
نتایجنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

14ناصر اسماعیل زاده علی اردبیل اردبیل 

17بیت اله ایران پور عرفان اردبیل اردبیل 

15بهروز پرستارسودا اردبیل اردبیل 

18مختار سلیمانی معصومه اردبیل اردبیل 

19شاهرخ صدر کبیر سید محمد اردبیل اردبیل 

19مجید عظیمی صابر اردبیل اردبیل 

17حسن نصرالهی اعظم اردبیل اردبیل 

15عسگر یوسفی حسین اردبیل اردبیل 

14حسنعلیحاجی زادهسوداپارس آباداردبیل 

14رامینایدلخانینسیمپارس آباداردبیل 

14محبت علیآقاییراحلهپارس آباداردبیل 

14رضاعبدولی نیانیلوفرپارس آباداردبیل 

14بدیع الهراشدی رادعهدیه پارس آباداردبیل 

16بهمنعزیزیحسن پارس آباداردبیل 

-مصطفیحسین پارس آباداردبیل 

17ثابتحبیب پورمحمودخلخالاردبیل 

16حسننوروزیحمیده خلخالاردبیل 

14غالمرضااحمدیناصراصفهان اصفهان 

16بهمناحمدی بنیمحمد حسیناصفهان اصفهان 

19مهرداداسدینگاراصفهان اصفهان 

16احمدرضااعظمینرگساصفهان اصفهان 
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17بهروزامینیاحساناصفهان اصفهان 

14علیرضاایزدی پورزهرااصفهان اصفهان 

17ایرجآقا باباییعاطفهاصفهان اصفهان 

17عنایت اهللآقاییپریچهراصفهان اصفهان 

17احمدبدیعیمحمداصفهان اصفهان 

14مسعودبهرامیمطهرهاصفهان اصفهان 

17رمضانعلیبهرامیزهرااصفهان اصفهان 

14نعمت الهپارسافاطمهاصفهان اصفهان 

14حسینپیمانیمحمداصفهان اصفهان 

16مرتضیتاجمیر ریاحیمهنازاصفهان اصفهان 

16قربانعلیتوانافاطمهاصفهان اصفهان 

15ماشااهللتوکلیآرزواصفهان اصفهان 

17صالحجزینیسمیهاصفهان اصفهان 

15احمدجعفریفاطمهاصفهان اصفهان 

18علی اکبرجعفریابوالفضلاصفهان اصفهان 

14غالمعلیحسین زادهیگانهاصفهان اصفهان 

16خلیل حقانیعلی اکبراصفهان اصفهان 

14فریدوندانش بخشفرشاداصفهان اصفهان 

14محمددهقانیمریماصفهان اصفهان 

_علیرضاذبیحیفاطمهاصفهان اصفهان 

16عزیز الهرامتینربابهاصفهان اصفهان 

17عبدالصمدرجبیمهدیاصفهان اصفهان 

_عبدالعزیزسامریمحمداصفهان اصفهان 

15داودسلیمانیامیر حسیناصفهان اصفهان 

17رسولسلیمانی رادپریسااصفهان اصفهان 



14جمشید سید حسینیمرضیهاصفهان اصفهان 

16مهدیصادقیمینااصفهان اصفهان 

18محمدعلیزادهمرضیهاصفهان اصفهان 

16احمدرضاعلیمرادیالهه اصفهان اصفهان 

17علیغالمیسعیداصفهان اصفهان 

14علیفروتنفریدوناصفهان اصفهان 

15ذبیح اله فرهنگاکرماصفهان اصفهان 

16مرتضیقنبریانرویااصفهان اصفهان 

16محمد کاظمیسمیهاصفهان اصفهان 

16خسروکبیریعارفهاصفهان اصفهان 

16شهرامکرمیزهرااصفهان اصفهان 

17جمشیدکریمیفرشاداصفهان اصفهان 

17هادیکهنمهسااصفهان اصفهان 

14محمودگرجیامیر منصوراصفهان اصفهان 

15حسینلطیفیزهرااصفهان اصفهان 

16جوادماهوتیلیالاصفهان اصفهان 

16یعقوبمصطفویاکبر اصفهان اصفهان 

16رضامعصوم زادهزهرهاصفهان اصفهان 

16علیمیر عنایتسودابه اصفهان اصفهان 

14حسین جاننامدارراحلهاصفهان اصفهان 

14احمدرضانریمانینیوشااصفهان اصفهان 

14یحییهاشمیانبیگماصفهان اصفهان 

16علیرستمیسجادبرخوار اصفهان 

18حسنچتریمحسنخمینی شهر اصفهان 

17محمدحسینحاجی حیدریمهشادخمینی شهر اصفهان 



15مهدیحاجی مرادیمهتابخمینی شهر اصفهان 

18سید عیسیحسینیسیدجاللخمینی شهر اصفهان 

17عباسرضاییزهراخمینی شهر اصفهان 

17فتاحرضاییفاطمهخمینی شهر اصفهان 

16صفرعلیزاوالنمهینخمینی شهر اصفهان 

18محمدصادقسالمیحدیثخمینی شهر اصفهان 

14پیمانستارهپانیزخمینی شهر اصفهان 

17عبدالحسینشاهینمحمدسجادخمینی شهر اصفهان 

16علیرضاشفیعیصادقخمینی شهر اصفهان 

16یدالهصفریهدیهخمینی شهر اصفهان 

16جوادگلکارعلیخمینی شهر اصفهان 

15عباسمحمدیعادلخمینی شهر اصفهان 

19غالمعلیمسایلیلیالخمینی شهر اصفهان 

17حمیدرضامظاهریمحمدعلیخمینی شهر اصفهان 

20محمدتقیمعافیمعصومهخمینی شهر اصفهان 

17قدرت الهموالییشفیعهخمینی شهر اصفهان 

16مهدیکاظمیمحمدصالحخمینی شهر اصفهان 

17نصرت اهللصاحبیصفیهخوانسار اصفهان 

18علیصاحبیمنصورهخوانسار اصفهان 

15اسماعیلگرجینویدخوانسار اصفهان 

15اصغرنورینگارخوانسار اصفهان 

18ابوالقاسمقاسم قنبریمحمد دهاقان اصفهان 

19قلیایرانجومحمدحسندهاقان اصفهان 

16اسکندرمحمدزمانیمحمدعلیدهاقان اصفهان 

16علیجوانمرد مصطفی زرین شهراصفهان 



17بهرام دهقانی میثم زرین شهراصفهان 

15محمد حسین سلیمیان نیمازرین شهراصفهان 

17عبدالهطغیانیمحمد مهدیزرین شهراصفهان 

18ابراهیمعباسی اسماعیل زرین شهراصفهان 

20علیمرادیان پورمعصومه زرین شهراصفهان 

15دیداربهرامیانزهراسمیرم اصفهان 

16مهدینادریساریناسمیرم اصفهان 

16محمدعلیاسدیسیده سرورشاهین شهر اصفهان 

18سیدرضاباب المرادسیدحمیدشاهین شهر اصفهان 

17رسولسلمانیامیرحسینشاهین شهر اصفهان 

15محمدهفت برادرانعلی اصغرشاهین شهر اصفهان 

17محمدبهرامی ابراهیم شهرضا اصفهان 

17عباسعلیخاقان پور مرضیه شهرضا اصفهان 

15نادر خضرپور سهیال شهرضا اصفهان 

19بهبودقرقانی نگین شهرضا اصفهان 

16ابوالقاسماسماعیلیصفیهفالورجان اصفهان 

17غالمرضابهرامیفاطمهفالورجان اصفهان 

17حمیدجعفریدانیالفالورجان اصفهان 

15محمدرضاییرضافالورجان اصفهان 

15صفرعلیشیخیزهرافالورجان اصفهان 

16قربانعلیصفریالهامفالورجان اصفهان 

16مرتضیقدیریاکرمفالورجان اصفهان 

15قربانعلیکاظم زادهمحدثهفالورجان اصفهان 

18علی اکبرکیانیالههفالورجان اصفهان 

15محسنلطیفیالهامفالورجان اصفهان 



16امرالهمحمدیمجتبیفالورجان اصفهان 

15مرتضیوکیلیطاهرهفالورجان اصفهان 

15عبداهللهادیان کبریفالورجان اصفهان 

17مصطفییادگاریمریمفالورجان اصفهان 

14محمد رضایزدانیزهرافالورجان اصفهان 

15محمد رضایزدانیفاطمهفالورجان اصفهان 

19حسندهقانیلیالکاشان اصفهان 

18علی اکبرمومنی راوندینرجسکاشان اصفهان 

15حمیدرضارفیعیعلیگلپایگان اصفهان 

16عباسناظمیمهدی گلپایگان اصفهان 

17محمد ایران پور مینا مبارکه اصفهان 

18نعت اله صالحی فاطمه مبارکه اصفهان 

16علی اکبر یزدانی زهرا مبارکه اصفهان 

16عباسپورعجم بافرانیعلی نایین اصفهان 

17عباسعلیراهبادی نائینیمریمنایین اصفهان 

15رضاشکوریمریمنایین اصفهان 

15مهدیصابرمائده نایین اصفهان 

20عباسطالب زادهرسولنایین اصفهان 

15محمدمدنیان محمدیمنیرهنایین اصفهان 

16مرتضیمحمدی محمدیزینبنایین اصفهان 

18حسین امینی سمیرا نجف آباد اصفهان 

16داود براتی علیرضا نجف آباد اصفهان 

15غالمحسین پویا میترا نجف آباد اصفهان 

15اصغر حمزه مهدی نجف آباد اصفهان 

14اکبر حجتی پور محمد مهدی نجف آباد اصفهان 



14مانده علی سلیمانیان راضیه نجف آباد اصفهان 

15محمد شادکام علیرضا نجف آباد اصفهان 

15حسین نوروزی محبوبه نجف آباد اصفهان 

19حسین یوسفی محمدرضا نجف آباد اصفهان 

15احمدابوالنصریشادیکرجالبرز

17علیاحسان منشکبریکرجالبرز

15رمضاناحمرینصیبهکرجالبرز

15عباسامیری ریگیعاطفهکرجالبرز

16شکرالهایمانیداودکرجالبرز

14صفرباقری زرین قبائیسعیدکرجالبرز

14امان الهبیگلوئیمرضیهکرجالبرز

15علیپورشرفیابراهیمکرجالبرز

15مصطفیپورمندجمال الدینکرجالبرز

16رضاترابیعلیرضاکرجالبرز

14غالمعلیتعمیری اهوازینازنینکرجالبرز

15اسمعیلتوفیقیمریمکرجالبرز

16حسنجبارزادهسهیالکرجالبرز

14ولی الهجباریزهراکرجالبرز

15بهروزجزایریشیماکرجالبرز

16علیجوانبختاحسانکرجالبرز

18افشارچائیچی نصرتیفرزادکرجالبرز

14نادرحیدریستایشکرجالبرز

16رمضاندست افکننیوشاکرجالبرز

14فرج الهدقیقی روچیمهرانگیزکرجالبرز

17عبداالمیرراهنمااحسانکرجالبرز



15کریمرحمتیزینبکرجالبرز

15علیرستگاریآزادهکرجالبرز

17ابوالحسنرستمیمحمدکرجالبرز

15سیف الهروستاییاسماعیلکرجالبرز

15رحمانزرگرانیمحمد حسنکرجالبرز

14حبیب الهزکانیمهناکرجالبرز

14حمزهشفیعیاحمدکرجالبرز

14کامرانشکوهیعطیهکرجالبرز

14علیصادق پور فرد منفردنرگسکرجالبرز

14اله یارطهماسبیامیرکرجالبرز

14بهزادعالم رجبیملیکاکرجالبرز

17رضاعزیزالهیفاطمهکرجالبرز

16ابوالقاسمعزیزیمحسنکرجالبرز

15علیعسگریشهالکرجالبرز

16صفدرعلی پناهنازنینکرجالبرز

16ستارفرضی نژاد میکالزهراکرجالبرز

16امان الهفریدمهنازکرجالبرز

15علیرضاقانعیاللهکرجالبرز

15داریوشکرمیریحانهکرجالبرز

17احمدکشمیریمحمدکرجالبرز

15نوراهللکلوندیطاهرهکرجالبرز

14مظفرکهتریزینبکرجالبرز

15محمدگودرزیزهراکرجالبرز

15قادرمهین سارانفاطمهکرجالبرز

14سیدمجتبیموسوی منشآیالرساداتکرجالبرز



14محمودمینوچهرلیداکرجالبرز

15رضانائیجخدیجهکرجالبرز

17رضانصیریسیاوشکرجالبرز

15حسیننیر آبادینیماکرجالبرز

16موسیواحدی کهوریناعظمکرجالبرز

15یعقوب علیبکانمریمساوجبالغ البرز 

14داودعلیحاتمیحمیده ساوجبالغ البرز 

14علیحسینیساراساوجبالغ البرز 

14سید محمد حسنحمیدیصدیقهساوجبالغ البرز 

14سید اکبرسادات رسولسعیده الساداتساوجبالغ البرز 

15قدیرعلیکبیریمرتضیساوجبالغ البرز 

14فرهادنظم دهفاطمهساوجبالغ البرز 

14نصرت اهللخیرخواهزهرافردیس البرز 

15افضلدولتیمهدیهفردیس البرز 

14علی احمدشفیعیسارافردیس البرز 

15علیرضارحمانیپریسافردیس البرز 

14علیگرشاسبیمریمفردیس البرز 

15علیمنظرنیامرضیهفردیس البرز 

15حمیدنورینادیافردیس البرز 

14علی محمدیوسفیثنافردیس البرز 

14ناصرنوذریامیرمهدیفردیس البرز 

14علیبیگدلیامیر محمدنظر آبادالبرز 

14محسنزارعی نژادزهرانظر آبادالبرز 

18غالمرضانصیری پورفرزامنظر آبادالبرز 

16حسینتهلکعبدالشکوردبیامارات



16کریمزینلیکلثومدبیامارات

15اسمعیلابراهیمیمریمایالم ایالم 

14حسیناکبرزادهاکبرایالم ایالم 

-سیفباقریانمهدیایالم ایالم 

14خدابخشجاسمیمحمدایالم ایالم 

14نامداررحیمینداایالم ایالم 

15محمودشکریاسحقایالم ایالم 

14محمدآگاهیحسینبدره ایالم 

17علی اشرفاسماعیلیشاهیندهلران ایالم 

14محمودباورهادیدهلران ایالم 

15حسنآقاپورمجتبیتبریزآذربایجان شرقی

16بخشعلیابراهیم زادهبتولتبریزآذربایجان شرقی

14خرمادیب نیاعرفانتبریزآذربایجان شرقی

16عبدالکریکاسعدیهدیتبریزآذربایجان شرقی

15حسیناسکندرلیلیالتبریزآذربایجان شرقی

16محمدعلیاکبرزاده هرویانیسهتبریزآذربایجان شرقی

16میرهاشمانوریمهساتبریزآذربایجان شرقی

19علیباغبان دیزجیحسنتبریزآذربایجان شرقی

14محمدتنهائیاصغرتبریزآذربایجان شرقی

16محمدرضاتهرانچیآیلینتبریزآذربایجان شرقی

16رحمانثابتی دیزج کیانسمیراتبریزآذربایجان شرقی

17محمدحسینثنائی فردهادیتبریزآذربایجان شرقی

16علیرضاجباری خرسندسامتبریزآذربایجان شرقی

17حبیبحبیبی اقدممرتضیتبریزآذربایجان شرقی

15ستارحق وردیسانازتبریزآذربایجان شرقی



-داوودخداییرکساناتبریزآذربایجان شرقی

15داوددانشمندپورسیمینتبریزآذربایجان شرقی

14سیداحمددوشابچی ارثیسیدمحمدتبریزآذربایجان شرقی

17محمدرستگارنیاناصرتبریزآذربایجان شرقی

14یدالهرمادیمنصورهتبریزآذربایجان شرقی

18احدزوارعرفانتبریزآذربایجان شرقی

14علیژاله اصلاشرفتبریزآذربایجان شرقی

19عزیزساعی دینورشهابتبریزآذربایجان شرقی

17ابراهیمسالمتیعلیتبریزآذربایجان شرقی

15تیمورسلمانیبهمنتبریزآذربایجان شرقی

17ابوالفضلسلیمانی حیرانوحیدتبریزآذربایجان شرقی

17حسنسمسارهافرحتبریزآذربایجان شرقی

15غالمرضاسهیلی رادیاشارتبریزآذربایجان شرقی

14پرویزصالحکیارشتبریزآذربایجان شرقی

17هاشمعدادی ابراهیمیمیناتبریزآذربایجان شرقی

16رضی الدینفیض حسینیسیدزهراتبریزآذربایجان شرقی

15علیقائم آذرهماتبریزآذربایجان شرقی

14حسنقدرتیزهراتبریزآذربایجان شرقی

17اکبرقرارخسروشاهیسعیدتبریزآذربایجان شرقی

16جعفرکرجانیفرزانهتبریزآذربایجان شرقی

15فیروزمحمدپورحبیبتبریزآذربایجان شرقی

15عباسمحمدیان ثمرخزانهادیتبریزآذربایجان شرقی

16محمدامینمعنمدفرشتهتبریزآذربایجان شرقی

17التفاتمنوچهریبیژنتبریزآذربایجان شرقی

17علیمواتی لیقوانمهدیهتبریزآذربایجان شرقی



15محمدجوادوقارفردنویدهتبریزآذربایجان شرقی

15محمدجوادوقارفردوحیدهتبریزآذربایجان شرقی

15رحیمهوشمندنسرینتبریزآذربایجان شرقی

18میکائیلیوسفیوحیدتبریزآذربایجان شرقی

20علیپورعلیجبرئیلجلفاآذربایجان شرقی

17رحیمکریمیجعفرجلفاآذربایجان شرقی

19جمشیددالورهاشم سرابآذربایجان شرقی

14کریم کاظمیامیر حسینسرابآذربایجان شرقی

15احمدمحرم زادهسیناسرابآذربایجان شرقی

16میر قدیرنساجیمیر مهدیسرابآذربایجان شرقی

14حسنیوسف اوغلیقادرسرابآذربایجان شرقی

17مصطفیتقی زادهبهناممراغهآذربایجان شرقی

17رضامحرابیاحمدمراغهآذربایجان شرقی

16نقدعلیجوانیناصرملکانآذربایجان شرقی

14علیجعفر نژادزهراارومیهآذربایجان غربی 

15صناردرویش زادهاکرام ارومیهآذربایجان غربی 

16رحمنابراهیم زادهرحیمبوکانآذربایجان غربی 

14ابراهیماحمدیانآمینهبوکانآذربایجان غربی 

17عبدالهرحمانیفردینبوکانآذربایجان غربی 

13پیمانکریمیمهرانبوکانآذربایجان غربی 

16معروفبرزنجیآرامپیرانشهر  آذربایجان غربی 

15رحیمحسینی مقدسیمریمپیرانشهر  آذربایجان غربی 

15واحدچراغیبنیامینتکابآذربایجان غربی 

17یدالهچیانیمسلمتکابآذربایجان غربی 

16غیبعلیسمائیامیرحسینتکابآذربایجان غربی 



17طاهرشافعیمحمدمحسنتکابآذربایجان غربی 

18حسنطلوعیساجدهتکابآذربایجان غربی 

17روح الهقمرنیاامیدتکابآذربایجان غربی 

14ولینجفیحجتخـویآذربایجان غربی 

16صابرایرانی خواهبنیامینسلماس آذربایجان غربی 

15حسنقلیسخنورمریمسلماس آذربایجان غربی 

14احمدعادلیمرجانسلماس آذربایجان غربی 

14مصطفیکاظم لوزهرا سلماس آذربایجان غربی 

17رضاحسن پورعلیماکوآذربایجان غربی 

18سید عسگرسیدیسید امیر حسینماکوآذربایجان غربی 

15عیسیقهرمانیمهدیماکوآذربایجان غربی 

17انورحسینزادهمحمدمهابادآذربایجان غربی 

15اسماعیلعزت خواهنیلوفرمهابادآذربایجان غربی 

15محمدکاظمی زادعلیرضامیاندوآبآذربایجان غربی 

14رحیممحمدیانمهردادمیاندوآبآذربایجان غربی 

14حسنجاللی زادهزهرانقدهآذربایجان غربی 

16حبیب الهراستیسودهبرازجان بوشهر 

17حمیدرضافرهودیایمان  برازجان بوشهر 

15سعدالهقاسمیمحمد رضابرازجان بوشهر 

16علیمدرسفهیمهبندر دیربوشهر 

17علیابوالحسنیمحمد امینبوشهر بوشهر 

14محمداخترشناسعبداالمیربوشهر بوشهر 

16عبدالمجیدافضلیحدیثبوشهر بوشهر 

16علیپور محمدزهرهبوشهر بوشهر 

17ابوالفتحجعفری زادهسجادبوشهر بوشهر 



17عبدالکریمسلیمانیمریمبوشهر بوشهر 

17محمد صادقشیخ ابولیامیربوشهر بوشهر 

16عبداهلل بازدیده احمدجم بوشهر 

18رحم خدافوالدوندمهدی جم بوشهر 

17احمدعبدالهیامینجم بوشهر 

15سیدمحمدباقریسیدحسندشتی بوشهر 

15محمدجوادسمیه دریانورد              دیلم بوشهر 

15غالمحسینزینب دهداری             دیلم بوشهر 

16اسماعیلاحمدیالههکنگان بوشهر 

16احمداحمدپورمریمگناوه بوشهر 

-علیاحمدیامیر مهدیاسالمشهرتهران

14اکبراشرفیسجاداسالمشهرتهران

14حبیب اهللباباییمهنازاسالمشهرتهران

14هدایتبادپاسمانهاسالمشهرتهران

14حکمعلیپور شهبازعباساسالمشهرتهران

- علی پاشاجعفریشهراماسالمشهرتهران

15مضفرجوالنی فردعلیرضااسالمشهرتهران

- حسنجهانگیری اسدفاطمهاسالمشهرتهران

- منصورحبیبی فرنفیسهاسالمشهرتهران

- شمس اهللحقیقیآریااسالمشهرتهران

15اسددرخشانمحمداسالمشهرتهران

- صفرشفقیلیالاسالمشهرتهران

- مرتضیعابدیحنانهاسالمشهرتهران

14صادقعباسیمجتبیاسالمشهرتهران

14حسینعلیزادهزهرااسالمشهرتهران



14علیگماربهنازاسالمشهرتهران

17علی رضالطف بخشحسیناسالمشهرتهران

- رضامحمدیفرنازاسالمشهرتهران

- مصطفیمحمدیمهدیاسالمشهرتهران

- ابوالحسنمحمودآبادیندااسالمشهرتهران

- خلیلنوریسیاوشاسالمشهرتهران

14مرتضیمالئیریحانهاسالمشهرتهران

15وجیه الهمیرزاپورحمیداسالمشهرتهران

- محمدرضاموسی خانی گنجهمائدهاسالمشهرتهران

14قدیرمهدویفاطمهاسالمشهرتهران

- محمدصادقعظیمییدالهاندیشهتهران

- رضامحمد جعفریمهدیپیشواتهران

- مرادنامورپریسا پیشواتهران

14عبدالحسیندالورزهراپیشواتهران

14رحیماردالن یکتابهنامتهرانتهران

14احمدارژمندعرفانتهرانتهران

14هوشنگاسدیمهنازتهرانتهران

16مهدیاسکندریمعصومهتهرانتهران

- غالمحسیناعتمادزادهسانازتهرانتهران

14علیافتخاری طرقیمرضیهتهرانتهران

14غالمرضاایزدیانلیالتهرانتهران

14عباسآئینیشیداتهرانتهران

17اباذرباقریابوالفضلتهرانتهران

- لطیفباقری نسبپریساتهرانتهران

14محمدرضابراتیاکرمتهرانتهران



17حسنبرناکعمادتهرانتهران

15فریدونبردبارامیرحسینتهرانتهران

16روح الهبهبودیفاطمهتهرانتهران

- حمیدپسندیدهمبیناتهرانتهران

- حمیدپسندیدهمریمتهرانتهران

- حمیدپیرهادیامین مهدیتهرانتهران

- احمدثابتیحسنتهرانتهران

14مظاهرحدادی سیاهکلیمهردادتهرانتهران

- محمدحسنیملیحهتهرانتهران

14کوزادحسینیمحدثهتهرانتهران

- رمضانعلیحیدریمحبوبهتهرانتهران

14شعبانحیدرینرگستهرانتهران

- حسینحیدری علویامیرحسینتهرانتهران

16مهدیخاجیعلی اکبرتهرانتهران

14اله یارخلیلی جعفرآبادفهیمهتهرانتهران

14ابراهیمدلشادزهراتهرانتهران

- فرهنگرستگارشریعت پناهیشهرزادتهرانتهران

- محمدحسینرضائیان بزازمریمتهرانتهران

15عبدالعظیمروزیخواه زاویهالهامتهرانتهران

- بهمنرهگذرفاطمهتهرانتهران

- حسینزاهدی خوزانیگلنازتهرانتهران

15جعفرزینلوسعیدهتهرانتهران

16ابوالحسنساریفیروزهتهرانتهران

- سیدمحمدرضاسیدابریشمیسیده زهراتهرانتهران

15حسینشاهسوندمحدثهتهرانتهران



14هاللشفیعیاعظمتهرانتهران

16حسینعلیشفیعیساراتهرانتهران

18علیشهبازعاطفهتهرانتهران

14عبدالصمدصدوقی شبستریزهراتهرانتهران

14عباسعبدالرحمنشیماتهرانتهران

14محمودعرفانیانعلیرضاتهرانتهران

- حیدرعلیعلی محمدیمرجانتهرانتهران

14عباسعلیغالمیسعیدهتهرانتهران

- مهدیغالمینرگستهرانتهران

14جعفرقربانپورطیبهتهرانتهران

15حسینکریمیامیرمهدیتهرانتهران

15امیراصالنکشاورز مهرمحمودتهرانتهران

14نصرالهکهن سالاعظمتهرانتهران

14فرامرزگل زادهمحسنتهرانتهران

15کاظمالریموناتهرانتهران

15مسعودمحمدوردینازآفرینتهرانتهران

- عبدالحسینمحمودیانعاطفهتهرانتهران

- فخرالدینمدرسیحسنتهرانتهران

14رضامشهدی غالم رضای رحیمینغمهتهرانتهران

14سیدداودموسویسیدعلی اصغرتهرانتهران

- حسنمیناروشحمیدرضاتهرانتهران

15شمس الهنجفینرگستهرانتهران

- علینجفی محسن آبادفاطمهتهرانتهران

14قدرت الهنورافشانمعصومهتهرانتهران

14مهدیاحمدی رحمت آبادیستارهتهرانتهران



17علی اکبرتورئیالهامتهرانتهران

14احمدسلیمان شهبازشوکتتهرانتهران

- علی اکبرونکیکبریتهرانتهران

- رضا اسدی زهرادزاشیب تهران

- محموداصالح علی رضا دزاشیب تهران

- سید علی اوجی سید پارسا دزاشیب تهران

14محمدبابائی سمیه دزاشیب تهران

14علیباروطیانمحمد دزاشیب تهران

14احمد بهرامی  عمارتی محمد دزاشیب تهران

- نریمان پوالد دست قدیری سپیده دزاشیب تهران

- محمد حسنتقلیدی مریم دزاشیب تهران

- رضا تکیه مریم دزاشیب تهران

- محمد حاجتمند مجید دزاشیب تهران

14رضا خدابنده عسل دزاشیب تهران

- برهانخزائی شیما دزاشیب تهران

14امین خوش نشین دنیادزاشیب تهران

14امیر ناصر دری امیر علی دزاشیب تهران

14علی دوست محمدی محمد امین دزاشیب تهران

- محمد   رازقی شفیقه دزاشیب تهران

14علی روز بهان زهرا دزاشیب تهران

- علی زرگر کاشیزهرادزاشیب تهران

15محمد رضاسجادی فائزه دزاشیب تهران

- محمد رضاشاپوری هلیادزاشیب تهران

- رضا شاطری باقی آبادی فاطمه دزاشیب تهران

- محمد رضا شریف مطلق ندادزاشیب تهران



- محرمعلی شفیعی معصومهدزاشیب تهران

14سید رضاشکرابی کیمیا ساداتدزاشیب تهران

- غالمحسینشیخ علی محمدی محمد علی دزاشیب تهران

14نصرت اهللصادقی مهر محبوبهدزاشیب تهران

15محمد جواد عارفی نفیسه دزاشیب تهران

15علیرضاغزنوی رادآذیندزاشیب تهران

- محمد رضافخار پرنددزاشیب تهران

14ید اهللقدرتی معصومه دزاشیب تهران

- حسینقنبری زهیر دزاشیب تهران

15اردشیرکشاورزتبسمدزاشیب تهران

14ناصرگل باز امیر حسیندزاشیب تهران

- حسینماهرو علیرضادزاشیب تهران

- غالمرضا محمدیفاطمه زهرا دزاشیب تهران

- حسینمحمدی اشرف دزاشیب تهران

14سعید رضا مساح محمد حسیندزاشیب تهران

15حسین معماری محسن دزاشیب تهران

- باقرمکوندی نوید دزاشیب تهران

14جوادموسوی عفتدزاشیب تهران

14داوودنظر معصومه دزاشیب تهران

- حسین نمازی زهرا دزاشیب تهران

- سید مرتضی نمک دارانمریم ساداتدزاشیب تهران

14محمد رضا نواب اصفهانی زهرا دزاشیب تهران

14محمد علی نوروزی فر وفا دزاشیب تهران

14یحیینوید علی دزاشیب تهران

16عباسعلیولی زاده طناز دزاشیب تهران



- محمد رضایزدانی پگاه دزاشیب تهران

- علیرضاامین غفوریالهامدزاشیب تهران

16یداهللدالوندحسینرباط کریمتهران

15رشیدپهلوان پورالههرباط کریمتهران

15عظیمقربانیمعصومهشهر ری تهران

- گودرزیلیالشهر ری تهران

14علی کرممالمیراعظمشهر ری تهران

14محمدمحمدی ابهرچاییعلیرضاشهر ری تهران

14مرتضینوریابراهیمشهر ری تهران

14جمشیدهاشمیپرستوشهر ری تهران

14اماموردیاحمدیمحمدحسینشهرقدستهران

- شیرعلیجاللیمحدثهشهرقدستهران

14صفرچیگینیمریمشهرقدستهران

- عیسیرضاقلیمژگانشهرقدستهران

15سبزعلیروزگاریجواد شهرقدستهران

- سلیمانسلیمانیسولمازشهرقدستهران

14عالءعسلیصباشهرقدستهران

- قاسمیپیام شهرقدستهران

- علیکاتبینرگسشهرقدستهران

14ابوالقاسمگودرزیمحمدحسینشهرقدستهران

- جانعلیمبارزریحانه شهرقدستهران

- رمضانعلیواشقانیاحسانشهرقدستهران

14عقیلاله وردیمهدیهشهریارتهران

14محمدبرقیمنصورهشهریارتهران

- مختاربغدادیاناعظمشهریارتهران



- حمیدصادق پورآمنهشهریارتهران

14علی اکبردرخشیحدیثهشهریارتهران

14محمدعلیسرلکاللهشهریارتهران

14حمیدرمضانیفاطمهشهریارتهران

- حبیبقربانیمحمدامینشهریارتهران

15محمدمانگریمصطفیشهریارتهران

- یارعلیایرانشاهیاحمدرضاقرچک تهران

- محمودبرزگر علیرضا قرچک تهران

15غالمعباسسرلک محمد مهدی قرچک تهران

15حمیدسهیلیمحمدحسینواحد قلهک تهران

14محمدشهبازیشاداب واحد قلهک تهران

- محمدمهدیعباسیفاطمهواحد قلهک تهران

14سیدحسینکثیریهاسیدکمال الدینواحد قلهک تهران

14محمدرضامنتظرحقیقیمهدیهواحد قلهک تهران

- رضانداییهدیهواحد قلهک تهران

15سید یحییآزادیحمیده ساداتواحد انقالب تهران

15داوداصالنی نژادمعصومه واحد انقالب تهران

14محمدآقاییزهراواحد انقالب تهران

14محمد تقیبراتیزهره واحد انقالب تهران

- فیروزبهشتیرویاواحد انقالب تهران

16خداویردیحق ویردی پورمهردادواحد انقالب تهران

14اکبرخلج لرستانیفاطمه واحد انقالب تهران

- رضاداوریسپیده واحد انقالب تهران

- منوچهرذاکریگلناز واحد انقالب تهران

- عبدالهصادق حسنیزهره واحد انقالب تهران



14علیرضاکریمیحسناواحد انقالب تهران

- صفرعلیلشنیزهراواحد انقالب تهران

14محمدحسینمحمدپورزهرا واحد انقالب تهران

15نیازعلیمستقیمیفرزانه واحد انقالب تهران

14منصورمنصوریبابک واحد انقالب تهران

- مرتضیمیرآخوریمحمدصدراواحد انقالب تهران

- بزرگویسیمهری واحد انقالب تهران

- غالمیداللهی شربیانیناهید واحد انقالب تهران

14امرالهدهقانی اشکذریمرضیهواحد رسالت تهران

14محمدحسنفیض آبادیمحسنواحد رسالت تهران

14علیلطیفیانپویاواحد رسالت تهران

15سیدحسنهاشمی مطلقسیدعلی اصغرواحد رسالت تهران

14غالمحسینرجبیمحمدمهدیواحد غرب تهران

15علیرضامهدویزادهبهنامواحد غرب تهران

14ابوالفضلواالزادهمحمدصدراواحد غرب تهران

14شجاعاسماعیلیرضوانواحد غرب تهران

14مصطفیدهقانی تفتیمهنازواحد غرب تهران

14محمدسورانیفاطمهواحد غرب تهران

15اسکندرسورانیمحبوبهواحد غرب تهران

14عبداهللشایقی نژادالههواحد غرب تهران

- سید جاللشفیعی نژادسیده زینب واحد غرب تهران

14ابراهیمبداغی سنقرآبادیمحمدعلیواحدشرقتهران

14ابوالقاسمتفضلی هرندینرجسواحدشرقتهران

15کرم الهچهره هاشمیه واحدشرقتهران

15عمرانحاتمیزهراواحدشرقتهران



14عباسحاجی محمدمهدی اربابمعصومهواحدشرقتهران

- محمدخسروانمریم واحدشرقتهران

14علیزاهدیفرزانهواحدشرقتهران

18محمدفیضی خواهابوالفضلواحدشرقتهران

14محمدمهدینعمتیمریم واحدشرقتهران

14محسنمهدیهمهدیسواحدشرقتهران

14محسنمشهدی محمدیفاطمهواحدشرقتهران

15نیتمعصومی پردستیمریم واحدشرقتهران

15سیدکاطمنمازی لواسانیسیدموناواحدشرقتهران

14جبارنصیریمعصومهواحدشرقتهران

14محمدرضانوده فراهانیسعیدواحدشرقتهران

- علی اکبرهاشمیسحرواحدشرقتهران

- محمودوزیری پورنفیسه واحدشرقتهران

15ابوالفضلیوسفیمژگان واحدشرقتهران

14احمدکوشانکتایونواحدفرمانیه تهران

14محرم علیکریمیسعیدواحدفرمانیه تهران

- اصغرمحمدعلیخانیافسانهواحدفرمانیه تهران

15علیخانیبهاره ورامین تهران

14داودخرسندکاظمیهادیورامین تهران

15صدرالهرحیمیزهراورامین تهران

- محمودشیرازیحسین ورامین تهران

- محمدصادقیساجده ورامین تهران

14علیطهماسبیمریمورامین تهران

15غالمعلیگونه زادهآسیهورامین تهران

15مجتبیمنصوریکیوانورامین تهران



- علی اکبر اثباتی الههدزاشیب تهران 

- حجت اهللروزبهانی زهرا دزاشیب تهران 

- ماهروح مینادزاشیب تهران 

14عبدالحسیندالورزهرا پیشواتهران 

14علیعشقیمهدیهرباط کریمتهران 

15اصغرسهرابیداودشهر ری تهران 

14مهدی قلیامامقلیمعصومه شهرقدستهران 

14علیاسدالهیارسالنشهریارتهران 

15حیات الهاشکانی پورفرزانهقرچک تهران 

14علیابهتکاظمقلهک تهران 

15امیرحسیناسماعیل افجهاحمدرضاواحد انقالب تهران 

15هادیخلیل سیاحمستانهواحد رسالت تهران 

- علیرضااحدی خانقاهرسولواحد غرب تهران 

15محسناستادرحیمیمریم واحدشرقتهران 

15محمدرضارفعتینیلوفر واحدفرمانیه تهران 

15محمدخاکیالههورامین تهران 

16سعیدجعفریاننیلوفرشهرکردچهار محال و بختیاری 

16علی اکبرحمزه جونقانیهاجر شهرکردچهار محال و بختیاری 

16اکبرخادمیساراشهرکردچهار محال و بختیاری 

15محمد رضاریاحی دهکردیپریساشهرکردچهار محال و بختیاری 

15خدا مرادشایستهاکرمشهرکردچهار محال و بختیاری 

16علیصالحی فردمرضیهشهرکردچهار محال و بختیاری 

16غضنفرفتحیحسنشهرکردچهار محال و بختیاری 

18حمزه علیمحمدیانفاطمهشهرکردچهار محال و بختیاری 

18عزت اهللیدالللهیمهدیفارسان چهار محال و بختیاری 



15محمدجهانبازیساغرفارسان چهار محال و بختیاری 

16حیدر علیعسگریسعید فارسان چهار محال و بختیاری 

17قربانعلیمردانی زادهاسماعیلفارسان چهار محال و بختیاری 

15محمدمحمدی فارسانیعلی فارسان چهار محال و بختیاری 

16صفرنجفی عیسی آبادیعارففارسان چهار محال و بختیاری 

16علینظریفریدهفارسان چهار محال و بختیاری 

18حشمت الهنظیفیابوذربروجنچهار محال و بختیاری 

16عبدالکریمکریمیانآتوسابروجنچهار محال و بختیاری 

15علی یارشمسیاعظمبروجنچهار محال و بختیاری 

17منوچهراحسانیفاطمهبروجنچهار محال و بختیاری 

16علیفرهمندسیماقائنخراسان جنوبی 

17سیدعلیرضاقاسم زادهرابعه ساداتقائنخراسان جنوبی 

18نوشادمحمدیفاطمهقائنخراسان جنوبی 

18محمدنوروزنژادزهراقائنخراسان جنوبی 

عباس غالمپور زهره اسفراین خراسان رضوی 

18اکبرذوقدارمقدم سعید تربت حیدریه خراسان رضوی 

15نصراهللعربیعصمت تربت حیدریه خراسان رضوی 

15عزیزاله غول احمدی اسما تریت جام خراسان رضوی 

16رضا عطائی زهرا تریت جام خراسان رضوی 

16احمد خورشیدی مریم تریت جام خراسان رضوی 

15محمود ایران خواهسمیراتریت جام خراسان رضوی 

14یحیی توحیدیان ایمان تریت جام خراسان رضوی 

15محمد شوکتی مهین خواف خراسان رضوی 

17حسن نوری مسعود خواف خراسان رضوی 

14فیض محمدبا هیئتشایستهخواف خراسان رضوی 



14حسنآزادی واالفروغسبزوارخراسان رضوی 

_محمدحسناسالمینادیاسبزوارخراسان رضوی 

16حسنبازقندیکاظمسبزوارخراسان رضوی 

16هادیباشتنیالهامسبزوارخراسان رضوی 

19احمدجهان پوربهروزسبزوارخراسان رضوی 

15حسینجهان تیغملیحهسبزوارخراسان رضوی 

14حسینخاکدوستسیناسبزوارخراسان رضوی 

14محمددولت آبادیسپیدهسبزوارخراسان رضوی 

15علیرضاصالح آبادی حسنسبزوارخراسان رضوی 

14علیمعینی رادپوریاسبزوارخراسان رضوی 

16غالمعلی فریمانیان مهدی فریمان خراسان رضوی 

_حمیدرضاحبیبیمجیدقوچانخراسان رضوی 

14براتعلیحمیدی شاکریفاطمه قوچانخراسان رضوی 

15عقیلخادمینازنینقوچانخراسان رضوی 

14حسینشکری قزل قلعهنرگسقوچانخراسان رضوی 

14پیرعلیفالحی فیالبمحمدقوچانخراسان رضوی 

15محمدفالحی فیالبمهدیقوچانخراسان رضوی 

_پیرقربانقربانیزهرا قوچانخراسان رضوی 

15علی اسکندری یاسر کاشمرخراسان رضوی 

17سید رحیم رحیمی سید اسد اله کاشمرخراسان رضوی 

14سید علی سیادتی محمد کاشمرخراسان رضوی 

19 محمد رضاسلیمانی سید سجاد کاشمرخراسان رضوی 

18سید جلیلقادری سید مهدی کاشمرخراسان رضوی 

15 اسماعیلقنبری رضا کاشمرخراسان رضوی 

_علی اکبرمحمد حسینی مهشاد کاشمرخراسان رضوی 



14مرتضی مرتضوی مصطفی کاشمرخراسان رضوی 

17محمد جواد مکنونی داود کاشمرخراسان رضوی 

14علی نجاتی پور محدثه کاشمرخراسان رضوی 

14_یعقوبی امین گناباد خراسان رضوی 

14عباسعلی حسن زادهفاطمه گناباد خراسان رضوی 

14عیسی شریفی مند علی گناباد خراسان رضوی 

17مهدی صادقی فرشته گناباد خراسان رضوی 

14حسن یدالهی بهار گناباد خراسان رضوی 

14جعفر آزادزهرامشهد خراسان رضوی 

15محمد ابوالفضلی طوسیحمیدهمشهد خراسان رضوی 

14قنبر احمدی فرزهرامشهد خراسان رضوی 

15ابراهیم اناری مومن آبادیمحمدمشهد خراسان رضوی 

15ابوالقاسم ایزدخواهالیاسمشهد خراسان رضوی 

_علی ایزدی پورحسینمشهد خراسان رضوی   

14سید قاسم باقرزاده حسینیانسیدعلیمشهد خراسان رضوی 

15منصور برزگر بفروئیحمیدهمشهد خراسان رضوی 

14مهدی برومندنفیسهمشهد خراسان رضوی 

14علی اکبر بلوچ قرائیسمانهمشهد خراسان رضوی 

16حبیب اله بوژمهرانیمصطفیمشهد خراسان رضوی 

_علی اکبر بهنام صادقیهادیمشهد خراسان رضوی 

15سید مهدی پرهیزگار سینیسیده محبوبهمشهد خراسان رضوی 

14سید مصطفی پشنگخدیجه ساداتمشهد خراسان رضوی 

14بمانعلی پورحسینیمحبوبهمشهد خراسان رضوی 

15سید مهدی پورمحمود طرقبهسیدمحمدمشهد خراسان رضوی 

14اسماعیل تازریفرشتهمشهد خراسان رضوی 



14رضا توسلیمبینامشهد خراسان رضوی 

14ابراهیم تیمورینسرینمشهد خراسان رضوی 

17هادی جعفریراحلهمشهد خراسان رضوی 

14مهدی جعفریمهسامشهد خراسان رضوی 

17رجب جاللی نیافهیمهمشهد خراسان رضوی 

14محمدرضاجواهریفاطمهمشهد خراسان رضوی 

14فتح التهحافظیهانیهمشهد خراسان رضوی 

15علی خدادوستزهرهمشهد خراسان رضوی 

17علی اکبرخلیلیملیحهمشهد خراسان رضوی 

17کیومرثداش سوزمحمدتقیمشهد خراسان رضوی 

14موسیدبیریشهنازمشهد خراسان رضوی 

16علیرضادزیانیانمهدیمشهد خراسان رضوی 

16محموددهقانی حصارجاللسمانهمشهد خراسان رضوی 

14عزت الهرحمتی سینیزینبمشهد خراسان رضوی 

19حسینرستمی مقدماکرممشهد خراسان رضوی 

14حسنزحمت کش گلستانیاحسانمشهد خراسان رضوی 

18محمودزرگراننیلوفرمشهد خراسان رضوی 

14محمدباقرساغروانیریحانهمشهد خراسان رضوی 

17محمودسبزعلیوحیدمشهد خراسان رضوی 

15سیرضاسجادی جاغرقسیدمصطفیمشهد خراسان رضوی 

14محمدمهدیسخاوتی بروجردیسمانهمشهد خراسان رضوی 

14کاظمسعادت منشفاطمهمشهد خراسان رضوی 

15مسعودسلیمانی خرمدشتینجمهمشهد خراسان رضوی 

14حمید سیفیسمیرامشهد خراسان رضوی 

17محمدرحیمشاهرخیمحمدیاسرمشهد خراسان رضوی 



14محمدجوادصادق زاده یزدیحمیدمشهد خراسان رضوی 

15محمدصادق نژادمحبوبهمشهد خراسان رضوی 

_سید حبیب الهصانعیسیدمحمدمشهد خراسان رضوی   

_سیدصمدعلمی حسینیسیدعلیمشهد خراسان رضوی   

_سید محمد باقرعلوی رضویسیدمحمدحسینمشهد خراسان رضوی 

_سیدمحمدرضافاضل زادهسیدمحمدحسینمشهد خراسان رضوی   

18محمدابراهیم فرخیمریممشهد خراسان رضوی 

16غالمعلی قانع عباسی نژادبهجتمشهد خراسان رضوی 

14چناران قره گوزلوئی طرقیفرزانهمشهد خراسان رضوی 

14امیرکاریفاطمهمشهد خراسان رضوی 

_غالمرضاکازریانربابهمشهد خراسان رضوی 

15سید محمدمهدیگرجی نیاسیدالیاسمشهد خراسان رضوی 

16سیدمحمدمهدیگرجی نیاسیدیونسمشهد خراسان رضوی 

16احمدمتبسممهرانمشهد خراسان رضوی 

16علی اصغرمجرداکرممشهد خراسان رضوی 

16محمدرضامحمدزادهنفیسهمشهد خراسان رضوی 

16سیدمرتضی محمدزاده موسویسیده فائزهمشهد خراسان رضوی 

16محمدحسینمختارزادهسیدمحمدمشهد خراسان رضوی 

16محمدحسن مرادی رادجلیلمشهد خراسان رضوی 

16ناصرمزینانیمیترامشهد خراسان رضوی 

16قربانعلی منتظریمهدیمشهد خراسان رضوی 

16اشرف علی موحدلیلیمشهد خراسان رضوی 

16سید ابراهیم موسوی نیکسیدجوادمشهد خراسان رضوی 

16رمضانعلی نامیلیالمشهد خراسان رضوی 

16محمدنصیریزهرهمشهد خراسان رضوی 



16محمد حسین نصیریمسعودمشهد خراسان رضوی 

16سید علی اصغروزیریمریممشهد خراسان رضوی 

16سید هادی هاشمیسیده فاطمهمشهد خراسان رضوی 

17محمد ابری زهره نیشابور خراسان رضوی 

16قاسم اقبالی محمد نیشابور خراسان رضوی 

14ید اله چالنی امیر مهدی نیشابور خراسان رضوی 

15مجتبی داغانی درسا نیشابور خراسان رضوی 

15حبیب رحمانی آیدا نیشابور خراسان رضوی 

17سید جوادکاهانی سید اسماعیل نیشابور خراسان رضوی 

16حبیب اله نصر ابادی علی نیشابور خراسان رضوی 

16هادیهراتیمجیدنیشابور خراسان رضوی 

17اسماعیل عبدی رامین بجنورد خراسان شمالی 

16محمد محمدی امیر حسین بجنورد خراسان شمالی 

18محمد نوحه خوان احسان بجنورد خراسان شمالی 

15محمد زارعی عطا بجنورد خراسان شمالی 

14علیرضا جلیلی راد مینا بجنورد خراسان شمالی 

15عینعلی اصغری الهام بجنورد خراسان شمالی 

15جواد حسینی ستوده شیروان خراسان شمالی 

16ناصر نیک اندیش سحر شیروان خراسان شمالی 

16سید حمزه حسن زاده اعظم شیروان خراسان شمالی 

17بدیع الهافشاریانمانداناامیدیه خوزستان 

16علیرضاعباسیایلیاامیدیه خوزستان 

17هدایت الهحسن زادهشیوااندیمشک خوزستان 

14حمیدرضادهقانی شوییاسیناندیمشک خوزستان 

16محمدرضاقالوندیمعصومهاندیمشک خوزستان 



18شیرمحمدمیریرامیناندیمشک خوزستان 

16خورد علینجف پورشیرمرداندیمشک خوزستان 

16خلیلحویدرالهاماهواز خوزستان 

17منوچهربارونیبهارهاهواز خوزستان 

16غالم آقاصادقیپدیدهاهواز خوزستان 

17عبدالحسینباوی اصلخدیجهاهواز خوزستان 

17سید جواداحمدپورسیده همااهواز خوزستان 

15رجباحمدی مجدعلیاهواز خوزستان 

17عباسحیدری زادهلیال اهواز خوزستان 

15پرویزبهره دارمجتبیاهواز خوزستان 

16عبدالرضاعبیاوی مهلهلیمحمداهواز خوزستان 

16محمدعلیعبدالهمحمدرضااهواز خوزستان 

16مختارطهماسبینکیناهواز خوزستان 

16ناصرآریارادنیوشااهواز خوزستان 

18حمیدخسرویداودایذه خوزستان 

16مهردادکرمیعسلایذه خوزستان 

15نوراهللکرمپورزهرهایذه خوزستان 

14صفدرمحمدیسهیالایذه خوزستان 

18علیمحمودیزهراآبادان خوزستان 

17سیدمحمدنصارشرفسیدجاسمآبادان خوزستان 

19سیدصفرموسویسیدمختارآغاجاری خوزستان 

15علیمحمد رضاییهادی باغملکخوزستان 

16ایت اهللخرم جومهدیبندر امام خمینی خوزستان 

16عیدیتبارفروزان بندر ماهشهر خوزستان 

17عبدالرضاتنکرمی باقری نژادالهامبندر ماهشهر خوزستان 



18سهرابشعبانیحنابانوبندر ماهشهر خوزستان 

18بیژنخواجه میرکیبهنازبندر ماهشهر خوزستان 

17امراهللجوهریصدیقهبندر ماهشهر خوزستان 

18فرحانعبادیمعصومهبندر ماهشهر خوزستان 

18حمداهللقنواتیلیالبندر ماهشهر خوزستان 

17سبحانمالکیمرضیهبندر ماهشهر خوزستان 

17باقرمصطفاییپریسابندر ماهشهر خوزستان 

17نورالهایرمفاطمهبهبهان خوزستان 

16خونکارخسرویفروغبهبهان خوزستان 

15رضادهدشتیسارابهبهان خوزستان 

16حسین علیرئیسیاکرم بهبهان خوزستان 

15محمدرضاسیارییکتابهبهان خوزستان 

15اردشیرشباهنگپریسابهبهان خوزستان 

15قدرت الهشفیعبهارهبهبهان خوزستان 

14محمدجوادصفائیانمهرشادبهبهان خوزستان 

15خلیفهعرفانی فراسماءبهبهان خوزستان 

16جاویدعسکر زاده قطب آبادیسعیدبهبهان خوزستان 

18مجیدعطشانیعبدالهادیبهبهان خوزستان 

16ولیفریدونیانپریابهبهان خوزستان 

16غالمعباسقزل بیگلوماریابهبهان خوزستان 

17مجیدگندمیعلیبهبهان خوزستان 

18ابوطالبماجدینسترن بهبهان خوزستان 

17جاللمختلفزهرابهبهان خوزستان 

15عبدالرحیممرتضویشینمبهبهان خوزستان 

17حمیدرضامظفرآذربهبهان خوزستان 



16احمدمهدیانیزینتبهبهان خوزستان 

17قربانمهذبمرضیه بهبهان خوزستان 

14رحیمنامداریانکامرانبهبهان خوزستان 

15یوسفنیک خونوشینبهبهان خوزستان 

16ناصرنیکرومرضیهبهبهان خوزستان 

15حمیدهیبتیرضابهبهان خوزستان 

17محمد هادیاسپیدندادزفول خوزستان 

16عبدالرضابیدمالفاطمه دزفول خوزستان 

17عبدالرضاپورآزرمسمیرادزفول خوزستان 

16سید نعمتاهللحجازیاقدس سادات دزفول خوزستان 

16محمدرضاطحانالهامدزفول خوزستان 

17امیرسجادیان مهرمعصومهدزفول خوزستان 

15رحیمسعیدفرفاطمه دزفول خوزستان 

17عبدعلیشرویان پورنجمهدزفول خوزستان 

17مهدیموسویاننرگسدزفول خوزستان 

15سید محمودبرزیگرسید کاظم دزفول خوزستان 

16محمدپذیرشسعیددزفول خوزستان 

18محمدعلیشاهوران فردمحمدحسیندزفول خوزستان 

15عبداالمیرصفائیمرتضی دزفول خوزستان 

15عبدالستاربهبهانینوشینرامهرمز خوزستان 

14علی اصغربهوندیوسفیزهرارامهرمز خوزستان 

16رحمنقربانیزینبشوش خوزستان 

16عبدالزهراحویزاویمحمدشوش خوزستان 

18حمیداحمدیفرشیدشوشتر خوزستان 

18بهروزندامتنداشوشتر خوزستان 



16مهدیرحمنمژدهشوشتر خوزستان 

16نعمتحسن پورفاطمهشوشتر خوزستان 

20غالمرضابهداروندیسعیدشوشتر خوزستان 

19محمدرضارستمیحمیدرضاشوشتر خوزستان 

15محمدرضااستادیانابراهیم گتوند خوزستان 

17علی باباعیدیوندیفروزانمسجد سلیمان خوزستان 

17بهرامعلی جان وندسانازمسجد سلیمان خوزستان 

17حاتم نادری عاطفه ابهرزنجان 

14حسین بهبودی حسن خرمدره زنجان 

15ابوالفضل مرادی ثمین خرمدره زنجان 

14بهروزاحمدیمریمزنجان زنجان 

16علیبهلولیحسین زنجان زنجان 

19عباسرحیمی محمدزنجان زنجان 

15یوسفرمضانیفرانکزنجان زنجان 

15ابوذرحبیبینیلوفر زنجان زنجان 

15نجفعلیسپهریشمسی زنجان زنجان 

17حسنقربانیمیثمزنجان زنجان 

17..کالم امرادیاحمدزنجان زنجان 

18محمّدمصطفویبهناززنجان زنجان 

18محمدفراتیمهدیدامغان سمنان 

18ابوالفضلعبدالشاهیسپیده دامغان سمنان 

16عباسخاتمیسیدمحمدباقرسمنانسمنان 

16مصطفیزمانیمژدهسمنانسمنان 

15سید شیرمحمدعابدیسیده زهراسمنانسمنان 

18هدایتموحدی نیامریمسمنانسمنان 



15علی اکبرنظریامیرحسینسمنانسمنان 

16علی اکبرادیب پورمحمد شاهرودسمنان 

17محمداصغریامیر مهدیشاهرودسمنان 

14محمدخوریرضا شاهرودسمنان 

16محمد رضادرویشراضیه شاهرودسمنان 

18محمد ربیعکریمیعلیشاهرودسمنان 

15محمدحسینکوثریهدیه شاهرودسمنان 

16ابوطالبیزدانیمجید رضاشاهرودسمنان 

20کریمزندیکسریگرمسارسمنان 

18احمدمقریمیثمگرمسارسمنان 

17داداهللپوراسکندریانمحمدعلیمهدیشهر سمنان 

16محمدعلی سارانی عبد الحمید زاهدانسیستان و بلوچستان

18محمد میری هانیه زاهدانسیستان و بلوچستان

17محمدرضاسمیعی اسماء زاهدانسیستان و بلوچستان

16محمد مزارزائی جاسم ایرانشهرسیستان و بلوچستان 

17علیرضا نصیرپور سمانه چابهار سیستان و بلوچستان 

14ثانیعمادیزهراارسنجان فارس 

16اسمعیلنعمت الهیابراهیمارسنجان فارس 

14ابولقاسمافسرمحمد استهبان فارس 

15شعبانعزیزیمحسن استهبان فارس 

14مسعودظهیریالدناقلیدفارس 

14غالم عباسغفاریزهرااوزفارس 

15غالم حسینمنصوریمحمود اوزفارس 

16سعیداسدی نسبشهنازآباده فارس 

15بشیرامیدپناهمحسنآباده فارس 



15ناصرپذیرامحمدرضاآباده فارس 

14حسینصالحیابوالفضلآباده فارس 

15ابوالفضلصالحیپریچهرآباده فارس 

14ابوالفضلصالحیسیاوشآباده فارس 

15علیمحسنیفاطمهآباده فارس 

_اویسنعمت الهیرژینآباده فارس 

14احمدرضانعمت الهیفروغآباده فارس 

16اصغرهمتیمحمدمهدیآباده فارس 

_عباسرضوانیسکینهپاسارگادفارس 

14صفرغالمی فردرویاپاسارگادفارس 

14عباسمحمدیlمهدیجهرم فارس 

15کاووسمحمودی حسین جهرم فارس 

_همتآبکارمحدثهخرمبید فارس 

15حمیدرضاتصدیقیسعیدهخرمبید فارس 

15حمیدرضاتصدیقیهانیهخرمبید فارس 

14علیخجستهامیرمحمدخرمبید فارس 

15علیخجستهزهراخرمبید فارس 

14محمدرستادفریباخرمبید فارس 

_قاسمطیبینرگسخرمبید فارس 

15ابوالفضلفرج زادهحدیثهخرمبید فارس 

14سهرابفرشادمحمد یاسینخرمبید فارس 

14احمدقاضی زادهفرهانه خنجفارس 

16عبدالحسینحکمتافراسیابدارابفارس 

_سیدمطلبهاشم پورفهیمه ساداتدارابفارس 

_حمید بوستانیسارینارستم فارس 



_قادرشاکریآینازرستم فارس 

_علی ظفری نیارقیهرستم فارس 

_عبدالهکریمیاکبررستم فارس 

_صفدرمحمدیحدیثرستم فارس 

14صفرعلی محمدییاسررستم فارس 

_عبدالرضا نیک نامزهرهرستم فارس 

_مسعودنیک ناممریمرستم فارس 

_عبدالمجیدهاشمیهانیهرستم فارس 

_اویستوسلیسارا سپیدان فارس 

16سید محمدغازیسید علیسپیدان فارس 

-محمد جواد قدمیآیداسروستانفارس 

15صمداخالص حقیقیسوسن شیراز فارس 

15عبدالحسینارجمندالههشیراز فارس 

14محمدرضاارجمندیسمیهشیراز فارس 

_سیروساسمی زادهصفوراشیراز فارس 

17ابراهیمافسریمجید رضاشیراز فارس 

15مختارامیرساالری میمندیفهیمه شیراز فارس 

16عبدالعلیباستانیآرش شیراز فارس 

15عبدالهتفکراعظمشیراز فارس 

14صمدحسن لیعلی اصغر شیراز فارس 

16امام قلیحقیقیبهروزشیراز فارس 

14رحمانحقیقیکبیرشیراز فارس 

15محمد تقیحیدری موسیمحمد جوادشیراز فارس 

16محمودخالدیمژگانشیراز فارس 

16کرمخورسندمحمدرضاشیراز فارس 



15عبدالهداربازبنفشهشیراز فارس 

15رازقرضاییپریاشیراز فارس 

17احمدرفیعی گرپاچیمحمد شیراز فارس 

14محمدرنجبر دودچیعلی اصغرشیراز فارس 

14صدرالهزارعزهرهشیراز فارس 

_چراغ علیزارعطاهرهشیراز فارس 

15غالمحسینزارعمه لقاشیراز فارس 

15سید محمدزارعسید مهدیشیراز فارس 

17صفرعلیزارعمحمدجواد شیراز فارس 

14علیزارعیرزیتاشیراز فارس 

17حسینزارعیعباسشیراز فارس 

_محمدهاشمزارعیعلیشیراز فارس 

15مهدیزرگرزادهخلیلشیراز فارس 

15عباسعلیسربلوکیسجادشیراز فارس 

15کاظمشاطرپوریزهراشیراز فارس 

14ابراهیمشجاعیانهلناشیراز فارس 

15سید محمدشریعتیسیده راضیهشیراز فارس 

16اسماعیلشمسزهراشیراز فارس 

14سیاوششیروانیفاطمهشیراز فارس 

17حمید رضاطاهریهادیشیراز فارس 

15عبدالرسولظریفیفریباشیراز فارس 

_حبیبغریبفاطمهشیراز فارس 

14سروعلیفرخ روزابراهیمشیراز فارس 

_محمداسماعیلفهیمابراهیمشیراز فارس 

14سعیدفیروزیآیداشیراز فارس 



16محمدرضاقاسمیمریمشیراز فارس 

_سیدعلیقاضی عسکرسیده زینبشیراز فارس 

14احمد علیکشاورزیزینبشیراز فارس 

14حمیدکلوانی جهرمیفاطمهشیراز فارس 

14کرامت الهکهیاری حقیقتعلیشیراز فارس 

17مصطفیمجابغالمرضاشیراز فارس 

14محمدمحبیحمیدهشیراز فارس 

17محمدحسنمحمدیسمانهشیراز فارس 

17محمدابراهیممروجیزهراشیراز فارس 

15سعیدمعمارسیناشیراز فارس 

_غالم رضامهیاریمحمد رضاشیراز فارس 

15محمدحسینمیرشکارینرجس شیراز فارس 

18فتح الهنوروزیزهراشیراز فارس 

15عبدالرحیمنوری مندپریساشیراز فارس 

16حیدرویسهآمنهشیراز فارس 

14رسولهادی پورامیرحسینشیراز فارس 

14علی حسینهدایتمسعود شیراز فارس 

_خان بابااسمعیلی نژادفاطمهفسا فارس 

14علی اکبربازوبندحمیدهفسا فارس 

14غالمحسینرفیعسمیهفسا فارس 

15نگهداررمضانیندافسا فارس 

_شهرامزحمتکشکیانافسا فارس 

16غالمعباسقهاریفاطمهفسا فارس 

15بهرامقرمزیناهیدکازرون فارس 

_اسکندرکاظمیلیالکازرون فارس 



14علیمغانلونسرینکازرون فارس 

14محمدنوروزیفاطمهکازرون فارس 

_عباسزارعیفاطمهگراش فارس 

15مسعودقنبرینجمهالرستان فارس 

_نگهداریسلیمیزمانهمرودشتفارس 

15جهانگیریکشاورزامیر حسینمرودشتفارس 

_محمد ابراهیممحمدحسینیمجتبیممسنی فارس 

15سلیمسلیمیحمیده خاتون ممسنی فارس 

14فریبرزمحمدیاسماممسنی فارس 

17سید احمدحسینیسید محمدممسنی فارس 

14محمودمهدی زادهجمالممسنی فارس 

16یوسفبی نیازفاطمهمهرفارس 

15مسعود غضنفری مریم نی ریزفارس 

_محمد صادق غضنفری مسعود نی ریزفارس 

_عبدلنصرتیمرجان الوندقزوین   

_مهدیاسالم زاده خیاطآوا آبیکقزوین   

_سید یوسفسادات رسولسید امیر حسینآبیکقزوین   

14سید مظفرسادات رسولسید یوسفآبیکقزوین 

14سعیدکریمیمحمدآبیکقزوین 

20کاظمطاهرخانیشایانتاکستانقزوین 

16شهبازباجالناحمدقزوین قزوین 

_اسحاقبیک محمدیمریم قزوین قزوین   

14رضا پور غالمشیما قزوین قزوین 

16علی احمدتاجکیالهام قزوین قزوین 

15علی خواجویی رادحمیده قزوین قزوین 



_احمدصیادیآرش قزوین قزوین   

14نقد علی طهماسبیفهیمه قزوین قزوین 

16علی محمد کاظم پورسارینا قزوین قزوین 

14احمد کبابیانزهرا قزوین قزوین 

14ولی اهللمعروفیلیال قزوین قزوین 

20مهدی حسن نژادمعصومه قزوین قزوین 

_محمد رضا نیکو نامسیناقزوین قزوین 

14هدایت اهلل یوسفیعبدالحمید قزوین قزوین 

18حسینفرهودینورالهدیقمقم

17محمدقدیریسمیراقمقم

16ینوغگائوزیقمقم

15مرتضیمیرزابیگی نائینفاطمه زهراقمقم

18اسدالهنادرینادرقمقم

18محمدجوادنکونامعلیرضاقمقم

19سید حسنهنروریسید نادرقمقم

17مرتضیاسمی خانیسمانهقم قم 

18منصورحسامیمعصومهقم قم 

14کاملحسنیهدیقم قم 

14سیدجعفرحسینی امینیمنصوره ساداتقم قم 

14علیخاکپورشمسعلیقم قم 

16حسن علیرحمانیمرتضیقم قم 

_علیرنجبرمطلقامیدقم قم 

17مرتضیروحانیزینبقم قم 

15محمدزارعی ساریحسینقم قم 

14سیدمحمدجوادزکی الذهنیسیدمهدیقم قم 



14محمدمهدیصادقیزهراقم قم 

14محسنطالبعلیرضاقم قم 

16ابراهیمطریقی مهربانعلیرضاقم قم 

14ابوالفضلعبدالهیشایسنهقم قم 

16جوادعبدیزهراقم قم 

18حسنعبیدی فرفاطمهقم قم 

15رضاعزیزیامیرعلیقم قم 

_حسنغالمیفاطمهقم قم 

14سید فرمان سیدیسید یعقوببیجار کردستان 

15جعفر کاظم زادهمریمبیجار کردستان 

17عبداهللبهرام پوراسماعیلدیواندره کردستان 

15انورخورشیدیکارودیواندره کردستان 

15قوچعلیدادخواهپریاسقزکردستان 

16محمدکریمعمرانی چپدرهمهریهسقزکردستان 

16محمدغفوری قرنیهیوا سقزکردستان 

14توفیققادریمحمد سقزکردستان 

17محمد اسدزاده امیر امجد سنندجکردستان 

17محمکریم الماسی لیال سنندجکردستان 

_گل محمد پورشاد لیال سنندجکردستان 

14زاهد ترابی هورام سنندجکردستان 

16محمدسعید چهاردولی گالویژ سنندجکردستان 

14محمد خسروی روژان سنندجکردستان 

14فرزین رعدی فربد سنندجکردستان 

17حسن  سلطانیان پرستو سنندجکردستان 

19حسین  علی محمدی رویا سنندجکردستان 



17عثمان  قوامی فرزین سنندجکردستان 

16محمداشرف لطفی دانا سنندجکردستان 

15محمد مرادی صبا سنندجکردستان 

16نبی اهللخادمیداوودقروه کردستان 

15صادققلی پوربهزادقروه کردستان 

15عزت اهللحق شناسآرشکامیارانکردستان 

15محمدادیب مویدزادهمهرنازمریوانکردستان 

14شریفارژنگیفاتحمریوانکردستان 

14جمیلامیدوارشهالمریوانکردستان 

14محمد علیحیدریژالهمریوانکردستان 

15نوراهللکاظمیاقدسمریوانکردستان 

14محمدکاردانینگینمریوانکردستان 

14احمدامین زاده گوهریمحمد بردسیرکرمان 

_علی اصغربیدشکیرضاجیرفت کرمان 

15ثالثحسام عارفیاسماجیرفت کرمان 

_علی اصغرخالصینعیمجیرفت کرمان 

14مهرعلیعربپوراکرمزرندکرمان 

16احمدگلستانیرحیمهزرندکرمان 

15ابراهیممیرزاییسحرزرندکرمان 

_مسعودشریفیامیرحسینسیرجان کرمان 

_خسروصادقی گوغریرضاسیرجان کرمان 

17ریحاننورمندی پورمیناسیرجان کرمان 

15حسنساالریمرضیهشهربابککرمان 

14ناصراتحادمحمدنویدکرمان کرمان 

16حمیدرضاایرانمنشنیلوفرکرمان کرمان 



14سعیدایزدیرضاکرمان کرمان 

14جمعهپورطاهرعلی اکبرکرمان کرمان 

15رضاتوکلیسپیدهکرمان کرمان 

_عارفحاجی زادهصدیقهکرمان کرمان 

15سیدمهدیحسینیبتولکرمان کرمان 

14عباسخطایی زادهعلی کرمان کرمان 

14...سیدعزیزاداوریشایسته ساداتکرمان کرمان 

15حسینرحیمیویداکرمان کرمان 

14محمدزنکی آبادیحسینکرمان کرمان 

14حسینطبرستانیامیرمسعودکرمان کرمان 

14محمودعباسیزهراکرمان کرمان 

14عبدالکریممنصوری همدممریم کرمان کرمان 

15احمدنخعی مقدممعینکرمان کرمان 

16حسیننیکپورحامدکرمان کرمان 

14محمودنصراله پورکمالیحسنکرمان کرمان 

14محمدرضااحمدیزهراکوهبنانکرمان 

14جوادتردستمحمدعلیکوهبنان کرمان 

14عباسجدیدیعلیکوهبنان کرمان 

18فیض الهشریفی قدرت اهلل اسالم آبادکرمانشاه 

20سعیدنجف زادهرضااسالم آبادکرمانشاه 

17رضا خادمی بهارهسنقرکرمانشاه 

18محمدعلی حقیقی پاک سجاد سنقرکرمانشاه 

_حمیدرضا پشیری پوریا سنقرکرمانشاه 

_صحرائی وحید سنقرکرمانشاه   18

14رحیم رضاییمحمدرضا سنقرکرمانشاه 



_منصور بزرگیان امیرحسام صحنه کرمانشاه 

16منصور بزرگیان فاطیما صحنه کرمانشاه 

15ابراهیم توحیدی اکبر صحنه کرمانشاه 

16محمد اجرایی نسیبه صحنه کرمانشاه 

17نادر یادگاری پندار صحنه کرمانشاه 

16جوادآقابیگیصفوراکرمانشاهکرمانشاه 

17اله مرائاحمدی ریزوندیفاطمهکرمانشاهکرمانشاه 

16علیارفعیبهرامکرمانشاهکرمانشاه 

17اسمعیلبهرامیحمید کرمانشاهکرمانشاه 

15علی اکبرپوریاورمهینکرمانشاهکرمانشاه 

15درویش علیتحریری گرامیامیدکرمانشاهکرمانشاه 

16باقرخانی مجدصدیقهکرمانشاهکرمانشاه 

15حاجیزین العابدینیحمیدرضاکرمانشاهکرمانشاه 

15فریبرززمانیامیرمحمدکرمانشاهکرمانشاه 

14علی اشرفعزیزپورهستی کرمانشاهکرمانشاه 

16محمدعظمی قلعهشیرینکرمانشاهکرمانشاه 

16علیقاضیانحوریهکرمانشاهکرمانشاه 

15حیدرنورمحمدیشکوفهکرمانشاهکرمانشاه 

17سیف الهنجفیفاطمهکرمانشاهکرمانشاه 

18یحییخزاییاحسانکنگاور کرمانشاه 

19یوسفرشتیانیحسنکنگاور کرمانشاه 

16محمدرضاییپرستوکنگاور کرمانشاه 

15علی اشرفسیناتیناکنگاور کرمانشاه 

15محمد سعیدعظیمی فشیمهدیکنگاور کرمانشاه 

19ولیعمادی پورجالل کنگاور کرمانشاه 



17علیگداریاکبرکنگاور کرمانشاه 

16جعفرگل آورسیمینکنگاور کرمانشاه 

17نورخدا عزیزی فتانه هرسین کرمانشاه 

17مصطفی شاه حسینی کبری هرسین کرمانشاه 

18عبداله نجفیان محمد هرسین کرمانشاه 

18علیبهزادیامیر حسیندهدشتکهکلویه و بویر احمد 

18محمدپیرامونعبداهللدهدشتکهکلویه و بویر احمد 

17عیدیتقوی زادهسید محمددهدشتکهکلویه و بویر احمد 

17علیشجاعیآرمیندهدشتکهکلویه و بویر احمد 

16حجت اهللفراهانیصدیقهدهدشتکهکلویه و بویر احمد 

18ولی باقریان مصطفیچرام کهکیلویه و بویر احمد

17کاکاجانبازیفرخندهگچسارانکهکیلویه وبویر احمد 

18سیدبرهانموسویسیدمحمدامینگچسارانکهکیلویه وبویر احمد 

18الیاسرداییاعظم یاسوجکوهکیلویه وبویر احمد 

17قادرشجاعی  خوحامد یاسوجکوهکیلویه وبویر احمد 

_غالمرضامرادی رستمیلیالآزادشهرگلستان 

_محمد خطیرنامنیزهراکردکوی گلستان 

17غالمحسینجوانعفتگرگانگلستان 

16اله مرادسعیدی هنریوسفگرگانگلستان 

15علی  سمواتیمهنازگرگانگلستان 

_مجتبی شکیشکیمبینا گرگانگلستان 

14بهرامعلیفرهادیفرید گرگانگلستان 

19عادلدرگاهیسلمازگرگانگلستان 

15مهدینخعی مقدمفاطمهگرگانگلستان 

14احمداحمدیمحمدگنبد کاووسگلستان 



15حاج محمدبدیعی رادبهروزگنبد کاووسگلستان 

15غالمعلیبختیاریمهرالهگنبد کاووسگلستان 

_سعیدحکمت شعارآفتابگنبد کاووسگلستان 

19محمدسعیدخداقلیشهریارگنبد کاووسگلستان 

_علی محمدده چناشکیمحمدجوادگنبد کاووسگلستان 

20آق قالکلتهعبدالرشیدگنبد کاووسگلستان 

18محمدمختاریفائزهگنبد کاووسگلستان 

14حاجی محمدیسرقهمحمد امینگنبد کاووسگلستان 

15علی شهری زادگان منیره آستاراگیالن 

16اسماعیلیگانهزهراآستانه اشرفیه گیالن 

18حسینتقی خواهانمیترابندر انزلی گیالن 

15محمودپورغالمیمحمدرضابندر انزلی گیالن 

15رمضانشکوریمهدیبندر انزلی گیالن 

15رضاسلوکیصدیقه بندر انزلی گیالن 

17محمدباقرفکر پایدارعطیهبندر انزلی گیالن 

14حسینصیادفاطمهبندر انزلی گیالن 

-محمدرضانورمحمدیزهرابندر انزلی گیالن 

17محمداقدام طلبسمیرا رشتگیالن 

18کاظمرسولیآسیه رشتگیالن 

17احمدصفرینسرینرشتگیالن 

18رضاعادلمژگانرشتگیالن 

17فرحنوشغالمیفرشته رشتگیالن 

16کیامرزقدرتیکتایونرشتگیالن 

14ابوالقاسممحمدخانیفاطمهرشتگیالن 

17عمرانمحمدیفاطمهرشتگیالن 



14محمودمحمودزادهلیالرشتگیالن 

17تقیمحمودیفاطمهرشتگیالن 

17محمودمرتاض خونازیرشتگیالن 

15حمیدرضااعالییامیدرضارشتگیالن 

18یوسفسامت خیراندیشعلیرشتگیالن 

16رجبعلیفالحمحمدرضارشتگیالن 

15ابراهیمندیمیپرهامرشتگیالن 

20پرویزنوبختهادیرشتگیالن 

16عنایت الهپورقربانیخدیجهرضوانشهرگیالن 

17ولی الهپورحنیفهمهشیدرضوانشهرگیالن 

18ولی الهپورحنیفهامیرمهدیرضوانشهرگیالن 

-علی اصغرستودهامیرحسامرضوانشهرگیالن 

16بهنامهمتییادگاررضوانشهرگیالن 

14کیوانهمتییلدارضوانشهرگیالن 

16کلیم الهکاظمی تکلیمیمریمرودبارگیالن 

19سبحاناسدیمائدهرودسرگیالن 

17سعیدرفیعیسینا رودسرگیالن 

18اسماعیلاقاجانیعلیرضاصومعه سراگیالن 

19رضاربیعیزهرا صومعه سراگیالن 

20خسروزورمندساراصومعه سراگیالن 

19محمدکریمیمحمد مهدیصومعه سراگیالن 

-سید باقرمیریسید عرفانصومعه سراگیالن 

18بهروزنیکمرادیبهنازصومعه سراگیالن 

16محمدابراهیمعامرحسینفومنگیالن 

17ابراهیممشتاق احمدیعلیرضافومنگیالن 



18بیت الههمرنگیهدیهفومنگیالن 

16بیژنبلدافشانیایلیاالهیجان گیالن 

-رامیناحمدی نژادبهارالهیجان گیالن 

14محمد رضاحامدیمهالالهیجان گیالن 

15مسعوداحمدی پوریگانهالهیجان گیالن 

16نامداررستم زادهنیلوفر الهیجان گیالن 

15محسنقنبرپورمهساالهیجان گیالن 

16عیسیملکیصاحبهالهیجان گیالن 

15محمودخدابخشسپهرالهیجان گیالن 

17رجبجاللیمجتبیالهیجان گیالن 

17بهراماحمدیباربدالهیجان گیالن 

14رضااحمدیعلیالهیجان گیالن 

16عبدالرضانژاد شمسییزدانالهیجان گیالن 

_علی حسننیریعلی اکبرالهیجان گیالن 

17اصغرآذر ارجمند لنگرودی محمدصادق لنگرودگیالن 

17مظفرپور محمد قلیفرزینلنگرودگیالن 

16رضاصالحیهاچر لنگرودگیالن 

16علی قاسمپور پرشکوهمسعود لنگرودگیالن 

18سیدباقرتدینیمریم الساداتماسال گیالن 

18موسیمرسلی جواد ماسولهمحمدرضاماسال گیالن 

16سیدامیریحیوی کلورسیده مریمماسال گیالن 

18خلیلیعقوبیسبحانماسال گیالن 

18سید محمود ساجدی زهرا سادلت ازنالرستان 

20محمدهادی گودرزی احمد بروجرد لرستان 

15جهانبخش کوشکی زینب بروجرد لرستان 



17داوودگودرزی سارا بروجرد لرستان 

16مصطفی عبدی محمد پرهام بروجرد لرستان 

18ابوالقاسم سربلندی راد راضیه بروجرد لرستان 

18هبت الهروزبهانی مهدی بروجرد لرستان 

16علی پارسا پور آروین بروجرد لرستان 

16سعید پور یحیی ارغوان بروجرد لرستان 

18محمدحسین پیرهادی محمدعلی بروجرد لرستان 

17سید افشین حسینی  جمالی رضوان  بروجرد لرستان 

16رضا دارایی محمد پرهام بروجرد لرستان 

18سرتیپولی زاده وحید رضا بروجرد لرستان 

16سیدعباس موسوی سید یزدان بروجرد لرستان 

18عزت اله لطفی مهدی بروجرد لرستان 

16مصطفی مدیریان مهران بروجرد لرستان 

16قبادگودرزی ندا بروجرد لرستان 

18برفیبیرانوندفروزانخرم آباد لرستان 

20عباسرضاییکسریخرم آباد لرستان 

19نصرتساجدیبهنازخرم آباد لرستان 

19محمدرضاعزیزیمرضیهخرم آباد لرستان 

17دارعلیقاسم نیافهیمهخرم آباد لرستان 

18والیکاویانی مقدمنرجسخرم آباد لرستان 

18سلیمانمرادیبابکخرم آباد لرستان 

16عباس آسترکی اکرم دورود لرستان 

15علی اصغر اکرمی ملیحه کوهدشت لرستان 

18حاتم امراییمینوش کوهدشت لرستان 

16منصورآشتانی پریان کوهدشت لرستان 



18محمودعلی درویشی مریم کوهدشت لرستان 

16حاجیعلی ملکی فهیمه کوهدشت لرستان 

16حمیدرضا نصیری کیانا کوهدشت لرستان 

16عزت اله شیری فرخنده نور آبادلرستان 

18شامراد حقی حسنعلی نور آبادلرستان 

18حسینجان نثار مهدی آمل مازندران 

16حسینجان نثار رویاآمل مازندران 

18حسنطاهریمهتاب آمل مازندران 

17مهدی اویارحسین سمیه بابل مازندران 

14حسن پاینده حسام الدین بابل مازندران 

15حسینعلیقدیری مصطفی بابل مازندران 

14علی اکبر قلی نیا ملیحه بابل مازندران 

16میرزاعلی عابدی احترام بابل مازندران 

16پرویز نیک بین هانیه بابل مازندران 

15جعفرمهدیان فرزانه بابل مازندران 

17سید جمالحسینیسید ابوالفضلبهشهرمازندران 

17اکبرستاری رستمیعارفهبهشهرمازندران 

17علی اکبرسعیدی کمالرسولبهشهرمازندران 

17عبدالهرجبیآرزوتنکابن مازندران 

16حمیدشیرینآیداتنکابن مازندران 

17شعبانعلیشکوریامیدتنکابن مازندران 

16عباسعبدالهیفاطمهتنکابن مازندران 

17حسینعلیکیمیارودیطیبهتنکابن مازندران 

15سیداسماعیلآقاجانپورسیده محدثهرامسرمازندران 

_علیحاجی زادهعارف رامسرمازندران 



14مرسلحبیبیفاطمهرامسرمازندران 

15ستاررضاخواهحسینرامسرمازندران 

_کمال الدینسعیدی فرسیدمحمدرامسرمازندران 

_هوشنگالریجانیامیررضارامسرمازندران 

14محمودمرادیانامیرحسینرامسرمازندران 

14مجیدرضامیرحسینیسیده فاطمهرامسرمازندران 

14فرشادیگانهفرنازرامسرمازندران 

14نقیمدانلواحمد ساری مازندران 

15محمدبهمنی نیامجتبی ساری مازندران 

15عبدالرضاحامدیفاطمه ساری مازندران 

15نجفعباسیسلطانعلیساری مازندران 

15احمدموسویسیده طیبهساری مازندران 

15محمودپور رستمیمعصومه ساری مازندران 

14حسینعلی اسحاقیفریانساری مازندران 

14یداهللنصیرینیکناز ساری مازندران 

14علی سراجمحبوبه سوادکوهمازندران 

16سیدالرضاکریمیمریم سوادکوهمازندران 

15محمدنوری فاطمه سوادکوهمازندران 

14علی محمدالیاسییگانهقائمشهر مازندران 

14جوادحق نظرمحمد هادیقائمشهر مازندران 

14حمیدرضارفیعیانجالیرقائمشهر مازندران 

_ملکطیبی آالشتینجمهقائمشهر مازندران 

15قاسمقدرتیصفوراقائمشهر مازندران 

16عبدالعلییزدان پناهمیثمقائمشهر مازندران 

16محمودشادمانزهرهمحمودآبادمازندران 



16سیدحسنمدنیسیده سمیهمحمودآبادمازندران 

17کمالحسینیسیدعلینکا مازندران 

15حسینزارعیملیحه نکا مازندران 

15علیجانشفیع پورآکردیمطهرهنکا مازندران 

16حسینشیخ سنگ تجنمحمدرضا نوشهرمازندران 

16احسانمالصالحی سعید نوشهرمازندران 

15حسین رضاایزدیفرشتهاراکمرکزی 

15بهنامامیرینگیناراکمرکزی 

16داووداکبریالههاراکمرکزی 

16امیرخانامیری پویاخدیجهاراکمرکزی 

15ابوالفضلاسدیشقایقاراکمرکزی 

14محمداسماعیلالهی تبارسیف الهاراکمرکزی 

16فتح الهبوالحسنیآنیتااراکمرکزی 

18عباسبازگیرفاطمهاراکمرکزی 

15اکبربهرنگیماهان اراکمرکزی 

18عباسعلیپیرهادیمهدیاراکمرکزی 

15محمدعلیجواهری پیرانزهرااراکمرکزی 

15عبدالهجعفریفاطمه اراکمرکزی 

17علیحکیم زادهحسیناراکمرکزی 

16اسدخادمیسودابهاراکمرکزی 

16محمدرضاخانجانبهارهاراکمرکزی 

15علی یارزندیمحدثهاراکمرکزی 

_رضاسجادیسیدحساماراکمرکزی 

15صفرعلیسیدمرادیهلیااراکمرکزی 

17مجیدشایان منشعلی اکبراراکمرکزی 



_سعیدصالحیکیاناراکمرکزی 

15صفرعسگریفاطمه اراکمرکزی 

15حبیب الهفریدیشیوااراکمرکزی 

15مهدیکریمیپرنیاناراکمرکزی 

16مجیدمشهدیعلی اراکمرکزی 

15غالمحسینموسوی نیامعصومهاراکمرکزی 

16محمدعلیمسلمیزینباراکمرکزی 

15صفرعلیمدافعسمیهاراکمرکزی 

16علی اصغرنصیریشهاباراکمرکزی 

15ایرجنظریسمیهاراکمرکزی 

16علی اکبرشجریانمحمد رضا خمین مرکزی 

16مرتضیطاهریمژگانخمین مرکزی 

14سید صدراموساییسید رضاخمین مرکزی 

15حسنیزدان پورزهراخمین مرکزی 

14مهدیاقبالزینبساوه مرکزی 

14مجتبیاله وردیامیر مهدیساوه مرکزی 

14عباسنوید طبیبیعلیساوه مرکزی 

18فرهنگنوریفریدشازند مرکزی 

14منوچهر صادق پور عسل قشم هرمزگان

_ناصرالدینامینافاطمهبستک هرمزگان 

_عبدالغفوردهنگیمریمبستک هرمزگان 

_عبدالرحیمرحمان پورفریدهبستک هرمزگان 

_حسن شاهدادی هانیه بندرعباس هرمزگان 

_احمد تاجیک هما بندرعباس هرمزگان 

_غالمحسین بحرینی علی بندرعباس هرمزگان   



_علی اکبر زرگرنیا مجید بندرعباس هرمزگان   

-درویش  جودکیاسماعیلجزیره کیشهرمزگان 

-قربانعلیآزاد بختابوذرجزیره کیشهرمزگان 

15ابوالبشرحسین خانیفرشیداسد آباد همدان 

15احمدصفدری وارستهزهرااسد آباد همدان 

19زکریاغیبیعلیبهارهمدان 

17ناصرفالحمسعودبهارهمدان 

16خدابخشقاسمی وثوقزهرابهارهمدان 

15مرتضیکلیاییعلی اصغربهارهمدان 

14محمدقاسم جامه بزرگسکینهتویسرکان همدان 

15جوادبهرامیمحمدمالیرهمدان 

16عبدالحسینحسین خانیسعیدمالیرهمدان 

16..شکرارستمی معصومهمالیرهمدان 

15مسلممرادیامیرمحمد مالیرهمدان 

مرتضیکهنمصطفینوژه همدان 

14کامرانتیموریپریاهمدان همدان 

18صاحبعلیجبرییلیسعیدهمدان همدان 

14محمدرضارهنما پورحسنهمدان همدان 

16ابوالقاسمسهرابیمهدیهمدان همدان 

14فضل الهشکریمحمد مبینهمدان همدان 

14محمدفرامرز منفردشهرزادهمدان همدان 

18حسنشرافتزهرا ابرکوهیزد 

17رضاکریمیفاطمه ابرکوهیزد 

17حسینمعمارزادهرباب ابرکوهیزد 

15محمدمعماریمریماردکان یزد 



19احمد علیحاجی قاسمیمریممهریزیزد 

16علیرحیمیسمیهمهریزیزد 

15غالم رضاابوالحسنیریحانه میبد یزد 

15علیرضابامدادیفاطمهمیبد یزد 

17ماشااهللبیکیفاطمهمیبد یزد 

16عباسپورطالبیفتحعلیمیبد یزد 

14علیرضادهقانعاطفه میبد یزد 

15محمدکاظمفالحمریم الساداتمیبد یزد 

_محمدکاظمکالنتریکیمیامیبد یزد 

19محمد علیاسفندیارمحمودیزد یزد 

18مهدیاسالم پورفاطمه یزد یزد 

17عباسبرجیمهدیهیزد یزد 

18محمد علیپور شفیعیفاطمه یزد یزد 

17محمد علیرحیمی بافقیرقیهیزد یزد 

16مهدیشریفینرگس یزد یزد 

17محمد علیشکوفه مقدم جوادیزد یزد 

14محمودغفوریربابه یزد یزد 

17سید موسیفاطمی نیافاطمه السادات یزد یزد 

_ضرغامفرهادیآرین یزد یزد   

17محمد رضاکالنتری سرچشمهسارایزد یزد 

16هدایتمظفریمسعودیزد یزد 

17حمیدنژادحسینیانفاطمهیزد یزد 

20ابراهیم علیمرادیان پورپرویزآلمانآلمان

19حبیبخضرائیبزرگآلمانآلمان

14عبدالمجیدمیردامادیسیدامیرسوئدسوئد



-عبدالمجیدمیردامادیاحمدرضاسوئدسوئد

18محمدحسینحیدریآریان لندنلندن

18خلیلخیرخواهافسانهلندنلندن

15منوچهر وزیریمهتاب لندنلندن


