

17حمید رضا خاکریزان نگین 12

17سیف اله خلفی سمیرا13

17سعید رفیعی زاده مریم 14

17نصرت رستمیان بهاره 15

17ملک مراد رفیعی زاده شکوفه 16

15مهدی رشیدی حسنا 17

16کریم زندی طلب امیر 18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

کرمانشاه

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

رضاحاتمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عبدالرضا صادقی یهاره 19

14جهانبخشصالحیپانیذ20

-علی اشرفعزیز پور هستی 21

19اصغرعزتیمهدی22

15صفر قاسمی علی حیدر 23

18بیژن کاوه الهه 24

16الیاس کرمی فرشاد 25

15یدالهکریم مهمانیگیتی26

17علی اصغر مسیبیان نکیسا 27

17علی محمدی پناه لیال 28

19علی اصغرمحمدیسارا29

17یدالهمحمدی نسرین 30

15عزیز مرادی مهرداد 31

17بهمن محمدی رضا 32

16عبداله منوچهری موسی 33

16عباسعلی نادری شهریار 34

15اردشیر وکیلی محمد 35

17آزاد یزدانی پور بهزاد 36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

کرمانشاه

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

رضاحاتمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18سلیم یاری نعمت 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

کرمانشاه

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

رضاحاتمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18کامرانبیاتحنانه1

18اسفندیارتوسلیآرش2

17محمودتوسلیپویا3

19نصرت الهحسین پور سمنگانیمحمد4

17حسن رضاعسگریصبا5

17درویشعلیعمادی حیدریجمیله6

14علیرضامتینغزل7

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    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 خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18هدایتموالییسمیه 1

17عباسعلیامیریفهیمه2

17علیرضامیرنظریزینب 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی غالمرضا ملکیان

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(هرسین                                    )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16حمیدتفقدیامیرحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(بیجار              )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

مهدی سلطانی:         نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-علی اصغرعباسیآریان 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(شهرستان دهگالن                                           )        شعبه 

     دوره خوش



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-مظفررضاییارسالن 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  

(دیواندره                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمداسعدیسارا1

16محمدجامعیزهرا2

14محمدجامعیفاطمه3

15محمدصالحزادهزاهد4

15عثماننجمیهاجر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

117

18

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سقز                                          )        شعبه 

     دوره خوش

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-عزیزالماسیفرشاد1

14حسینامامقلیجمیل2

-محمد سعیدچارداولیگالویژ 3

14طالبداربویالهه4

14ارسالنرادپورروشنک5

14محمدرحیمی طوبی6

15لطف الهشافعیچیمن7

14عبداهللشاهیدنیا8

14فیض الهعباسیمحمد رضا9

14عباسعبدیآزاد10

14محمدفتحیمحمد زاهد11

15حسنمرادیمحمد12

-طالبمنصوریبهار13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(سنندج                              )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمداذانچی آزاده 1

14نوروزکریمیطیبه2

15اسمعیلمشیر پناهیکژال 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(قروه                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محمد کریماخگردلبر1

14خلیلدرخشاسماعیل2

14منصورکریمیفاطمه3

-شریفارژنگیفاتح4

14محمدامینروخندهمهربان5

-محمد علیحیدریژاله6

14سید عمرعباسیلیال7

14محمدعباسیکورش8

15محمد امینجوانرودیرحیم9

18عبداهللوطنیهوشیار10

-حسینکریمییاسمن11

14زاهدعبداللهیاسرا12

15محمد سرداررشیدیشمیال13

14جاللامینیشمسی14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مریوان                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17رحیم بی نیاز فرناصر 1

17جان محمدپناهیفاطمه2

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 مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(چرام                                )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17طالبمسعودیجواد1

18غالمنادریانصدیقه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دهدشت             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18جان محمدگشتاسبقاسم 1

2

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 الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گچساران)شعبه 

دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18ضریرحیدریمعصومه1

18منوچهرسیف الساداتزهرا2

14حجت الهرفیعی مجتبی 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

یاسوج

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16رمضانعلیاباذریصدیقه1

15محمدبازیاریاسین2

18عبدالرضابنکدارروشنک3

17حیدر علیبنی کمالیسیدفضل اله4

16عباسعلیجوادی رادمحمد5

-مصطفیحاجیلریخدیجه 6

17سید ابوالقاسمحسینی دارکالتهفائزه سادات7

-علیرایئیجی یانسریمحدثه8

-مجتبیشکیمبینا9

-وحیدصحافیامیر مهدی10

15اسماعیلغفاریفاطمه11

17حسین علیفرهاد روشژاله12

16محمدحسینقاسمیعلیرضا 13

14محمد دوردیکرتوماججالل 14

-حاجی محمدکسرقهمحمد امین15

-مجتبیمحمدی نیامهدی16

17محمدمسائلیپژمان17

16غالمرضامالئیمهسا18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گرگان                  )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محسننجاتیعلیرضا19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(گرگان              )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16امیربنیادینسترن1

17فرزادپیریشقایق2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(آستارا                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی  عادل ضابطی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19حسنعلی نیای متعلق محله گیآوا 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  

(آستانه اشرفیه                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17احمداحمدزادهفاطمه السادات1

16یحییاکبریمیثم2

16محمدحسینبخشی پوررحمان3

15علیداراب زادهسمیه4

16مسعودرزاقی لنگرودیمهدیه5

17عبدالعلیساخت کارلیال 6

-علیسلمانپورفاطمه7

17احمدحسینفروحیبهاره8

17محمدعلیقاسم پورقاسم 9

18غالمقاطعیمریم10

16اکبرقلیزادهرضا11

16علیرضاکرمانیپوریا 12

14محمدتقیالیقیزینب13

19ابراهیمهمدم مؤمنعلی14

16بهرامنجفیمهدیه15

15حمزهنوروزیریحانه16

15منوچهرواعظیصدیقه 17

14علی اصغریزدانیمتین18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رشت                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16یوسفعلیخان زادهسعید19

16احمدسیدزادهسیدمحمد20

16محمودغالمیرضا21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رشت                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20یدالهمجیدی پیرهراتیکیومرث1

16حسینمهاجرانی رادمعصومه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

کیوان سهرابی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رضوانشهر                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16پرویزحسین زادهمریم1

14ولی الهرحیمی دوگاههمژگان2

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 خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17حسینشعبانیمانی 1

15ذبیح الهخجسته الکالیهسجاد2

16محمد علیمحدثکمیل3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(رودسر                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

علی قنبری:        نام و نام خانوادگی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15رحمتدرستکامالهه1

17علی اکبررضاییمرجان2

15شعبان علیصفر زادمهدی3

15عیسیعبدالهیام لیال4

14وحدتگنجی زادهآبتین5

14خلیل رضاگلستانی  نژادرضا6

18احمد علیمهریالهام 7

15سیاوشنیک سرشتفاضل8

18محمودیوسفی کمامحدثه9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(صومعه سرا             )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14علیدورانگرفتانه1

16محمد  رضانجمیعلی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(فومن                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-بیژنبلد افشانیایلیا1

16اسماعیلجعفریمحمدعلی2

14شعبانعلیجانی پورروح اله3

16حسنرمضانپورزهرا4

16جعفرقلیشیریمحمدرضا5

17محمودگلشاهیکیوان6

17سالرگل محمدیزهرا7

16موسیصابرمژگان8

14سید سلمانسعادت میرقدیمسید سروش9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الهیجان           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14محسنسرهندینرجس1

15علیمهدوی ملکوتیاکرم2

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  

(لنگرود             )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16کوروشاسفندیاریآرین1

17احمدمهدویمرضیه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(الیگودرز                                       )        شعبه 

                   دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

  نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16محمدجعفری فاطمه1

16نادرمهکیشاهرخ2

16علیشاهمیرزاییمهدیه3

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  

(کوهدشت                           )        شعبه 

                   دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدجعفری فرمجتبی1

18حشمت الهلشنیابراهیم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

                   دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(درود               )        شعبه 

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

 نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17نورمحمدشیخی کن کتعلی1

16شاه عباسصدیقیسمیرا2

16نجادعلیناصریوحید علی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(نور آباد          )        شعبه 

                   دوره خوش

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

     نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمد رضاعابدینیامیر1

17حسینعسلیندا2

17جهانبخشکوشکیعلیرضا3

20محمد کریممحمدیان فردیداله4

18آیت الهمعظمی گودرزیمریم5

17ناظمیقینیاحسان6

17مرادابوافتحیغالمرضا7

17حسینپورعباس داود آبادیفاطمه8

17علی اصغرشاهسوارمینا9

17عزیزشمسیان فردفاطمه10

17منصورصارمیمحمد احسان11

15جاویدعالیی روزبهانیپرستو12

16محمدعمادیمعصومه13

14

15

16

17

18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بروجرد        )        شعبه 

                   دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

        نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عباسلکسحر1

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  

(ازنا        )        شعبه 

                   دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

      نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20قدرتحافظیبهزاد1

15مهدیحجتیهلیا2

17عزیزحسنوندمحمد3

20حسین رضاحسین پورپویا4

16همایوندل بخشسمیرا5

16صید احمدراستیناعظم6

17مرتضیرجبیسکینه7

17صالحرحمتیامیر8

17محمد علیشریعتسحر9

19شمس الهیگانه مرادیمریم10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خرم اباد                                           )        شعبه 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی 

                   دوره خوش



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

20برانازاربرخورداریمهدی19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

الشتر



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-نصراهللتقی پورصغری1

18علیحمزهحسین2

16تیمورشالیکارانافسانه3

18هوشنگشوبیسحر4

-غالمرضاعموییامیرحسین5

17حسینمنفردمیالد 6

18سیدحسینمهدویسیداحمد 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

آمل

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17رمضان اخوان منانه 1

17امان الهرسولیربابه2

14یونس رمضان نژاد زهرا 3

17عبدالهعلیجان نژاد بائیهاجر4

16حسین کالگر ابوالفضل 5

17مختارمحمد نسب منصور 6

15سیداحمدموسوی نژاد سید میثم 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  

بابل

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-سید جمالحسینیسید ابوالفضل1

17سید علیعابدینیسید مهدی2

17منصورعلیزاده گل خندانعلی 3

18خسرومحمودجانلوحنانه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

بهشهر

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمد رضاشکوریمهرنوش1

17یونسعلیشمسیعلی اصغر2

14سید پیاممیثاقیسید امیر حسین3

18ارسالننژاد مقدمفاطمه4

14کریموردی پسندیریحانه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

تنکابن

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسنآرادهدی1

16کریمباباییمحمدحسین2

14عباسصادقیفرامرز3

-هوشنگالریجانیامیررضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

رامسر

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-محمدنوریفاطمه 1

-عبدالرضاکریمیمریم2

-سید حسینصالحیمعصومه سادات3

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 گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

زیرآب

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-مهراناسماعیلیملیسا1

14عباسرجبیمحدثه2

15فتح اهللکاظمیمریم3

15منوچهرزارعیفاطمه4

18علی اکبرصداقتیربابه 5

17فرهادروئینفاطمه 6

17حسینعلوی زهرا 7

16نجفعباسیعلی8

17احمد محمدی سمیه 9

16همت االهمخلصیانمحدثه 10

16قربانعلینیرومندمرتضی11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

ساری

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

19باقراحمدیعلیرضا1

18جعفرداداشیمصطفی2

17مهدیدیانتحنانه3

15نادعلیرضاییزلیخا4

14اسماعیلسلمانیمعصومه5

17حمیدسیفیلیال6

15سیدعباسشاکری ولیک بنیسیدفاطمه7

14خدابخشصادقیام البنین8

18جعفرصفرزادهسحر9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

قائمشهر

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-محبعلیازوجیزهرا 1

14فریدسناییآذر2

16پرویزغرایاق زندیرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کالردشت )  

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18نبی اهللباباییمبینا1

17احمدشعبانیعاطفه2

15رستمنوربخشسهراب 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(محمود آباد)

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18عبدالهبرادراناکرم1

14نظرخوشیساجده2

16علیدرستکارهما3

-حسینزارعی کیاپیملیحه4

15اسماعیلمالئی رئیسیجواد5

-عباسهاشمیسیدامیر رضا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(  نکا  )

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18صفرظفریمنیژه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(  نور  ) 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

کد              نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدقلیمرادیمژگان 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

               دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

( نوشهر   )



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18حسنابوالمعصومیمهدی1

15تقیآشتیانیریحانه2

14حسنایبک  آبادیحسین3

18حسینعلیایزدیانیوسف4

14عزیز الهباجالناعظم5

16عباسبارآورابوالفضل6

14هاشمباقریانشهرزاد7

14حسینجنتیفاطمه8

16قاسمجیریاییمبین 9

17حسینحاجیانبهارا10

14محمد تقیرحمانیملیحه11

14داودساریخانیفرح12

14محمدسمیعیوجیهه13

-صفر علیسید مرادیهلیا14

15عزت الهشریفیسمیه15

14مهدیشکرانینگار16

17حسنشیخ االسالمیمرجان17

16قاسمصالحی نظام آبادیالهه18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اراک                         )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15محمدرضاعسگریفتانه19

15جوادعسگری مهر آبادیعاطفه20

15ابراهیمعنایت فراحمد 21

14احمدعنایت فرامیر22

-رضاعندلیبیغزل23

16علیغیاث آبادیمجید 24

18سیاوشفرجایی فر محمد حسین25

17محمدقهاریسید علی26

14کاظمکفاشانآتنا27

14کاظمکفاشانایمان28

16صفرکلوانیمریم29

14مجتبیگازرانیمحمد جواد30

14منوچهرمحمدیملیکا31

14حجت الهمحمودیعلی32

16علی اکبرمرادی باستانکیوان33

-وحیدمرزبانسما34

14حسنمشکانینیوشا35

18محمد حسنمهاجرفرحسین36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اراک                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14غالمعلینجاتیمریم37

16اسماعیلشهر دوستاکبر38

-عیسینعیمیاکرم39

15علیهداوندآرین40

15کاظموثوقیمریم41

17خسروولی زادهلیال42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اراک                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17سیذ جواذابراهیمیسید مرتضی 1

-علیچنگیانسیه2

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  

(آشتیان                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-عباس  عسکریامیر حسین1

16یداالهعسگریروشنک2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

تفرش

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14حسنجعفریمعصومه1

14محسنجعفریعسل2

15حسینجنتیمبینا3

14سیدروح الهحسینیرضوانه سادات4

15رضاسرلکعسل5

14داودطهماسبی پورالهام6

14غالمرضاعبدالهیامیرحسین7

-علیعبدیمائده8

14محسنکریمیزهرا9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(خمین                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14رضارمضانیفروزان 1

-علی اصغرمالحسینیمهدی2

14ابوالقاسمجاللیامیر مهدی 3

15علی اصغرزمانیشهرام4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(دلیجان                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15عباسورحمهحمید1

14اصغرحسنیمریم2

14جعفرقربانی نیاحمیده3

17اسداهللعزتیان پارسافاطمه4

15محمدرضایحیوی آذرفرزاد5

14عباسعلیخانیفاطمه6

14عباسعلیخانیفروران7

14کاوهجوکارفهیمه8

17حشمتیکشاورزفرزانه9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(ساوه                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15نبی الهعباسیصامت 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(شازند                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17قربانعلیاسماعیلیاحمد رضا1

14علی اصغرآقا محمدیزهرا2

14قنبر علیعطاءالهیفاطمه3

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 خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-رحیمپوراحمدیمحبت1

14جمعمهدانشعبدالحمید2

17میرزارنجبرمحمد3

14محمدعبدالواحدیعلیه4

-معینفقیهفوزیه5

14امراهللقاسمی فریده6

-محمدگرگیانالهام7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بستک  )        شعبه 

:      لطفاً توجه فرمائید

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14هوشنگبراتیزهرا1

15یعقوببرخورداریشوکت2

-غالمحسینبحرینیعلی 3

-احمدتاجیکهما4

15حبیب الهحاجی نیاءحمزه5

14علیجانحمیدی میرکالئیعلی 6

-امینحمودیزهرا7

-علی اکبرزرگرنیامجید8

-مهدیزارعیعلی 9

14محمدصدیقیهاله10

17محمدصادقیزینب11

14احدمحمدیان مصممناصر12

-خدامرادیزدانیاحمد 13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(بندرعباس  )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17عبد الصمدافشارفاطمه1

16خسروتوجهسیاوش2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(کیش  )        شعبه 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17صالحسمیعیپریسا 1

16مرتضینجفیسحر2

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 

(اسدآباد                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15احمدسوریبهمن 1

16ابوالقاسمصادقی منظرفاطمه2

15حسنعیوضیمعصومه 3

-مرتضیکلیاییعلی اصغر4

-علی اهللمرادیاکرم5

14فریدوننوریراضیه 6

17حمیدرضاوثاقتیمحمد 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(بهار                                )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15حسینابراهیمی طاهریمحمد مهدی1

-مرتضیکهنمصطفی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فخرالدین تیموری

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(نوژه                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17محمد اسماعیلبیاتینسرین 1

-محمدقاسمجامه بزرگسکینه2

-احمدعلیخسرویانمصطفی3

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 خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17هادیزارعیفاطمه1

17نباتعلیمجیدیمهدی2

17مرتضیهمتیمحمدرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(کبودراهنگ   )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18علیرضاآبخومریم1

18حمیداحمدیمحمد2

15محسنبارانیندا 3

-جوادبهرامیمحمد4

17اسمعلیپراییرضوان 5

16غالمعلیرضایی مقدمراضیه6

16مرادعلیسایه وندفائزه7

17حسنعظیمی نژادمرضیه8

18صفرعلیفراهانیولی مراد 9

17علی قربانمحمدعلیمحمد 10

-مسلممرادیامیر محمد11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(مالیر                   )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18علی محمدزمانیپریسا1

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 

(نهاوند   )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

14جعفرابوترابیفرنوش1

18افراسیابیحسن2

-نصرت الهاکبریکلثوم3

18علی اصغربرچلوئیمجید4

-صادقپویندهساره5

17چراغعلیتترفرزاد6

15جهانگیربدریشراره7

16ابوالحسنجهانگیری نسبامیر8

-نصرت الهحجتیمتین9

14فرهادخسرو  انجمبهروز10

15محمدعلیحق خواه فردروح اله11

-مجیددیزه چیانزهرا12

16مهدیرنگ آمیزسعید13

16علی اکبرزورمندمحمد حسین14

16علیسبحانیطاهره15

-خیرالهشکریمحمد مهدی16

16عطارمینا17

-مسعودکاظمیهفاطمه18

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

(همدان   )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-علیکوچک خانیعارف19

-محمدمحمودیفاطمه20

-عین الهمرادیمرضیه21

18حسینمصطفائیامیر22

16همتعلیناموررضا23

16ابراهیمواالییامیر حسین24

16قنبرعلیوکیلیقاسم25

15علیولی محمدیبهرام26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

(همدان   )        شعبه 

95فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  زمستان 

به نام خدا

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

15علیخیراندیشمحمد جواد1

14محمدرضاغالمزادهزهرا2

14ابراهیممجردحشمت3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(ابرکوه                                           )        شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ابرکوه

       سید محمد هدایتی

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-محمدآقاییاحمد1

-حسینحیدریمهتاب2

14روح اهللروشانعلی3

15حسنشاکرطاهره4

14حسینکالنتریپریسا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(اردکان                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-محسنجعفر پورامید 1

17حسینزارع خورمیزیپریسا2

16بمانعلیزارعزاده مهریزیزهرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

فاطمه زارعزاده

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(مهریز                                           )        شعبه 



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

-محمدحسینامامیعلی1

-علیرضابامدادیفاطمه2

14علیدهقانیسجاد3

16احمدرضازادهابوالفضل4

14حسینسلیمانیفاطمه 5

14احمدشاه محمدینیره6

17کریمشاهینابتسام7

16محسنشریفیمحمدامین8

18بمانعلیعلمچیابوالفضل9

18غالمرضاعلمچیفاطمه10

-محمدکاظمکالنتریکیمیا11

14بمانعلیمشایخیآمنه12

16امیرعباسمهدیانمطهره13

16محمدعلینور الدینیمریم14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

(میبد                                           )        شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

ع

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

18علیابراهیمیانمهدی1

18محمدحسینتوانگر مروستیفاطمه2

17احمددهقانامیررضا3

17محمدرضازارع مهرجردیمسلم4

15حسینزمان زادهنادر 5

14محمدحسینساالریمرتضی 6

15عباسعزیزی قدبهعلی 7

15غالمرضاعسکرباغشاهیفاطمه8

17مهدیعظیم معصومه 9

15سعیدفهیمی خلفامیرحسین10

11

12

13

14

15

16

17

18

                                                                       (یزد                       )                                                                                                 شعبه 

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

به نام خدا

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد

        نام و نام خانوادگی مهدی راضی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

17یحییسیفیهستی1

15احمدتوتونچیانفاطمه2

16احسان الهاویسینیکی3

16اکبرساطعیآزاده4

15ابوالفضلاویسیاحسان اله 5

17حسنمسچی آملیبهنام6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

                                                                       (آمریکای شمالی                  )                                                                                                 شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرنام خانوادگینام

16عبدالمجیدهاشمیآمنه1

17سعیدفخیمنسیم2

18محمدرضافیروزکوهینیکیتا3

16محمدزوارهزهرا4

17رضااصالنیحمید5

15-مشغول الذکرمحمدرضا6

16خانیعلی نژادطاهره7

15حسینرضویعباس8

14عبدالمناننوسعبدالحنان9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری  

                                                                       (سوئد                )                                                                                                 شعبه 

     دوره خوش

:جمع تعداد قبولی 

:جمع تعداد مردودی

:      لطفاً توجه فرمائید

مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گرددو درج کدملی و شماره شناسنامه الزامی 

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

        نام و نام خانوادگی


