
نتایجنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

14جاویددرویشیمهدیخلخالاردبيل

16حيدر علیشریف پورمهدیخلخالاردبيل

14شکر علیمحمدی گاودولمهياخلخالاردبيل

15آقا محمدمقربفاطمهنميناردبيل

16اسکندرتيمور زادهفریبا نميناردبيل

18بهروز پرستار سودااردبيل اردبيل 

15علیبهراميانمهنازسميرماصفهان

16احمداشرفیریحانهشاهين شهر اصفهان

15ميرزامحمدصادقجامعییوسفشاهين شهر اصفهان

15محمدده موالییعباسشاهين شهر اصفهان

20رسولسلمانیاميرحسينشاهين شهر اصفهان

16جوادشاهزیدیجابرشاهين شهر اصفهان

14مهدیشفيعیاحسانشاهين شهر اصفهان

17اسماعيلطغيانیطيبهشاهين شهر اصفهان

15غالمرضاطهماسبیحميدشاهين شهر اصفهان

15نورمحمدعرب بافرانیفاطمهشاهين شهر اصفهان

14محمودفرحبخش کارگشاسميراشاهين شهر اصفهان

19اله قلیقربانیجليلشاهين شهر اصفهان

18ذبيح الهقنبریمحمدعلیشاهين شهر اصفهان

17ابراهيمهيهاوندمهدیشاهين شهر اصفهان

14فرهادولی وندشيرینشاهين شهر اصفهان

( به ترتيب الفبایی استان )
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14محموداطرشیشادی شهرضااصفهان

15عليرضارحمتی محمدرضا شهرضااصفهان

20اصغر کاویانی ریحانه شهرضااصفهان

15علی نصيری نوید شهرضااصفهان

14عباساکبریفریبا فالورجاناصفهان

16ابراهيمجمشيدیفاطمهفالورجاناصفهان

16محمد حسيناسماعيلیمهدیهکاشاناصفهان

15محمد تقیحسن بيکيانمحمد رضاکاشاناصفهان

20احمدحسنیالهامکاشاناصفهان

16حسن آقاحمامیزهرهکاشاناصفهان

18حميدرضاخادمی مقدمحسين کاشاناصفهان

18داودخزایی کمجانیمحدثهکاشاناصفهان

17محمد ابراهيمرحمت پناهفاطمهکاشاناصفهان

18محمد علیسروش آریامهرداد کاشاناصفهان

14محمد رضاسيدیعلیکاشاناصفهان

15مهدیفرزانگانالهامکاشاناصفهان

14-منتصریمحمد حسين گلپایگاناصفهان

15-مهدوینداگلپایگاناصفهان

16-ناظمیمهدی گلپایگاناصفهان

16غالمحسين بابایی زهرا لنجاناصفهان

15علی شاهیاعظم مبارکهاصفهان

15علیاخواننرگساصفهان اصفهان 

14محمدپيرمرادیانمحدثهاصفهان اصفهان 

16عليرضاحيدرپورپرنيااصفهان اصفهان 

14محسنخاکيانزهرااصفهان اصفهان 



14محسنخاکيانفاطمهاصفهان اصفهان 

14عليرضاخسرویانفاطمهاصفهان اصفهان 

16محمد یعقوبدهقانیمرضيهاصفهان اصفهان 

15حسنروح االمينریحانهاصفهان اصفهان 

17زین العابدینقندهاریمریماصفهان اصفهان 

14محمد تقیمختاریمحسناصفهان اصفهان 

14محمدمعينیالينا اصفهان اصفهان 

14حسننجفیسعيداصفهان اصفهان 

14حسينیاوریفاضله اصفهان اصفهان 

15محمدحسنطالبیزهرابرخوار اصفهان 

16اکبراخوانالههخمينی شهر اصفهان 

14مرتضیاسحاقیساجدهخمينی شهر اصفهان 

16حسنچتریمحسنخمينی شهر اصفهان 

16محمدچيانیشادیخمينی شهر اصفهان 

15نادعلیحاجی مرادیزهرهخمينی شهر اصفهان 

15اکبرحسينیسيدمحسنخمينی شهر اصفهان 

15رضاخورسندیمهدیخمينی شهر اصفهان 

17مرتضیرحيمیمحدثهخمينی شهر اصفهان 

19سعيدرضاییعليرضاخمينی شهر اصفهان 

17حسنرنجبرییونسخمينی شهر اصفهان 

15حميدرضاسعيدینگارخمينی شهر اصفهان 

15قنبرسعيدیشهالخمينی شهر اصفهان 

14مجتبیشاهينمهساخمينی شهر اصفهان 

14عزیزالهشفيعیمحمدحسينخمينی شهر اصفهان 

15جوادشفيعیسمانهخمينی شهر اصفهان 



16محمدباقرعسکرانیزهراخمينی شهر اصفهان 

15رسولغالمیفاطمهخمينی شهر اصفهان 

17ابوالقاسمقاسمیميناخمينی شهر اصفهان 

17-مختاری نداخمينی شهر اصفهان 

14عليرضاکریمياننرگس خمينی شهر اصفهان 

14هاشمکریميانحدیثخمينی شهر اصفهان 

14غالمرضاکيان پور شکيباخمينی شهر اصفهان 

14عليرضامجيدی پور محمد مهدی خمينی شهر اصفهان 

14حسنمومنی علی خمينی شهر اصفهان 

17عبدالهکوچکیفضل الهخمينی شهر اصفهان 

15رضامحمدیساراخمينی شهر اصفهان 

15یدالهیزدان پناهمليکاخمينی شهر اصفهان 

15رضامحمدییاسمينخمينی شهر اصفهان 

16جعفرمحمدزمانیعرفاندهاقان اصفهان 

14حسينعلیگهرخضریمازیاردهاقان اصفهان 

14محمدحسن زاده هاشمیرضواننایيناصفهان 

14مهدیحسين زادهمهدیهنایيناصفهان 

14حسنسعيدی فرزهرا نایيناصفهان 

20عباسطالب زادهرسولنایيناصفهان 

15غالمفخارزادهحورانایيناصفهان 

14جابرفخراییفاطمهنایيناصفهان 

14ابوالفضلفالح نژادمریمنایيناصفهان 

16احمد کاظمی فائزه نجف آباداصفهان 

14سعيدنامداری محمداميننجف آباداصفهان 

17اسماعيلهادی شيمانجف آباداصفهان 



16علیآقا محمدیفاطمهفردیس البرز

15نقیآقازادهمحمد مهدیفردیس البرز

20داوودشيراحمدیحسينفردیس البرز

18نجاتغالمیسام فردیس البرز

16داوودغالمیریحانهفردیس البرز

19علیکشاورززهرافردیس البرز

15علی اکبراحمدیفاطمهکرجالبرز

17کریماسمعيل نژادحليمهکرجالبرز

14قدرت اهللآقاامينی فشمیغزلکرجالبرز

14مجيداکبریزهراکرجالبرز

17شعبانعلیامامیحسينکرجالبرز

15ناصراميری حاچمردانيالکرجالبرز

16عباساميری ریگیعاطفهکرجالبرز

14محسنامينی ویسهمحمدحسينکرجالبرز

14عزیزایران منشصدیقهکرجالبرز

17محمدحسنایزدی رودسریعباسکرجالبرز

16مصطفیایمانیفاطمهکرجالبرز

14شفيعبارانیفائزهکرجالبرز

14عمرانبه کار آبرسحسيباکرجالبرز

14محمدرضابياتمریمکرجالبرز

15امان الهبيگلوئیمرضيهکرجالبرز

16مصطفیپورمندجمال الدینکرجالبرز

15محمدتاثيریاماکرجالبرز

-ایرججهانگيرزادهزینبکرجالبرز

16عباسحاجی احمدیاحمدکرجالبرز



14غالمرضاحسينینيلوفرکرجالبرز

15حق طلبسميهکرجالبرز

17پرویزخانبابهای قزوینمهدیکرجالبرز

16ناصرخلجاميرکرجالبرز

16جواددانشخواهمحمدحسنکرجالبرز

14محمد تقیربیفاطمهکرجالبرز

15جهانيخشرجبیفردینکرجالبرز

14حسينرحمانی پورفاطمهکرجالبرز

17تقیرسولی ریزیطيبه کرجالبرز

15ابراهيمرضاقلیزهراکرجالبرز

16محمدباقررنگرزحميدهکرجالبرز

15علیزارعی شيریانیاسمنکرجالبرز

16محمدزنگنهمحمدحسنکرجالبرز

16محمدباقرسامانیمحمدحسينکرجالبرز

15مهدیسرویمبيناکرجالبرز

14اکبرسالمی کوخالوکياناکرجالبرز

-داودسليمانی نيااميرشایانکرجالبرز

14نجفشاملیآرزوکرجالبرز

14علی محمدشاه حسينیمهنازکرجالبرز

14ناصرشجاعی توکانیسحرکرجالبرز

14محمدشمس کمرخعاطفهکرجالبرز

14جاسمصفی پورشبنمکرجالبرز

14علیصلحیبنيامينکرجالبرز

16عباسطرازی زادهحسنکرجالبرز

16فرزادعتيقیشيماکرجالبرز



15سلمانعين الهی ماجالناميررضاکرجالبرز

15فرمانعين الهی ماجالنسلمانکرجالبرز

14حسينغفوریستایشکرجالبرز

16سبزعلیقراگوزلوافسانهکرجالبرز

14فرخقلی پورفاطمهکرجالبرز

14مجيدکرميارالهامکرجالبرز

14افشينکریم خانیحدیثهکرجالبرز

15نوراهللکلوندیطاهرهکرجالبرز

15صادقکهنسال ناکلياشریسيمينکرجالبرز

14علی اصغرکيانیدرساکرجالبرز

16عبدالهمجد آریافاطمهکرجالبرز

16محمدمحرابیحميدهکرجالبرز

15الماسمحمدیليالکرجالبرز

17حاجعلیمحمدی ميناهاجرکرجالبرز

14محمدمرتضاییعاليهکرجالبرز

16محمدتقیمشقتیسحرکرجالبرز

15محمدحسينمنهاجیزهراکرجالبرز

16جوادمهردادفربهارهکرجالبرز

15عزیزالهمهرورزسرونازکرجالبرز

16عليرضانجفیحميدرضاکرجالبرز

15بهزادنصيری شهرکیفاطمهکرجالبرز

15محمدعلیهاتفی اردکانیحميدهکرجالبرز

14ابراهيمهواجوئیسعيدهکرجالبرز

16نصراهللترکمنزهراساوجبالغالبرز 

17حسنخيریفاطمهساوجبالغالبرز 



19علیدهقان پورمحمدساوجبالغالبرز 

16ابوعلیباده بانسودابهنظر آبادالبرز 

14رضاپورمندنداایالم ایالم

14صالحچنانیفاطمهایالم ایالم

17خميسحيدر زادهصفوراایالم ایالم

14مرادحيدری زادنسيمایالم ایالم

14احمدخليلیراحلهایالم ایالم

14محمدرضارحمتیزهراایالم ایالم

15سوخته زارشمس الدینیمهردادایالم ایالم

15صادقصفاریحسناایالم ایالم

17عباسگچیمریمایالم ایالم

15موسیصيادیفرشتهایالم ایالم

14حيدرمحمدزادهاکبرایالم ایالم

18جمشيداحمدیدبيرایوانایالم

14محمدباباخانیعليرضابدرهایالم

15اله نورصفری بانپرورصبابدرهایالم

16علی اشرفاسماعيلیشاهيندهلرانایالم 

17محمودباورهادیدهلرانایالم 

14اسدالهخدایاریابوالفضلبستان آبادآذربایجان شرقی 

16حسنآقاپورمجتبیتبریزآذربایجان شرقی 

19بخشعلیابراهيم زادهبتولتبریزآذربایجان شرقی 

16خرمادیب نياعرفانتبریزآذربایجان شرقی 

15محمدعلیاکبریاميررضاتبریزآذربایجان شرقی 

18محمدحسناميرفرهنگیشيواتبریزآذربایجان شرقی 

19رجبعلیاميری نهرشفيقهتبریزآذربایجان شرقی 



19عليرضاانصاری وزییوسفتبریزآذربایجان شرقی 

16محمدباهنراحسانتبریزآذربایجان شرقی 

17اقبالبدیهیزهراتبریزآذربایجان شرقی 

14محمدحسينبرحقیرقيهتبریزآذربایجان شرقی 

15بيگ کيشیبهاریسليمانتبریزآذربایجان شرقی 

15حسنبيدلصدراتبریزآذربایجان شرقی 

19حسينتوکلی فردسميراتبریزآذربایجان شرقی 

16رحمانثابتی دیزج کيانسميراتبریزآذربایجان شرقی 

18عليرضاجباری خرسندسامتبریزآذربایجان شرقی 

14مسيبجاللی شاهگلیعلیتبریزآذربایجان شرقی 

15حسينجاللی شاهگلیمسيبتبریزآذربایجان شرقی 

19حبيبحبيبی اقدممرتضیتبریزآذربایجان شرقی 

19ایوبحسن زادهعلیتبریزآذربایجان شرقی 

16اکبرحسنییاسمنتبریزآذربایجان شرقی 

18محمدحق مدد ميالنیایلقارتبریزآذربایجان شرقی 

19ستارحق وردیسانازتبریزآذربایجان شرقی 

18براتعلیحالجیزیباتبریزآذربایجان شرقی 

14مهدیخانشیحسامتبریزآذربایجان شرقی 

15جعفرخدادوستشهالتبریزآذربایجان شرقی 

14داوودخداییرکساناتبریزآذربایجان شرقی 

16بيژنذاکرفاضلهتبریزآذربایجان شرقی 

16حبيبرجائیمهدیتبریزآذربایجان شرقی 

14محمدرستم پورپویاتبریزآذربایجان شرقی 

16هدایترستمیبهروزتبریزآذربایجان شرقی 

15رضارهبرفرزانهآرمينتبریزآذربایجان شرقی 



15علیزندگانیمهدیتبریزآذربایجان شرقی 

18احدزینال وندبهنامتبریزآذربایجان شرقی 

19ابوالفضلسليمانی حيرانوحيدتبریزآذربایجان شرقی 

18حسنسمسارهافرحتبریزآذربایجان شرقی 

15غالمرضاسهيلی رادیاشارتبریزآذربایجان شرقی 

18صيادصفریآیداتبریزآذربایجان شرقی 

17قدرت الهضيغمیعليرضاتبریزآذربایجان شرقی 

18عبدالهعباسیسميهتبریزآذربایجان شرقی 

15حسينعشقیسعيدهتبریزآذربایجان شرقی 

15ایوبعليوندفاطمهتبریزآذربایجان شرقی 

14مروتعلیفتحیمهدیتبریزآذربایجان شرقی 

17رحمت الهفخرالدینی اقدمعلیتبریزآذربایجان شرقی 

15محمدفرشیاميرتبریزآذربایجان شرقی 

14قربانعلیفرهادیخدیجهتبریزآذربایجان شرقی 

17حسنفکردارفائزهتبریزآذربایجان شرقی 

16محمدفکریاحمدتبریزآذربایجان شرقی 

17اورجعلیلطفیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی 

17احدماراالنیمحمدتبریزآذربایجان شرقی 

14محمودمحمدی اقدماميرساالرتبریزآذربایجان شرقی 

19مسيبمحمدی مزرعهفرهادتبریزآذربایجان شرقی 

16علیمختارپورعاطفهتبریزآذربایجان شرقی 

17رسولمرادیسحرتبریزآذربایجان شرقی 

14جبارمریخيانسيماتبریزآذربایجان شرقی 

14عليرضاموساییمهرانتبریزآذربایجان شرقی 

19سيدمحمدموسوی عدلسيدفرشادتبریزآذربایجان شرقی 



14ابراهيمموسی زادههانيهتبریزآذربایجان شرقی 

15بابکمهدی پورشانلیتبریزآذربایجان شرقی 

18ابراهيممهرپرورآیالرتبریزآذربایجان شرقی 

16ميرعلی اصغرميرحيدریميرحسنتبریزآذربایجان شرقی 

15ایوبناظری عنصرودینسرینتبریزآذربایجان شرقی 

19علینيک منشپژمانتبریزآذربایجان شرقی 

17ساالرالوانیاميرحسينجلفا آذربایجان شرقی 

19علیپورعلیسميهجلفا آذربایجان شرقی 

19الهویردیمظلومی حقیرقيهجلفا آذربایجان شرقی 

14ناصرنورالهیعلیجلفا آذربایجان شرقی 

18ربعلیشادمانیداریوشسراب آذربایجان شرقی 

17محمدباقراقبالیمریمشبسترآذربایجان شرقی 

16محمدعلیروشن قلبفاطمهشبسترآذربایجان شرقی 

15ایرجرهبربهروزشبسترآذربایجان شرقی 

-کبيرایزدیاسماءملکانآذربایجان شرقی 

16نقدعلیجوانیناصرملکانآذربایجان شرقی 

15عزیزخيرالهیرسولملکانآذربایجان شرقی 

-ناصرکنعانیمسعودملکانآذربایجان شرقی 

19محمدحاجویآرمانميانهآذربایجان شرقی 

18جوادخبازیانآیساناورميهآذربایجان غربی 

19سليمانحسن زاده آذربيانهبوکانآذربایجان غربی 

20عبداهللرحمانیفردینبوکانآذربایجان غربی 

18محمودشهربانکریمبوکانآذربایجان غربی 

20صالحکارشیبفرینبوکانآذربایجان غربی 

20رحيمجوان بختسيامند پيرانشهر آذربایجان غربی 



19محمدسوره یبهارپيرانشهر آذربایجان غربی 

19مصطفیفرودارون قشالقاسماعيل پيرانشهر آذربایجان غربی 

18عبدالباقیمحمدیسميهپيرانشهر آذربایجان غربی 

17اسمعيلاحسانیفرشته تکاب آذربایجان غربی 

20محمدسعيدافشاریسيناتکاب آذربایجان غربی 

14خاليدجدیبرهان الدین تکاب آذربایجان غربی 

14رسولجعفریمحمدصادقتکاب آذربایجان غربی 

15ابوالقاسمشمسیساالرتکاب آذربایجان غربی 

16حسنمحمدیساالرتکاب آذربایجان غربی 

14مجتبینقی زادهمهرشادتکاب آذربایجان غربی 

20ولینجفیحجتخوی آذربایجان غربی 

17علیمحبوبیمهدیخوی آذربایجان غربی 

18ابراهيمتوحيدیان اسراسلماسآذربایجان غربی 

18رحيمگوهریکوثرسلماسآذربایجان غربی 

19صفرایمانیسليمشاهين دژآذربایجان غربی 

20رضاحسن پورعلیماکوآذربایجان غربی 

19صادقجباری مرادلوسبحانماکوآذربایجان غربی 

20عيسیقهرمانیمهدیماکوآذربایجان غربی 

16رمضانعليزادهمحمدمياندوآبآذربایجان غربی 

18رسولحيدریرضانقده آذربایجان غربی 

19اروجسجودیفرخندهنقده آذربایجان غربی 

16موفقمرادیرضا بندردیلمبوشهر

17خليلیوسفی زاده                      مهدی        بندردیلمبوشهر

19ابوالفتحجعفری زادهسجاد  بوشهر بوشهر

17هادیجوکارراضيهبوشهر بوشهر



17عيدی محمدحيدریکبری بوشهر بوشهر

18سيد حسنخراسانیالهام الساداتبوشهر بوشهر

17عبدالرسولخليفهميترابوشهر بوشهر

18محمد صادقشيخ ابولیامير بوشهر بوشهر

16سيد غضنفرعمارتیالهام الساداتبوشهر بوشهر

15علیاهرميان نسبوانياتنگستانبوشهر

18علیبهزادی پورفاطمهتنگستانبوشهر

14باقرپيراستهشایانتنگستانبوشهر

18سيدمحمدباقریسيدحسندشتی بوشهر

16ناصرقاسمیمصطفیدشتی بوشهر

17احمدمظفریمرضيهدشتی بوشهر

18حبيب الهراستیسودهبرازجان بوشهر 

18محمد حسينشفيعیعلی کرم برازجان بوشهر 

18حميدرضافرهودیایمان  برازجان بوشهر 

17سعدالهقاسمیمحمد رضابرازجان بوشهر 

19مجتبیموسوی مطلقسيد مصطفیبرازجان بوشهر 

17فرامرزنجاتیميثمبرازجان بوشهر 

17جعفردوراهکیعصمتکنگانبوشهر 

14طاهامحمدیمریمکنگانبوشهر 

15طاهامحمدیهدیکنگانبوشهر 

18علی تعاون کردارابوالفضلگناوهبوشهر 

19حسنحياطیمحمدحسنجمبوشهر 

18رحم خدافوالدوند مهدیجمبوشهر 

18احمددهقانسارا جمبوشهر 

18حسينکشاورزعنایت الهجمبوشهر 



15حسنحافظیمحمدحسينپيشواتهران

15ضياء بخشقهرمانیالهامپيشواتهران

16علی اصغرکوشکیبيتاپيشواتهران

15مجيدلکمهرنوشپيشواتهران

14هوشنگنورمحمدی آزادمحمدعلیپيشواتهران

15فرهادآقاخانیمحرابشهرری تهران

16محمدعلیبخشیمهدیهشهرری تهران

14هادیپرکاریماهانشهرری تهران

15علیپروارمهدیشهرری تهران

14هدایتپناهیهدیهشهرری تهران

16اسداهللجعفرییداهللشهرری تهران

15ابوالقاسمرجائيانليالشهرری تهران

15ناصررضاییليالشهرری تهران

15رضازارعیعلیشهرری تهران

16علیشایانمعصومهشهرری تهران

15علیشيخ لرمریمشهرری تهران

16رمضانعلیفتحیداودشهرری تهران

14اباذرقهردارشهالشهرری تهران

14مهدیگودرزیفرناز شهرری تهران

15حسينیعقوب جبلیمحمدجوادشهرری تهران 

15مجيدمرتضوی رادهدی شهرری تهران

16علینفراميرحسينشهرری تهران

16محمد واسطی پوریاسرشهرری تهران

16جمشيدهاشمیپرستوشهرری تهران

15فریدوناحمدی پورالکامیمریمشهرقدستهران



16صفرچگينیمر یمشهرقدستهران

14علیخدابنده لوثریاشهرقدستهران

18سبزعلیروزگاریجوادشهرقدستهران

17محمدحسينقاسمی افشارپيامشهرقدستهران

15رضاعبداله زادهطاهرهشهرقدستهران

15محمدرضاعبدلیرضوانشهرقدستهران

18ابوالقاسمگودرزیمحمدشهرقدستهران

15حکمتلطفیميناشهرقدستهران

17صفرمختاریفهيمه شهرقدستهران

14دادفرنوروزیمبيناشهرقدستهران

16محرم علیکریمیسعيدواحد فرمانيهتهران

16اصغرمحمدعليخانیافسانهواحد فرمانيهتهران

14احمدایزد پورمعيناسالمشهر تهران 

14سعيدبسيمسارینااسالمشهر تهران 

14حسينبایرامیعلیاسالمشهر تهران 

14ایازبهمن یارمحمداسالمشهر تهران 

15بهمنپناهیعليرضااسالمشهر تهران 

15حسينتقی زادهمهدیاسالمشهر تهران 

14اسماعيلتوکلیسارااسالمشهر تهران 

15رجبرحمانیمریماسالمشهر تهران 

15محسنزارعیمبينااسالمشهر تهران 

14ایبراهيمشریعتیعليرضااسالمشهر تهران 

17حسينعلی زادهزهرااسالمشهر تهران 

16رضاعليا طلبمتيناسالمشهر تهران 

15علی اکبرعونی طارانیمعصومهاسالمشهر تهران 



15عبداهللغالمیروح اهللاسالمشهر تهران 

14امجدقربانیحسيناسالمشهر تهران 

14مهدیقهرمانیآرشاسالمشهر تهران 

16محمد رضاگل محمدیمهراناسالمشهر تهران 

16داوودمرآتیمحمد مهدیاسالمشهر تهران 

15مصطفیمحمدیمهدیاسالمشهر تهران 

14ناصرمحمدیامير حسيناسالمشهر تهران 

14غالمحيدرنورپورنسریناسالمشهر تهران 

14کرامتنوروزیامير حسيناسالمشهر تهران 

14اميرارمغانی عهد زهرااندیشهتهران 

15محمدکردانیمریماندیشهتهران 

16رضاابراهيممهساتهرانتهران 

15امان الهابراهيمیاميرحسينتهرانتهران 

15علی اعظماحمدیمحمدجوادتهرانتهران 

15مهدیاراضیپارساحسينتهرانتهران 

16رحيماردالن یکتابهنامتهرانتهران 

15دانشارشدیابراهيمتهرانتهران 

16احمداسالم جوسحرتهرانتهران 

15حيدراصالنیزهراتهرانتهران 

14اسمعيلافشاریمحمدیاسينتهرانتهران 

14صفراميریساراتهرانتهران 

16ابراهيمآتش آب پرورمحسنتهرانتهران 

14جوادآقازادهفاطمهتهرانتهران 

15سيدمحمدرضاآقاميریسيدمحمدجوادتهرانتهران 

16عليقلیبالورزهراتهرانتهران 



15سليمانبایی الشکیزینبتهرانتهران 

14قربانعلیبخشندهفاطمهتهرانتهران 

17محمدرضابراتیاکرمتهرانتهران 

17فریدونبردباراميرحسينتهرانتهران 

18حسنبرناکعمادتهرانتهران 

15مصطفیبهارلومهریتهرانتهران 

15مهدیبيگلریوحيدتهرانتهران 

15رمضانجابرزادهزهراتهرانتهران 

15محسنجنتیمهبدتهرانتهران 

14عليرضاحاجيان نژادمهدیتهرانتهران 

14صفرحسنیزهراتهرانتهران 

16مهدیحسنیسيداميرعنایت الهتهرانتهران 

15یوسف آقاحسينیسيدمسعودتهرانتهران 

14نصرت الهخوبروانسيهتهرانتهران 

15ناصرخوش لهجه نافعاعظمتهرانتهران 

15محمدمهدیدعاگوی کربالئینعيمهتهرانتهران 

16ابراهيمدلشادزهراتهرانتهران 

15محموددیاری وایقاننسرینتهرانتهران 

15رفيعراستگاهنيلوفرتهرانتهران 

15علیرجبیابوالفضلتهرانتهران 

15غالم رضارحيمیفرشتهتهرانتهران 

14محمدحسنرمضانیفریماهتهرانتهران 

14اسمعيلرهبرفاطمهتهرانتهران 

15علیرئيسی قلعه نایبیبهارهتهرانتهران 

15حسينزاهدی خوزانیگلنازتهرانتهران 



15ابراهيمزعفریانموسیتهرانتهران 

14محمدزنوزی جاللیفاطمهتهرانتهران 

16احمدزیدآبادی نژادهانيهتهرانتهران 

19ابوالحسنساریفيروزهتهرانتهران 

17عبدالصالحسپهرروميناتهرانتهران 

15غالمحسينسجادیبهارهتهرانتهران 

16عليرضاسقراطشادیتهرانتهران 

16عبدالصمدصدوقی شبستریزهراتهرانتهران 

15سيداسماعيلطاهریآرزوتهرانتهران 

15سيدمحمدعباسیسيده سپيدهتهرانتهران 

16محمودعرفانيانعليرضاتهرانتهران 

15محمدعزیزیانمهردادتهرانتهران 

14مجيدعلی وردی لوغزالتهرانتهران 

15حسنعليرضاییمائدهتهرانتهران 

14کاظمعمادیمنيرتهرانتهران 

15فض الهفرجیمهدیتهرانتهران 

15محمودقربانیپارساتهرانتهران 

16یدالهکریمیحامدتهرانتهران 

16احمدکوچک خانیآزیتاتهرانتهران 

18نصرالهکهن سالاعظمتهرانتهران 

14محمدحسينالریعليرضاتهرانتهران 

14محمدحسينالریمریمتهرانتهران 

16یدالهالیقیمرضيهتهرانتهران 

17عباسلطفعلی زادهمهریتهرانتهران 

14محمدمحرم نژادراحلهتهرانتهران 



14هوشنگمدنی اصفهانیآتوساتهرانتهران 

16محمدمرادپورساغرتهرانتهران 

15عبدالرحيممصاحبهمهدیهتهرانتهران 

16مهدیمقدسی زادهمحياتهرانتهران 

14ناصرمنعمنوشينتهرانتهران 

16هيبت الهمهدوی زفرقندیعباسعلیتهرانتهران 

16رضامهرآئينایرانتهرانتهران 

16احمدمؤمنیزهرهتهرانتهران 

14علیميرزاخانیمحمدصدراتهرانتهران 

16اکبرميرعلی اکبری زهرهتهرانتهران 

15حسنميناروشحميدرضاتهرانتهران 

16محمودنادریالهامتهرانتهران 

18ناصرنادری قره قشالقزرین تاجتهرانتهران 

19قدرت الهنورافشانمعصومهتهرانتهران 

18حاجی آقانيرومندکبریتهرانتهران 

14علی اکبروهابی دریاکناریسبحانتهرانتهران 

17محمدجوادهمتیزینبتهرانتهران 

17علییاسمن پورفرزانهتهرانتهران 

14امير هوشنگابراهيميانليالدزاشيبتهران 

15سيد مصطفیابطحیمژدهدزاشيبتهران 

15مجيداسکردچی مریم دزاشيبتهران 

15شهاباسماعيلیاميردزاشيبتهران 

16سيف الهافشاریمحمد ابراهيمدزاشيبتهران 

15علیبا وفا مهدیدزاشيبتهران 

14فيض الهبيابانیفرحدزاشيبتهران 



14عباسجناب زادهفریدهدزاشيبتهران 

16محمدحاجتمندمجيددزاشيبتهران 

14مهدیحاجی آخوندیسارادزاشيبتهران 

16محسنحسينی شهالدزاشيبتهران 

15ابوالفضلخان تاراج ساناز دزاشيبتهران 

14حميددولت آبادینسيبهدزاشيبتهران 

16محمودرضوانيانزهرادزاشيبتهران 

14حسنرمضانيان گيتیدزاشيبتهران 

15سيد عبدالرحيمزرقانیسيد مهدی دزاشيبتهران 

16محمودسوهانیمحمددزاشيبتهران 

15غالمحسينشکر آميززهرادزاشيبتهران 

16منصورصادقی فاطمهدزاشيبتهران 

14رحيمصفریندادزاشيبتهران 

14احمدطاهری مریمدزاشيبتهران 

14فریدونطبی همتمریمدزاشيبتهران 

16محمدغالمیژیالدزاشيبتهران 

15عبدالهفاتحفرازدزاشيبتهران 

15سيد عزیزفاطمی نجمه ساداتدزاشيبتهران 

14مير حميدفتاحیکامليادزاشيبتهران 

15غالمرضاقربانی ولنجککتایوندزاشيبتهران 

15حسنقطاعفاطمه دزاشيبتهران 

14حسينقنبریسارادزاشيبتهران 

15محمد رضاکاشانی جاویدمونادزاشيبتهران 

16سيد رضاالجوردیمنا ساداتدزاشيبتهران 

16منصورمطاعیماندانادزاشيبتهران 



15ناصرمعدن دارمرضيهدزاشيبتهران 

17باقرمکوندینویددزاشيبتهران 

17محمد سعيدمهر افزافرحنازدزاشيبتهران 

14پرویزنصرت نظامی پونه دزاشيبتهران 

15عبدالرحيمهنرورمحمد علیدزاشيبتهران 

16محمد تقییزدی اصلاعظمدزاشيبتهران 

14عباسچیوسف نژادفائزهدزاشيبتهران 

14ولیروزبهانتقیدزاشيبتهران 

15عظيم علیپور غالم مقدم زهرا شهریار تهران 

15علیشمسزهرا شهریار تهران 

17علیخراقانیناهيد شهریار تهران 

14علیعالمی معينمبينشهریار تهران 

16رجب علیکوک تپه ميانجیناهيد شهریار تهران 

15جمال نصرتیمحمد حسينشهریار تهران 

16مهدیپرنوتيناقرچک تهران 

16مهدیپرنوحسينقرچک تهران 

15احمدحاجی وندمژگان قرچک تهران 

15سيد حسينحسين نژادمریم ساداتقرچک تهران 

15حسين یارخادمیفاطمهقرچک تهران 

16محمدرضاییمبينا قرچک تهران 

16خدابخشزارعی همرازفاطمهقرچک تهران 

15محمدحسينسليمانیزهره قرچک تهران 

16انصافشوقیخدیجه قرچک تهران 

17ابراهيمگلستانیمعصومه قرچک تهران 

18الف الهمحمدیغزاله قرچک تهران 



18مجيدمحمدیفاطمه قرچک تهران 

17احمدمختاری زائرفریبا قرچک تهران 

18محسنمرادیمهسا قرچک تهران 

16مجتبیموسویفاطمه قرچک تهران 

15محمدرضاموسی زاده زهراقرچک تهران 

17حسنودودی نيریمحمدقرچک تهران 

17غالمرضایعقوبیمرتضی قرچک تهران 

15ستارارجمندیسارا واحد انقالب تهران 

15ابراهيمافتخاری کياپریساواحد انقالب تهران 

18محمدآقاییزهراواحد انقالب تهران 

17بيوک آقاباباییمریمواحد انقالب تهران 

14ناصرباغبانیهانيه واحد انقالب تهران 

17حسنبخشیعاطفه واحد انقالب تهران 

17فيروزبهشتیرویاواحد انقالب تهران 

18خداویردیحق ویردی پورمهردادواحد انقالب تهران 

18مهدیخوشکباریصائمه واحد انقالب تهران 

16جعفرسيروس ضياءجميله واحد انقالب تهران 

16ميرابولفضلصدرسيد محمد واحد انقالب تهران 

17عباسمنقبتیزینبواحد انقالب تهران 

16هوشنگمهرانیسمانهواحد انقالب تهران 

15محمدنصيریامير واحد انقالب تهران 

15حيدرهاشمیالهه واحد انقالب تهران 

17علیایزدی نيامعصومهواحد رسالتتهران 

17هادیخليل سياحمستانهواحد رسالتتهران 

16حميددولت آبادیهدیواحد رسالتتهران 



16رضارضوی نياعاطفهواحد رسالتتهران 

16صادقسوریميثمواحد رسالتتهران 

17سيدحسنهاشمی مطلقسيدعلی اصغرواحد رسالتتهران 

16محمودامامی فردمناواحد شرقتهران 

14کتابعلیاميریانپریوشواحد شرقتهران 

15محسنامينیحانيه واحد شرقتهران 

16خسروافشاری کالنیصباواحد شرقتهران 

16عباساله قلیفاطمه واحد شرقتهران 

16محسناستادرحيمیمریم واحد شرقتهران 

16مجتبیزین الدینیمحمدمسيحواحد شرقتهران 

14حاجی محمدپویان مقدمهلياواحد شرقتهران 

17عباسحاجی محمدمهدی اربابمعصومهواحد شرقتهران 

17عبدالرسولحياتفرنازواحد شرقتهران 

15هادیخوشياریاميرحسين واحد شرقتهران 

17سيدحسينسادات سعيدیانراهلهواحد شرقتهران 

20محمدفيضی خواهابوالفضلواحد شرقتهران 

15علی اصغرقندی ارانیمهدیواحد شرقتهران 

14حمزهقااسميان سلطانیحمزه واحد شرقتهران 

17فتح الهکروبیليالواحد شرقتهران 

15مصطفیعبدی خسخمیمعصومهواحد شرقتهران 

15محمدعلیعليمرادیبهاره واحد شرقتهران 

18محسنمشهدی محمدیفاطمه واحد شرقتهران 

16سعيدمحمدیاليناواحد شرقتهران 

17محسنمهدیهمهدیسواحد شرقتهران 

17محمدمهدینعمتیمریم واحد شرقتهران 



17محمودنوروزپورابيازنیشکوفه واحد شرقتهران 

15یعقوبنصيری مغانجوقیزهراواحد شرقتهران 

14فریدونهدایتی نياعلی واحد شرقتهران 

15عليرضایزدینازنين واحد شرقتهران 

17ابوالفضلیوسفیمژگان واحد شرقتهران 

15حسنیوسفیمایده واحد شرقتهران 

16ابوالقاسمانيسیفریدهواحد غربتهران 

15غالمحسينحسينیسپيده واحد غربتهران 

15نجفعلیخمسهرقيهواحد غربتهران 

14فرهادطاهرینرگسواحد غربتهران 

15سيد هاشماسالمیطاهرهواحد مرزدارانتهران 

15عبدالوهابعليينمليحهواحد مرزدارانتهران 

14محمد رضافرد سميعیمریمواحد مرزدارانتهران 

17قاسمنوچمنی زارعمجتبیواحد مرزدارانتهران 

14بيژناسداهلل عراقیفاطمهورامينتهران 

16مختارروشنمژگانورامينتهران 

14غالمحسينشاه بيگیشهنازورامينتهران 

17محمد کریمقاسمیزهراورامينتهران 

15احمدکاشانیمعصومهورامينتهران 

15علی اکبرمحسنیمليحهورامينتهران 

15سيد محمد رضاافضلی بروجنیسيده فاطمهبروجنچهارمحال و بختياری 

17عبد الرضاجعفرینرگسبروجنچهارمحال و بختياری 

17فریدوندست برجنمهسابروجنچهارمحال و بختياری 

15سيد یداهللسليمی دهکردیسيده مریمبروجنچهارمحال و بختياری 

15حشمت اهللنظيفی فرادنبهصفورابروجنچهارمحال و بختياری 



19سيف اهللاحمدیسلمانشهرکردچهارمحال و بختياری 

15عبد اهللاردشيریپيامشهرکردچهارمحال و بختياری 

15رحيمآل ابراهيماميرشهرکردچهارمحال و بختياری 

20یعقوبحسينیسيد ذبيح اهللشهرکردچهارمحال و بختياری 

15بهروزرحمانیمحمد حسينشهرکردچهارمحال و بختياری 

15صادقصادقی هفشجانیمهدیسشهرکردچهارمحال و بختياری 

15محمد علیقاسمیزهراشهرکردچهارمحال و بختياری 

16عليدادنوریآیداشهرکردچهارمحال و بختياری 

14نعمتزمانی پورفرزان بيرجندخراسان جنوبی 

17محمد اسحاقمعينی هندواالنمهرانبيرجندخراسان جنوبی 

14احمدمحمدیعارفبيرجندخراسان جنوبی 

14غالمحسينایوبیعلیخوسفخراسان جنوبی 

14سيدمحسنصدر قاینیسيدسجادقاینخراسان جنوبی 

16حبيب الهاسحاق احمدینيماتربت جام خراسان رضوی 

20احمدخورشيدیمریمتربت جام خراسان رضوی 

19مهدیجعفریمهنازتربت جام خراسان رضوی 

17کریمحاصلیمحمدرضاتربت جام خراسان رضوی 

16اميرحيدرزادهمحمد تربت جام خراسان رضوی 

20رضاعطاییزهراتربت جام خراسان رضوی 

16داودعليرضاییسجادتربت جام خراسان رضوی 

20عزیزالهغول احمدیاسماءتربت جام خراسان رضوی 

18اسماعيلکبودانیعلیتربت جام خراسان رضوی 

17حامدفاضل بهشتی اميد تربت حيدریهخراسان رضوی 

17عبدالرحيمموذنیمهرناز خوافخراسان رضوی 

19محمدجوانزهراسبزوار خراسان رضوی 



17علیجهانبانی فرهانيهسبزوار خراسان رضوی 

15محمداسماعيلنصرآبادیعلیسبزوار خراسان رضوی 

17علینوروزیزهرهسبزوار خراسان رضوی 

15محمدرضاقزیالهامسبزوار خراسان رضوی 

18حسينجهان تيغمليحهسبزوار خراسان رضوی 

16عليرضاصالح آبادیحسنسبزوار خراسان رضوی 

20احمدجهان پوربهروزسبزوار خراسان رضوی 

17محمد مهدیصرافسحرسرخسخراسان رضوی 

17احمدنظر نزاد بجستانینرگسسرخسخراسان رضوی 

17آی محمدروشنبتولقوچانخراسان رضوی 

17رجبمحمدنيامهالقوچانخراسان رضوی 

18محمدبختياریمعصومه کاشمرخراسان رضوی 

16عليرضاتوحيدیاميرحسين کاشمرخراسان رضوی 

15سيدابراهيمسجادیسيد موناکاشمرخراسان رضوی 

19اسداهللعبدیفاطمه کاشمرخراسان رضوی 

15احمدفيض عارفی صادقکاشمرخراسان رضوی 

16محمدعلیمقصودیابوالفضل کاشمرخراسان رضوی 

15داوودآداب نادیاگنابادخراسان رضوی 

14مهرانحسينزادهمهدی گنابادخراسان رضوی 

16شکرالهشریفیجليل گنابادخراسان رضوی 

14حميدرضاطحانحمدميالدگنابادخراسان رضوی 

14حسنعجمعلیگنابادخراسان رضوی 

15براتگندمکارحسين گنابادخراسان رضوی 

-حسنمحسنزادهاميرعلیگنابادخراسان رضوی 

15محمدآقائیفاطمهمشهدخراسان رضوی 



14جواداخالقی پورژابيزمشهدخراسان رضوی 

14مجيدازقندسارامشهدخراسان رضوی 

14عباساکبری سليمانیناهيدمشهدخراسان رضوی 

14غالمحسينبيگیغزلمشهدخراسان رضوی 

16محمدرسولتقی زاده حصارميترامشهدخراسان رضوی 

17سيدمرتضیحسينيان منشفاطمه ساداتمشهدخراسان رضوی 

20سيدعلیحسينی زارعسيدسينامشهدخراسان رضوی 

18رجبعلیخاتونی زیدانلوفيروزهمشهدخراسان رضوی 

16سيدمحسنرضوی تبارسيده یگانهمشهدخراسان رضوی 

15وحيداهللسباوونعایشهمشهدخراسان رضوی 

15احمدسبحانی زادهاميرحسينمشهدخراسان رضوی 

14احمدسبحانی زادهعليرضامشهدخراسان رضوی 

14سيدابوالفضلسجادیان جاغرقمطهره ساداتمشهدخراسان رضوی 

17محمدعلیصباغيان دلوئیاکرممشهدخراسان رضوی 

15محمدطيرانی دلشادمریممشهدخراسان رضوی 

17محمدعلیظریف عاطفی نيک پوشنعيمهمشهدخراسان رضوی 

17رجبعلیعاقلهاشممشهدخراسان رضوی 

15مسعودعباسیالدنمشهدخراسان رضوی 

18حسينعباسی وزینسميهمشهدخراسان رضوی 

16عبدالهعبدیشيدامشهدخراسان رضوی 

19محمدعليپورليالمشهدخراسان رضوی 

16محمدابراهيمفتاحی مطلقمرضيهمشهدخراسان رضوی 

14احمدفدائیریحانهمشهدخراسان رضوی 

17عليرضافرهادنيازهرامشهدخراسان رضوی 

16ابوالقاسمکریمانیزهرامشهدخراسان رضوی 



15حسينکریمیفاطمهمشهدخراسان رضوی 

18علی اصغرکالته عربیمحبوبهمشهدخراسان رضوی 

17غالمرضامالکیمه لقامشهدخراسان رضوی 

19محمدرضامنصوریفاطمهمشهدخراسان رضوی 

14سيدکمالميرکمالیسيده خدیجهمشهدخراسان رضوی 

14مجيدیاوری نژادرضوانهمشهدخراسان رضوی 

14حسينآخوندیسينامه والتخراسان رضوی 

14علیاسماعيلیمهدیمه والتخراسان رضوی 

15حسيناسماعيلیسجاد مه والتخراسان رضوی 

14غالمحسينحدادرضا مه والتخراسان رضوی 

14عباسعلیخوشنوازمرتضیمه والتخراسان رضوی 

14حجترجاییامير محمدمه والتخراسان رضوی 

14محمدرضاشریعتیاحمدرضامه والتخراسان رضوی 

19محمدابری زهره نيشابور خراسان رضوی 

17مرتضیمفيدراضيهنيشابور خراسان رضوی 

20سيدجوادکاهانی سيد اسماعيلنيشابور خراسان رضوی 

20هادی هراتی مجيد نيشابور خراسان رضوی 

16ابوالقاسمخوش انداممریماسفراین خراسان شمالی 

17اسماعيلفيضیزهرااسفراین خراسان شمالی 

14اسداله آذری ام البنينبجنورد خراسان شمالی 

14اسداله آذری پری بجنورد خراسان شمالی 

15رحيممحمدی جمشيد بجنورد خراسان شمالی 

15محمدتقینجاری مليکابجنورد خراسان شمالی 

16محمد مهروهانيهبجنورد خراسان شمالی 

15بابامرتضوی علوی ضحی بجنورد خراسان شمالی 



14جوادصابری عطيهبجنورد خراسان شمالی 

14محمد علیبهره ورانسيهشيروانخراسان شمالی 

16محمدحاجی پور معصومه فاروجخراسان شمالی 

15حسينفرهادی محمدفاروجخراسان شمالی 

14حسينفراهیآتنافاروجخراسان شمالی 

16بهمنميرمنگرهبابکاندیمشکخوزستان

17عليرضاميرنژادسهراباندیمشکخوزستان

16غالمرضاابوعلیاسمااهوازخوزستان

16گل محمدرئيس زادهاکبر اهوازخوزستان

16یداهللجاویدانالههاهوازخوزستان

17فاخرضيغمیجواهراهوازخوزستان

17حسينفرهادیزینباهوازخوزستان

16محمدرضاخلف زادهزینباهوازخوزستان

17حميدعصارهسارااهوازخوزستان

18حسينمحمدعليزادهسکينهاهوازخوزستان

18رجبعلیاسدپورعلی اهوازخوزستان

17نصر الهمنصور نژادفاطمهاهوازخوزستان

16سيدزمانسادات پور موسویفائزهاهوازخوزستان

17سعيدشنبه زادهکيميااهوازخوزستان

17خسرویوسفیگلنوشاهوازخوزستان

17شاکرایرانی اصلمریماهوازخوزستان

16سيف الهخدادادیمژگاناهوازخوزستان

15مجيدمشکی زادهمهتاباهوازخوزستان

14غریباردشيریمهرانگيز اهوازخوزستان

15رضاطاهرینسترناهوازخوزستان



16عبد المحمداميریمينااهوازخوزستان

17الياسحسن زاده نوحیزهرااهوازخوزستان

18ولیحيدری گنداییفریبااهوازخوزستان

20جعفرسمنبرسحراهوازخوزستان

18محمدرضاخلف زادهزهرااهوازخوزستان

16صالحمطوریخاطرهاميدیهخوزستان

16سياوشعسکریسميهایذهخوزستان

16نوراهللکرمپورزهرهایذهخوزستان

15عظيمکوه نوردیگل ماهایذهخوزستان

16محمودباغبانیميناآبادانخوزستان

17حسن رضاصالحی بابادیمصطفیآبادانخوزستان

15ابراهيمعطشانیسعيدآبادانخوزستان

17سيدمحمدنصارشرفسيدجاسمآبادانخوزستان

16عبدالهنصرالهیساراآبادانخوزستان

18بهرامنوروزی لرکینوشينآغاجاریخوزستان

16عبدالزهراعرب زادهصابرآغاجاریخوزستان

15معرفوليدآغاجاریخوزستان

16نورالهابوال زادهسانازبهبهانخوزستان

17حجت الهپروردگانمهدیبهبهانخوزستان

15عبدالحسينعطارزادهمهرنازبهبهانخوزستان

15مسعودعليشاهیمحمدبهبهانخوزستان

17ولیفریدونيانپریابهبهانخوزستان

18عبدالحسينقریبيانسيروسبهبهانخوزستان

17خليفهقنبرانفروغبهبهانخوزستان

17جهانقيطاسیحسينبهبهانخوزستان



17احمدرحمانیرضاخرمشهرخوزستان

16سلطانعلیآباد زادهمریم دزفولخوزستان

16علیجم شادآیدادزفولخوزستان

17حسينحسين نژادليالدزفولخوزستان

18محمدرضاطحانالهامدزفولخوزستان

14محمدعلیشاهرخنيرهدزفولخوزستان

16عبدالعلیشرویان پورنجمهدزفولخوزستان

14سيدمهدیکاظمی نژادانيسهدزفولخوزستان

17محمد حسينعزیزی نسبزهرهدزفولخوزستان

15عبدالرضابروجردیانغالمرضادزفولخوزستان

15یوسفعلیخدایی نژادحسين دزفولخوزستان

16محمدعلی شاهوران فردمحمدحسيندزفولخوزستان

16لفطهآلبوفتيلهمينارامهرمزخوزستان

18علی اعظمتاج دینیمریمرامهرمزخوزستان

16سليمانحاجی زادهخدیجهرامهرمزخوزستان

16علی اکبرسامانیپوریارامهرمزخوزستان

15رحيمسبحانیسرورسوسنگردخوزستان

15شيل شلداغریزهراسوسنگردخوزستان

16عاشورسخراییفردوسسوسنگردخوزستان

17عباسبيناروندمحمدشوشخوزستان

20غالمرضابهداروندیسعيدشوشترخوزستان

15منوچهرزنگنهسحرشوشترخوزستان

15محمدعلیرضاییامير علیشوشترخوزستان

17حميداحمدیفرشيدشوشترخوزستان

15مجيدمرداناکرمشوشترخوزستان



15حسنمنجزی ویسیفرهاد گتوندخوزستان

17هيبت اهللابوعلیمعصومهماهشهرخوزستان

15یداهللسپهری نژادزینبماهشهرخوزستان

20عبدالرضاعبادیساراماهشهرخوزستان

18فرحانعبادیمعصومهماهشهرخوزستان

17محمدحسينلوکی انارکیراضيهماهشهرخوزستان

16برجعلیولی زادهالههماهشهرخوزستان

18محمدقلییزدانی مونکیمهردادماهشهرخوزستان

16خير گردکاظمینگينمسجد سليمانخوزستان

14اکبرصالحیمتينابهرزنجان

16ذکرالهگنج خانلوفاطمه خدابنده زنجان

14مهدیگنج خانلوفاطمه خدابنده زنجان

15حکمت الهرفيعیناهيد خدابنده زنجان

14بهروزرفيعیمهساخدابنده زنجان

15محمودگنج خانلوزهراخدابنده زنجان

16سيد شمس الدینموسویمهدیخدابنده زنجان

18اسالمعلیخدابندهفتح الهخدابنده زنجان

18موسیمحبیسجادخدابنده زنجان

16سجادمحبیفاطمه خدابنده زنجان

15علینعمتیفاطمه خدابنده زنجان

16یوسفهاشمیراضيه خدابنده زنجان

-محمدرضاعزیزی ابوالفضلخرمدرهزنجان

16آبسمهاجری محمدرضاخرمدرهزنجان

14مصطفی محمدی مهدی خرمدرهزنجان

16علی احمد خانی سيماخرمدرهزنجان



16محمدرضااخالقیآذردامغانسمنان

16سيدمحمدجعفریسيد رضا دامغانسمنان

19حسينالياسياناسماعيلسمنانسمنان

14حسنرضابخشاميرحسينسمنانسمنان

18عليرضاشيرخانيانزهراسمنانسمنان

-منوچهرصداقتیکيمياسمنانسمنان

16مجيدصفائيانفاطمهسمنانسمنان

15حبيبعربمحمدمهدیسمنانسمنان

14مهدیفتحیالههسمنانسمنان

17سيدمحمدکریمنبوی چاشمیمهرانهسمنانسمنان

16محمد شهرامچيتیایمانشاهرودسمنان

17حسنحاج محمدیانمجيدشاهرودسمنان

15محمد ابراهيمصادقیبهنازشاهرودسمنان

16محمودعابدیحميدشاهرودسمنان

15حسنغضنفریتهمينهشاهرودسمنان

15نعمت اهللمنتظریعلیشاهرودسمنان

15محمدنادریعلی اصغرشاهرودسمنان

15حسنفالحميناگرمسار سمنان

15محمد ولیملکیژیالگرمسار سمنان

14علیهمدمسمانهمهدیشهرسمنان

15غالمحسينمالکیزهرامهدیشهرسمنان

18خيرمحمدبلوچیابوبکرایرانشهرسيستان و بلوچستان

17دوست محمدلشگر زهیمحمدایرانشهرسيستان و بلوچستان

17اميرعبدالهی رضوانایرانشهرسيستان و بلوچستان

17قاسمپردختهمحمدهاشمچابهارسيستان و بلوچستان



18محمدملکیاميرچابهارسيستان و بلوچستان

15محمدزارعی محدثهزاهدانسيستان و بلوچستان

17سخنشهرکیفاطمهزاهدانسيستان و بلوچستان

17محمدناروییضحیزاهدانسيستان و بلوچستان

16علییاری فاطمهزاهدانسيستان و بلوچستان

17محمد رضاصابرام البنيناقليدفارس

15ابولقاسمافسرمحمداستهبانفارس 

16شعبانعزیزیمحسناستهبانفارس 

20غالم عباسغفاریزهرااوزفارس 

18غالم حسينمنصوریمحمود اوزفارس 

15آیت الهجاپلقیمریم آبادهفارس 

15ساسانچشمه سحابعلی محمدآبادهفارس 

15حميدرضاحاتمیمرضيهآبادهفارس 

15حسينرستگاریسيماآبادهفارس 

16مسعودکشاورزیسمانهآبادهفارس 

-عليرضاعليزادهمطهرهپاسارگادفارس 

15سعدالهشریفیوجيهپاسارگادفارس 

17حيدرعلیاکبری باصریعقيلخرمبيدفارس 

15اسماعيلعابدیاعظمخرمبيدفارس 

14علیقاسمیامير محمدخرمبيدفارس 

15محمدطلوعیمهدیخنجفارس 

15سعيداجرایینيلوفرداراب فارس 

16معصومعلیحسينیاحمدعلیداراب فارس 

-فيروزخالصهفرشتهداراب فارس 

14علیالوندیزهرارستمفارس 



-علیالوندینازنينرستمفارس 

15دانيالآذر نيامحمد رضا رستمفارس 

14علی اکبرافخمیزینب زهرارستمفارس 

14داریوشافخمیزهرارستمفارس 

-خداکرمباقریپارميسرستمفارس 

-صمدباقرینازنينرستمفارس 

-محمد رضاخادم حسينیمحمد جوادرستمفارس 

14علیدهقانیعبدالرسولرستمفارس 

14قادرشاکریآینازرستمفارس 

14علیظفری نيارقيهرستمفارس 

14عبدالهکریمیاکبررستمفارس 

14عبدالرضانيکنامزهرهرستمفارس 

18صفرعلیمحمدییاسررستمفارس 

14جمشيدتوکليانراضيه سپيدانفارس 

15محمد رضاریيسیفاطمهسپيدانفارس 

16منصوریوسفیفاطمه سپيدانفارس 

15شهرامرنجبرفاطمهسروستانفارس 

14خدادادسلطانی محمد امين سروستانفارس 

16خسروثابتریحانهسروستانفارس 

15مهدیرضائیستایششيرازفارس 

16قاسمزارعحميدرضاشيرازفارس 

14غالمرضاشریفیماه طلعتشيرازفارس 

14نظرعزیزیزهراشيرازفارس 

16علی اصغرفرحناکمحمد مهدی شيرازفارس 

15اسداهللکالنتریفاطمه شيرازفارس 



14غالمرضاگل بهار حقيقیروزبه شيرازفارس 

17محسنمحمدییارویسشيرازفارس 

16اميدمنفردریحانه شيرازفارس 

18خدادادمنفرد دارنجانیاميدشيرازفارس 

16محمدعلیاصولیمریمشيراز فارس 

14مرادافشاریمحمدرضاشيراز فارس 

15عظيماکبریحبيبشيراز فارس 

17خدارحمآزادیانسميهشيراز فارس 

15ناصرآغازمليکاشيراز فارس 

14علی اصغربهروزمریم شيراز فارس 

15محمد ابراهيمبيناییمرجانشيراز فارس 

14اميرجعفریافسانهشيراز فارس 

16عليرضاجوکار کمال آبادیمليکاشيراز فارس 

14عليرضاجوکار کمال آبادیمحمدحسينشيراز فارس 

15علیچرخشتميناشيراز فارس 

14غالمرضاحسينی پورمحمد مهدی شيراز فارس 

17عباسحسينی سعدیسيده زهراشيراز فارس 

15حسنحقيقی فردغالمرضاشيراز فارس 

17سيد حسينخادمیسيد ابراهيمشيراز فارس 

17سعيدخرده گيرسعيدهشيراز فارس 

15اسفندیارخسرویمحمدرضاشيراز فارس 

17اسمعيلرضاییساراشيراز فارس 

15نعمت اهللافروزعلیفسافارس 

18نيکزادخسروانی نژادفائزهفسافارس 

16علیزبردستطاهرهفسافارس 



14محمدرحيمزحمتکشاننسترنفسافارس 

14علی جانزرندیسميهفسافارس 

16مهرانقنبریفاطمهفسافارس 

15عبد الرضاپژهانرویاکازرونفارس 

15مسعوددهقانبهارهکازرونفارس 

15سپهدارساسانی پورمحمدکازرونفارس 

14محمدجوادسرشناسبهيهکازرونفارس 

16غالمعلیشریفیعباسکازرونفارس 

18سيد مصطفیموسویسيد عبدالهگراشفارس 

17ایازالهرحمانیعطاالهالرستانفارس 

17عليرضااحمدیمریممرودشتفارس 

17اسمعيلبهار لوصدیقهمرودشتفارس 

16ابراهيمرضا زادهعلی رضامرودشتفارس 

18حسنزارععبد الهمرودشتفارس 

19اسد الهزارعرقيهمرودشتفارس 

20جهنگيرکشاورزامير حسين مرودشتفارس 

15محمد رضاکوهیفاطمهمرودشتفارس 

16عزت الهمردانیسهيال مرودشتفارس 

16سليمسليمی حميده خاتونممسنیفارس 

16نوذرعزیزیژیالممسنیفارس 

16فریبرز محمدیاسماءممسنیفارس 

17مهدی شریفی مينامهر فارس 

16عزیز نظری رحيمنی ریز فارس 

18عزت الهبرابریفاطمه الوندقزوین

17مرتضیفشندیمعراج الوندقزوین



19شربتعلیبوکانيانبهزادآبيکقزوین

18محمدبغدادیامير محمدآبيکقزوین

14محمددودانگهسينابویين زهراقزوین 

14سياوشچلمبریسيامکبویين زهراقزوین 

20نصرت الهروحی زهراییسعيدبویين زهراقزوین 

18عليشاهرحمانیجمشيد تاکستانقزوین 

16شهبازروستافتانه تاکستانقزوین 

18یوسف جمالطاهرخانیسحرتاکستانقزوین 

17تانگتانگیومو قزوینقزوین 

15حسين حریری چیپرنيان قزوینقزوین 

15ژانگژانگپارميس قزوینقزوین 

17شين شانگژانگشيائولو قزوینقزوین 

16شيائوشيائونيکی قزوینقزوین 

17عزت اهلل صدریسميه قزوینقزوین 

15لیلینسيمقزوینقزوین 

16حميد محمد پورامير حسين قزوینقزوین 

17غالمحسين مال مطلبیزهرا قزوینقزوین 

17سيد یوسف مير ترابیفرحناز قزوینقزوین 

17حسينارشادیمحدثهقمقم

16مهدیاسالمیعليرضاقمقم

17مهدیاسالمیزهراقمقم

14محسناکبریمحمدسجادقمقم

15سيدمحمدحسنامام موسویزینب ساداتقمقم

15اسماعيلامين رعيایمحبوبهقمقم

14محمدامينیمنصورهقمقم



_محمدباقریمهدیقمقم

16محمدبخشندهموناقمقم

14حسينعلیترابی عبادقربانعلیقمقم

17عليرضاتقيانفهيمهقمقم

15وحيدجعفریمعصومهقمقم

15مصطفیجاللینرگسقمقم

14علیجمشيدی فردحسام الدینقمقم

19علی اصغرحسينیمحمدمحسنقمقم

15سيدمصطفیحسينیفاطمه ساداتقمقم

20سيد محمدحسينحسينی شيعیسيدمصطفیقمقم

18علیخاکپورشمسعلیقمقم

17محمدحسنربانیفاطمهقمقم

18حسن علیرحمانیمرتضیقمقم

17سيد ابوطالبروان ساالرسيدمسعودقمقم

14اصغرریاضیزهرا قمقم

16سيدهادیزکی الذهنیسيدمحمدجوادقمقم

15علیزندیهاحسانقمقم

19سيدجعفر.ساجدیزهراساداتقمقم

16حسينسعادت پوریاسمينقمقم

15رمضانعلیصادقی علویجهاحمدقمقم

20حبيبصالحیآیت الهقمقم

16سيداحمدطباطباییزینب ساداتقمقم

16ابوالفضلعبادی فردوئیمریمقمقم

14جهانگيرعباسيان آژیرعليرضاقمقم

19حسنعبيدی فرفاطمهقمقم



16داودعسگریانانسيهقمقم

14علیغالمی هویداحميدهقمقم

_محسنغياث پورسمانهقمقم

15محمدغيور کریميانطاهرهقمقم

19حسينفرهودینورالهدیقمقم

14حسنفهيمیزینبقمقم

14هاشمقنبریفاطمهقمقم

_محمدکلهر قربانیفاطمه ساداتقمقم

18ابوالفضلکهندانیشيماقمقم

14علیگنجعلیفائضهقمقم

18محمدرضامجاهدیعلیقمقم

16حسينمحمدصادقیمرضيهقمقم

14علیمعماریانامير مهدیقمقم

_سعيدمنتظری مقدمامير محمدقمقم

15حسينموالییرسولقمقم

14سيف الهنامدارعليرضاقمقم

15ابوالفضلنگاریمحمدرضاقمقم

_قرباننورمحمدیمحمدعلیقمقم

20سيد حسنهنروریسيد نادرقمقم

16یعقوبسيدیامير رضابيجار کردستان

17سيد نظامسيدیسيده مرضيهبيجار کردستان

18فریدوننور پناهمریم بيجار کردستان

20عبداهللبهرام پوراسماعيلدیواندرهکردستان

18طالبتنهایینریماندیواندرهکردستان

18انور خورشيدی کارودیواندرهکردستان



19مهدیرجبیفاطمهقروهکردستان

18رحيمشيرزادیشاهدهقروهکردستان

18ذبيح اهللمالولیسکينهقروهکردستان

17محمد رشيدکوالنیعلی یاورکاميارانکردستان

18محمودمراد ویسیبهارهکاميارانکردستان

18فاروقامينیمهران سقز کردستان 

18محمدغفوری قرنیهيواسقز کردستان 

18هاشمفتح اهلل زادهجمشيدسقز کردستان 

19توفيققادریمحمد سقز کردستان 

18محمد کریمالماسیليالسنندجکردستان 

18ابراهيماهلل یاریاسماعيلسنندجکردستان 

18موسیحبيبینحيفه سنندجکردستان 

18ميرزارحمانیبهارهسنندجکردستان 

16فرزینرعدیرامبد سنندجکردستان 

18ناصرزندسليمیسه یرانسنندجکردستان 

18کاوهسجادیآرتينسنندجکردستان 

19صدیقشکریشرارهسنندجکردستان 

20حسينعلی محمدیرویاسنندجکردستان 

16کریمگالبیاژین سنندجکردستان 

20محمد اشرفلطفیداناسنندجکردستان 

18محمدصالحلطفی نسبسروهسنندجکردستان 

19عارفمحمدیپرستوسنندجکردستان 

18شيخ عطااهللمردوخیحسينسنندجکردستان 

18جهانگيرنوروزی زادعلیسنندجکردستان 

19محمدادیب مویدزادهمهرنازمریوانکردستان 



18رحيمجوانرودیاروینمریوانکردستان 

18حسنحسينیهه تاومریوانکردستان 

17کریمدانشورپروینمریوانکردستان 

16پيامذکریرهاممریوانکردستان 

19عبداهللکریمیپویامریوانکردستان 

16جاللمحمدیمسلممریوانکردستان 

19تيمور جویندهیوسفبردسير کرمان

14حميدافشارمنشمحمدصادقجيرفتکرمان

14علیاحمدی کهنعلینازنين جيرفتکرمان

-جاللحدادیجليلجيرفتکرمان

14ثالثحسام عارفیاسماجيرفتکرمان

14علیزادسرمحسنجيرفتکرمان

-محمدرضامشایخی دولت آبادیفاطمه جيرفتکرمان

14اکبراسالمی پاریزیفاطمهرفسنجانکرمان

15علیایزدیفرزانهزرند کرمان

15رستمحاج محمدی شيماسيرجان کرمان

14غالمرضایاراحمدی انيس سيرجان کرمان

16رضااللهی دوستحسين شهربابک کرمان

15صفربرفهحجت الهشهربابک کرمان

14نورالهریاحی عذری شهربابک کرمان

14علیاحمدیمحمدرضاکرمانکرمان

15مسعودایرانمنشفایزهکرمانکرمان

14سعيدایزدیرضاکرمانکرمان

14محمدپاسيارپارساکرمانکرمان

15محمدپاک عقيده راوریزینبکرمانکرمان



14قاسمجعفری زادهمحمدحامدکرمانکرمان

16محمدجالل آبادیرضاکرمانکرمان

14محمودخاطبیساراکرمانکرمان

15عليرضاخراسانيانپارسا کرمانکرمان

14کوروشرحيم پورعلیکرمانکرمان

14غالمرضارستمی راوریحسينکرمانکرمان

16...ماشااسلمانی راوریمحمدرضاکرمانکرمان

15مهدیشریفی پورمهرابهکرمانکرمان

15علیشهریاریاحمدرضاکرمانکرمان

14...عبداصاحبدل کرمانیاللهکرمانکرمان

14احمدعامریمحمدمهدیکرمانکرمان

14عبدالصاحبعرجسيمينکرمانکرمان

15محمدقنبریصبوراکرمانکرمان

15منوچهرکرمی شاهرخیمحمدرضاکرمانکرمان

14محمدمحمدزادهنوروزعلیکرمانکرمان

14محمدقلیمظفریاشرفکرمانکرمان

14علیمظفری نژادراوریفاطمهکرمانکرمان

16حسيننيکپورحامدکرمانکرمان

14احمدنيکپورناهيدکرمانکرمان

16حسيننيک نفسپدرام کرمانکرمان

-عبدالرسولاحمدی افزادینازنين زهراکوهبنان کرمان

-علیعسکریسارا کوهبنان کرمان

-علیعسکریزهراکوهبنان کرمان

-سيدحسنهاشمیسيدعلی اصغرکوهبنان کرمان

17علی اکبر اسماعيلی هدی کرمانشاهکرمانشاه



18محمد علی امجدیانسعيده کرمانشاهکرمانشاه

20سيد جليل بحرینی عاطفه کرمانشاهکرمانشاه

17هادی پيری طيبه کرمانشاهکرمانشاه

17علی اکبر پوریاور مهين کرمانشاهکرمانشاه

18بهروز جاللی مهسا کرمانشاهکرمانشاه

17خسرو جميل پناه مهتاب کرمانشاهکرمانشاه

16قاسم جوکار معصومه کرمانشاهکرمانشاه

19محمد رضا جمعه عبدیداوود کرمانشاهکرمانشاه

19باقر خانی مجد صدیقه کرمانشاهکرمانشاه

19محسن زربان مبين کرمانشاهکرمانشاه

15فتاح سيابانی اشکان کرمانشاهکرمانشاه

17سهرا ب صفری مهرداد     کرمانشاهکرمانشاه

18تيمور صفایی شيما کرمانشاهکرمانشاه

20محمد قياسی مهشيد کرمانشاهکرمانشاه

20خدادا دکالهی محمد رضا کرمانشاهکرمانشاه

17سهراب کرانی بهار هکرمانشاهکرمانشاه

18غالمحسين گردینی محمد علی کرمانشاهکرمانشاه

19صالح الدین مولودی ميالد کرمانشاهکرمانشاه

16محمد رضا ماوایی زهرا کرمانشاهکرمانشاه

17شير علی مرادی محمد جواد کرمانشاهکرمانشاه

17مهدی نوروزی ميثم کرمانشاهکرمانشاه

17سيف اله نجفی فاطمه کرمانشاهکرمانشاه

19غالمرضا ویسی مهتاکرمانشاهکرمانشاه

18حسينعلی یاوری حدیث کرمانشاهکرمانشاه

20عبدالهنجفيانمحمدهرسينکرمانشاه



17سيد علی الماسیپروینهرسينکرمانشاه

17عبدالهنجفيانزهراهرسينکرمانشاه

20علی اختياری کوثر هرسينکرمانشاه

18عبدالهآزادی مهردختهرسينکرمانشاه

17مهدی ميرزایی  تبار شيرینسنقر کرمانشاه 

14احمد علی کلهری نفيسهسنقر کرمانشاه 

15سعيدعابدی فاطمهسنقر کرمانشاه 

18علی اشرفصدری فاطمهسنقر کرمانشاه 

17عليرضا صحراییوحيدسنقر کرمانشاه 

15عزیز علی سليمی آرمان سنقر کرمانشاه 

15حميدانورالههسنقر کرمانشاه 

15مجيداميرینيماسنقر کرمانشاه 

18غالمعلیاسدی فرنازسنقر کرمانشاه 

19عابدینفرهادی نياالهامصحنهکرمانشاه 

20فيض الهکرمی یاسمنصحنهکرمانشاه 

17ميرحسينحسينی فاطمهصحنهکرمانشاه 

17جبار امينی علی قصر شيرینکرمانشاه 

16محمودعبدلی آرزوکنگاورکرمانشاه 

17علی اکبر آبادی مسلم کنگاورکرمانشاه 

20ولی عمادی پور جاللکنگاورکرمانشاه 

17عنایتی یاسمنکنگاورکرمانشاه 

14شمس الدین عسگری ثناکنگاورکرمانشاه 

19علی اکبر پرواز حيدر کنگاورکرمانشاه 

20یوسفرشتيانی حسن کنگاورکرمانشاه 

20محمدرضاییپرستوکنگاورکرمانشاه 



17امرعلیسرمستی ليالکنگاورکرمانشاه 

18محمدپيرامونعبداهللدهدشتکهکيلویه و بویر احمد

15احمد علیخادمیامير احمددهدشتکهکيلویه و بویر احمد

16احمد علیرستگاریمحمددهدشتکهکيلویه و بویر احمد

17حجت الهفراهانیصدیقهدهدشتکهکيلویه و بویر احمد

18سيد اله توفيقی سيد محبوبهیاسوج کهکيلویه و بویر احمد

18علی اکبر دهقانی فاطمهیاسوج کهکيلویه و بویر احمد

17سيد نصرالهساداتی نرگس یاسوج کهکيلویه و بویر احمد

18علی قياسی آمنهیاسوج کهکيلویه و بویر احمد

17امان اله مقدسی سجادیاسوج کهکيلویه و بویر احمد

16عباسهنرمندسعيدآزادشهرگلستان 

18احمدفالح زرولیحسينآزادشهرگلستان 

16عباداهللسميعی پاقلعهعفتآزادشهرگلستان 

20قربانعلیسلياریریحانه بندرگزگلستان 

18یوسفزارعرضاراميان گلستان 

19نورعلیکوهستانیاميرمحمدراميان گلستان 

17علیخطيری نامنیمحمدکردکوی گلستان 

17مهدینخعی مقدمفاطمهگرگانگلستان 

15حميدرضافرزادآیداگرگانگلستان 

19محمد تقیاحمریزینبگرگانگلستان 

16قدرت الهحسنیبهنازگرگانگلستان 

14بایرام علیفالحیزهراگنبد گلستان 

15مصطفیعبادیمبين گنبد گلستان 

14احمدعلویمهياگنبد گلستان 

14چنگيزشه بخشبنيامينگنبد گلستان 



-علیاصالنیسيناگنبد گلستان 

17عين اله کامران پی آزیتا آستاراگيالن 

16قربانعلی  هنریروانه آستاراگيالن 

17فرزادنظریمحمدرضاآستانه اشرفيهگيالن 

15رمضانموافقاعظمآستانه اشرفيهگيالن 

15شاهينکنعانیشایستهآستانه اشرفيهگيالن 

16محمدخليلیفرشته ساداتبندر انزلی گيالن 

17احمدعلیاصغری رادسحر بندر انزلی گيالن 

17محمدرضاکوششمبينابندر انزلی گيالن 

18بهزادکشاورززهرابندر انزلی گيالن 

17شبانعلینورانیرضوانهبندر انزلی گيالن 

15غالمرضااحمدپورفاطمهبندر انزلی گيالن 

18قسمتپور نوریشهال رشتگيالن 

16اکبرجویندهمهدیا رشتگيالن 

15ابراهيمخوشحالعاطفه رشتگيالن 

16عبدالهشهبازیفریدهرشتگيالن 

17جعفرفالح فربدکتایون رشتگيالن 

16کاظمکاس نژادشميالرشتگيالن 

16رضاقلیکرمیفاطمه رشتگيالن 

17فيروزکریمیاعظم رشتگيالن 

18علینوروزیفاطمه رشتگيالن 

20احمدوهابرهليارشتگيالن 

18سيدمومنصرفه جوسيد محرابرشتگيالن 

17عليرضاميرزائيانمحسنرشتگيالن 

17بهراماميریماهانرضوانشهرگيالن 



17عبدالرحيمخان باباییمریم رضوانشهرگيالن 

16فرزادرمضانییاسمينرضوانشهرگيالن 

18مهيارسهرابی وسکهمحمد معينرضوانشهرگيالن 

18عبرتشکوریبهارهرضوانشهرگيالن 

16هوشمندعزیزی نژادمحمد معينرضوانشهرگيالن 

17کيومرثگودرزیصدرارضوانشهرگيالن 

17کيومرثمجيدیروژینارضوانشهرگيالن 

17محمد علیحبيب زادهعلیرودبارگيالن 

16ناصرنقی زادهمرمررودبارگيالن 

15محمد رضاابراهيم گلستانیمحمد جوادرودسر گيالن 

17جمال الدینبازرگانیزهرارودسر گيالن 

15عبدالرضاحسنی کندسریایمانرودسر گيالن 

17سعيدرفيعیسينارودسر گيالن 

20ایرجشریفیعادلهرودسر گيالن 

17مسعودعسکریحکيمهرودسر گيالن 

15محمد تقیایرانخواهاروینصومعه سراگيالن 

16سيد جليلبهبودیسيده مایدهصومعه سراگيالن 

18محمدحقيقت پناهمهدی صومعه سراگيالن 

18عليرضاخان زلفیرژیناصومعه سراگيالن 

19قدیرسيرتیسميهصومعه سراگيالن 

15جبارساکتمعصومهصومعه سراگيالن 

17محمودشابندریمحمد رضاصومعه سراگيالن 

17کيکاووسقدیمیامير مهدیصومعه سراگيالن 

17حميد رضامحمدیمحمد رضاصومعه سراگيالن 

18محمد جوادمهربانزینبصومعه سراگيالن 



18محمد رضاملک دوستاميدصومعه سراگيالن 

17محسننسيم دوستمصطفیصومعه سراگيالن 

17ابراهيمنصر ازادهزینبصومعه سراگيالن 

16حميد رضایگانهمهدیهفومنگيالن 

16محمد حسنجعفریعلیالهيجانگيالن 

17عباسپرمهدینادیاالهيجانگيالن 

17ابوالحسنقربانیعمادالهيجانگيالن 

19عزیزالهنژاد باباییداودالهيجانگيالن 

15محمد ناصریامير رضاالهيجانگيالن 

16مسعودمحبوبصالحالهيجانگيالن 

16محمد رضافتح جاللیعلیالهيجانگيالن 

15اسماعيلاسمعيلیشکوفهازنا لرستان

17رضاشهبازیفاطمهازنا لرستان

19عبدمحمدامراییمسعوداليگودرز لرستان

16صادقمرادیگلشناليگودرز لرستان

18محسنابوالفتحیتينابروجردلرستان

18عبدالحسيناحدیشيرینبروجردلرستان

19سيدعمادالدینافسرسيده عارفهبروجردلرستان

18احمداميرسرداریصدرابروجردلرستان

17محمد رضاایراندوستریحانهبروجردلرستان

17محمدبختياریآرشبروجردلرستان

16محمدپرچیعلیبروجردلرستان

19محمدحسينپيرهادیمحمد علیبروجردلرستان

18علی ماشالهرضاییمریمبروجردلرستان

15مسعودزاهدیپارسابروجردلرستان



18پناه برخداسليمانی روزبهانینگاربروجردلرستان

18سيد وحيدطباطبایی صدرفاطمه ساداتبروجردلرستان

18محمد هادیگودرزیاحمدبروجردلرستان

17احمدگودرزیاميرحسينبروجردلرستان

18مصطفیمدیریانمهرانبروجردلرستان

18عباسهوشياریشيرینبروجردلرستان

18سيف الهخادمیفاطمهدورود لرستان

17سيف الهخادمیسميرادورود لرستان

14محمددهقان رایکابابلمازندران 

15داود رسوم جاللیمينا بابلمازندران 

15احمدعلیصادقپور نرگس بابلمازندران 

15حسن فاضلی آبلوئیسيدپرهامبابلمازندران 

14مهدیکوثری باران بابلمازندران 

14شهرام نقی زاده آرميتا بابلمازندران 

16شعبانولی الهی فاطمه بابلمازندران 

14شعبان ولی الهی اميرمحمدبابلمازندران 

17عليرضاباباپورمحسنبهشهرمازندران 

17حسينحسين زادهمليکا بهشهرمازندران 

14حسنمحمد پورفاطمه زهرا بهشهرمازندران 

16علی اکبراصغرپورعلی اصغر       تنکابن مازندران 

15علی اکبرپور حجتیدرسا    تنکابن مازندران 

18عليرضاصادقیمنيژه   تنکابن مازندران 

17غفورپورغفاریليال     تنکابن مازندران 

16محمد علیکالئیفاطمه   تنکابن مازندران 

16حسينمنصوریمهدی     تنکابن مازندران 



17بهمنموسوی حق دوستصفيه تنکابن مازندران 

17حجت الهیعقوبیمریم   تنکابن مازندران 

16تقیرهبر اعظمچالوس مازندران 

-احمد رضاپورعسگریسپانورامسر مازندران 

14عيسیثابت قدمزینبرامسر مازندران 

14محمدحسين زادهتبسمرامسر مازندران 

14علی اکبررضاییالناز رامسر مازندران 

15مرتضیعباس قربانیمهسارامسر مازندران 

16ناصرکبيریتينارامسر مازندران 

14خيرالهمحمدشریفیشکرالهرامسر مازندران 

14اميرحسينیونسیپدرامرامسر مازندران 

15احمد بيطالبیغالمرضا سوادکوهمازندران 

17بهنوشانتقامی طاهره سوادکوهمازندران 

15علی محمدالياسییکتاقائم شهر مازندران 

14محمداوالدیکوثرقائم شهر مازندران 

17علی حامدیانآذیتاقائم شهر مازندران 

18علی اکبرخاوری نژادمهتاب قائم شهر مازندران 

14خيراهللدانا وسطی کالییناهيد قائم شهر مازندران 

14عليرضارضاییکياناقائم شهر مازندران 

17عبدالعلییزدان پناهميثمقائم شهر مازندران 

17رمضان علینوروزیمعصومه کالردشتمازندران 

17جليلتوکلسميهکالردشتمازندران 

14فيض الهباقریفرزامنکامازندران 

15جعفرحبيبیعالمه نکامازندران 

15محمدرضاریاحیحميده نکامازندران 



16دوستعلیکاظمیرضانکامازندران 

14محمدعلیمحبوبیفاطمهنکامازندران 

16عدباهللرحمانیطاهره نوشهرمازندران 

16اسحاقعوض پور کاکرودیراحلهنوشهرمازندران 

16...عبداحيدریامير محمد تفرش مرکزی

17حسينعربیمهدیه تفرش مرکزی

16عليرضاعسگریاحسان تفرش مرکزی

16حسينکوهينیعليرضاتفرش مرکزی

16مرتضیکوهينیفاطمه تفرش مرکزی

16ابوالفضلنقوسانیمحبوبهتفرش مرکزی

15علی محمداسدیمليکاخمينمرکزی

16رحيمبياتمهدیس خمينمرکزی

16سيد محمد حسينحسينیسيده فاطمهخمينمرکزی

18عزت الهصمدیفریباخمينمرکزی

15محسنفرجیبهارخمينمرکزی

17علیاحمدیفریبرزاراکمرکزی 

15محمدرضاآل صادقموسیاراکمرکزی 

16محمداسماعيلالهی تبارسيف الهاراکمرکزی 

14غالمرضاباقریانابوالفضلاراکمرکزی 

15علیجمال آبادیحدیثهاراکمرکزی 

16محمدحسينیمحترم ساداتاراکمرکزی 

15سيف الهخداممژگاناراکمرکزی 

17مسعودروزبهانیذهرااراکمرکزی 

17محمدعلیزنداحمداراکمرکزی 

15سعيدصالحیکياناراکمرکزی 



17خدابخشعابدیحسناراکمرکزی 

18اسماعيلغقاریآرميتااراکمرکزی 

15فرج الهقاسمیمحمداراکمرکزی 

15حسينقمیزهرااراکمرکزی 

15حسنکاظمیليالاراکمرکزی 

17محمداسماعيلمرادیعزیزهاراکمرکزی 

15حميدرضامرزبانآرماناراکمرکزی 

16محمدمؤذمیسحراراکمرکزی 

18رحماننصيری رادليالاراکمرکزی 

15مهدیهمتیهمااراکمرکزی 

16علی اصغرارجمندیسيماساوهمرکزی 

17قاسمامينی فردآرزوساوهمرکزی 

16مسعودشيرمردميناساوهمرکزی 

17اشرففتحیسيد داودساوهمرکزی 

15احمدمحمودیبهروزساوهمرکزی 

19فرهنگنوریفریدشازندمرکزی 

17غالمرضاعزیزاللهی علی محالتمرکزی 

17غالمحسيناحمدی فردراضيه محالتمرکزی 

17علی اکبرصفرزادهشکوفه محالتمرکزی 

17محمد رضاحاجی فرجیمهدخت محالتمرکزی 

15عبداهللپسندیده پورفوزیهبستکهرمزگان

-محمدحسين پورميترا بستکهرمزگان

14محمدربعخورشيدیهشامبستکهرمزگان

-رحمانرحيمیهمابستکهرمزگان

14علیکشاورزکيميابستکهرمزگان



14عبدالمطلبمنصوریثناءبستکهرمزگان

14موسی رسولی محمد امينبندر عباس هرمزگان

14حسينکریمی عادل بندر عباس هرمزگان

14حميدکاتبی کيميابندر عباس هرمزگان

14ابراهيمکریمی محسنبندر عباس هرمزگان

17محمد مهدی ميرجعفریسيد محمد صالحبندر عباس هرمزگان

16حسينامجد رادفروغبندر عباس هرمزگان

15شهاب الدیناميری محمد جوادبندر عباس هرمزگان

15امين الههوشمنداعظم بندر عباس هرمزگان

15غالم محمودی زادهمحمودبندر عباس هرمزگان

15تراب خانه رز آسيه بندر عباس هرمزگان

14رضاتوسلی حميده بندر عباس هرمزگان

14موسی رنجبر اميرحسينبندر عباس هرمزگان

14قنبرمحسنی فاطمهبندر عباس هرمزگان

16اميرستارپور ليالبندر عباس هرمزگان

17نادرعباس فردافسانهبندر عباس هرمزگان

16محمد صالحپردل ریحانهبندر عباس هرمزگان

17غالمرضارئيسی حسينبندر عباس هرمزگان

16جهانگيرضميرینجمهبندر عباس هرمزگان

15حسنسلطانی مهالبندر عباس هرمزگان

16محمدریاضی مرجانبندر عباس هرمزگان

14رضاهاتفی نرگس قشم هرمزگان

16قربانعلی آزاد بختابوذر جزیره کيش هرمزگان

16درویش جودکی اسماعيلجزیره کيش هرمزگان

15الماسسليمانیالنازاسدآبادهمدان



18زکریاغيبیعلیبهارهمدان

17محمد حسنمسعودیزهرابهارهمدان

16محمد علیترابیحميدرضا تویسرکانهمدان

14داودانصاریایرجفامنينهمدان

17محسنبياتیمائدهفامنينهمدان

17علی نقیربانیعباسفامنينهمدان

14علی  رستمیزهرافامنينهمدان

16محسنرشيدیهدیهفامنينهمدان

14اصغرساعیفاطمهفامنينهمدان

17اسماعيلسعيدیابوالفضلفامنينهمدان

17سيد نقیشاه طاهریسيد امير عباسفامنينهمدان

16محمودعبدینسترنفامنينهمدان

15محمد علیمرتضویزهرافامنينهمدان

14عباسعلینقویزهرافامنينهمدان

14راميناسداللهیعلی مالیرهمدان

16سيدهاشمرضویسيدمحمدمالیرهمدان

14حسينسياوشیمحمدمهدیمالیرهمدان

14عليرضاعزیزی فرزاد مالیرهمدان

15سيدمجتبیموسویسکينه الساداتمالیرهمدان

16ابراهيمنوروزیمحسنمالیرهمدان

15...عبداکرمیليالنوژههمدان

14علیفعليانحسين نوژههمدان

15علیاحمدیمهدیهمدانهمدان

15مسعودپيروزهراهمدانهمدان

15مهدیترابیسيماهمدانهمدان



15براتعلیدژپورعلیهمدانهمدان

17سيد احمدراسخسيد مرتضیهمدانهمدان

15محمدرضارهنماپورحسنهمدانهمدان

18علی محمدعالفچیالهههمدانهمدان

14احمدغالمی پاکسجادهمدانهمدان

15حشمت الهقمریطاهرههمدانهمدان

15محمدابراهيممسلمياننعيمههمدانهمدان

15مسلمنوذری یگانهناهيدهمدانهمدان

16محمودواشقانی فراهانیفائزههمدانهمدان

18مرتضیاکرمیعلی رضاابرکوهیزد

15علیخوشرومبينااردکانیزد

14مجيددهستانیعلیاردکانیزد

16محسنفوالدیدل آسااردکانیزد

16حسنکریم زادهمحمداردکانیزد

-علی محمدجهان اندیشسميرامهریزیزد

-وحيددهقانیسينامهریزیزد

17علی  رحيمیسميهمهریزیزد

15سيدجاللاقاییاعظم ساداتميبدیزد

15اسداهللامامیمحمدحسين ميبدیزد

15رجبعلیجعفریمحمدحسين ميبدیزد

16یحيیحاجی ده ابادیمليحهميبدیزد

16احمدزارعیعبدالحميدميبدیزد

14رضازینلیابوالفضلميبدیزد

14حسينسليمانی رادمریم ميبدیزد

15کمالصادقیصدیقهميبدیزد



-علی محمدفرجیمحمدحسين ميبدیزد

15رضاقاسمیعلی اکبرميبدیزد

17غالم رضاناظمیمهدیميبدیزد

15محمدحسننبی پورمائدهميبدیزد

17علی آخوندی اناریمينایزدیزد

14علی اکبرافضلیزهرایزدیزد

18محمد علی اسفندیارمحمود یزدیزد

15محمد علی ایزدیندایزدیزد

15حسينپاسيارمریم یزدیزد

20اصغردهقان پورمنشادیریحانهیزدیزد

15عليرضارحيمیمحمد مهدی یزدیزد

18محمدرحيمی بافقیرقيهیزدیزد

16سيد حسين رضویزهرالساداتیزدیزد

14محمد جعفرروستاییامير حسين یزدیزد

14هدایت اله سلطانی محمد صادقیزدیزد

14عبدالجبارفالح تفتی عليرضا یزدیزد

19محمد جوادکارگریان سمانهیزدیزد

16حسينکفيریمریمیزدیزد

18فرج الهپوپپوریالندنلندن

19عليرضااسکندریآروین لندنلندن

20سيدمسعودامامزادهماندانالندنلندن

20سيدمسعودامامزادهمينالندنلندن


