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1817محمدعلیاسکندرزادهمهراناردبیلاردبیل

16نذیرآقاجانیمقدساردبیلاردبیل

1718حسینتقی زادهامیرمحمداردبیلاردبیل

1816خداوردیحفاری نژادعلیاردبیلاردبیل

17عبداهللرفیعی نژادتوفیقاردبیلاردبیل

1515نجاتعلیسعادتیغالمرضااردبیلاردبیل

192019مختار سلیمانیسغریاردبیلاردبیل

1717صابرساجدیپریسااردبیلاردبیل

16عظیمشوکتی اصلهادیاردبیلاردبیل

171716حیدرشیخ نواز جاهدشیریناردبیلاردبیل

171615داورعلی حسینی پورشهراماردبیلاردبیل

181815عطامحمدی فردبهمناردبیلاردبیل

15غالم رضامحبوبمهسااردبیلاردبیل

15عسگرنصرتیفرزانهاردبیلاردبیل

19قادرمهدویمحمدمهدیاردبیلاردبیل

14محمدعلیمیکائیل زادههاجرخلخالاردبیل

17محمدتقیاسعدهدیگرمیاردبیل

1415محمدتقیفیضیالهامگرمیاردبیل

1515عیسینوروزیمرضیهگرمیاردبیل

15حمیدرئیس زادهمهدینمیناردبیل

161614مهدیریاضی خواهعلینمیناردبیل

1718سوادحسن زادهنسیمنمیناردبیل

1718جعفرحسن زادهحسننمیناردبیل

1616ابراهیم اژدرصدقی نمینبهنوشنمیناردبیل

16عبداالحدشریفیسعیدهنمیناردبیل

171717کیومرثعبادی فردآذرمنیرنمیناردبیل

1516سید علیعلومیزهرانمیناردبیل

1717ذکریاغالمیالمیرانمیناردبیل

171515لطف اهللعبادی فردآذرکیومرثنمیناردبیل
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1515بخشعلیفداییتمدننمیناردبیل

1617نعمتمحمدیسودانمیناردبیل

16حسنمیناییمیترانمیناردبیل

161715حسینفکوراسالمنمیناردبیل

14مرتضیساقریچیالهامملبورناسترالیا

14احمدعلیشاکریانسیماملبورناسترالیا

14نصرتمسعودیانماریاملبورناسترالیا

15فریدمهدی نژادناتاشاملبورناسترالیا

15منوچهررنجبرنرجس سمیرماصفهان

15عبدالحسینابراهیمیمهدیهاصفهاناصفهان

14مرتضیابن علیمرضیهاصفهاناصفهان

15محمد حسیناحمدیفاطمهاصفهاناصفهان

14منصوراسعدیعلیرضااصفهاناصفهان

14جعفرعلیاسماعیلی صدرفاطمهاصفهاناصفهان

16علیاعتمادی فرلیالاصفهاناصفهان

14مهدیافیونی زادهسلیمهاصفهاناصفهان

15حمیداکبریهمااصفهاناصفهان

14محمد علیامیریاشرفاصفهاناصفهان

16محمدامین الرعایاماه منیراصفهاناصفهان

14محمدعلیآقاباباییانزهرااصفهاناصفهان

14بابادیدنیااصفهاناصفهان

17علی اکبربحرینینسترناصفهاناصفهان

16محمدبخشیانیاکبر اصفهاناصفهان

14شیر محمدبخشیانیمجتبیاصفهاناصفهان

15علیبکرانیمهیناصفهاناصفهان

17مصطفیبنازادهریحانهاصفهاناصفهان

15غالمحسینبهارلوراضیهاصفهاناصفهان

15غالمعلیبهرامیعلیرضااصفهاناصفهان

14محمدرضابیاتفاطمهاصفهاناصفهان

-عبدالصمدترکیانفرخنده اصفهاناصفهان

14مهدیتسلیمیرحیماصفهاناصفهان

16سیف الهتقی یارالهاماصفهاناصفهان

16ارشدجابریشهریاراصفهاناصفهان



14محمدجابریریحانهاصفهاناصفهان

15عبدالعلیجزایر شوشتریسعیده ساداتاصفهاناصفهان

18عبدالصمدجلیلیانزینباصفهاناصفهان

17محمد علیجمشیدیبهاراصفهاناصفهان

15بهروزجهانگیریالههاصفهاناصفهان

14محسنجهانیاننیمااصفهاناصفهان

-علیرضاچغاخور سبزواریسارااصفهاناصفهان

14علیحاجی اسماعیلیمحسناصفهاناصفهان

17موسیحسین زادهعلیاصفهاناصفهان

16عباسحسینیراضیهاصفهاناصفهان

14عباسحسینیراضیهاصفهاناصفهان

16رضاحکمتمحمد تقیاصفهاناصفهان

15عبدالهخاکزارحسیناصفهاناصفهان

14محمدخودسیانیحمیداصفهاناصفهان

14حمیدخیام حسینیامیراصفهاناصفهان

14عبدالهدهقانیفاطمهاصفهاناصفهان

14اصغرذاکریرسولاصفهاناصفهان

15رضاذوالفقاریمریماصفهاناصفهان

14مرتضیرضویرویااصفهاناصفهان

14مهدیرضویحسیناصفهاناصفهان

15علی اکبرروغنیمنیرهاصفهاناصفهان

14احمدزارعیمحمدرضااصفهاناصفهان

17محمدابراهیمزمانیفرزانهاصفهاناصفهان

14عباسزمانی علویجهسمیرااصفهاناصفهان

14علیسفیدابیانمهدیاصفهاناصفهان

16علیسید بکاییریحانه ساداتاصفهاناصفهان

16اکبرسیفیوحیداصفهاناصفهان

14یدالهسینامهرمحموداصفهاناصفهان

14شهرامشریعتکیمیااصفهاناصفهان

14رضاشعاعیمریماصفهاناصفهان

14فرهادشفیعیونپارسااصفهاناصفهان

15عبدالرحیمشهیدیفاطمه زهرااصفهاناصفهان

16عبدالرحیمشهیدیفاطمه زهرااصفهاناصفهان



16محمد علیشیخ سجاداکرماصفهاناصفهان

14امیرقلیصادقیحسیناصفهاناصفهان

14امیرقلیصادقیابوالفضلاصفهاناصفهان

-مسلمصادقیاکبر اصفهاناصفهان

15ناصرصالحیرهااصفهاناصفهان

15اسماعیلصدریمریماصفهاناصفهان

17محمد سعیدصفاهیهمحمدرضااصفهاناصفهان

14جمشیدصفی الدین اردبیلیسوگلاصفهاناصفهان

14محمد سعیدصفی زادهآرمیناصفهاناصفهان

14رضاطالییپریسااصفهاناصفهان

14عباسعلیعدیلی پورحمیدرضااصفهاناصفهان

14غالمرضاعطائیشیوااصفهاناصفهان

14رمضانعلیعظیمی یانچشمهجواداصفهاناصفهان

14مومنعقیلیفائزه ساداتاصفهاناصفهان

17احمدغالمعلی دهکردیدانیالاصفهاناصفهان

14حسنغالمیمجتبیاصفهاناصفهان

15احمدفرهادیمحمداصفهاناصفهان

16محمدفریدی زادهسپیدهاصفهاناصفهان

14مهدیفالحیانزهرهاصفهاناصفهان

15ماشاالهقانععلیاصفهاناصفهان

16بهمنکیانینفیسهاصفهاناصفهان

14اسماعیلکیانیعباساصفهاناصفهان

14محمدرضاکیانی اشترجانیسمیهاصفهاناصفهان

15یدالهلطفیامیراصفهاناصفهان

16علیمباشریزهرااصفهاناصفهان

14اسفندیارمحمد نژادپردیساصفهاناصفهان

14علی اصغرمحمدخانیمهدیاصفهاناصفهان

-علی اصغرمحمدخانیمهدیاصفهاناصفهان

14حسنمختاریعلیاصفهاناصفهان

16اسماعیلمختاریانامیر شبیراصفهاناصفهان

14حسنمرادزادهبهاراصفهاناصفهان

16غالمرضامرادیناهیداصفهاناصفهان

14رضامرداسیاحساناصفهاناصفهان



14رضامزروعیآسیهاصفهاناصفهان

14علیمشتاق نیاالهاماصفهاناصفهان

14حسینعلیمشکالنیعلی اکبر اصفهاناصفهان

15عباسمعظمیعلیرضااصفهاناصفهان

-عباسمعظمیعلیرضااصفهاناصفهان

14میرزا حسینمعینیاکرماصفهاناصفهان

15حسینمقدسناصراصفهاناصفهان

14محمدرضاملک محمدفائزهاصفهاناصفهان

14محمدمهین پرورنغمهاصفهاناصفهان

16محمدناجیفائزه ساداتاصفهاناصفهان

14رمضانعلیناصحینرگساصفهاناصفهان

17علی اصغرنجفیجاللاصفهاناصفهان

15علینوریمریماصفهاناصفهان

-محمدنیلیمهدیاصفهاناصفهان

16بیژنولیخانیاحساناصفهاناصفهان

14جمالهاشمیمرضیهاصفهاناصفهان

15محمدرضایزدان بخشبنت الهدیاصفهاناصفهان

14احمدیزدانینرگساصفهاناصفهان

14قدیرعلییزدیمریماصفهاناصفهان

15احمدرضاحاجی بیدگلیصالحآران و بیدگلاصفهان

17مهدیسمیعی نیامحمدجوادآران و بیدگلاصفهان

15ماشاالهکبراییکیمیاآران و بیدگلاصفهان

14تیمورهمتی آزادفرشیدآران و بیدگلاصفهان

15اکبرابراهیمیمبیناخمینی شهراصفهان

15حیدرابراهیمیانزهراخمینی شهراصفهان

15سیداحمداحمدیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

-سیدمصطفیاحمدیسیدعلیخمینی شهراصفهان

14عباسافتادگاننسترنخمینی شهراصفهان

14امیرحسیناقاطاهریمهدیخمینی شهراصفهان

14عبدالرسولاقاییملیکاخمینی شهراصفهان

14منصوربدیعینگینخمینی شهراصفهان

14سیدمصطفیبنی هاشمیتیناخمینی شهراصفهان

16محسنپاشاییعلیخمینی شهراصفهان



-رسولپشندیانمهشادخمینی شهراصفهان

14مرتضیپیمانییوسفخمینی شهراصفهان

15ابوالفضلترابیهدیهخمینی شهراصفهان

1717جاویدجهانشاهیدیناخمینی شهراصفهان

14مرتضیچیت گرالنازخمینی شهراصفهان

15مهدیحاج هاشمیهستیخمینی شهراصفهان

15محمداسماعیلحاجیاننداخمینی شهراصفهان

14مرتضیحاجیاننگینخمینی شهراصفهان

15اسدالهحبیبیهانیهخمینی شهراصفهان

14سیدمحمودحسینیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

14رمضانحیدریامنهخمینی شهراصفهان

15عبدالرضاحیدریستایشخمینی شهراصفهان

15عزیزخاوریروح الهخمینی شهراصفهان

15مجیدخجسته فردزهراخمینی شهراصفهان

14امیرخسرویعرفانخمینی شهراصفهان

14حبیب الهدلخوشیانسهیلخمینی شهراصفهان

17سیدحسیندیباجریحانه ساداتخمینی شهراصفهان

14مجتبیرحیمیریحانهخمینی شهراصفهان

17محمداسماعیلرحیمیفاطمهخمینی شهراصفهان

16عبدالباقیرضاییبشیرخمینی شهراصفهان

14جعفررضاییارزوخمینی شهراصفهان

14حمیدرضاییمحمد مهدیخمینی شهراصفهان

15ابراهیمرضاییمحمد حسینخمینی شهراصفهان

17رضازمانیفاطمهخمینی شهراصفهان

14رسولزمانییگانهخمینی شهراصفهان

14تقیسعیدیمهساخمینی شهراصفهان

14حسینسلطانیزهراخمینی شهراصفهان

14حیدرسلیمانیسمیهخمینی شهراصفهان

14جوادشاهینوحیدخمینی شهراصفهان

14محسنشفیعیعلیخمینی شهراصفهان

14غالمعلیشکرانیفاطمهخمینی شهراصفهان

15عبدالرسولشکرانیلیالخمینی شهراصفهان

14جاللشیرویحسینخمینی شهراصفهان



14حیدرعلیشیروینرگسخمینی شهراصفهان

-حیدرعلیشیروینرگسخمینی شهراصفهان

14محمدجعفرشیرویفاطمهخمینی شهراصفهان

16نورالهعابدزادهپریاخمینی شهراصفهان

16عباسعلیعاملیفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

14اکبرعسگریحدیثخمینی شهراصفهان

15اسماعیلعلیشاهیفرنازخمینی شهراصفهان

14مجتبیعمادییگانهخمینی شهراصفهان

15اصغرعموسلطانیبهارخمینی شهراصفهان

14حسینغفوریفاطمهخمینی شهراصفهان

14مهدیفخاریفاطمهخمینی شهراصفهان

14مجتبیفخاریمحمدخمینی شهراصفهان

14محمدابراهیمقادریمنیرخمینی شهراصفهان

16روح الهقربانیریحانهخمینی شهراصفهان

14مهدیقمی فردامیرعلیخمینی شهراصفهان

14محسنقوچانیمحمد مهدیخمینی شهراصفهان

14احمدکمالیمایدهخمینی شهراصفهان

14غالمحسینکمالیزهراخمینی شهراصفهان

14محمودکوثریانمحمدجوادخمینی شهراصفهان

15علی محمدکوچکیحدیثخمینی شهراصفهان

14عبالرضاگلیامیرحسینخمینی شهراصفهان

14روح الهلطفیمطهرهخمینی شهراصفهان

15ابراهیممحسنیمریمخمینی شهراصفهان

15ابوالفضلمحمدیمهساخمینی شهراصفهان

14احمدمحمدیمحمدامینخمینی شهراصفهان

14محمودمحمدیرضاخمینی شهراصفهان

-رضامحمدیساراخمینی شهراصفهان

-رضامحمدییاسمنخمینی شهراصفهان

14محمدمحمدی فردامیرعباسخمینی شهراصفهان

14منصورمختارینیایشخمینی شهراصفهان

14هاشممرادیحنانهخمینی شهراصفهان

14اصغرمعمارزادهسهیلخمینی شهراصفهان

14محمدجوتدموحدیامیرحسینخمینی شهراصفهان



14اکبرمهدیانرویاخمینی شهراصفهان

16سیدرضامیریانطاهره ساداتخمینی شهراصفهان

15حسیننجفیساراخمینی شهراصفهان

15اکبرنجمیمهنازخمینی شهراصفهان

14عبدالعلینعمتیزهراخمینی شهراصفهان

1514باقرنقدیمهریخمینی شهراصفهان

15نوروزعلینقدیمرضیهخمینی شهراصفهان

1816منصورنوشانیمسعودخمینی شهراصفهان

14محمدذوالفقاریزهراساداتخوانساراصفهان

14غالمعلیسعیدیفاطمهخوانساراصفهان

14سیدرسولمجتباییسیدعرفانخوانساراصفهان

15سید خدابخشحجازیاعظم الساداتدهاقاناصفهان

14سهرابرضازاده دهاقانیعلیدهاقاناصفهان

14جعفرمحمد زمانی علیدهاقاناصفهان

15شکرالهمقصودی دهاقانیالهامدهاقاناصفهان

14سید ماشاهللیوسف زادهساغر الساداتدهاقاناصفهان

-محمد جواداحمدیمحمد رضا سمیرماصفهان

14محمد امینافشاریمحدثهسمیرماصفهان

1414محمد علیکردهونجانیاحمدسمیرماصفهان

15ابوالقاسمنیکبختشهالسمیرماصفهان

1715خیرعلیاحمدیمیثمشاهین شهراصفهان

14عیسیبسطامیداریوششاهین شهراصفهان

16عبدالرحمنبن رشیدیانفرشتهشاهین شهراصفهان

16بهمنبنیادیانبهارهشاهین شهراصفهان

15فریدونترابیسرویشاهین شهراصفهان

1515سیف الهترابیعلی اصغرشاهین شهراصفهان

17جعفرجلیلیانمجتبیشاهین شهراصفهان

-غالمرضاخاکسارامیررضاشاهین شهراصفهان

14عباسعلیخاکسارفائزهشاهین شهراصفهان

14نعمت الهخلیلیخدیجهشاهین شهراصفهان

15محمدعلیخوشنویسشهرهشاهین شهراصفهان

1715علیزمانیلیالشاهین شهراصفهان

14سعیدسعیدیسامیشاهین شهراصفهان



1716غالمرضاشکوهیحسینشاهین شهراصفهان

16محمدعلیصحراگردنرگسشاهین شهراصفهان

15منصورفیض اللهیپریاشاهین شهراصفهان

14مرتضیقربانی سینیفاطمهشاهین شهراصفهان

15محمدمالکی پورالهامشاهین شهراصفهان

16فرجملک مختاریزینبشاهین شهراصفهان

14حمیدنظریفاطمهشاهین شهراصفهان

18ناصرنوربخش حبیب آبادیعلیشاهین شهراصفهان

15محمدرضانوروزی گورائیستارهشاهین شهراصفهان

1714فضل الهآقاربیعاحسانشهرضااصفهان

1514محمدعلیاباذریمحدثهشهرضااصفهان

15عزت الهاحمدیفاطمهشهرضااصفهان

1716حسینباباربیعمحمد کریمشهرضااصفهان

14رحمت الهپایدارسروششهرضااصفهان

151514مرتضیتوکلیزهرا شهرضااصفهان

15اکبرحیدریفرشته شهرضااصفهان

15عباسرستمیمرضیهشهرضااصفهان

14روح الهرضاییمهتاب شهرضااصفهان

1617غالمعلیرمضانینیلوفر شهرضااصفهان

171715علیرضارهنمانبی الهشهرضااصفهان

14محمدرضاشبانیفاطمهشهرضااصفهان

14محمدعلیشریفانیمحمدشریفشهرضااصفهان

16غالمرضاشجاعیمهتاب شهرضااصفهان

15نصیرشیرازیزینب شهرضااصفهان

14یحییعابدیفرنازشهرضااصفهان

15یحییعابدیفاطمهشهرضااصفهان

15محمدحسینعرفانمعصومهشهرضااصفهان

1515علی محمدعطاییحانیهشهرضااصفهان

14محمدرضاغیاثیعلیشهرضااصفهان

14مجتبیفقیهی پزشکیزهرا شهرضااصفهان

1515رضافالح زادهفریباشهرضااصفهان

15ایرجقاسمیسمیهشهرضااصفهان

14مرتضیقدیمیریحانهشهرضااصفهان



14احمدرضامحمدخانیزینب شهرضااصفهان

14علی نازمحمودیاعظمشهرضااصفهان

14ناصرمقصودیمحمدشهرضااصفهان

14سراجمکیمعراجشهرضااصفهان

14علی اکبرمهاجریپریساشهرضااصفهان

1414یدالهنصیریعظمتشهرضااصفهان

15مهدینیک بختزینب شهرضااصفهان

14محمدرضانیک فرنگینشهرضااصفهان

1615حبیب الهیثربیعلیشهرضااصفهان

15مرتضیتوکلیابراهیمفالورجاناصفهان

14کریمجزیرضافالورجاناصفهان

16احمدرضاجعفریسما نهفالورجاناصفهان

14کریمدهخدااکرمفالورجاناصفهان

14قاسمدهقانعلیفالورجاناصفهان

15قاسمرئیسیسمیرافالورجاناصفهان

14محسنرهنمامحدثهفالورجاناصفهان

15علیشاه محمدیمحمدفالورجاناصفهان

15رجبعلیصادقیمریمفالورجاناصفهان

15مرتضیکمالیزهرافالورجاناصفهان

14محمدرضاکیانیعاطفهفالورجاناصفهان

15علی اصغرتوسلیسعیدهکاشاناصفهان

15فیروزجهانگیرمطهرهکاشاناصفهان

1716غالمعلیحمیدیفاطمهکاشاناصفهان

14مهدیخیرخواه راوندیریحانهکاشاناصفهان

16حسینرضاییابوالفضلکاشاناصفهان

15سید اصغرقاضیان فینیسید محمد جواد کاشاناصفهان

16محمدگلچینمریمکاشاناصفهان

16محمدرضامهدی   پورعلیرضاکاشاناصفهان

14رمضانعلینمازی  فرداکرمکاشاناصفهان

16حسینرفیع زاده شاهیمصطفیگلپایگاناصفهان

1515حسنزارعیمهدیهگلپایگاناصفهان

1716محمدعلیزارعیمحسنگلپایگاناصفهان

1414علی محمدعسگریفایزهگلپایگاناصفهان



15محمداسدیمریملنجاناصفهان

15نصیرامیریمهدیه لنجاناصفهان

16حسنامینیمحمد مهدیلنجاناصفهان

14شهرامپاهنگیزهرالنجاناصفهان

15ناصرتوانگرحسن لنجاناصفهان

15کیوانحیدریمرضیه لنجاناصفهان

16علیرمضانییاسینلنجاناصفهان

1516قمبرسبکتکینوحیدلنجاناصفهان

16علیسلیمیانرضالنجاناصفهان

15خدادادسلیمیانفائزهلنجاناصفهان

15محمدسلیمیانمرضیهلنجاناصفهان

15صادقصادقیزهرالنجاناصفهان

14حسنعباسی مقدمملیکالنجاناصفهان

14رضاعبدی پورایلیالنجاناصفهان

191916گلمرادعرفانیاعظم لنجاناصفهان

15اسماعیلقادریلیاللنجاناصفهان

1515دارابمشایخی پورزهرالنجاناصفهان

16اکبرمعتمدیمریملنجاناصفهان

1414بهروزمعتمدیمهدیلنجاناصفهان

14*باالسریمبینامبارکهاصفهان

14سعیداحمدیفاطمهمبارکهاصفهان

181717رحبعلیباقری خولنجانیحسینمبارکهاصفهان

1414حبیب الهباالسریمبینامبارکهاصفهان

1414کریمحیدری وینچهموسیمبارکهاصفهان

14جعفرخالوزاده مبارکهمحمدجوادمبارکهاصفهان

151514سید مجتبیزمانی کوشکچهآرزومبارکهاصفهان

14محمدحسینطاهری  حسن زادهمرضیهمبارکهاصفهان

151414قاسمعلیعلیرضاییمهدیمبارکهاصفهان

1414روح الهگنجی ارجنگیعارفهمبارکهاصفهان

1515نعمت الهموسوی زادهزهرامبارکهاصفهان

14حسنابراهیمیامیرعلیمهردشتاصفهان

14مرتضیآقابابایینگینمهردشتاصفهان

1616نورعلیاحمدیآسیه مهردشتاصفهان



14حجتبافرانیستایش مهردشتاصفهان

15مهدیپورجمعلیمهردشتاصفهان

14محمودپورجممژگان مهردشتاصفهان

14احمدرضا حیدریحدیثمهردشتاصفهان

14حسینزمانیفاطمهمهردشتاصفهان

1515عباسسلیمانیقاسممهردشتاصفهان

15غالمرضاشیرانحسین مهردشتاصفهان

14حسینصادقیپرینازمهردشتاصفهان

15علیکریمیمهتاب مهردشتاصفهان

15مرتضیهاشمیحسین مهردشتاصفهان

1517محمودنوریحسنمهردشتاصفهان

14احمدخالصی نائینیپریاناییناصفهان

1414حسینعلیسلطانی محمدیالنازناییناصفهان

-داودشرعی نائینیپرستوناییناصفهان

-هادیعباسی بالبادمبیناناییناصفهان

14حسینعلیفرخی حاجی ابادسمانهناییناصفهان

1514حسینقیومی محمدیامیرمسعودناییناصفهان

1414علیرضاکربالزادکان محمدیمحمدجوادناییناصفهان

14علیوهابی همابادمحمد متین ناییناصفهان

14عباسآسیابانیمهدینجف آباداصفهان

15مرتضیپور رحیماکرمنجف آباداصفهان

14جهانبخشخلیلیمحمدنجف آباداصفهان

-کریمدادخواهمحمدرضانجف آباداصفهان

14منصورسلطانیفاطمهنجف آباداصفهان

15بهرامسلطانینسریننجف آباداصفهان

1616عبدالمجیدسورانیحامدنجف آباداصفهان

16ابوالقاسمشکوریمحمدنجف آباداصفهان

1415حبیب اهللشمسمهرینجف آباداصفهان

14حمیدفاضلمحمدامیننجف آباداصفهان

14مهدینظرپورمحمدنجف آباداصفهان

14احمد علیآقا دوستی بادیمهسانطنزاصفهان

14احمد علیآقا دوستی بادیمحمد پارسانطنزاصفهان

14اسرافیلبهرامی نژادنسریننطنزاصفهان



14حسنپورغالمیزهرا نطنزاصفهان

1514محمددیزائیفاطمهنطنزاصفهان

14عباسعظیمیعادلهنطنزاصفهان

1514سید رحمت اهللمدنیسید محمد رضانطنزاصفهان

1515سید علیهاشمیزهرا ساداتنطنزاصفهان

16جمشیدصادقیحمیدرضاسمیرماصفهان 

19فرخابراهیمی نسبزینبساوجبالغالبرز

1919جمشیدپوراسدیسمانهساوجبالغالبرز

17ولی الهجهانپورراضیهساوجبالغالبرز

17قنبرعلیحاجی حسنیزهرهساوجبالغالبرز

17ابوطالبخرم جاهماهرخساوجبالغالبرز

17حمزهسلطانیانمحمد حسینساوجبالغالبرز

1816عبدالکریمسلمانیناهیدساوجبالغالبرز

18سید مجیدصادقیانکیمیاساوجبالغالبرز

19اسماعیلزارع رفیعمهنوشساوجبالغالبرز

18حسینعابدیرضاساوجبالغالبرز

18صمدگنجیزهراساوجبالغالبرز

17عبدالرحیممعمارباشیتهمینهساوجبالغالبرز

17علیرضانعیمایی عالیزینبساوجبالغالبرز

17انوشیروانآشتابیمحمد حسینفردیسالبرز

16عباسافشاریاسین فردیسالبرز

1818عنایت اهللانصاریسمیهفردیسالبرز

18محمد تقیانصاریجعفر فردیسالبرز

17سیروسابراهیمیپارسافردیسالبرز

17محمد علیاکبریزهرافردیسالبرز

18اسماعیلارشادیرسول فردیسالبرز

17یداهللاحد زادهمجیدفردیسالبرز

181816رضاپور جعفریزهرافردیسالبرز

17حمزهتوکلیهاجرفردیسالبرز

18یوسفخیرخواهدنیافردیسالبرز

15شادمانرمضان زادهشبنمفردیسالبرز

17نائبرجب پورزهرافردیسالبرز

1716امامعلیزینیفریبافردیسالبرز



16اسماعیلزینالینازیالفردیسالبرز

16اسماعیلسعیدیفریبافردیسالبرز

16اسماعیلسعیدیپروینفردیسالبرز

17علیرضاصابرینرگسفردیسالبرز

17سلیمعلی حسینیحمیدهفردیسالبرز

18هاشمفراهانیعلیفردیسالبرز

17کیانکاظمی نیائیسمیرا الساداتفردیسالبرز

1719رضاهرویمهسافردیسالبرز

18علی اکبرآجورلومریمکرجالبرز

16محمدتقیادریسی ارانیمهتابکرجالبرز

2020خیرالهارمندئیپیامکرجالبرز

1817حسیناسدالهیزینبکرجالبرز

1918نایبعلیآقائیمحمدعلیکرجالبرز

16احمداکلیونعباسکرجالبرز

18حکمتالهوئی نظریفاطمهکرجالبرز

1817فریبرزباقریمعینکرجالبرز

17زین العابدینبرجی بیاتیرضاکرجالبرز

20عثمانبهرامی رادمرضیهکرجالبرز

16علیرضابیاتیعرشیاکرجالبرز

18محمدپورحیدرآینازکرجالبرز

1817بهرامعلیپوریائیمولودکرجالبرز

17باب الهترابیفاطمهکرجالبرز

1816علی اصغرترکرقیهکرجالبرز

1715غالمرضاتمدنفاطمهکرجالبرز

17علیرضاجبارینداکرجالبرز

16صفرجعفرزادهفربدکرجالبرز

1718عباسجلیلوندسالومهکرجالبرز

2017ابوالفضلجوهریفرخنده کرجالبرز

16ناصرچشم خاوریآزادهکرجالبرز

18تقیچوپانیمریمکرجالبرز

19مرتضیحاجی ابراهیمیعلیکرجالبرز

1819محمدعلیخادمرودابهکرجالبرز

18زمانخدابنده لومعصومهکرجالبرز



1820جوادخدادادیگلنازکرجالبرز

19محمدرضاخدارحمییلداکرجالبرز

17محمدجوادخرمن بیزمهدیهکرجالبرز

1716حسینعلیدارائی پورارانیزهراکرجالبرز

1919عبدالعلیدستمالچیاکرمکرجالبرز

1818محمدکاظمدوائی دهاقانیلیالکرجالبرز

1819ستارربیعیلیالکرجالبرز

18محمودرحیمینداکرجالبرز

1718میکائیلرستم پوریکتاکرجالبرز

17قاسمرسول پورعباسکرجالبرز

19حمیدرعیتیانفاطمهکرجالبرز

16غضنفررمضانلیالکرجالبرز

15مهدیرمضانیزهراکرجالبرز

1820علی اکبررودکیفرزانهکرجالبرز

17اسدالهزاده نورعلیکرجالبرز

17محمدزمانیمهدیکرجالبرز

17امیرحسینزینیمهدیهکرجالبرز

16سعیدساداتسوفیاکرجالبرز

17عباسسلطان آبادیاعظمکرجالبرز

18محسنسلطانیپریساکرجالبرز

18حمیدرضاسلطانیهانیهکرجالبرز

192017غالمرضاسلطانی مفردعباسکرجالبرز

17ابوالقاسمسلمانی صادقیموناکرجالبرز

17کیامرثسلیمی زادهکیومرثکرجالبرز

19ابوترابشفیعیشقایقکرجالبرز

18سعیدشهراسبیامیرحسینکرجالبرز

18علیصادقیمحمدحامدکرجالبرز

1720عمادصالح نیامریمکرجالبرز

17سید محمدطباطبائی بافقیملیحه الساداتکرجالبرز

17علیرضاعبدالهیهستیکرجالبرز

1817سهرابعلی محمدیدرساکرجالبرز

1716حسینغریب خان تفرشیپرنیاکرجالبرز

17اردشیرفدائی نصرآبادیموناکرجالبرز



1819حسینفرمانیپروینکرجالبرز

2020شاه محمدقبادیمونسکرجالبرز

17سیدمرتضیقریشیسیده مهساکرجالبرز

15محرمعلیقلعه جوقی اکبریمحمدرضاکرجالبرز

16حسنقندهاری علویجهزهرهکرجالبرز

17عبدالعلیکبودتبار فیروزجائیهدیکرجالبرز

17حسینکربالرضاعلیسودهکرجالبرز

17امجدکریمیان زیارانینارنینکرجالبرز

1818کریمکالنتریمحمدحسینکرجالبرز

17حسنکوه زارعملیکاکرجالبرز

1918احدگل محمدیمعصومهکرجالبرز

17آیتگودرزیراضیهکرجالبرز

15مسعودمبینیمرضیهکرجالبرز

1718علی اکبرمحبعلیفخرالملوککرجالبرز

1918منصورمستجابیساراکرجالبرز

17جعفرمصباح ایروانیترگلکرجالبرز

16سعیدمعدن کارپویاکرجالبرز

1819احمدمکی نیریابوالفضلکرجالبرز

1920محمدمالحسنیعطیهکرجالبرز

19علیرضامالئیمریمکرجالبرز

18مهدیممیزصنعتفاطمهکرجالبرز

17سیدمحمدموسویسیدآرتینکرجالبرز

17رضامیرزاعبدالهنیماکرجالبرز

1818محمودنادریمژدهکرجالبرز

1817علیرضاناصریمرجانکرجالبرز

19علینظریسمیهکرجالبرز

1716محمودنکاهیعلیرضاکرجالبرز

1919حسیننواییآرادکرجالبرز

202019مقصودنوریاکبرکرجالبرز

15مرادعلینوریپریساکرجالبرز

19علیرضاهاشمیمحمدمتینکرجالبرز

18عباسهویدامهنازکرجالبرز

1920محمدتقیواعظیانمهدیکرجالبرز



1719علی اکبروالیانیآیساکرجالبرز

1616جهان شاهوثوق گرایلیرویاکرجالبرز

1917جهانگیریزدان پناهلیالکرجالبرز

20صدرالدینیوسفیزینبکرجالبرز

1717عنایت الهیوسفیمریمکرجالبرز

19صدرالدینیوسفیمعصومهکرجالبرز

18رضاباقری هافریبانظرآبادالبرز

17علیرضادهقانکارعرفاننظرآبادالبرز

1718ابوالحسنرضایی پوررقیه نظرآبادالبرز

18هادیفارسی نژادنگارنظرآبادالبرز

1617مهدیمحمدیستایشنظرآبادالبرز

1717سلمانمحمودیزهرانظرآبادالبرز

20محمد کاظماخوان صرافعلیرضا دبیامارات

20اسدالهشفیعیفوزیهدبیامارات

15خضرالسالمیعبدالهلندنانگلستان

15هوشنگباب الحوائجیمریملندنانگلستان

17حسینبهرامی جوینعباسلندنانگلستان

16روح االمینبهرامی جوینمحبوبهلندنانگلستان

15محمدپهلواناحسانلندنانگلستان

17نریمانجدیمژگانلندنانگلستان

17لطف الهکرمیامیدرضالندنانگلستان

15کاظمکفشدوزی امینثریالندنانگلستان

17مجتبیمقدسفاطمهلندنانگلستان

16سیدعلییزدیمحمدحسینلندنانگلستان

 18عاصمیوسفهشاملندنانگلستان

16جانعلیاشرفیزینبایالمایالم

15چراغعلیاشرفیوحیدهایالمایالم

1515منصوراسالم دوستعلیایالمایالم

16مرتضیرحمی زادرضاایالمایالم

191917امینحقیقت پناهحامدایالمایالم

14کاظمجمالینادیاایالمایالم

14سلیمانی زادهزهراایالمایالم

15غالمحسینکاکاوندنگینایالمایالم



15موسیصیادیفرشتهایالمایالم

16عباسطهماسبیغالم رضاایالمایالم

19حمیدمنصوریانحمزهایالمایالم

16نریماننوروزیمحمدصادقایالمایالم

1919احمدنوروزیانسجادایالمایالم

15سیف الهارشدیافسانهایوانایالم

14جهانشاهحیدریمحمدحسینایوانایالم

1817اکبررجبیمرجانایوانایالم

1816اکبرصیدیفریباایوانایالم

14معارفکیانیمحمدحسینایوانایالم

15محمداسداهللفریبابدرهایالم

14آقامیررحیمیمهنازبدرهایالم

15کریمکاظمیفاطمهبدرهایالم

14حسنولیزادهمریمبدرهایالم

17موسیسعیدزادهفاطمهبدرهایالم

17خدارسمرادی نسبپروانهبدرهایالم

1515محمدابراهیمیعبدالحسین چرداولایالم

16جوادجلیلیانزینبچرداولایالم

1517مهدیسعیدیصفی الهچرداولایالم

14خدادادعربیمبینا چرداولایالم

16عبدالعلیمرادحاصلییوسفچرداولایالم

16مجیدنجفی یانحسینچرداولایالم

1918نورالدینکاکهعلیرضادهلرانایالم

16محمودعلیآقابیگیعلیرضاآذرشهرآذربایجان شرقی

1415اکبرآقائیایلیاآذرشهرآذربایجان شرقی

1414میرابوالفضلبازرگانسیدمحمد سجادآذرشهرآذربایجان شرقی

14علیبردبارمحمدآذرشهرآذربایجان شرقی

1414جوادبروایهکلثومآذرشهرآذربایجان شرقی

1516جمشیدپورمحمدعلیآذرشهرآذربایجان شرقی

14رسولحاجی باباییمبینآذرشهرآذربایجان شرقی

15ولی الهحاجی باباییرسولآذرشهرآذربایجان شرقی

14حسینرنجبرینویدآذرشهرآذربایجان شرقی

1414جوادقضائیطاهرهآذرشهرآذربایجان شرقی



161515علیمنصوریمحمدآذرشهرآذربایجان شرقی

14محمدنظرزادهوحیدهآذرشهرآذربایجان شرقی

1414حسننوریاحسانآذرشهرآذربایجان شرقی

151414جوادنیازیفرشتهآذرشهرآذربایجان شرقی

15حبیبمهدوی کرگانرحیمبستان آبادآذربایجان شرقی

14غالمعلیپورعبدالصمدعسگربنابآذربایجان شرقی

1717غیبعلیدرستکارحسنبنابآذربایجان شرقی

15علی اصغردینیسعیدبنابآذربایجان شرقی

14فرهنگطالئیپوریابنابآذربایجان شرقی

16محمدعلی وندمینابنابآذربایجان شرقی

14محمودلبیشهمحمدمهدیبنابآذربایجان شرقی

15محمودلبیشهمحمدهادیبنابآذربایجان شرقی

15محمدمالپورجوادبنابآذربایجان شرقی

1514جاللآذریثریاتبریزآذربایجان شرقی

14کمال الدیناصالنیالیساتبریزآذربایجان شرقی

16یعقوباکبریمریمتبریزآذربایجان شرقی

14عباسالخانینسیمتبریزآذربایجان شرقی

14مهدیالف خانیآیلینتبریزآذربایجان شرقی

15غالمرضاایرانینرگستبریزآذربایجان شرقی

14رجبایوبیسمانهتبریزآذربایجان شرقی

-صالحباغبانیملیکاتبریزآذربایجان شرقی

14صادقبزازیانمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

14داریوشبهروزهلیاتبریزآذربایجان شرقی

-حسینپاکدستفرحنازتبریزآذربایجان شرقی

16مسعودپاکدلپرستوتبریزآذربایجان شرقی

14مصطفیپرکارخطیبیثناتبریزآذربایجان شرقی

14حسینپوربابامحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

15یونسپورعبداهلل وردینرقیهتبریزآذربایجان شرقی

141615محمدپیرزادابراهیمتبریزآذربایجان شرقی

15ولیپیریصابرتبریزآذربایجان شرقی

15فریبرزتوتونچی عصرحاضریسبحانتبریزآذربایجان شرقی

141615جلیلجان محمدیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

17حسینجعفرپورالیاستبریزآذربایجان شرقی



15میریعقوبجعفرپورفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15میریعقوبجعفرپورنظمفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

1414اسماعیلجعفریاریساتبریزآذربایجان شرقی

14جلیلجاللیساالرتبریزآذربایجان شرقی

15علیجورابچی امیرخیزیزهراتبریزآذربایجان شرقی

14ناصرجوقاحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

14حمیدرضاجوقاساراتبریزآذربایجان شرقی

16عباسعلیجهانبخش اسکوئیمهساتبریزآذربایجان شرقی

161616اکبرچمنیمسعودتبریزآذربایجان شرقی

141514ابراهیمحاج اسدپور رزمیایوبتبریزآذربایجان شرقی

1415صمدحبیب پورعلیتبریزآذربایجان شرقی

-عباسقلیحسن پورمریمتبریزآذربایجان شرقی

151514اسالمحقیقیعلیتبریزآذربایجان شرقی

151615اصغرخدائینادرتبریزآذربایجان شرقی

1415خسروخوئیمهساتبریزآذربایجان شرقی

14علیرضاداداش زاده افخمفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14احدداوطلب آتش دلمحمدحسینتبریزآذربایجان شرقی

191817محمدعلیدلیر باقری نیاصادقتبریزآذربایجان شرقی

-حسندوست محمدیمحمدهادیتبریزآذربایجان شرقی

14مهدیراستکار الهویری زادهعفتتبریزآذربایجان شرقی

14محمدتقیراستیرضاتبریزآذربایجان شرقی

15مهدیراغبامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

15محبوبرستم زادهحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

14محبوبرستم زادهحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

1415غالمحسینرستم فام اصلشهنازتبریزآذربایجان شرقی

1515جاللرضایی مقدمخلیلتبریزآذربایجان شرقی

1515کاظمروشنیزهراتبریزآذربایجان شرقی

14ابراهیمرهبرصحتربابتبریزآذربایجان شرقی

15محمدعلیزینالیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15لطف الهسربازیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدرضاسربخشیاننسرینتبریزآذربایجان شرقی

14یعقوبسکونیسولمازتبریزآذربایجان شرقی

15جبارسمائی حکم آبادنورکتبریزآذربایجان شرقی



1614علیقلیشکرانیرویاتبریزآذربایجان شرقی

171816قهرمانشکری فردامینتبریزآذربایجان شرقی

15سیاوشصادقیهرامکتبریزآذربایجان شرقی

14اکبرصبورمقدمنسرینتبریزآذربایجان شرقی

15تقیصمدیاحسانتبریزآذربایجان شرقی

14اژدرعابدیآذرتبریزآذربایجان شرقی

14جعفرعباسیفهیمهتبریزآذربایجان شرقی

161515مصطفیعبدالجباریعمادتبریزآذربایجان شرقی

15عبدالحسینعزیزیهانیهتبریزآذربایجان شرقی

15عباسعلی میرزالوسپیدهتبریزآذربایجان شرقی

15ظاهرعلیزادهحمیدتبریزآذربایجان شرقی

-علیعلیزادهحسینتبریزآذربایجان شرقی

14عباسغفوری کیویالنازتبریزآذربایجان شرقی

-عبداهللفاخریبیتاتبریزآذربایجان شرقی

-محمدعلیفخراییاحسانتبریزآذربایجان شرقی

14حمیدفرشباف صبریاسماتبریزآذربایجان شرقی

14بایرامعلیفرضیجوادتبریزآذربایجان شرقی

1414فرهادفروزان فردمهساتبریزآذربایجان شرقی

-یعقوبفالحیانعلیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدحسینقاهری بدررهاتبریزآذربایجان شرقی

1516مرتضیقزوینیانفهیمهتبریزآذربایجان شرقی

15اروجقلبیسمانهتبریزآذربایجان شرقی

1414محمدحسنکنعانیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15عبدالمجیدمجیدیانآرشتبریزآذربایجان شرقی

14مهدیمحمدزاده مهریارزهراتبریزآذربایجان شرقی

14کریممحمدنژادمریمتبریزآذربایجان شرقی

1514علی اکبرمحمدی عارفساجدهتبریزآذربایجان شرقی

14ایرجمهدویآرزوتبریزآذربایجان شرقی

14بابکمهدی پورشانلیتبریزآذربایجان شرقی

15حسنمهدیزادهربابتبریزآذربایجان شرقی

15اسماعیلمیرزانژادمرتضیتبریزآذربایجان شرقی

15اسماعیلمیرزانژادعلیتبریزآذربایجان شرقی

14قربانعلینیکدلمصطفیتبریزآذربایجان شرقی



14احمدودایع خیریمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

14ایمانعلیهاتفی نیارقیهتبریزآذربایجان شرقی

1515حیدریعقوبیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

14اسماعیلانصاریعلی رضاسرابآذربایجان شرقی

14سعیداوالدنورالهیسجادسرابآذربایجان شرقی

14علی رضاجاللیآرمینسرابآذربایجان شرقی

14اسماعلحاجی زادهعلی سرابآذربایجان شرقی

14محمدرضاخلیلیابراهیم سرابآذربایجان شرقی

14حسینرضانوازوحیدسرابآذربایجان شرقی

14سهیلساعدیعلیسرابآذربایجان شرقی

14مهدیشجاعیمحمدرضا سرابآذربایجان شرقی

14محمدرضاصفاعلیسرابآذربایجان شرقی

14غالم عباسعرب زادهاسمنسرابآذربایجان شرقی

14علی رضافرض اله زادهآریاسرابآذربایجان شرقی

14رضافرهمندسرابیآرازسرابآذربایجان شرقی

14ناصرفزونیامیررضاسرابآذربایجان شرقی

15غالمرضافضایلیآریاسرابآذربایجان شرقی

14سعیدقشمی قلعه جوقیعرشیاسرابآذربایجان شرقی

-محمدقیامیهستیسرابآذربایجان شرقی

-سهرابکرامتی قلعه جوقیشقایقسرابآذربایجان شرقی

14ذبیع الهنقویمحمد امینسرابآذربایجان شرقی

14محمد رضانوراله زادهمهدیسرابآذربایجان شرقی

15قادرولی زادهمحمدسرابآذربایجان شرقی

14ذوالفقارایمان خواهپریساشبسترآذربایجان شرقی

141514اسماعیلخدریالهام شبسترآذربایجان شرقی

1414قربانعلیخلیلیالههشبسترآذربایجان شرقی

-احددرخشانیسویلشبسترآذربایجان شرقی

1514صالحزمانیمریم شبسترآذربایجان شرقی

14رضاشعبانیکوثرشبسترآذربایجان شرقی

14محمد حسینقاسمیانمعصومه شبسترآذربایجان شرقی

15جوادقایم مقامیمتینشبسترآذربایجان شرقی

1514حمیدگلشنشبنمشبسترآذربایجان شرقی

14محمدمرتضی زادهعرفانشبسترآذربایجان شرقی



14احمدموسویلیالشبسترآذربایجان شرقی

14جعفرهادی پورمریم شبسترآذربایجان شرقی

1717محمدحسن زادهفاطمهمرندآذربایجان شرقی

15نصرت الهبشارتیرضاملکانآذربایجان شرقی

14محمدتقیخدادادیهانیهمیانهآذربایجان شرقی

14مسیبباقریزهرامیانهآذربایجان شرقی

15حبیب الهجروقیساجدمیانهآذربایجان شرقی

-رحیمرحیم زادههستیمیانهآذربایجان شرقی

1917ابراهیمخاتمیاسماعیلاشنویهآذربایجان غربی

1917حمزهفرجعیسیاشنویهآذربایجان غربی

14مصلحمام شیخهیمناشنویهآذربایجان غربی

15علیمامیمبین اشنویهآذربایجان غربی

2015کریماسمعیل نژادنسرین اورمیه آذربایجان غربی

1916رستمعلیافصحیعلیرضااورمیه آذربایجان غربی

17محمودامید  خدیجه اورمیه آذربایجان غربی

1915غالمرضابصیرت افشارمحمد اورمیه آذربایجان غربی

2017خلیلحسین پوری احساناورمیه آذربایجان غربی

1915محمد علیخسرو نیامعصومهاورمیه آذربایجان غربی

16اعتبارفرمانیلیال اورمیه آذربایجان غربی

1915وحیدعمیدیامیر حسین اورمیه آذربایجان غربی

2018جمشید علیزاده آرماناورمیه آذربایجان غربی

14امیرکارآمدکیارا  اورمیه آذربایجان غربی

15احمدسلیمانیرحمن اورمیه آذربایجان غربی

15شمس الهمیرزاییآزرواورمیه آذربایجان غربی

14قاسمخضریفاطمه اورمیه آذربایجان غربی

16حسنجنگجولیال اورمیه آذربایجان غربی

14عوضحسین پوری امیر محمداورمیه آذربایجان غربی

16زین العابدینزینال پورعلی اورمیه آذربایجان غربی

201916عثمانآرشهاخسروبوکانآذربایجان غربی

14محمد امینحسن حاجی رحیمکوثربوکانآذربایجان غربی

2017سعدونحسین پورگاللهبوکانآذربایجان غربی

15حسینصادق زادهمائدهبوکانآذربایجان غربی

202016عبدالهعبداله پورسعد بوکانآذربایجان غربی



201914جمالعزیز مسگریسهیالبوکانآذربایجان غربی

202017محمد رشیدمام رستمیحسینبوکانآذربایجان غربی

201715ابراهیموحدتسردار بوکانآذربایجان غربی

1414محمدخالدمحمدامینیمجیدپیرانشهرآذربایجان غربی

1616سعیدمرتضیصابرپیرانشهرآذربایجان غربی

15مهدیاجاللیامین تکابآذربایجان غربی

14رسولاصالنیعلیرضاتکابآذربایجان غربی

15حسنضرغامیمحمد مهدیتکابآذربایجان غربی

19محسنغالمیمرتضیتکابآذربایجان غربی

20عبدالعلیفاضلیهادی تکابآذربایجان غربی

14اکبرفرج زادهامیررضاتکابآذربایجان غربی

18مهدیغدیریپارسا تکابآذربایجان غربی

20عیوضملکیزهرا تکابآذربایجان غربی

1818نبیپاکزادعکاشهتکابآذربایجان غربی

17علی اکبرعباسپورکیانتکابآذربایجان غربی

19عبدالعلیفاضلیهادی تکابآذربایجان غربی

15محمدعلیقاضیانامیرمحمدتکابآذربایجان غربی

17قدرت اهللمحمدیاریفاطمهتکابآذربایجان غربی

16علیعبادیفاطمهتکابآذربایجان غربی

19عبدالعلیفاضلیهادی تکابآذربایجان غربی

18قدرت اهللمحمدیاریفاطمهتکابآذربایجان غربی

181817میرمحمدحسینی علمداریمحبوبه خویآذربایجان غربی

1816تیمورشاهدیروح اله خویآذربایجان غربی

201715علینجارپورسلماسیجواد خویآذربایجان غربی

201716علیبصیریهانیه خویآذربایجان غربی

14جبرائیلابراهیم پورطاهاسلماسآذربایجان غربی

16جبارقلی زادهزینبسلماسآذربایجان غربی

16ابراهیمعلیزادهصفا  سلماسآذربایجان غربی

1516محمدمسلمیرضاسلماسآذربایجان غربی

15فرامرزمجاوری شنتالمبینسلماسآذربایجان غربی

14امیراسفندیاریعمرانشاهین دژآذربایجان غربی

14یعقوبعارفیمائدهشاهین دژآذربایجان غربی

14یعقوبعارفیمحمدشاهین دژآذربایجان غربی



15علینبی زادهنساشاهین دژآذربایجان غربی

18ابوبکرآتش بهارنویدمهابادآذربایجان غربی

14مصطفیخشتیپارسامهابادآذربایجان غربی

18غفورسید احمدیمحمدمهابادآذربایجان غربی

15انورعزیزیاحدمهابادآذربایجان غربی

1817صدیقکاکیابراهیم مهابادآذربایجان غربی

15علی اصغرافشنگنفیسهمیاندوآبآذربایجان غربی

16رضافوقربنیامین میاندوآبآذربایجان غربی

1715ترابعاشقیرقیهمیاندوآبآذربایجان غربی

1814داریوشعسگریمهدیمیاندوآبآذربایجان غربی

16بیت الهمحمدینسامیاندوآبآذربایجان غربی

1917حسنابن عباسیعلیمهابادآذربایجان غربی

1815محمداحمدیلقمانمهابادآذربایجان غربی

17قربانکامرادمحمدبرازجانبوشهر

14کرمکام رواعباسبرازجانبوشهر

1716حمیداحمدپور بوشهریافسانهبوشهربوشهر

14علیانصاریمیثمبوشهربوشهر

17حسناهرم نژادمحمدخلیلبوشهربوشهر

17حسینآرمین فرروح الهبوشهربوشهر

16مهدیآل حمودیمبینابوشهربوشهر

1714جعفرباوفاعزتبوشهربوشهر

1715بهرامتاشکحدیثهبوشهربوشهر

16خداکرمحیدریصدیقهبوشهربوشهر

14عباسخیاطیصغریبوشهربوشهر

1616حسینزارعیعلیبوشهربوشهر

191914علیزارعیمحمد بوشهربوشهر

1917غالمرضازارعیمحسنبوشهربوشهر

1917صیادزراعت پیشهراضیهبوشهربوشهر

17اردشیرشبانیراحیلبوشهربوشهر

1818حسینشیریسمیهبوشهربوشهر

16ابراهیمصابریحمیدهبوشهربوشهر

17اسدعمرانیحمید بوشهربوشهر

16حمیدرضاکریمیحامدبوشهربوشهر



14امیدکهنسالزینببوشهربوشهر

202014محمودگشتاسبکوثربوشهربوشهر

16حسینموسوی مطلقسیدقاسمبوشهربوشهر

19عبدالحسیننیکسکینهبوشهربوشهر

1614علی اصغریوسفیاحمدبوشهربوشهر

14باقرپیراستهشایانتنگستانبوشهر

15مرتضیجعفریمحمدحسینتنگستانبوشهر

16امیررمضان پورمحمدخارگبوشهر

20حمیدرضازارعیمحمد معینخارگبوشهر

20حمیدرضامحمدینگارخارگبوشهر

1815خداکرمآلیامجتبیدشتیبوشهر

_حسینچاهشوریخدارحمدشتیبوشهر

15علیستودهحکیمهدشتیبوشهر

1815اسکندرسمیعی منفردر وح اهللدشتیبوشهر

14ابراهیمشاکرامیر رضادشتیبوشهر

19سید غالمحسینکاظمیسید عبداهلل جعفردشتیبوشهر

16غالمرضامیمدیمینادشتیبوشهر

191814حسنیزدانپرستمسعوددشتیبوشهر

14سلمانبندریزهرادیلمبوشهر

14علیپایمرداهلل کرمدیلمبوشهر

14سلیمانپیغامیفاطمهکنگانبوشهر

1715غالمحسینحاجیانیسمیهکنگانبوشهر

14احمدخاتمیمحمدحسینکنگانبوشهر

15مرتضیدوراهکیمهدیکنگانبوشهر

16عبدالحسینسهولیعلی اصغرکنگانبوشهر

18ابراهیمسلیمانیهانیهکنگانبوشهر

14حسنرضایی نژادمصطفیکنگانبوشهر

1714ابراهیماحمدی زهراگناوهبوشهر

14عبدالهپرهیزگار محمد جم بوشهر 

15رحیمجنابیایلیا جم بوشهر 

1815احمدصف شکن مسعود جم بوشهر 

16یداهللقاسمی سپاس جم بوشهر 

1716محمدعمدی  عقیقرحیمه جم بوشهر 



14محمدمقدم پورعلی رضا جم بوشهر 

-عزتابراهیمیعباساسالمشهرتهران

-محداحمدیسیمااسالمشهرتهران

-حسیناحمدیصغریاسالمشهرتهران

14وجیه الهاستاجالومحمداسالمشهرتهران

15حسیناسدیمحمد یونساسالمشهرتهران

16محمداسدیهستیاسالمشهرتهران

1614حسینعلیاسماعیلیحسین اسالمشهرتهران

14محبتعلیامامیفاطمهاسالمشهرتهران

-رسولبنائیعلیرضا اسالمشهرتهران

1714اسماعیلپورامامیزینباسالمشهرتهران

14رمضانجاودانیسمیهاسالمشهرتهران

16عیسیجهان آرازهرااسالمشهرتهران

17عباداهللجهانگیریحانیهاسالمشهرتهران

-ریاض الهچمنیسمیهاسالمشهرتهران

-14مهدیحبیبیعلیاسالمشهرتهران

14علی افضلحسینیسیدمحمداسالمشهرتهران

-اهلل شکرحضرتیندااسالمشهرتهران

14پرویزحیدربهشتهاسالمشهرتهران

--16داودحیدریابوالفضلاسالمشهرتهران

15درویشاحمد اسالمشهرتهران

15ذوالفقاررجبیمحمدامیناسالمشهرتهران

14محمدنقیرزم جومرسلاسالمشهرتهران

14رستمعلیرستمیحنیفه اسالمشهرتهران

16محمدعلیرشیدیشهناز اسالمشهرتهران

--رضارضاییمحمدحسیناسالمشهرتهران

18علیرضاروحیمحمدرضا اسالمشهرتهران

14عزیزمرادزنگنهعلیرضا اسالمشهرتهران

14یوسفزینال زادهمحمد متیناسالمشهرتهران

15محمودشریفیحسن اسالمشهرتهران

171514عبدالمحمدشکوفهمنصوراسالمشهرتهران

16سمیدشهبازیمریم اسالمشهرتهران

-15یعقوبصاحبیمحمدجواداسالمشهرتهران



17نظامعلیصالحیفرزانهاسالمشهرتهران

14محمدصالحیسید سینااسالمشهرتهران

14طهماسبیاشرفاسالمشهرتهران

16سعیدعبدیانشهالاسالمشهرتهران

14عبدالهعلی پوریانغالمحسیناسالمشهرتهران

1614محمدرضاعلی نجفیعلیرضااسالمشهرتهران

-علیعلیخواهآرمیتااسالمشهرتهران

1714کریمکریمی فردامیرحسیناسالمشهرتهران

14محمدرضاکامکارزهرهاسالمشهرتهران

14حسینگودرزمحمد هادیاسالمشهرتهران

-ابوالحسنمحمدزادهزهرااسالمشهرتهران

15علیمحمدی امیرمحمد اسالمشهرتهران

15مسلممحمدیاناحمد اسالمشهرتهران

14عزیزاهللمرادیزهرا اسالمشهرتهران

14عباسمعبادیمنصورهاسالمشهرتهران

14محمدرضاملکیملیکااسالمشهرتهران

-جوادنجفیفاطمهاسالمشهرتهران

181515سراجنوبهاریمرتضی اسالمشهرتهران

-محمدنوری حمید آبادیخدیجهاسالمشهرتهران

-فرهادوصالطاهااسالمشهرتهران

-مهردادیزدانیمحمد مهدیاسالمشهرتهران

15رمضانیوسفی نوینالهاماسالمشهرتهران

15قاسماحساسیمهریاندیشهتهران

181616جعفرامامیمحمد مهدیاندیشهتهران

15حسینامینیادریساندیشهتهران

171616نقره علیایوبیحمیدهاندیشهتهران

14علیتوبه ئیهاامیرپویااندیشهتهران

14امرهللحسابیفرزان اندیشهتهران

1514حمیدرضوان پورحامد اندیشهتهران

-مهدیزاهدی فردامیرحسیناندیشهتهران

1915علیسعیدیزهرا اندیشهتهران

15مهدیسیف اله زادهمهرشاداندیشهتهران

14یاورعلیشاهسونطاهااندیشهتهران



14قدرت الهشاللوندامیراردواناندیشهتهران

14سعیدشمسیسینااندیشهتهران

15سعیدکردگارآرمیناندیشهتهران

14احمدکیانیزینباندیشهتهران

171715امیرحسینگنجیمهراناندیشهتهران

15محمدمطهری توچائیمریماندیشهتهران

15سیدحسینمیرمعینیصدرااندیشهتهران

-محمدقاسمنورافکنامیرعلی اندیشهتهران

-صدقعلیواعظینسیریناندیشهتهران

14رضابدرلوشقایقبهارستانتهران

14صفرحسن زادهعصمت الهبهارستانتهران

14امیدعلیخان محمدیامیرمحمدبهارستانتهران

15رضوانرحمانیامیرمحمدبهارستانتهران

16سالم الهرحیمیعاطفهبهارستانتهران

14کاظمسلیمان پورعلی بهارستانتهران

16جابرشکریارمیابهارستانتهران

-مصطفیفیروزیامیرحسینبهارستانتهران

-ماشاالهمرادینصرت الهبهارستانتهران

-فتاحنمازیاصغربهارستانتهران

14احمدعلیهاشم پورعلی بهارستانتهران

15محسنهاشمی پورمانیبهارستانتهران

14طاهابزرگی بین کالتهزهرهپاکدشتتهران

191714علیرحیم پورامید رضاپاکدشتتهران

171414صمدرستمی سیسصادقپاکدشتتهران

16حسینمرادیخدیجهپاکدشتتهران

1614غالمعلینقدیاحسانپاکدشتتهران

1515محمدتقیدهدارمرضیهپیشواتهران

1615سید حسنمیرحسین زاده کشتلیراضیه ساداتپیشواتهران

14غالمعلیابراهیمیحمیدتهرانتهران

1716محمدتقیابکسعیدتهرانتهران

14ناصراثباتیمحمدحسنتهرانتهران

14احمداحمدیزکیهتهرانتهران

17محموداحمدی مقدمعلیرضاتهرانتهران



16احمدادیب زادهنداتهرانتهران

14مرتضیاربابرزاتهرانتهران

18رضااسعدی نژادحسامتهرانتهران

1818علیاسماعیل بیگیسمیه تهرانتهران

1715ناصراسماعیل نژادحسنتهرانتهران

-شکرالهاسمعیلیزینبتهرانتهران

161614محمدحسناشراقیانسیهتهرانتهران

17محمودامیرصوفیسلماتهرانتهران

14ابراهیمامینینرگستهرانتهران

1614احمدآدخی نژادآزادهتهرانتهران

16مصطفیآرزوسنجمرضیهتهرانتهران

14یزدانآقا اشرفیفاطمهتهرانتهران

181614اسماعیلآقاباالیی خرده چیسیامکتهرانتهران

1715محمدآقامیریمبیناتهرانتهران

-1614محمدرضاباقریانبهروزتهرانتهران

-جلیلباقریانمحمدرضاتهرانتهران

14خیرالهبایرامی اردیزهراتهرانتهران

1715حسن آقابخشاییمهینتهرانتهران

-پرویزبرادرانمحمدصالحتهرانتهران

1717حیدربرف روناصرتهرانتهران

1514احمدبشارتی ویندفرزانهتهرانتهران

14علی محمدبغدادیمنصورهتهرانتهران

181716اسدالهبیاتمحمدرضاتهرانتهران

16ابوالقاسمبیک محمدیافسانهتهرانتهران

14امیرحسینپارتیاعادلتهرانتهران

15کرمعلیپورامامیساراتهرانتهران

-محمدتدین پوربارانتهرانتهران

-حسینتنگدلنسرینتهرانتهران

-سعیدتوکلامیرعلیتهرانتهران

14شعبانعلیثقفیزهراتهرانتهران

-محمودجاویدانهامونتهرانتهران

14محمودجدی نیاشهربانوتهرانتهران

-15مسعودجعفری برفجانیمحمدتهرانتهران



171514محسنجاللینیلوفرتهرانتهران

14حجت الهجمشیدیمریمتهرانتهران

15جعفرجنابی وهاباصغرتهرانتهران

14صمدجودکیفاطمهتهرانتهران

16عباسچراغیسهیالتهرانتهران

-16لطیفحسن پورسمیهتهرانتهران

15صفرحسنیزهراتهرانتهران

14محمدمهدیحسینمعصومهتهرانتهران

1515مسعودحسینقلیعلیرضاتهرانتهران

17غالمرضاحسینیمعصومهتهرانتهران

15هاشمحسینیسیدرضاتهرانتهران

14سیدرضاحسینیسید حسینتهرانتهران

17قادرحسینی رادفاطمهتهرانتهران

1614اسدالهحسینی شاهدشتیسیده مریمتهرانتهران

151414عمادحمیدیبشریتهرانتهران

14رضاحمیدیحسنتهرانتهران

14علیحیدرنژادفاطمهتهرانتهران

161514حیدرحیدریمریمتهرانتهران

-1714عزت الهخالق وردیحسینتهرانتهران

14سعدالهداداش زادهسولمازتهرانتهران

202016اسماعیلداروغه زادهمجتبی تهرانتهران

15عباسدانش فرفاطمهتهرانتهران

15غالمعلیدبیرانعلیرضاتهرانتهران

-17علیدرخشانسجادتهرانتهران

1715سهیلدرخشانسرشکتهرانتهران

181815محمدعلیدرویشیمظفرتهرانتهران

15محمدحسنذبیحی نوریفرشتهتهرانتهران

15علیرزاقیزهراتهرانتهران

16احمدرضاخانیویداتهرانتهران

14رضارضائیزهراتهرانتهران

16حسینرمضانیمصطفیتهرانتهران

14حبیب الهرنجبرانفائزهتهرانتهران

14شیرالهزارعیالناتهرانتهران



15احمدزلقیام البنینتهرانتهران

1614غالمرضاسپهریبهزادتهرانتهران

14اسمعیلسحری رودسریمریمتهرانتهران

15خانعلیسلمانیهادیتهرانتهران

15کیانوشسوزنچییاسمنتهرانتهران

1716بیرامعلیسیاحت مرادیسمیه تهرانتهران

16اکبرسیدصفی زادهموناتهرانتهران

181615باباشاملوفردهادیتهرانتهران

14حساب الهشاه گلدیسمیهتهرانتهران

16محمدباقرشربتیامیرحسامتهرانتهران

1514عباسعلیشرفیمنصورهتهرانتهران

1514حسینشفائیمریمتهرانتهران

-جوادشمساعظمتهرانتهران

14حیدرشیخ نواز جاهدفاطمهتهرانتهران

15مسعودشیرازی فراشاهمائدهتهرانتهران

14مسعودشیرازی فراشاهزینب تهرانتهران

-محمدباقرصادقیحبیب الهتهرانتهران

14حامدصادقیانعلی اکبرتهرانتهران

-1715رضاصالح زاده مهابادیرامتینتهرانتهران

16حیاتصالحیمهنازتهرانتهران

1614یوسفصدیق زندهمریمتهرانتهران

18جوادصدیقیسیده زهراتهرانتهران

14عظیمصفارنژادمرضیهتهرانتهران

14جعفرصفی یاریزهرهتهرانتهران

--16غالمحسنطالبیبهارتهرانتهران

1514عزت الهطاهرپورنرگس تهرانتهران

171414ماشاالهطحانی فینیسمیه تهرانتهران

-15اصغرطراوتطاهره تهرانتهران

-16محمدرضاعاشوریهاجرتهرانتهران

151414شهرالهعبادی اسکستانمژگانتهرانتهران

-15حبیب الهعباسیزهراتهرانتهران

1614حبیب الهعباسیزینبتهرانتهران

16جعفرعباسیزهراتهرانتهران



16علیعزیزخانیمحبوبهتهرانتهران

17احمدعلیعزیزمحمدیفهیمهتهرانتهران

18یوسفعظیم لوی شانجانیهادیتهرانتهران

1614سلیمانعال الدینیامیرحسینتهرانتهران

-15رضاعلی یاریزهرهتهرانتهران

15آقاجانعلیامحمدتقیتهرانتهران

15حسینعلیزادهصادقتهرانتهران

1715سیدمحمدعیسی بیگینرگس ساداتتهرانتهران

17حسنغفورینوشینتهرانتهران

14سعدالهفتحیعلی تهرانتهران

181514ناصرفتوحیحمیدتهرانتهران

15محسنفدایی مولودیروح الهتهرانتهران

181615رحیمفرج الهمهدیتهرانتهران

16رحیمنرج آبادینادیاتهرانتهران

1715رشیدفرخندهعلیرضاتهرانتهران

16بهلولفردوسی خادمفاطمهتهرانتهران

17قاسمفرمهینی فراهانیعلیتهرانتهران

181615باباعلیفرهادیحدادتهرانتهران

191615محمدقاسمفروزش رفیعیزهراتهرانتهران

1414محمدفغفوریعباس تهرانتهران

16بهرامفالح پورمحمدتهرانتهران

15پرویزقاسمیکبریتهرانتهران

-15رضاقاسمیسجادتهرانتهران

151414غالمعلیقاضی میرسعیدسیده محبوبهتهرانتهران

-سیدغنیقاضی میرسعیدسیدمرتضیتهرانتهران

14علی رضاقائمیطاهاتهرانتهران

-14علیقدیریمعصومهتهرانتهران

-16رسولکاظمیسونیاتهرانتهران

--15منوچهرکاظمیمحمدتهرانتهران

-15علی اوسطکامران منشابراهیمتهرانتهران

171414محمدجعفرکرباسیحسینتهرانتهران

15رضاکرمیسمیراتهرانتهران

1714فضل الهکرمیشبنمتهرانتهران



14حسنکرمی نوریفاطمهتهرانتهران

14اکبرکریمی مارنانیالهامتهرانتهران

1814سروشکشفیعاطفهتهرانتهران

14یوسفکنعانی کاس احمدانیعلیرضاتهرانتهران

-15وهابکهزادیصالح تهرانتهران

16مهدیکوچک زادهزینبتهرانتهران

-ارسالنگردپوریاسمین تهرانتهران

1815محمدحسینگیسوییفاطمهتهرانتهران

14مرتضیلقمانینگارتهرانتهران

14محمدماستری فراهانیفاطمهتهرانتهران

181717رحیممبینی بنابامیررضاتهرانتهران

171616حجت الهمحبوبی فرراحلهتهرانتهران

-محمدعلیمحسنی اژیهفاطمهتهرانتهران

15بهروزمحمدبیگیامیدرضاتهرانتهران

15محمودمحمدقلیزهراتهرانتهران

1614بهمنمحمدیاکبرتهرانتهران

181816محمدباقرمحمدی قاسم قشالقیاصغرتهرانتهران

14داودمرادی دستجردییگانهتهرانتهران

14غالمحسینمستجابیزهراتهرانتهران

1614علیمعانیپریساتهرانتهران

16علیمعینی معین آبادینرگس تهرانتهران

19محمدمقدسپری نازتهرانتهران

1515عبدالرحمنمقیمیلیالتهرانتهران

14حسینمالعلیطنازتهرانتهران

14مهدیمنتظرقائمحسنتهرانتهران

1515احمدمنصوریعلیتهرانتهران

14ظهرابمهدی زادهرقیهتهرانتهران

14محمودمهدیان موغادیسمیراتهرانتهران

16احمدمهرابیپریساتهرانتهران

14میرقادرموسویمیناتهرانتهران

-سیدجوادموسویسیدعلیرضاتهرانتهران

-مرادمیربگامیدتهرانتهران

1914احمدمیرپنجمژدهتهرانتهران



-17محمدرسولمیرحسینی سیده مائدهتهرانتهران

14قنبرعلیمیرزائیراضیهتهرانتهران

2018عبدالهمیریسید محمدتهرانتهران

-حسینناصریزهراتهرانتهران

-15احمدنایبی اره جانپروانهتهرانتهران

181814علینجفیامیرتهرانتهران

-17مرتضینشتا علیعلیتهرانتهران

1414کامراننصیرپورنازنینتهرانتهران

1614رضانقدی وندمیناتهرانتهران

15سیدهادینواده قره سیدسحرالساداتتهرانتهران

1615علی اکبرنوریامیدتهرانتهران

1414اروجنیک سرشترحیمهتهرانتهران

181414غالمعلینیکو منظریامینتهرانتهران

15محمدجوادهمتیزینب تهرانتهران

15اصغرورزیده کار تهرانیمریمتهرانتهران

-سیاوشیادگارافسانهتهرانتهران

16محمدعلییزدانی فرد  مرجانتهرانتهران

15رضایوسف کالفیهدیتهرانتهران

15محمدرجبیوسف وندمنصورهتهرانتهران

-علی اکبربنیادپرویندماوندتهران

15هادیبهرامیعلیرضادماوندتهران

14علی محمدحمزئیزهرادماوندتهران

14مصطفیخان قیطاقیفاضلدماوندتهران

16علی مرادشصتیفاطمهدماوندتهران

1515تورجعالئیحسیندماوندتهران

1614داودوثوقیمنادماوندتهران

1915رضااسماعیلیمختاررباط کریمتهران

16غالمحسینجعفری مهرداود رباط کریمتهران

16محمودموالییگیتارباط کریمتهران

17فرض الهاعالییسحرشهر قدستهران

15محسناقایاریامیرمحمدشهر قدستهران

191814کرمآذریشمس الهشهر قدستهران

15عباسبنی اسدیمهریشهر قدستهران



16ولیپورخسرویسهیالشهر قدستهران

-حسینجودکیام البنینشهر قدستهران

14اسماعیلخاکبازستایششهر قدستهران

14اسماعیلخاکبازامیرحسینشهر قدستهران

14محمودخزلیمنصور شهر قدستهران

15ابراهیمخورسندفتانهشهر قدستهران

1514حیرانسپهوندیاعظم شهر قدستهران

-علیسعادتینازنینشهر قدستهران

-15علیسعادتیحسینشهر قدستهران

14رضی الدینشمشادمهریشهر قدستهران

1414صفرعلیظفری امینزهراشهر قدستهران

16رمضانعباسیسمیهشهر قدستهران

17رمضانعباسیزلیخا شهر قدستهران

15اسماعیلعبدینسترنشهر قدستهران

15اسماعیلعبدینرگس شهر قدستهران

-علیرضافاطمیحانیهشهر قدستهران

-محمدقاسمیرضاشهر قدستهران

-محمدهادیقاسمیستارهشهر قدستهران

-محمدقیصرپورمرضیهشهر قدستهران

15حسنمحمدی  اعظم شهر قدستهران

16علیمحمدی نزادرقیه شهر قدستهران

14رحمنمدنیفاطمهشهر قدستهران

1715جهانگیرنوابافسانهشهر قدستهران

-علی حسنابراهیمی مقدم مهران ریتهران

-14بوالفضلاحتمال سمیه ریتهران

15غالمرضااحمدی  کافشانی فاطمه ریتهران

1514سلیماناسدینجمه ریتهران

14اصغراکبری امیر حسین ریتهران

15محمد رضاآقا میرزا زینب ریتهران

14محمد عایبخشی مهدیه ریتهران

14سعیدبیاتیمحدثه ریتهران

--15میرزاپرنیامحد حسین ریتهران

-16علیتیموری مرتضی ریتهران



14حسنچراغیصباریتهران

-سخیحسن زادهحمیده ریتهران

16عباسعلیحسین پورمریمریتهران

14محسنخوشکار مهدیه ریتهران

15بهمندسی زادهراحلهریتهران

-محسنراستگویانزهرا ریتهران

1614عبدالستاررحیمیآرزو ریتهران

14محمدرسولی سمانه ریتهران

-احمدرضاعسلریتهران

-مهدیرضا زاده مریم ریتهران

16علی اکبررضائیانانسیه ریتهران

14رضارضوانی ثریا ریتهران

15فرهادرفعت جو سارهریتهران

15حسینزمانی بهاره ریتهران

-حسینسراینده هلیا ریتهران

14محمد مهدیسلیمانی محمد حسینریتهران

1614سید احمدسیادتاعظم السادات ریتهران

15نصرالهشاهچراغی طاهره السادات ریتهران

15نورالدینشریکمحمد ریتهران

14فرج الهشکری سیمین ریتهران

14وحیدطاهری یلدا ریتهران

17حسنعصمتی سارا ریتهران

14سید عادلعطاییزهرا ریتهران

1614حسین علیعموئیسمیه ریتهران

-حامدکربالیی رزا ریتهران

16سید طاهرکریمی محمد ریتهران

14محمد علیکوهی حسنیریتهران

14محمد علیگودرزی  فرد دانیال ریتهران

15رحیممجاور فریبا ریتهران

-محمد رضامحمد زاده زهرا ریتهران

-قدرت الهمظاهری طهرانی زهرا ریتهران

1614سید حسنموسوی نفیسه سادات ریتهران

14میر حسینموسوی مینا ریتهران



-عباسمومن زاده فرزانه ریتهران

-حسینمومن زاده فاطمه ریتهران

-محمدمیرزایی صغری ریتهران

-حسنهراتی فاطمه ریتهران

14کورشهیلی فاطمه ریتهران

14علیرضاابوالفتحیامیر علیشهریارتهران

14رضااحمدیمرضیه ساداتشهریارتهران

-1715علی محمدادیباننیماشهریارتهران

16ابولفضلافتخاریمریمشهریارتهران

1714عابدینامانییاسشهریارتهران

14حسنجباری موروییعطیه شهریارتهران

16حبیبحاجی سید جوادیبدر الساداتشهریارتهران

1816محمدرادیمریمشهریارتهران

15داوودرستم خانیپارساشهریارتهران

15عشق علیصاحبیافسانهشهریارتهران

1714علی رضاقربانیفاطمهشهریارتهران

15هیبتکرمیمهنازشهریارتهران

-یعقوبمرادی پیماننرگسشهریارتهران

1614علی اصغرمه ابادیفریماشهریارتهران

14علی رضامهر افرعسلشهریارتهران

1614عباسمیر مخملیالهه ساداتشهریارتهران

1714ملکنوذری پر شکوهنسیمشهریارتهران

16حسنواحدیحسینشهریارتهران

1815محمودوکیلی منشلیالشهریارتهران

14فتح اهللاروجیالهامقرچکتهران

15نبیانصاری فردسکینهقرچکتهران

14رحمتبابایی فرفرشتهقرچکتهران

16محمدباقریفایزه قرچکتهران

16اسالمباوفا حسین حاجلورقیهقرچکتهران

2019ایرجتاجیکمحمد رضا قرچکتهران

-تقیتاجیکمهر انگیزقرچکتهران

16باباخدادیرضاقرچکتهران

16رضادریا گردنیاقرچکتهران



15حافظعلیصباحیبهرامقرچکتهران

15رضاعافیشفاطمهقرچکتهران

16مرتضیعلی زادهمحمد قرچکتهران

15مصطفیعلیجان پور هلستانیروژیناقرچکتهران

15جاللقاسمیعرفانقرچکتهران

18سید موال مرادقربانی چاالبهمریم الساداتقرچکتهران

16محمد حسینکمره ایعلیرضاقرچکتهران

15رضا قلیکنعانی احمد بیگلومعصومهقرچکتهران

15فرشیدگل محمدی تکبالغنیلوفر قرچکتهران

14حسینمحمد هاشمیالهامقرچکتهران

15زیاد علیمحمودیصفیهقرچکتهران

16محمدمحمودییکتا قرچکتهران

15حواسمیریزهرهقرچکتهران

16محرمنصیری طایفهمحدثهقرچکتهران

15سعیدهاشمیسانازقرچکتهران

18محمدوکیلیالیاقرچکتهران

17پرویزاسماعیل بیگینرجسواحد امام علی تهران

17فتحعلیامیری کیارش واحد امام علی تهران

1817حسینبزاز طهرانیمریمواحد امام علی تهران

16عربعلیبیاتیسارهواحد امام علی تهران

14غالمعلیتک روستامیناواحد امام علی تهران

17مجیدرهبر آرمین واحد امام علی تهران

18علی اکبرروحانیسهیالواحد امام علی تهران

16احمدقالیشوریانمهدی واحد امام علی تهران

15حسنکریمیستایش واحد امام علی تهران

17حسین علیکیانی فردسعیدواحد امام علی تهران

18فریدالدینمشایخیمحمدرضاواحد امام علی تهران

18محمدنیک بختمحسنواحد امام علی تهران

16حاج خان امانیمحسنواحد انقالبتهران

16علی بدلیانزهرا واحد انقالبتهران

17مرتضی بالغت نیا فریدهواحد انقالبتهران

191514عزت اله پور بیرانوندشهرامواحد انقالبتهران

18محمد حسنینرگسواحد انقالبتهران



18محمد رضا خالقی طهورا واحد انقالبتهران 

15محمدعلی شوقانیمهدیواحد انقالبتهران 

1714ابوالقاسم شیرمحمد لواسانینسیمواحد انقالبتهران 

181715شمس الدین فرزام نیاساالرواحد انقالبتهران 

-16سید حسین قادری ارائی سید محمدمهدی واحد انقالبتهران 

18علیرضا قهرمانیمحمد مهدیواحد انقالبتهران 

16حمیدرضا مصدقیسحرواحد انقالبتهران 

15محمدرضا یوسفی سیال خوری نازنینواحد انقالبتهران 

1615رضااکبریانمحمد مهدیواحد انقالبتهران 

1715محمدصادقامامیمحمدحسین واحد انقالبتهران 

14عقیلامانیاسماء واحد انقالبتهران 

14محمدامیریزهرا واحد انقالبتهران 

-صفدرایمانیربابه واحد انقالبتهران 

14محمودرضاباباالررقیهواحد انقالبتهران 

15محمدکاظمبشارتیفاطمه واحد انقالبتهران 

14حمیدرضاجلیلوندهستیواحد انقالبتهران 

17خسروحمیدیانافشینواحد انقالبتهران 

-محمد حسینسقازادهمحمد اسمعیلواحد انقالبتهران 

16عباسشاهسوندمهدیواحد انقالبتهران 

-14علیطیبیلعیاواحد انقالبتهران 

191514سید محمدقاضی عسکرسید علیواحد انقالبتهران 

-افشینکاظمیرومیناواحد انقالبتهران 

-عباسمیرزایی چشمهسپیده واحد انقالبتهران 

-حسینیوسف بیگیمحمد مهدیواحد انقالبتهران 

1916حسینپور مهدیانمحبوبه واحد جیحونتهران 

1917حسینجعفریانحمزهواحد جیحونتهران 

1817محـسنصبوریپیمانواحد جیحونتهران 

1918محـمدمعتمدی رادملیکاواحد جیحونتهران 

1817ذبیح الهمــالمیثمواحد جیحونتهران 

1818یونسمیر کریمی نمینیمجتبیواحد جیحونتهران 

1818حسنهدف جوالهامواحد جیحونتهران 

16صفرعلیولیمحمدیمحسنواحد جیحونتهران 

1714نصرت الهیموتیمژدهواحد جیحونتهران 



1514غالمعلیبهبهانی نیاآذرواحد پردیستهران

14محمد زایرجعفریحسامواحد پردیستهران

14محمد زایرجعفریحسنواحد پردیستهران

-17ولی الهحبیبینگارواحد پردیستهران

14حیدرحنیفیزینبواحد پردیستهران

1614علی اکبردریاییزهراواحد پردیستهران

14محمد رضاریاضیعلیرضاواحد پردیستهران

15لیاقتسفیرزادهمحمدواحد پردیستهران

14مجیدصفریفروغواحد پردیستهران

1514محمدعلی آبادی فراهانیعلیرضاواحد پردیستهران

14صادقملک زادهیاسمنواحد پردیستهران

17احمدمنصوری فرمژگانواحد پردیستهران

14پرویزنظری زندیپگاهواحد پردیستهران

14خانعلیهدایتهویداواحد پردیستهران

14امیرجعفری زینب واحد دزاشیبتهران

15جاللجهان بخشی فاطمه واحد دزاشیبتهران

1816محمد حسنجوان بخت امیر  واحد دزاشیبتهران

15محمدعلیچیت ساز فاطمه واحد دزاشیبتهران

14عمیدحسامی منیبا واحد دزاشیبتهران

14ساسانحسین زاده زهرا واحد دزاشیبتهران

-سید محمدحسینی مریم سادات واحد دزاشیبتهران

-امیر علیحمیدیمحمد مهدی واحد دزاشیبتهران

16اکبرحیدری شبنم واحد دزاشیبتهران

15امیر اسماعیلحیدری منفرد حورا واحد دزاشیبتهران

14مرتضیخانی یاسمن واحد دزاشیبتهران

14سید امیرخونساری سیده ساقی واحد دزاشیبتهران

1514محمودخیر خواه ملیحه واحد دزاشیبتهران

14حسندانشمندی سارا واحد دزاشیبتهران

15حسندرستکار زاده قمصری ملیکا واحد دزاشیبتهران

14عباسدرمان احمد واحد دزاشیبتهران

14سید حسندهقان سید محمد واحد دزاشیبتهران

15محمدرضا پور زینبواحد دزاشیبتهران

14کیامرثرضایی مریم   واحد دزاشیبتهران



-علیرفسنجانی نیما واحد دزاشیبتهران

14جعفررنجبرزادهفاطمیا واحد دزاشیبتهران

1515قاسمروحانی عارفه واحد دزاشیبتهران

181714علیروغنی هامرتضی واحد دزاشیبتهران

14ذبیح اهللزاهدی پور کرمانیشهرزاد واحد دزاشیبتهران

15سید جوادزکیئی زهرا واحد دزاشیبتهران

14علیساعتچی فرگل واحد دزاشیبتهران

18سیروسسبزوارسعادت واحد دزاشیبتهران

14علیرضاسلیمانیپرنیان واحد دزاشیبتهران

14علیسلیمانی فاطمه واحد دزاشیبتهران

-علی رضاسلیمانی امین واحد دزاشیبتهران

14امیر عباسسماواتی سبا واحد دزاشیبتهران

14محمودشاه آبادی علی واحد دزاشیبتهران

14مجتبیشاهرخی زینب واحد دزاشیبتهران

14کاظمشمس دیبا بهروز واحد دزاشیبتهران

14محمدشیرازی صبا واحد دزاشیبتهران

1816جاللصاحب قلم فرحناز واحد دزاشیبتهران

14محمدرضاصالحی فهیمه واحد دزاشیبتهران

15حسینصفاری امیر بهادر واحد دزاشیبتهران

15عباسصفر زاده فاطمه واحد دزاشیبتهران

14مسعودطاهری لیال واحد دزاشیبتهران

-16سید خلیلطباطبائی یگانهزهره ساداتواحد دزاشیبتهران

-17محمدعارف پور طیبه واحد دزاشیبتهران

1615محمدعارف پور سحر واحد دزاشیبتهران

-امیرعبدالعلی ثنا واحد دزاشیبتهران

17محمودعبدالهی نمین یلدا واحد دزاشیبتهران

14مرتضیعزیزآبادی ریحانه واحد دزاشیبتهران

-اصبر علیعلیپور علی واحد دزاشیبتهران

1814محمد باقرعمرانی سهیال واحد دزاشیبتهران

14غالمحسینغیاثوند قزوینیسودابه واحد دزاشیبتهران

-علیفائض صدف واحد دزاشیبتهران

16بهروزفرجامشکیال واحد دزاشیبتهران

16قاسمفرخ سیری نادر واحد دزاشیبتهران



15وحیدفرهادی مائده واحد دزاشیبتهران

14محمدناصرقادری سهیل واحد دزاشیبتهران

14محمدقاضی فاطمه واحد دزاشیبتهران

15علیقانعی فاطمه صبا واحد دزاشیبتهران

16علیکاشانی وحید زهرا واحد دزاشیبتهران

16اسفندیارکاوه سمیرا واحد دزاشیبتهران

-محمدکریمیمحمد سجاد واحد دزاشیبتهران

-1815شهابکسراییفاطمه واحد دزاشیبتهران

14ابراهیم خلیلکفاشی فاطمه   واحد دزاشیبتهران

14حمیدکالهدوز زینب واحد دزاشیبتهران

1614هادیگوهری ستایش واحد دزاشیبتهران

16محمد حسینالمع پورحسنیواحد دزاشیبتهران

16رحمت اهلللشکری شفیعی نیلوفر واحد دزاشیبتهران

14میثممحمد حسنی رضوان واحد دزاشیبتهران

1916عباسمحمد لو آیسا واحد دزاشیبتهران

-محمدمحمدیان فائزه واحد دزاشیبتهران

15علیمحمودی حسنا واحد دزاشیبتهران

14علیمختاری زینب واحد دزاشیبتهران

181614علیرضامرشدی فردغزاله واحد دزاشیبتهران

14سید علیمصدق شیما واحد دزاشیبتهران

-1816محمد علیمعتق نگار واحد دزاشیبتهران

14سعیدموسوی مهدیه سادات واحد دزاشیبتهران

15سهرابمیر محمدی فاطمه سادات واحد دزاشیبتهران

-عزتمیرزا رحیمی بهروز واحد دزاشیبتهران

-جاللمیرزایی مرجان واحد دزاشیبتهران

-علی اکبرنائینی آسیه واحد دزاشیبتهران

-علینظر پور ماهان واحد دزاشیبتهران

-داوودنعمتی مهشید واحد دزاشیبتهران

171414مقصودنوروز وندنیما واحد دزاشیبتهران

هاشمی سیده فاطمه واحد دزاشیبتهران
سید محمد 

حسن
16

14سید مصطفیهاشمی کرمانی مریم واحد دزاشیبتهران

16خورخههرمان مارگاریتا واحد دزاشیبتهران

14سید محمودهمایونی سید علیرضا واحد دزاشیبتهران



15مهدیهوشنگی امیر علی واحد دزاشیبتهران

16سید محمودوکیل التجار آرمیتا واحد دزاشیبتهران

1815سید محمودابوالقاسمی سمیه واحد دزاشیبتهران 

1815علی شرفاحمدی زهرا واحد دزاشیبتهران 

17علی اکبراژدر شقایق واحد دزاشیبتهران 

15رضااسماعیلی مهتاب واحد دزاشیبتهران 

-15حسیناسمعیل حدادی نیلوفر واحد دزاشیبتهران 

14علی اصغرالیاسی شیرین واحد دزاشیبتهران 

17محمودامامی بهاره واحد دزاشیبتهران 

151414محمدامجد علی واحد دزاشیبتهران 

-علی محمدامیری بیتا واحد دزاشیبتهران 

18محمدامینانجم روز ندا واحد دزاشیبتهران 

-ناصرایزد فرد زهره واحد دزاشیبتهران 

1714مرتضیآقا مالئی مطهره واحد دزاشیبتهران 

1814علیرضاباقری زهرا واحد دزاشیبتهران 

-علیبلنبان کوروش واحد دزاشیبتهران 

14محمدبهبهانی زهرا واحد دزاشیبتهران 

15احمدبی طمع رستارا واحد دزاشیبتهران 

-بهرامبیغشدل فاطمه واحد دزاشیبتهران 

14احمدپور خانی لنگرودی فاطمه واحد دزاشیبتهران 

-15تجلی پور شادی واحد دزاشیبتهران 

14امیر حسینتقوی ملیکا سادات واحد دزاشیبتهران 

15رضاتقی بیک محمد رضا واحد دزاشیبتهران 

14محمدجعفر زاده علی واحد دزاشیبتهران 

1814محمودبنی اردالنمحمدواحد رسالتتهران

171514محمدحسینحسین پورجوادواحد رسالتتهران

1616حسینسلیمانی ملکانناصرواحد رسالتتهران

14مسلمسمندیشیرینواحد رسالتتهران

15غالمحسینگوهریسپیده واحد رسالتتهران

16محمودمیرزاییاکرم واحد رسالتتهران

15محمودنایب زادهمرجانواحد رسالتتهران

181514کریمنجفیمهدی واحد رسالتتهران

14سیدغالمحسینیوسف زادهسیده معصومهواحد رسالتتهران



14علی همتاعظمیفاطمه واحد شرقتهران

16سیامکاقبالیروژین واحد شرقتهران

14حسینامیدیمریم واحد شرقتهران

1716اکبرآفرینشسمیرا واحد شرقتهران

14ربیعبراتیانمنیرواحد شرقتهران

1515ولی الهبرهانیفاطمه واحد شرقتهران

14علیبهامیناواحد شرقتهران

16مهدیبهاری همدانیساجده واحد شرقتهران

14رضابیاتنسیم واحد شرقتهران

14علیرضابیگدلیمرضیه واحد شرقتهران

14امیرجمالیسارا واحد شرقتهران

14علیحقیقت خواه متین واحد شرقتهران

1715ماشاهللخدابخشیمحسن واحد شرقتهران

14محمدعلیخلیل نیاآسیه واحد شرقتهران

1615اخمددرگاهیمریم واحد شرقتهران

15علیرضارستمیفرزانه واحد شرقتهران

1514حمیدرضارضازادهفاطمه واحد شرقتهران

16ساسان فاطمه واحد شرقتهران

15علی اصغرسمیعی مقدم کیاناواحد شرقتهران

14احمدسیارسمیرا واحد شرقتهران

191714داوودشاهسون مصطفی واحد شرقتهران

1916ذکریاشجاعخدیجهواحد شرقتهران

15نصرت الهشهریاریاکرم واحد شرقتهران

15نادرصدقیرویا واحد شرقتهران

1714خدابخشصمدی کردآسیاییزهراواحد شرقتهران

17محمدرضاطباخفاطمه واحد شرقتهران

-احمدعظیمیفایزه واحد شرقتهران

14امیرفرزانهفاطمه واحد شرقتهران

14غالمحسینکثیریشهربانوواحد شرقتهران

-مسعودکوخاییسحرواحد شرقتهران

181714حسینکیانپورسانازواحد شرقتهران

1714غالمرضالرپورشراهیالههواحد شرقتهران

14حکیممردانی کیویاسرافیل واحد شرقتهران



-احمدمقیسه فاطمه واحد شرقتهران

-احمدمقیسه علی واحد شرقتهران

-حسیننجارزاده امیرمهدی واحد شرقتهران

-حسیننجارزاده امیرعلیواحد شرقتهران

14محمدجوادنجفیحمیده واحد شرقتهران

14محمودنوروز پورابیازنیشکوفه واحد شرقتهران

15جوادنیکخواهنرگس واحد شرقتهران

14غالمحسینواشقانی فراهانیمحمد واحد شرقتهران

14سیداحمدیزدانیفاطمه ساداتواحد شرقتهران

-1714نجاتاحتشامیاعظم واحد غربتهران

-مرادپیروزفرمهرنوشواحد غربتهران

-جمشیددمندهکیمیاواحد غربتهران

14علی اصغرراشدی اشرفیبهرامواحد غربتهران

-16مرتضیرجاییهوجیههواحد غربتهران

1814رحمت الهرحمانی قهرودیزهراواحد غربتهران

1714رحمت الهرحمانی قهرودیبتولواحد غربتهران

1514اسدالهطهرانی مویدپروانهواحد غربتهران

19عبدالهعلی جماعتمهدیواحد غربتهران

1514غالمرضافرد علیرضاییآیالرواحد غربتهران

14عباسفرمهینیمهنازواحد غربتهران

1614منصورکمالیمهانواحد غربتهران

14محمدعلیمجاهدیزهراواحد غربتهران

15علی اکبرمحمدیعلیرضاواحد غربتهران

201914حسام الدینوحدتشقایقواحد غربتهران

14احمداصفهانیهاحسینواحد فرمانیهتهران

14غالمرضااکرامی فرمرضیهواحد فرمانیهتهران

-1716حمیدبریریمحیاواحد فرمانیهتهران

1514عقیلبشیریمرضیه واحد فرمانیهتهران

171614سیدهادیحسینیحمیده ساداتواحد فرمانیهتهران

16خیرالهرهبری بخشایشجوادواحد فرمانیهتهران

14نعمت الهعباسیمهالواحد فرمانیهتهران

-حسنکاوهنداواحد فرمانیهتهران

-حسیننوروزی نوینمرضیهواحد فرمانیهتهران



171514صمدامیر راشدفرشتهواحد قلهکتهران

14احمدرضااوحدیشکوفاواحد قلهکتهران

1515محمدعلیتبریزی محمدرضا واحد قلهکتهران

1817غالمرضاجعفرینوشاواحد قلهکتهران

15محمدحسین پورمنصورهواحد قلهکتهران

191815حسینحیدریانمحسنواحد قلهکتهران

16سید احمدذوالفقاریفاطمهواحد قلهکتهران

14علی اصغررحیمی ارجمندمحمد نیماواحد قلهکتهران

17محمدطالبیلیالواحد قلهکتهران

15حسینعطائی آشتیانیشیواواحد قلهکتهران

16عزیزالهعالییحبیبواحد قلهکتهران

191815غالمرضاکتابفروشعلیواحد قلهکتهران

16حسینمحمدیمهساواحد قلهکتهران

181714اسماعیلنافه بوستانعلی اکبرواحد قلهکتهران

15حسننعمت گرگانیمجیدواحد قلهکتهران

1815عبدالمحمدچهاردولیمیتراواحد قیطریهتهران

15کورشحقیپارمیسواحد قیطریهتهران

1815علیخانی سانیچنداواحد قیطریهتهران

1514حسنصابر بهارهواحد قیطریهتهران

16علی اکبرعلیرضایی بافقیفاطمه واحد قیطریهتهران

1514مسعودملکیروژانواحد قیطریهتهران

17سید حسینحسینیمریم الساداتواحد مرزدارانتهران

17سید رضاسیدمشهدیسیده پگاهواحد مرزدارانتهران

15محمودمشکوتیالهامواحد مرزدارانتهران

میرمحمدیسیده ژالهواحد مرزدارانتهران
سید جالل 

الدین
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15علیرضاابوالحسنیامیرمهدیورامینتهران

16عبداهللاردستانی رستمیامیرحسینورامینتهران

191916عباساصیل فریدکریمورامینتهران

16احمدجعفریمرضیه ورامینتهران

16اصغرحربی منفردویداورامینتهران

17علیخلعت بریساراورامینتهران

16احمدرضوی زادهمحترم الساداتورامینتهران

17حسینشاه حسینیسمیهورامینتهران



16علیشاهسونآزیتاورامینتهران

17امیرحسینشیرازیمریمورامینتهران

15سیدعباسطباطباییسیدمحمودورامینتهران

-حمیدعبدیمطهرهورامینتهران

14حسینعرب سلمانیمهدیورامینتهران

15فرهودفیروزبخشکیمیاورامینتهران

16حسینکرمانشاهیفرنازورامینتهران

14حسینکنگرلومحمدامینورامینتهران

14حسینمحریزیناصرورامینتهران

1614ذبیح الهمحمدیاناسماعیلورامینتهران

14محسنمخلص آبادی فرهانیحدیثهورامینتهران

14زمانمه آبادیفرزانهورامینتهران

16رحیمنورپروانهحسینورامینتهران

17محمودمحمدی فرعلیرضابروجنچهارمحال و بختیاری

16خدادادمرادی حاجی آبادیمحمدرضابروجنچهارمحال و بختیاری

17رامینمنصوریآرمینبروجنچهارمحال و بختیاری

16محمد قلیکاویانیمعصومهبروجنچهارمحال و بختیاری

16خدادادمرادی حاجی آبادیمحمد رضابروجنچهارمحال و بختیاری

16رامینمنصوریآرمینبروجنچهارمحال و بختیاری

18خدا رحماحسان پورفریبابروجنچهارمحال و بختیاری

18ابراهیمبخشایشسید کمالبروجنچهارمحال و بختیاری

15یداهللملک محمدیبنفشهبروجنچهارمحال و بختیاری

15عزیز اهللآقا ابراهیمی  سامانیرضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

15محمدبهرامیاحمد رضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

19محمدبیگلری پور مریکیعیرضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

17حمزه علیحسینیزینبشهرکردچهارمحال و بختیاری

17هادیدرخشانیهانیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

19ابوالقاسمدایی جوادمجیدشهرکردچهارمحال و بختیاری

17شهرامراهنمابهارهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17علیرضایی سامانیراضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

18جوادرییسی دهکردیرسولشهرکردچهارمحال و بختیاری

16محمدسامانیامیر مهدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

19ناصر قلیسلیمانی سرشتمنصور شهرکردچهارمحال و بختیاری



14حجت اهللصادقیسلمانشهرکردچهارمحال و بختیاری

16شهرامصیدینرگسشهرکردچهارمحال و بختیاری

18محمدکیانیمحبوبهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سید محمودمحمدینگینشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سید مهدیمنافیانسید عباسشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علی اصغرنادریامیرشهرکردچهارمحال و بختیاری

17بیژنایزدیفاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16محمدبهرامیاحمد رضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

19محمدبیگلری پور مریکیعلی رضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

18داودجابر زادهعاطفهشهرکردچهارمحال و بختیاری

18سید باقرحسینی کاکلکیسیده فاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17علیرضایی سامانیراضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

18رضاانیانی.روستایی یگانهشهرکردچهارمحال و بختیاری

19ناصر قلیسلیمانی سرشتمنصور شهرکردچهارمحال و بختیاری

15شهرامصیدینرگسشهرکردچهارمحال و بختیاری

17ایرجکریمیپریاشهرکردچهارمحال و بختیاری

17محمدکیانیمحبوبهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علی اصغرنادریامیرشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سید مهردادافضلیسایگل ساداتشهرکردچهارمحال و بختیاری

16بهرامعلیامانی بنیفریباشهرکردچهارمحال و بختیاری

17علیرضاحسین پورهیلداشهرکردچهارمحال و بختیاری

18ناصرقلیسلیمانی سرشتمنصور شهرکردچهارمحال و بختیاری

16احمدطهماسبیانصفوراشهرکردچهارمحال و بختیاری

15امامقلیقنبریروح اهللشهرکردچهارمحال و بختیاری

15خدابلسکریمی کریوندایمانشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علیکیوانی هفشجانینداشهرکردچهارمحال و بختیاری

15عباسمحمد زادهرسولشهرکردچهارمحال و بختیاری

-رسولمحمد زادهآیداشهرکردچهارمحال و بختیاری

16مرادبراتیاشکانفارسانچهارمحال و بختیاری

18قدرت اهللرئیسی فیل آبادیزهرافارسانچهارمحال و بختیاری

16ستارفداییقدرتفارسانچهارمحال و بختیاری

16یگانهمرادی دشتکیهایدهفارسانچهارمحال و بختیاری

17افراسیابموساییمحسنفارسانچهارمحال و بختیاری



17عباسنادری فارسانیباقرفارسانچهارمحال و بختیاری

15مرادبراتیاشکانفارسانچهارمحال و بختیاری

15عباسنادری فارسانیباقرفارسانچهارمحال و بختیاری

15اللهرحمحیدرییوسففارسانچهارمحال و بختیاری

17محمد رضامحمدیحسنفارسانچهارمحال و بختیاری

18مهـدیزحمت کشامیرخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

17حسینساعدیمحمدجوادخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

16محمدتقیقلی زاده زهراخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

1617احمدعلیاسدالهیامیررضاقاینخراسان جنوبی

1918حسناکبری مطلقحمیدقاینخراسان جنوبی

17علیرضاحسن پورمحسنقاینخراسان جنوبی

18نوراحمدعابدینیابراهیمقاینخراسان جنوبی

17محمدکریمی مهنازبیرجندخراسان جنوبی 

19محمد محسندرکی فاطمه بیرجندخراسان جنوبی 

1515علی اکبررحمانی سمیه بیرجندخراسان جنوبی 

17سعیدحسین آبادیپوریابیرجندخراسان جنوبی 

17محمد ناصریوسفیان الهه بیرجندخراسان جنوبی 

19علیرضامحمـدی ملیحه طبسخراسان جنوبی 

20سید ابراهیممیــرزاده سید حسن طبسخراسان جنوبی 

1514احمدبرمغازهغزل تربت جامخراسان رضوی

1615شیر محمدپور گل محمدیخدیجهتربت جامخراسان رضوی

14ناصرجامی خواهمهدیهتربت جامخراسان رضوی

_جمشیدخلیلی زادهآیالرتربت جامخراسان رضوی

1515عبدالهسرور احمدیسعیده تربت جامخراسان رضوی

171614ولی محمدشجاعیهانیتربت جامخراسان رضوی

1718نظر احمدصادقیمحمد جلیل تربت جامخراسان رضوی

1715عبدالحمیدفراهانیسمیهتربت جامخراسان رضوی

171614غالم فاروقیوسفینویدتربت جامخراسان رضوی

14محمدادبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

17رضااکبریسجادتربت حیدریهخراسان رضوی

16اله قلیباباییمهدیتربت حیدریهخراسان رضوی

17میثمتاتاریامیر محمدتربت حیدریهخراسان رضوی

1715رحمت اهللچراغ مغانام البنینتربت حیدریهخراسان رضوی



18قربانراعیابوالفضلتربت حیدریهخراسان رضوی

18مجیدرمضانپوربهارهتربت حیدریهخراسان رضوی

15اسداهللساالریفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

18علی اکبرصاعدیالههتربت حیدریهخراسان رضوی

-جوادعباسپورسبحانتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدقدوسیمهدیتربت حیدریهخراسان رضوی

1817محمدرضامنتظرتربتیزهرهتربت حیدریهخراسان رضوی

17غالمعلیمعلمفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

15علیمسعودنژادمائدهتربت حیدریهخراسان رضوی

-مهدیمجیدزادهزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

1815سیدرضایوسف زادهملیحهتربت حیدریهخراسان رضوی

16علیرشیدیسهاخلیل آبادخراسان رضوی

15مهدیصمیمیمحمدسپهرخلیل آبادخراسان رضوی

15حسینطاهریانابوالفضلخلیل آبادخراسان رضوی

15علی اصغرفیروزه چیامیرعباس خلیل آبادخراسان رضوی

15هادیعزیزیساجدهخلیل آبادخراسان رضوی

15محمدحسنمغنی زاده ترشیزیمهدیخلیل آبادخراسان رضوی

17حسیننادریمحسن خلیل آبادخراسان رضوی

14عبدالحکیمبرانیعاطفه خوافخراسان رضوی

15محمدآذرشبفاطمهسبزوارخراسان رضوی

15ابوالقاسمابریشمیایلیاسبزوارخراسان رضوی

-ابوالقاسمابریشمیارمیاسبزوارخراسان رضوی

15حسیناستیریاشکانسبزوارخراسان رضوی

1815علیرضاایزیمهساسبزوارخراسان رضوی

1716مرتضیبازقندیملیحه سبزوارخراسان رضوی

14علیبروغنیزهراسبزوارخراسان رضوی

17حسینبه بینباتیسسبزوارخراسان رضوی

15احمدجعفری نسبمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

15عباسجلینیحسینسبزوارخراسان رضوی

20رجبعلیحکمت پورحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

15مهدیدانش نیاآیداسبزوارخراسان رضوی

1716حسندلبریمرتضیسبزوارخراسان رضوی

17غالمرضادولت آبادیرویاسبزوارخراسان رضوی



15محمدرازقندیهانیه سبزوارخراسان رضوی

1815ابراهیمربیعی فرفاطمهسبزوارخراسان رضوی

17حبیب الهرحمان پناهعلی سبزوارخراسان رضوی

-مرتضیرنجکشمحدثهسبزوارخراسان رضوی

20علی اکبرزارع طزرقیاعظمسبزوارخراسان رضوی

18قاسمزرقیمریم سبزوارخراسان رضوی

14حیدرطاهریهستیسبزوارخراسان رضوی

16علیظهوری تالیمسعودسبزوارخراسان رضوی

15حسینعامرقمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

2016عباسفتحی ششتمدمحسنسبزوارخراسان رضوی

19عباسفقیهینگارسبزوارخراسان رضوی

181515علی اصغرفیروزفرراضیهسبزوارخراسان رضوی

14سیداحمدفیض آبادیزهراسبزوارخراسان رضوی

16احمدکمالی نیامژگانسبزوارخراسان رضوی

15هادیکیانی صفتزهراسبزوارخراسان رضوی

1614احمدرضاکیوانفرحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

16محمدمجیدی فردمهریسبزوارخراسان رضوی

16ابراهیممیرزاییثمینسبزوارخراسان رضوی

17محمدمهدیمیرصباغمحمدامیرسبزوارخراسان رضوی

15قاسمنامنیصباسبزوارخراسان رضوی

15حسیننایب یزدیمحمدمصطفیسبزوارخراسان رضوی

1514غالمرضانجم الدینمریمسبزوارخراسان رضوی

1715غالمرضانجم الدینمرضیهسبزوارخراسان رضوی

15ناصروحدتیسهیل سبزوارخراسان رضوی

15عبدالحسینامیری دلویینرگسسرخسخراسان رضوی

14ذبیح اهللاسالمیعالیهسرخسخراسان رضوی

-علی اکبراسماعیلیعصمتسرخسخراسان رضوی

14حسینبلوکیماه منیر سرخسخراسان رضوی

191616علیحشمتیمحمد رضاسرخسخراسان رضوی

15میکاییلجهانگیریسمیهسرخسخراسان رضوی

16وحیدگرمرودیشادیسرخسخراسان رضوی

-محمد حسینفرخ نیاسمیهسرخسخراسان رضوی

-مهدینایینیفاطمهسرخسخراسان رضوی



-1814نوروزباقریمرادعلیقوچانخراسان رضوی

-حسینحسین زادهطاهره قوچانخراسان رضوی

18مهدیقریبمهساقوچانخراسان رضوی

15محمداکبرنزادفاطمهکاشمرخراسان رضوی

15برات اهللجمعه زادهامنهکاشمرخراسان رضوی

14منصورشوکتیمیرحسینکاشمرخراسان رضوی

1815رضاشهابیپریاکاشمرخراسان رضوی

2015محمد حسنصنعتیبهارهکاشمرخراسان رضوی

15محمدعلی محمدی مکیلیالکاشمرخراسان رضوی

17علیعمارتیرئوفهکاشمرخراسان رضوی

15قاسمغالمپورزهراکاشمرخراسان رضوی

-علی اکبرقادرنژادآینازکاشمرخراسان رضوی

15حسینمهدیزادهمیتراکاشمرخراسان رضوی

-سعیدنورافشاناشکانکاشمرخراسان رضوی

17علی اکبراسماعیلیساراگنابادخراسان رضوی

-محمد امینبخشی بروناکرمگنابادخراسان رضوی

19محمد سعیدخواجه نظرفاطمهگنابادخراسان رضوی

1816ابراهیمزمانینجمهگنابادخراسان رضوی

1916حسینسبزه نوقابیزهراگنابادخراسان رضوی

15شکرالهشریفیجلیلگنابادخراسان رضوی

16محمد حسینصادقیوجیههگنابادخراسان رضوی

-غالمرضاعلیدوستطاهرهگنابادخراسان رضوی

15سیداسدالهآل رسولمحدثه ساداتمشهدخراسان رضوی

1515علیرضاابدالی تکلوتکتممشهدخراسان رضوی

14علی اکبرابراهیم زادهمریممشهدخراسان رضوی

-غالمعباسابراهیم زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

16قاسماحمدی حصارمحبوبمشهدخراسان رضوی

-جواداخالقی پورژابیزمشهدخراسان رضوی

171514عباساخوانمحمدمشهدخراسان رضوی

-علیاردکانیهلیامشهدخراسان رضوی

14جواداسدیریحانهمشهدخراسان رضوی

16بهروزاستوارعلیرضامشهدخراسان رضوی

14حمیدرضااسحقیسهیلمشهدخراسان رضوی



171617سیروساشرفی ابرکوهزهرامشهدخراسان رضوی

14مهدیاشرفیان کفاشمهسامشهدخراسان رضوی

1716سیدمحموداصغریناهیدساداتمشهدخراسان رضوی

16محمدکاظمافتتاحی فرمونسمشهدخراسان رضوی

-رضاامیریمهدیمشهدخراسان رضوی

171516احمدایران دوستمحمدمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرایرانی خواهمحدثهمشهدخراسان رضوی

17عبدالحسینبانی خیروحیدهمشهدخراسان رضوی

15مرتضیبذرافشانامیرعلیمشهدخراسان رضوی

-محمدناصربراتیمحمدقاسممشهدخراسان رضوی

-قنبربراتی مقدمنرگسمشهدخراسان رضوی

14شاهینبرجسته ثانیغزالهمشهدخراسان رضوی

17فرهادبرزگرزینبمشهدخراسان رضوی

1714علی اکبربزرگ منشعطیهمشهدخراسان رضوی

1615جعفربغیشنیمائدهمشهدخراسان رضوی

15سعیدبقائیملیحهمشهدخراسان رضوی

2017محمدحسینبهروزیانشیالمشهدخراسان رضوی

1617سید حسنبهزادیانآزادهمشهدخراسان رضوی

18علی اصغربیاتسمیهمشهدخراسان رضوی

--قاسمپرهیزکارآمنهمشهدخراسان رضوی

17جوادپورخاکفهیمهمشهدخراسان رضوی

14محمدرضاپویافرمریممشهدخراسان رضوی

15یحییپهناورمحسنمشهدخراسان رضوی

1814غالمرضاتاج پورناهیدمشهدخراسان رضوی

18یعقوبعلیتبوار حیدرآبادیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15غالمحسینترابیزهرامشهدخراسان رضوی

1818اصغرتیموریصغرامشهدخراسان رضوی

-17عبدالرحمانجعفرزاده طرقدریسمیرامشهدخراسان رضوی

14محمد ابراهیمجعفریمحمدمشهدخراسان رضوی

16اصغرجالئی پوستین نیانرضامشهدخراسان رضوی

171617علی اکبرحاجی زادهجعفرمشهدخراسان رضوی

14غالمحاجی زاده نامقیشمس الدینمشهدخراسان رضوی

--امیرعبدالهحبیب زاده شجاعیسیدرضامشهدخراسان رضوی



14سید هاشمحسینی ایوریسید ابوالحسنمشهدخراسان رضوی

14سیدمحسنحسینی زادهسیدعبدالهمشهدخراسان رضوی

15یحییحسینی فرمهتابمشهدخراسان رضوی

15سید ابوالقاسمحسینی قلعه نویسید محمدمشهدخراسان رضوی

17سیدعلیحسینیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

201915کاظمخالقی رادروح الهمشهدخراسان رضوی

1718علیخاوریزهرامشهدخراسان رضوی

1514عباسخاوریمرتضیمشهدخراسان رضوی

-علیخبیریزهرامشهدخراسان رضوی

15محمدعلیخراشادی زادهربابهمشهدخراسان رضوی

14علیخرسندیگانهمشهدخراسان رضوی

-14محمودرضاخرم فرخدحسینمشهدخراسان رضوی

151616کاظمخزاعیکوروشمشهدخراسان رضوی

14علیخسرویقمرمشهدخراسان رضوی

-14علیخیرالهیمریممشهدخراسان رضوی

-حسینداودیاثمرمشهدخراسان رضوی

16سیداشرفداودیسیده منصورهمشهدخراسان رضوی

1615غالمرضادره کیتکتممشهدخراسان رضوی

15حسیندل آرامیانمحمدمشهدخراسان رضوی

1615رجبعلیدولت آبادیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

17علیرضادهقانوحیدهمشهدخراسان رضوی

1614علی اصغردهقانی فیروزآبادیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15قدرت الهده مردهزهرهمشهدخراسان رضوی

15رضاقلیراستگویی چاوشلوزهرامشهدخراسان رضوی

14علی محمدرحمتینسرینمشهدخراسان رضوی

18ابوالفضلرحیمی نژادسرابیالینامشهدخراسان رضوی

14موسیرشیدخشتصیادمشهدخراسان رضوی

16رمضانعلیرسولیزهرهمشهدخراسان رضوی

181514محمدرضااهرابیآتیکهمشهدخراسان رضوی

15ابراهیمرضازادهآمنهمشهدخراسان رضوی

14غالمرفاهیزهرامشهدخراسان رضوی

15حسنرمضانی اولنینامشهدخراسان رضوی

1917علیروحانی مقدمپریسامشهدخراسان رضوی



-محمدرضارئوفی فردتسنیممشهدخراسان رضوی

15علی اکبرزارعیمائدهمشهدخراسان رضوی

14سیدعبدالهزجاجیسیدحمیدمشهدخراسان رضوی

15علیرضازهیدیزینبمشهدخراسان رضوی

1720محمودسدیری جلیلیغزالهمشهدخراسان رضوی

15امرالهسقالطونفاطمهمشهدخراسان رضوی

1617محمدسلطانینسرینمشهدخراسان رضوی

15علیسلیمانیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-1616سیدکمالسیدحسینینیرهمشهدخراسان رضوی

14علی اصغرشاهیمهدیمشهدخراسان رضوی

15نظام الدینشبانآرزومشهدخراسان رضوی

15غالمحسینشرفیشرارهمشهدخراسان رضوی

15غالمرضاشریفی پناهحجتمشهدخراسان رضوی

2018رضاشریفیفریبامشهدخراسان رضوی

15محمدحسینشفیعیراضیهمشهدخراسان رضوی

-15محمدتقیشفیعیمهالمشهدخراسان رضوی

1514محمدصابریصاینامشهدخراسان رضوی

14اکبرصادقی حصارمهدیمشهدخراسان رضوی

16حسینصادقی خواهفاطمهمشهدخراسان رضوی

-مقدادصالحیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15سیدمحمدصانعیسیده سارامشهدخراسان رضوی

14هاشمصحراگردسارامشهدخراسان رضوی

14غالمرضاضیافتی کفشدوزلیالمشهدخراسان رضوی

1616ناصرطویلیفریبامشهدخراسان رضوی

14علیعابدزادهاعظممشهدخراسان رضوی

16حمیدرضاعباس نژادامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

16حمیدرضاعباس نژادمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

14اصغرعباسیمهسامشهدخراسان رضوی

15قاسمعبداله زادهحانیهمشهدخراسان رضوی

14مجیدعجمیعلیرضامشهدخراسان رضوی

1415نادرعسکرفائزهمشهدخراسان رضوی

-غالمحسنعطاییفیروزمشهدخراسان رضوی

14جعفرعظیمیفاطمهمشهدخراسان رضوی



15سید حسنعلویخدیجهمشهدخراسان رضوی

181716علی اصغرعلی اکبرزادههادیمشهدخراسان رضوی

17محمدعلیزادهفهیمهمشهدخراسان رضوی

-15قربانغفوریمهسامشهدخراسان رضوی

202017علی جمعهغالمیاحمدمشهدخراسان رضوی

201414هادیفدائی امرقانعاطفهمشهدخراسان رضوی

15عباسفدائیانجوادمشهدخراسان رضوی

14قربانعلیفداییبهارهمشهدخراسان رضوی

14محمدفراهیمهریمشهدخراسان رضوی

15محمدفرشچی مشهدیفرح زادمشهدخراسان رضوی

201616علی اصغرفرهمندفاطمهمشهدخراسان رضوی

17رحمانعلیقادریمرضیهمشهدخراسان رضوی

16رضاقربان زادهعرشیانمشهدخراسان رضوی

2016عباسقلی زادهمحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

17محمدرضاقنبریانمعصومهمشهدخراسان رضوی

1514یدالهکارگرغالمعباسمشهدخراسان رضوی

16علی اصغرکامل کاردهمعصومهمشهدخراسان رضوی

16محمودکارگزارمیترامشهدخراسان رضوی

14سید حسینکاظمیانسیده ریحانهمشهدخراسان رضوی

191615سیدصادقکبریاییسیدعلیرضامشهدخراسان رضوی

14ابوالحسنکرمی همدانیانحسینمشهدخراسان رضوی

-محمدحسینکریمیهادیمشهدخراسان رضوی

1715جاللکریمی میل کاریزناهیدمشهدخراسان رضوی

15محمدهاشمکوشامحمدآرمینمشهدخراسان رضوی

201515کاظمگلستانیفهیمهمشهدخراسان رضوی

15ابوالقاسمگواهیسمانهمشهدخراسان رضوی

181616محمدحسنماهوریاکرممشهدخراسان رضوی

18براتعلیمبارکیسمیهمشهدخراسان رضوی

16غالمرضامحسن پورمائدهمشهدخراسان رضوی

15جوادمحمدزادهرضوانمشهدخراسان رضوی

1817رجبمحمدزادهزهرهمشهدخراسان رضوی

15مجیدمحمدزادهسمانهمشهدخراسان رضوی

17رضامحمدنژادزهرامشهدخراسان رضوی



201717سیدمحمدمحمدیانسیه ساداتمشهدخراسان رضوی

19اسکندرمحمدیفاطمهمشهدخراسان رضوی

18سید محسنمحمدی موسویزهراساداتمشهدخراسان رضوی

14محمدعلیمددی فرگیحامدمشهدخراسان رضوی

16محمدمردانیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

1715محمد رضامردپورهادیمشهدخراسان رضوی

15حسینعلیمرشدلواعظممشهدخراسان رضوی

14رسولمصطفی زادهپارسامشهدخراسان رضوی

14محمدباقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی

-محمد رضامقرونحمیدمشهدخراسان رضوی

-15حمیدمالحسین بنکدارفاطمهمشهدخراسان رضوی

18محمودممی نژادقلعه جوقیپریسامشهدخراسان رضوی

-ابوالفضلمنظمی برهانیکوثرمشهدخراسان رضوی

16سیدعلیموسوی پاکدل طرقبهسیده فاطمهمشهدخراسان رضوی

17سیدعلیموسوی پاکدل طرقبهسیده مریممشهدخراسان رضوی

15مسعودمویدی بنانفاطمهمشهدخراسان رضوی

16رضامهردادهاجرمشهدخراسان رضوی

201619سیدهاشممیربهرسیسیدحسنمشهدخراسان رضوی

16صفرعلینارنجیانپرستومشهدخراسان رضوی

15سیدحسننقیبی نسریسیده زکیهمشهدخراسان رضوی

14محمدنمازیمریممشهدخراسان رضوی

201616حمیدرضانورشهرکیفاطمهمشهدخراسان رضوی

191516حمیدرضانورشهرکیندامشهدخراسان رضوی

-19ناصرنویدینیلوفرمشهدخراسان رضوی

-یحییواژگوغنچهمشهدخراسان رضوی

16جوادوفائیعرفانمشهدخراسان رضوی

2018براتعلیولوییسارامشهدخراسان رضوی

-علی اصغرهاجری بجدمحبوبهمشهدخراسان رضوی

20سیدحمیدهاشمیسیده فائزهمشهدخراسان رضوی

2015سیدفرهادهامونیسیده یاسمینمشهدخراسان رضوی

14غالمعلیهوشمندوجیههمشهدخراسان رضوی

15محمودپسندیدهپدراممه والت خراسان رضوی

17علی اکبردهقان  مکاریمحمد علیمه والت خراسان رضوی



15محمدنواییماهان مه والت خراسان رضوی

-محمدحیدربیگیطاهامه والت خراسان رضوی

16علی اکبردهقان مکاریغالمرضامه والت خراسان رضوی

-محمد کاظمعسکریعلیمه والت خراسان رضوی

14مهدیمرادییحییمه والت خراسان رضوی

-کاظممهدیزادهمهدی مه والت خراسان رضوی

14رضادانشجوریحانهمه والت خراسان رضوی

2015محمدعابدیمریمبردسکنخراسان رضوی 

2015محمداژنگسمیهبردسکنخراسان رضوی 

2015رجبعلیبهاریمرضیهبردسکنخراسان رضوی 

201615علیکریمیموسیبردسکنخراسان رضوی 

2015ابراهیمفارسیام البنینبردسکنخراسان رضوی 

18علیابراهیمی نادیانیشابورخراسان رضوی 

2017مصیبامینیسکینه نیشابورخراسان رضوی 

16حسین اصغرامینیایماننیشابورخراسان رضوی 

17مصیبامینی عذرانیشابورخراسان رضوی 

18احمدآتشیسعیدنیشابورخراسان رضوی 

2015مجیدباغنوی مهدینیشابورخراسان رضوی 

2015غالمرضابلبلی یاسمن نیشابورخراسان رضوی 

19هادیبهروزیهروزبهنیشابورخراسان رضوی 

14علیبیات ترکمحمدمهدینیشابورخراسان رضوی 

1914هادیبیاتی غزل نیشابورخراسان رضوی 

15غالمحسینپیروزمندمهدینیشابورخراسان رضوی 

1614علیرضارضاییفرزانهنیشابورخراسان رضوی 

181715ابوالقاسمرنگانی اسماءنیشابورخراسان رضوی 

1814علی اکبرسلیمانی صالحنیشابورخراسان رضوی 

19حسینسلیمانی مهدیهنیشابورخراسان رضوی 

17مهدیسلیمانی توحیدنیشابورخراسان رضوی 

15محمدحسینسوقندی کیانانیشابورخراسان رضوی 

16علیشرفی پورمحسن نیشابورخراسان رضوی 

2016علیرضاضعیفی نجمهنیشابورخراسان رضوی 

19براتعلیکلیدری نرگس نیشابورخراسان رضوی 

19حسنلطفی زینبنیشابورخراسان رضوی 



191714رجبعلیماماتمهدینیشابورخراسان رضوی 

17عباسمژدکانلووحید نیشابورخراسان رضوی 

14ابراهیممطهریان مهسا نیشابورخراسان رضوی 

1815ولیالهیناهیدبجنوردخراسان شمالی

181917سیدجعفررضاییسیدمحمدبجنوردخراسان شمالی

15محمدسعادتیفرحناز بجنوردخراسان شمالی

17جعفرقلیشریفی نژادفرشتهبجنوردخراسان شمالی

15محمد علیعبدی ایرجمحمدتقیبجنوردخراسان شمالی

15محمدغفاری مقدمالههبجنوردخراسان شمالی

161514محمدغالمیعباسبجنوردخراسان شمالی

15عباسغالمیمریمبجنوردخراسان شمالی

15رضاقورچیعاطفه بجنوردخراسان شمالی

15عقیل محمدمجردیحمیدبجنوردخراسان شمالی

1715زکریاناظریابراهیمبجنوردخراسان شمالی

201916محمدآذریحسنشیروانخراسان شمالی

16یحییاکبری چپهمریمشیروانخراسان شمالی

1718امان الهجعفرزادهفاطمهشیروانخراسان شمالی

16علی اصغرجعفریانفاطمهشیروانخراسان شمالی

17مجیدحاجی زادهفاطمهشیروانخراسان شمالی

14علی اکبردارهامیرحسینشیروانخراسان شمالی

16حسینعارفیفاطمهشیروانخراسان شمالی

16ابوالقاسمعبادت پور شیروانمهنازشیروانخراسان شمالی

17احمدقربانیفاطمهشیروانخراسان شمالی

18علی حسینجاویدیمریمفاروجخراسان شمالی

18خسروخیری طرقبهشبنمفاروجخراسان شمالی

14عباسعلیرباطیمهدیفاروجخراسان شمالی

15علیمرادکاظم زادهمریمفاروجخراسان شمالی

15محمدقربانیانفائزهمانه و سملقانخراسان شمالی

18حسینابوعلیراحیلامیدیهخوزستان

171715عبداالمیرخلیل زادهاحمدامیدیهخوزستان

1716شمسسالخوردفرخندهامیدیهخوزستان

191715نوازشیبانلوشاهرخامیدیهخوزستان

14مهدیعلیزاده اصلریحانهامیدیهخوزستان



161615کریمعلیزاده اصلمهدیامیدیهخوزستان

17فضل اهللقنواتیانراضیهامیدیهخوزستان

17اسکندرمروتیسعیدامیدیهخوزستان

1718محمدمشورتیعبداالمیرامیدیهخوزستان

17صفقلیمهدی نژادلیالامیدیهخوزستان

14حمیدرضادهقانیریحانهاندیمشکخوزستان

16علیدالوندمحمدمتیناندیمشکخوزستان

15جهانبخشراقاکرماندیمشکخوزستان

14رضاقلیجان محمدیحجتاندیمشکخوزستان

14نورمحمدگنجیپارمیساندیمشکخوزستان

17رضاقلیگلسرخیانفرشاداندیمشکخوزستان

14کرامتعباسیآریااندیمشکخوزستان

1716عصمت الهمراد پورفاطمه اندیمشکخوزستان

16قاسممهدی نژادفاطمه اندیمشکخوزستان

17اسماعیلنجفیانمحمداندیمشکخوزستان

14محمدرضانوروزیمهرشیداندیمشکخوزستان

14سیدعباس آل محمدمهرنازاهوازخوزستان

161514محمدرضااحمدینرگساهوازخوزستان

161514محمدرضااحمدیزینباهوازخوزستان

171716مرتضیاحمدی نژاداسمائیلاهوازخوزستان

18قائداسالمی نسبزینباهوازخوزستان

15حمیدالهاییعباساهوازخوزستان

15رسولاورکآریااهوازخوزستان

15عادلایرانی اصلزینباهوازخوزستان

1514محمدرضاایزدیانریحانهاهوازخوزستان

1615محمدآخوندمرجاناهوازخوزستان

1617کاظمبصیریمریماهوازخوزستان

14عبدالحسینبن معالسعیداهوازخوزستان

1515حسینپرکارفاطمه معصومهاهوازخوزستان

1515حسینپرکارمحمد مهدیاهوازخوزستان

181617محمدتقیپوربهزادیمحمداهوازخوزستان

1716جوادتابان فرمهسااهوازخوزستان

14عبدالزهراتابعیمریماهوازخوزستان



16غالمعباسجانبی پورمازیار اهوازخوزستان

181617سید محمدجاویدسیدمحمدحسیناهوازخوزستان

181718محمدرضاجهانیحجتاهوازخوزستان

14حسنحاجی شاهوردیفریدهاهوازخوزستان

17علی مرادحشمتی فرمحمداهوازخوزستان

16منصوردرعلیعرشیااهوازخوزستان

16اسفندیاردودانگهراحلهاهوازخوزستان

17روح الهدهقانسانازاهوازخوزستان

-مهدیرستگارامیداهوازخوزستان

1514محمدرضاییمبینااهوازخوزستان

17ناصرروحیانمحسناهوازخوزستان

1414روح الهزارعیرومینااهوازخوزستان

16ارجسلیمانیعبد الحمیداهوازخوزستان

1614محمدحسینشکراللهیمهیناهوازخوزستان

14کمالشهریاریپارسااهوازخوزستان

1716محمدعلیصادقی نژادمریماهوازخوزستان

1916منصورصفارزادهمحمداهوازخوزستان

16عیدیصیاحیعلیاهوازخوزستان

15علیظفر پورفاطمهاهوازخوزستان

1617داریوشعلویایلنازاهوازخوزستان

1614حسینعلی مرادزادهمینااهوازخوزستان

15محمدفرهی نیاحسیناهوازخوزستان

14محمدرضاقدک پورمریماهوازخوزستان

1616مهدیقدوسیفاطمهاهوازخوزستان

1615عبده محمدقربانیزهرااهوازخوزستان

16عبدالحسنقطبی زادهنادراهوازخوزستان

15علیکاظم زادهمریماهوازخوزستان

171718یداهللکردفاطمهاهوازخوزستان

-14علیگلشاهفاطمهاهوازخوزستان

14حسینالله زادهمحمداهوازخوزستان

1715احمدلیاقت پورفروغاهوازخوزستان

15رجبعلیمحسنیفاطمهاهوازخوزستان

1715مهرانمرادی بیرگانیهستیاهوازخوزستان



14نصرتمظلوم زادهمریماهوازخوزستان

15صباحموسویاللهاهوازخوزستان

16امامقلیموالیی بیرگانیمرضیهاهوازخوزستان

17حسینوناییحسناهوازخوزستان

15هژیرویسی شیخ رباطسمیهاهوازخوزستان

18علی دادفرهادنژادآرزوایذهخوزستان

171915محمدرضامهری دهنوعزت اله ایذهخوزستان

18خداداداسکندریالهامآبادانخوزستان

1716عبدالغفورترابیزهرهآبادانخوزستان

18سیدعباسذبیحی مداحسیدمحسنآبادانخوزستان

1616پیرزادعبدالهیساراآبادانخوزستان

1717هاشمناصریانابتسامآبادانخوزستان

18بمونیچرامیعیسیآغاجاریخوزستان

17یونسآتشیمحمد جوادآغاجاریخوزستان

201920محمدجعفرآموزگارمحسنآغاجاریخوزستان

15احمدقدیمینداآغاجاریخوزستان

17عوضبشارسکینهآغاجاریخوزستان

1716سیدعبدالحسینشوکتیسیده آسیهآغاجاریخوزستان

14مجیدزفوری پورسوگندآغاجاریخوزستان

16جهانبخشفرازمندزهرهباغملکخوزستان

16سرفرازکردیاناعظمباغملکخوزستان

14عبداهللگراوندصفوراباغملکخوزستان

19دیدارقلیزنگنه نیامازیارباغملکخوزستان

1515عبدالحسینپورمحمدخدیجهبندر امام خمینیخوزستان

15عبدالرضاخلوی زادهسجادبندر امام خمینیخوزستان

14صالحعسکری پویاعزیز بندر امام خمینیخوزستان

1514علیرضاکریم زادهمحمد ارسالنبندر امام خمینیخوزستان

181618غالمحسینعبدالوندیوسفبندر امام خمینیخوزستان

15محمودگله داریامیرمهدیبندر امام خمینیخوزستان

1514علیرضااحمدیان پورغالمرضابهبهانخوزستان

15محمد علیاعتبارمعین الدینبهبهانخوزستان

-اسداهللاعتبارفرزانهبهبهانخوزستان

1414فالمرزاکبریشیوا بهبهانخوزستان



15نعمت الهامینیمعصومه بهبهانخوزستان

1514ماشاهللبختناهیدبهبهانخوزستان

1516نعمت اهللپاداممحمد حسنبهبهانخوزستان10

1516عابدینپور صالحانسپیده  بهبهانخوزستان

-لطف اهللترزباننگاربهبهانخوزستان

15یارمحمدچماشیانیآزیتابهبهانخوزستان

-سیدمسلمسیادتثنا ساداتبهبهانخوزستان

16کمالشریعت جعفریمینابهبهانخوزستان

14مهدیصادقیانستایشبهبهانخوزستان

15علی اصغرقوامی صفافاطمهبهبهانخوزستان

16حبیب اهللقنواتیانزهرهبهبهانخوزستان

-صاحب کدخداعسلبهبهانخوزستان

151514جهانگیرکشت زرمحمدبهبهانخوزستان

14صدرالدینمحقق شریفیمنصوره بهبهانخوزستان

14غالمرضامحمودی نیاریحانهبهبهانخوزستان

15علیمعمارزادهفاطمهبهبهانخوزستان

16مجیدشریداویعباسخرمشهرخوزستان

171616حمیدگزازاملخرمشهرخوزستان

16حمیدیعقوبیمحمد سامخرمشهرخوزستان

14محمدعلیحسینیفاطمهرامهرمزخوزستان

16غالمرضاشفیعیصبریهرامهرمزخوزستان

15غالمفرج زادهنگاررامهرمزخوزستان

151414علی محمدمیرزایی تکمیلکیانوشسوسنگردخوزستان

151414عبدالرضا جاللی اصلعبدالحسینسوسنگردخوزستان

1414احمدفاضلیسید قادر سوسنگردخوزستان

14ناجیشریفیسید علیسوسنگردخوزستان

171717کاظمسعدیمائدهشوشترخوزستان

14خیریقربانیبلقیسشوشترخوزستان

161616غالمعلیکاله کجکوثرشوشترخوزستان

16خسروکرم پورسمانهشوشترخوزستان

15مهدیحاجی پورپروینشوشترخوزستان

14شکرالهحسنکیفاطمهشوشترخوزستان

1615عین اهللحیدریزهراگتوندخوزستان



16اردشیررحمانی ساراگتوندخوزستان

1515مجیدعبداهلل پورمرضیه گتوندخوزستان

16موسیعبدالهی یکتامعصومهگتوندخوزستان

15حسینعبدی زادهمهرساگتوندخوزستان

14بهمناحمدیانسجادماهشهرخوزستان

1615عباساصالحیفیروزهماهشهرخوزستان

15موسیپورامیریزهرهماهشهرخوزستان

15عبدالرحمنجاللیفاطمهماهشهرخوزستان

15ابراهیمجوانمردیآیداماهشهرخوزستان

16احمدقنواتیسیماماهشهرخوزستان

16احمدقنواتینداماهشهرخوزستان

1618شکراهللقنواتیزینبماهشهرخوزستان

171715یداهللمکوندیوحیدماهشهرخوزستان

17علیمحمدی نژادامیرماهشهرخوزستان

1515صفرمکوندیزیباماهشهرخوزستان

15عبدالحمیدمیرزاییمریمماهشهرخوزستان

14عبدالحسینبهمنیانزهراماهشهرخوزستان

15اهلل کرمدهداری پورفرحنازماهشهرخوزستان

14وحیدرییسیروژیناماهشهرخوزستان

15قدرت الهقنواتیزهراماهشهرخوزستان

1416محمداکبریبردیامسجدسلیمانخوزستان

1516محمداکبریشهرزادمسجدسلیمانخوزستان

16علیرضابهره مندمریممسجدسلیمانخوزستان

17نادربهمن یاریپرستومسجدسلیمانخوزستان

-فرج الهچراغییوسفمسجدسلیمانخوزستان

1514کوروشقنبریستایشمسجدسلیمانخوزستان

17اله داروحیدیانیسهمسجدسلیمانخوزستان

1716فتاحارجمند منشایماندزفولخوزستان 

1615عباسبغدادی حالج محمد دزفولخوزستان 

14کرمعلیپورجاهدفاطمه دزفولخوزستان 

15مرتضیتدین نژادنویددزفولخوزستان 

14ولیخورشیدیعظیمهدزفولخوزستان 

16عبدالمجیددرخشانیاعظمدزفولخوزستان 



15رحیمدریکوندمرضیهدزفولخوزستان 

1414حسینرامهرمزیداریوش دزفولخوزستان 

15عیسیشیرخون زادهمهیندزفولخوزستان 

15غالمعلیعبادزادهمهدیدزفولخوزستان 

1515محمدرضاعرفان پورزینبدزفولخوزستان 

17مهدیغالبی سیاهپوشعلی دزفولخوزستان 

1515عبدالعلیفالمرزپورنهضتدزفولخوزستان 

1515حمیدقائمیمعصومهدزفولخوزستان 

16نجفعلیمحمودیمهنوشدزفولخوزستان 

16عیدیملک پیشهمهدیدزفولخوزستان 

15سیدکریمموسویسیده زهرادزفولخوزستان 

16شکرالهموفقمحمد دزفولخوزستان 

15ناصرمندنی پورانیسدزفولخوزستان 

15کاظمیاقدوسعلیدزفولخوزستان 

14عبدالرضاحسینی پورسمیه هندیجان خوزستان 

161717رحمانعبادییونس هندیجان خوزستان 

1717کریمعبادیحلیمههندیجان خوزستان 

16امیربرمکیساراهندیجان خوزستان 

-قوچعلیآذرزهراابهرزنجان

16عنایت الهجعفریفرشادابهرزنجان

-غالمرضاشفیعی مقدمشیماابهرزنجان

-حسنمحمدیپوریاابهرزنجان

14حسنمحمدیارشیاابهرزنجان

171615ضیاءالدینبهنیامهدیخدابندهزنجان

14بختیاربختیاریامیرحسینخرمدرهزنجان

15حبیبفرجی پوراکرمخرمدرهزنجان

14مجیدقاسمی ابهریبهارهخرمدرهزنجان

15رضاکردلوبهنامخرمدرهزنجان

15بهمنمحمدیبهارهخرمدرهزنجان

15صفی الهمحمدی پوررقیهخرمدرهزنجان

15صفی الهمحمدی پورزهراخرمدرهزنجان

14صفی الهمحمدی پورمریمخرمدرهزنجان

14غالمعلیمرادینسرینخرمدرهزنجان



1617علیبیاتفیروززنجانزنجان

14احسان الهحاتم بیکیمحمدرضازنجانزنجان

181815رستمعلیخادمیحسینعلیزنجانزنجان

161715منصورعباسیفاطمهزنجانزنجان

1515منصورفرهادیپارسازنجانزنجان

161614یدالهحسنیمهدیسلطانیهزنجان

1715مسعودزمانیمحمدرضاسلطانیهزنجان

1615سیدجعفرصفویفاطمه ساداتسلطانیهزنجان

161515علینوروزیناصرسلطانیهزنجان

1615ابراهیم علیهادیسیماسلطانیهزنجان

15عبداهللتولیمعصومهدامغانسمنان

15سیدمحمدجعفریسیده معصومهدامغانسمنان

15فرهادحسینیانعرفاندامغانسمنان

16حسینخوری نژادمرضیهدامغانسمنان

15مرتضیرضاییفاطمهدامغانسمنان

15سیدامیدطباطبائیسیدامیرطه دامغانسمنان

16ولی اهللعباسیزهرا دامغانسمنان

16علی نقیمقدسیسعیده دامغانسمنان

16جعفرنوریعلیدامغانسمنان

17غالمعلیآقاویردی پورمعصومهسمنانسمنان

14محمدابراهیمیامیر عباسسمنانسمنان

1615علیاحسانی پورعاطفهسمنانسمنان

-حمیدامیرجانمحدثهسمنانسمنان

19مهدیباستانیفریباسمنانسمنان

17اسماعیلباغبانعلیسمنانسمنان

17بزرگبرهانیفاطمهسمنانسمنان

161516نصرالهبیکیجوادسمنانسمنان

1815ابوالقاسمپیمان خواهجمیلهسمنانسمنان

18مهدیحاجیان نژادمرتضیسمنانسمنان

17علیحافظی نسبامینسمنانسمنان

15سیداحمدحسینیان پورسید رامینسمنانسمنان

16رحمتخمسهالهامسمنانسمنان

1718ماشاالهدارائیمحمود رضاسمنانسمنان



15یدالهدهرویهمطهرهسمنانسمنان

15عباسرجبیرحمت الهسمنانسمنان

1817محمدشیرعلیفاطمهسمنانسمنان

15سیدیحییشعنیاکرم الساداتسمنانسمنان

16افشینصفاهانیامیر رضاسمنانسمنان

16علیصائمیاحسان سمنانسمنان

15حمیدرضاعباسپورهستیسمنانسمنان

16علیعمادالدینحسامسمنانسمنان

15حسینعلیفرهادی میاناییکیمیاسمنانسمنان

15سامانفریورسورناسمنانسمنان

15مجیدقوشچیریحانهسمنانسمنان

15ناصرکریمیعاطفهسمنانسمنان

15محمدحسنگل نواززهراسمنانسمنان

16محمودمحمودی خواهمریمسمنانسمنان

17محمدعلیمظهریاحسان سمنانسمنان

14سیدکاظممعروفیزهره ساداتسمنانسمنان

16ابراهیمموسی پورلیالسمنانسمنان

-پرویزمهرآرایاسینسمنانسمنان

19یوسفمیرشریفیافسانهسمنانسمنان

14سیدرحیمنبویسیدمعینسمنانسمنان

16قرباننعمتیمهدیسمنانسمنان

16سعیدآزمودهالهامشاهرودسمنان

15علی اکبرتورانیطاهرهشاهرودسمنان

14علیرضاجاللیزینبشاهرودسمنان

14محمودجاللیسجادشاهرودسمنان

15سیدفرزادحسینیسیدپدرامشاهرودسمنان

16علی اکبردرویش زادهمحدثهشاهرودسمنان

14ابراهیمدیانتی خواهمزگانشاهرودسمنان

15سید حمید رضارضویانسیده مهشید شاهرودسمنان

191616عباسعلیصادقیمرضیهشاهرودسمنان

طاهری محمودیمجتبیشاهرودسمنان
میرزامحمد 

باقر
16

16محسنفاضلیحسناشاهرودسمنان

1816حسنفتحی پورکامبیزشاهرودسمنان



15حسینگرزینفاطمهشاهرودسمنان

15اهلل وردیمشاوره ابربکوهزهراشاهرودسمنان

17میرزامظفریمحمدشاهرودسمنان

17عادلنورزادهفاطمهشاهرودسمنان

16علیملکینفیسهشاهرودسمنان

1614سیدصفرعلیموسویسیده طاهرهشاهرودسمنان

15قرباننوشکفاطمهشاهرودسمنان

16هادیواعظیاننگارشاهرودسمنان

1716مصیبیاورپناهزهراشاهرودسمنان

1715غالمکریمیفهیمهگرمسارسمنان

15فرض الهاکبریرضاگرمسارسمنان

14محمودسرهنگیمیناگرمسارسمنان

16فریدونحیدریهمحمدرضامهدیشهرسمنان

15عباسکریمیآرینمهدیشهرسمنان

15مهدیصفاییغزالهمهدیشهرسمنان

15مهدیصفاییغزلمهدیشهرسمنان

17حمیدپیرامجیب الرحمن چابهارسیستان و بلوچستان

18محمدبخشخوشخوعادلچابهارسیستان و بلوچستان

16غالم رسولساق زاییمهنازچابهارسیستان و بلوچستان

15غالم رسولشبابعبدالحقچابهارسیستان و بلوچستان

17علی اکبرکاظمیساراچابهارسیستان و بلوچستان

15ابراهیمکدخداییلشکرانچابهارسیستان و بلوچستان

16علی محمدهوتنگارچابهارسیستان و بلوچستان

1717محمدباقریهادیزابلسیستان و بلوچستان

1717محمدچراغداریحسنزابلسیستان و بلوچستان

171714محمدرضاخالص میرمحمودزابلسیستان و بلوچستان

1615ملک شاهخسرویعاطفهزابلسیستان و بلوچستان

15غالمرضاخمریعرفانهزابلسیستان و بلوچستان

16علیرضارستمی شاهرودیفهیمهزابلسیستان و بلوچستان

15عباسعلیگلستانهروفیازابلسیستان و بلوچستان

1715رضامرادقلیاکرمزابلسیستان و بلوچستان

17محمداویسیبه آفریدزابلسیستان و بلوچستان

17ملکجرمهسازابلسیستان و بلوچستان



17محمدشیرزاییحدیثهزابلسیستان و بلوچستان

14فریدونسراب قوچانناهیدزابلسیستان و بلوچستان

15محمداعظمشادمانمهدیزابلسیستان و بلوچستان

16عباسمحمدیمریمزابلسیستان و بلوچستان

1818محمدتعاونیمژگانزاهدانسیستان و بلوچستان

17حسینپیشکوزهرازاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدنبیفرهبدشه بخشاسماعیلزاهدانسیستان و بلوچستان

1716محمدعلیکشتگرشبنمزاهدانسیستان و بلوچستان

15رضاحسینیسپیدهارسنجانفارس

16فضل الهروستاییطاهره ارسنجانفارس

14جعفرزارعیثناءارسنجانفارس

14حسننعمت الهینرگسارسنجانفارس

14محمدنعمت الهیربابهارسنجانفارس

14علی عسکراسکندریسارهارسنجانفارس

17غالمرضاحسن شاهیوحیدارسنجانفارس

15مهرزادخسروانیانمهرماهارسنجانفارس

14منوچهرخسرویمرضیهارسنجانفارس

18مرتضیخورسندهاجراستهبانفارس

15علیرضامحجوبیآوااستهبانفارس

-جعفرراستگومحمد رسول اوزفارس

14حسنکریمیجمشیدپاسارگادفارس

14غالم حسیناکبری هارونیفاطمهخرم بیدفارس

15سید عظیمحبیبیسید مهدی خرم بیدفارس

17سیروسساریخانیثمینخرم بیدفارس

18حسینقلیعباسیزهراخرم بیدفارس

19جهانگیراحمدیانسیهخرم بیدفارس

16غالم حسیناکبری هارونیتاراخرم بیدفارس

15کاظمزارع زادهامیر علیخرم بیدفارس

15جهانگیراحمدیانسیهخرم بیدفارس

14شمس علیرشیدیمحمد حسنخرم بیدفارس

17ابراهیمساریخانیافشینخرم بیدفارس

-مهدیساریخانیمریمخرم بیدفارس

15ناصرصادق زادهمهشیدخرم بیدفارس



14غالم حسینفالح تفتیزهراخرم بیدفارس

14سعادت الهمحسنیمحمد حسینخرم بیدفارس

14محمدذرضااحمدیتورانخنجفارس

15حسن علیاحمدیژیالخنجفارس

17شرفقادریمجید خنجفارس

14احمداخواننیرهدارابفارس

2018ایازاحمدیعباسدارابفارس

14مراداکبریزهرادارابفارس

201919فرج الهترنجیموسیدارابفارس

15سیدناصرحسینیسیده لعیادارابفارس

16محمدرضامعلمکبریدارابفارس

-سید جاللحسینیسارا گلرستمفارس

-اسعبنیکنامرقیهرستمفارس

-سیامکنیکنامدنیارستمفارس

16بهروزیدیساررسولرستمفارس

-خداخواستحیدریآیالررستمفارس

14محمد حسینجاللیعباسسپیدانفارس

14محمد صادقشمشیریرقیه سپیدانفارس

14لطف علیشمشیریعلی رضاسپیدانفارس

-کمالبنانیعلیسروستانفارس

16جوادخرم نیافاطیماسروستانفارس

17مهدیرجبی  سروستانیزهراسروستانفارس

19محمد باقرروحانی سروستانینرجسسروستانفارس

1817محمد حسینشفیعی سروستانیزهراسروستانفارس

17حیدر علیکمالی سروستانیمحمد رضاسروستانفارس

16سیاوشهاشمی کمال آبادیصدیقه سروستانفارس

15مجیداباذریمحمد امینشیرازفارس

14جوادابو حیدریعلی شیرازفارس

16اصغراحمدی صالحفاطمه شیرازفارس

17حسناخالقیهادیشیرازفارس

16مصباحارژنگیکیمیاشیرازفارس

15سید جمالاستعظامسادات راضیهشیرازفارس

16اسداهللاسدیصدیقهشیرازفارس



15الماساسدی قجر لوثمینشیرازفارس

14محمدابراهیماسفندیاریبهارشیرازفارس

14مهدیاقبالیاحسانشیرازفارس

-مهدیامامیفاطمه شیرازفارس

16عبدالرسولامیدیصدیقهشیرازفارس

16حسنآریان نژادفاطمهشیرازفارس

15محمد جعفرباباییسمیراشیرازفارس

-15حمیدباقریحسینشیرازفارس

18محمدبحرینیفاطمهشیرازفارس

1415محمد هاشمبذرافشانمهدی شیرازفارس

14سرافرازبراتیزهراشیرازفارس

14کیهانبویر احمدیهاجرشیرازفارس

1514جوادبیژنیمهنازشیرازفارس

1815محمدرضابیضاویالههشیرازفارس

-علیرضاپارس رادامیررضاشیرازفارس

18محمدصادقپرویزصدیقهشیرازفارس

14عبدالرزاقپور رزاقآزادهشیرازفارس

-ابراهیمپورحسینالههشیرازفارس

1816نصرالهتابشزهراشیرازفارس

17عباسجابریعاطفهشیرازفارس

15گودرزجاودانیجوادشیرازفارس

14احمدجعفرپورفاطمهشیرازفارس

-ابراهیمجعفرینغمهشیرازفارس

18محمد جعفرجعفریبهروز علیشیرازفارس

18محمدجعفرجمشیدیمهساشیرازفارس

18محمدجوادجهاندیدهمحمدکریمشیرازفارس

14محمد باقرجوانمردیفاطمه شیرازفارس

15منصورجوکارملیکاشیرازفارس

14فرهادجوکارسانازشیرازفارس

15سلیمانحاتمی زرگرانطیبه شیرازفارس

16محمد علیحامدزهراشیرازفارس

16کرامتحسنینجمهشیرازفارس

14ابوطالبحسینیلیالشیرازفارس



14سید حسینحسینیسید علیشیرازفارس

14غالمرضاحسینی پورپویان شیرازفارس

14نعمت الهحمزه زرقانیحجت الهشیرازفارس

-عبدالهحیدریساراشیرازفارس

-کیومرثحیدری خرمیفاطمه شیرازفارس

14عباسخادم الحسینیغزلشیرازفارس

15محمدخادم الحسینیعباسشیرازفارس

14عبدالخالقخازنطاهرهشیرازفارس

خالقیفاطمه الساداتشیرازفارس
سید محمد 

صادق
14

14حسینخسرویسمیراشیرازفارس

15علیخلیل نژادطیبهشیرازفارس

16غالمرضادرود چیغالمحسینشیرازفارس

18غالمحسیندرودچیمحمد حمید شیرازفارس

14شاهرخدرویشیآرش شیرازفارس

15محمددریا گردامیررضاشیرازفارس

14محمددریاگردفاطمه شیرازفارس

-مصطفیدریاییکیمیاشیرازفارس

1715نصراهللدهشورفرخندهشیرازفارس

15رمضاندهقان هراتیفرزانهشیرازفارس

16عباسقلیدهقانیالهامشیرازفارس

16غالمحسینرجبیمحمد شیرازفارس

15نصرالهرحیمیرسول شیرازفارس

17کاکاخانرحیمیروح اهللشیرازفارس

17عباسرخ بخش زمینراضیهشیرازفارس

17عیسیرضاییساراشیرازفارس

18احمدرضائیانمحسنشیرازفارس

15محمد علیرفیع زادهمهدیسشیرازفارس

-کوچک علیروستاحسین علیشیرازفارس

17غالمحسینرئیسیفاطمهشیرازفارس

16عزیززارعپریساشیرازفارس

20عوض علیزارعزینبشیرازفارس

17عوض علیزارعمریمشیرازفارس

16امام بخشزارعرضاشیرازفارس



17بهروززارعپروانه شیرازفارس

16ابراهیمزارعیزهراشیرازفارس

15ابراهیمزارعیزینب شیرازفارس

15محمد حسینزارعیابوالفضلشیرازفارس

14عباسزارعیعلی اصغر شیرازفارس

17محمد ابراهیمزرد کوهیمهرنوششیرازفارس

1816مجیدزنهاریشهربانو شیرازفارس

18سید غالمرضازیدانیسید دانیالشیرازفارس

15جلیلساجدی رادسید جاللشیرازفارس

15عبدالرحمنسبک روحمریمشیرازفارس

17عباسسرافراززهراشیرازفارس

14حسنسعادتزهراشیرازفارس

-عباسسلمان پورکفایت شیرازفارس

14مهرابسیاه قالتیمحمدمهدی شیرازفارس

16غالم حسینسینازهراشیرازفارس

15غضنفرسیناییعلی سیناشیرازفارس

14علیشاهپورینسترنشیرازفارس

14عزیزشریفیافسانهشیرازفارس

1918حسینشعبانی شهر بابکیزهراشیرازفارس

15رضاشفیعیمهرانشیرازفارس

15قاسمشهبازیفردپردیسشیرازفارس

17اکبرشیر دژممحمد شیرازفارس

1414سهرابشیروانیزینبشیرازفارس

17محمدصادقصدیقییگانهشیرازفارس

14حسنعلیضامنیامیررضاشیرازفارس

-سید محمدطحامیفروغ السادات شیرازفارس

17یداهللعباسپورسامان شیرازفارس

18محمدعباسیزهراشیرازفارس

20رضاعبودیسانازشیرازفارس

15ابراهیمعضدینداشیرازفارس

18فالمرزعطریفاطمهشیرازفارس

14جمشیدعلی حسینینگار شیرازفارس

19علیعمادرادسمیهشیرازفارس



18منصورغفاریمهرنوششیرازفارس

15عباسفتحیعلیشیرازفارس

18راه دارفریدونیهادی شیرازفارس

14محمدفریدونیرسولشیرازفارس

15احمدفیروز زادهمرضیهشیرازفارس

-محمدمهدیقاسمیپارمیسشیرازفارس

15درویشقلی زادهامینشیرازفارس

18کاووسقیصریعلیشیرازفارس

18رضاکارگراسماعیلشیرازفارس

1715یداهللکاظمیسپیدهشیرازفارس

15حسنکامران محمدیزینب شیرازفارس

15اسفندیارکرانیملیکاشیرازفارس

17حضرتقلیکریمیاعظمشیرازفارس

16محسنکشاورزاللهشیرازفارس

-سید محمدکشاورزسید امیرعلی شیرازفارس

18حسینکشاورزیکبری شیرازفارس

18محمد رحیممحمدینرگس خاتونشیرازفارس

15مرادقلیمحمدیحسینشیرازفارس

17رضامحمودنیامریمشیرازفارس

20صمدمرادیعلی شیرازفارس

1720حاصلملکیحسینشیرازفارس

17جان محمدمیرزاییعطاء اهللشیرازفارس

14سیدحاجیمیری اسفندآبادیسید محمد شیرازفارس

15رضانصرپورهانیهشیرازفارس

-ابوالفضلنظریامیرحسینشیرازفارس

14محمد جوادنگهدار حقیقتعلی اصغر شیرازفارس

18عمراننور افکن اسفروشانزهرهشیرازفارس

14محمدرضانورمندعارفهشیرازفارس

161915محمد کریمنوریعباسشیرازفارس

14مسعودهماییساراشیرازفارس

1818حسنهمرزمپریساشیرازفارس

-مهدیاریراق طالآیسانشیرازفارس

17رمضانیوسفیفرزانه شیرازفارس



17لطف الهآرستهکوثرکازرونفارس

15مجتبیراستی تباریاسینکازرونفارس

1717علیشجاعیمحمدکازرونفارس

15سیدمهمدشهپریسید مصطفیکازرونفارس

1515بهرامعدالتالدنکازرونفارس

16اسدالهکامجویزهراکازرونفارس

1715فتحعلیکریمیکیانوشکازرونفارس

15خسرومحمدی جوسامانکازرونفارس

14خداکرمکرمیعاطفهکوارفارس

17سیدنبیساسان نژادسیدباقرکوارفارس

14کاظمبامدادالهامگراشفارس

181615فتحعلیبهادرفروزانگراشفارس

1718محسنتوکلیحمید رضاگراشفارس

16محمدشمسیمحبوبهگراشفارس

15محمد باقرشیخیمهدیگراشفارس

-غالمرضاکامیابفائزهگراشفارس

14مهدیمصلحیعلیگراشفارس

15مهرداداقبالمهدیالرستانفارس

18حسین علیمحررمریمالرستانفارس

1814سیدمحموداحمدی زادهزهراالمردفارس

15عبدالحسینپیرایشهاجرالمردفارس

14حسینشکیبریحانهالمردفارس

15هادیشیرپورآیداالمردفارس

1715حسینصالحیمهدیالمردفارس

14جعفرصفریعاطفهالمردفارس

1414علیفتوتعاطفهالمردفارس

15حسنمحمدزادهناهیدالمردفارس

15حسنچراعیطاهامرودشتفارس

16سید گرامحبیبیسید عابدین مرودشتفارس

1514مهدیخلیفهفاطمهمرودشتفارس

1614سیاوشفرهمندفاطمهمرودشتفارس

19محمدکاظمیحدیثمرودشتفارس

-داودبامروتعلی سینا مرودشتفارس



19هدایتفالحیفاطمهمرودشتفارس

1614غالمحسیننوربخشمیالد مرودشتفارس

14همتهمت پورسمیه مرودشتفارس

-وحیدحقیقتمهرسا مرودشتفارس

15رحمت اهللخوبیاریسمیه مرودشتفارس

14ابراهیمرضازادهعلیرضامرودشتفارس

-عباسشیبانیبیتا مرودشتفارس

16عنایت اهللکریمیعلی مرودشتفارس

1717امیدعلیزارع خفریزهراممسنیفارس

1918کاکاجانبازیارساراممسنیفارس

16هادی رضاسرافرازرقیهنی ریزفارس

16ناصرسلحشورمبارکهنی ریزفارس

14علیخدیوینوشیننی ریزفارس

16علیرضادرویشیمهدینی ریزفارس

15محمدرضارجبیفهیمهنی ریزفارس

16عبدالعلیطاووس نژادهومنآبادهفارس 

14وحیدفردوسیان الهام آبادهفارس 

15عبدالعلیطاووس نژادهومنآبادهفارس 

15محسنعابدیفاطمهآبادهفارس 

17محمد حسنرجاییشیماآبادهفارس 

16خلیلرستگارمهدی آبادهفارس 

14رضازارعمحمد مهدیآبادهفارس 

14میرزامحمدعابدیمرضیهآبادهفارس 

15زین العابدینفرخیمحمدتقیآبادهفارس 

15محمدحسینفریدفرنوشآبادهفارس 

14اکبرنعمت الهیعلیآبادهفارس 

14عباسنورمحمدیمرضیهآبادهفارس 

1414محمدرضااحمدی راحیل جهرمفارس 

15عبدالحمیداسدنیاویداجهرمفارس 

16مرتضیصادقی محدثه جهرمفارس 

15عزت الهرحمانیان مریم جهرمفارس 

15حبیبقائمی فرفریده جهرمفارس 

19علی همتعبدلی مهدی جهرمفارس 



15رستمشهریاری فرنازجهرم فارس 

14علیحقیقت منش علیرضاجهرم فارس 

-مجیدآغیل عبدالحمیدجهرم فارس 

-حسینقلیچ خانی گلساجهرم فارس 

-احمداحمدزادهعصمتفسا فارس 

17حمیدبصیریوالههفسا فارس 

14ایوببهمن نژادقدرت الهفسا فارس 

1814عبدالعلیتهمتنسارافسا فارس 

-عبدالعلیتهمتنمحمدفسا فارس 

16حمیدرضاحسین خانیمحمدفسا فارس 

14عبدالصاحبحسینیسیدابوطالبفسا فارس 

14سیدنورالدینحسینی نژادسیدمحمدصالحفسا فارس 

16محمدرضامحبیزهرافسا فارس 

14قدرت الهزارع ملک ابادی افشینمانیلفیلیپین

14ابراهیمعباسیشهراممانیلفیلیپین

14علیقاسمی دهقیعباسمانیلفیلیپین

14حسینمحبوب پیردهیحبیبمانیلفیلیپین

18نصرت الهکاظمیبردیاالوندقزوین

17شعبانعلیمحجوبآمنهالوندقزوین

15مظاهرارکیانثریاالوندقزوین

16رضااحمدیفاطمهالوندقزوین

16پرویزآقاجانی لیاولیآسیهالوندقزوین

17رضابخشیسحرالوندقزوین

17محمداسماعیلذاکریزهراالوندقزوین

16نظرعلیگرامی فرعلیالوندقزوین

15مهدینجفیسهیلالوندقزوین

15محمد حنفیهتقویمعصومهالوندقزوین

17مهدیخمسهمحمدحسامالوندقزوین

15غالمحسینرزقیمصطفیالوندقزوین

14خلیلرضاییفاطمهالوندقزوین

17شیرعلیمحمدیمحدثهالوندقزوین

15علیمحمودخانیمهنازالوندقزوین

15فرهادالهیامیرحسینآبیکقزوین



16سیداحمدابراهیمیسیده فاطمهآبیکقزوین

15محمد رضااحمدیایالر بویین زهراقزوین

-سیف اهللاسماعیلیعاطفه بویین زهراقزوین

15اینانلوزهرا بویین زهراقزوین

-سیاوشچلمبریسیامکبویین زهراقزوین

15محمودخانیبتول بویین زهراقزوین

15محرمعلیرستمی گل محمدیزلیخابویین زهراقزوین

15حجت الهقاسمیفاطمهبویین زهراقزوین

16محمداصالنیانامیرزیارانقزوین

15سلمانافضلییلدازیارانقزوین

15سبزعلیپارساهادیزیارانقزوین

16حسنزارعانهادیزیارانقزوین

15عباسعلیشریفیشیرویه زیارانقزوین

17علیعزیزی نیارامینزیارانقزوین

1717فرج اهللاسالمیمهردادقزوینقزوین

1715نبی اهللاسماعیلی رادملیکاقزوینقزوین

14صید علیاوسطیفرشته قزوینقزوین

1817افراسیاباینانلومصطفیقزوینقزوین

18سلیمانبهاری محمد مهدیقزوینقزوین

19محمد حسنبهرامیبتول قزوینقزوین

16رضاپرهیزگاریعلیرضا قزوینقزوین

17محمد حسینترابیانمژگان قزوینقزوین

20کرمجاهدمهدیقزوینقزوین

17علی اکبرجعفریفاطمه قزوینقزوین

16مجتبیحاجی لو پهلوانساراقزوینقزوین

15میثمحبیب خواهدینا قزوینقزوین

1615علی اکبرحسنیمهدیه قزوینقزوین

18ابراهیمخورشیدیمحسن قزوینقزوین

17ابوالقاسمخوینی هازهراقزوینقزوین

1815سید اسمعیلرسافرمرضیه السادات قزوینقزوین

15غالمعلیرضاییستایشقزوینقزوین

15هادیرمضان زاده مقدملیالقزوینقزوین

1817بهرامعلیزارععلی  قزوینقزوین



17ضرغامسیفیحسینقزوینقزوین

18مصطفیصفریسانازقزوینقزوین

17ستارطالبیعاطفه قزوینقزوین

16چنگیزعبدیمناقزوینقزوین

15مرتضیعلی اکبریمحمد باقر قزوینقزوین

15داودقاسم نژادایناز قزوینقزوین

17علی اکبرمحبتفاطمه قزوینقزوین

17میر فرض اهللمیرحسینیسید جوادقزوینقزوین

17سید مهدیمیرکمالیزهرا ساداتقزوینقزوین

1715شعبانعلینورزاده چگینیوحیده قزوینقزوین

16جاللافشاریالهام قزوینقزوین

17پرویزامینیمحمدرضاقزوینقزوین

15محمدچالیزادهلیالقزوینقزوین

16محمد باقرحسین پورابوالفضلقزوینقزوین

15سیداکبرحسینیسیده مریمقزوینقزوین

18ابوالفضلحمزه ای هاسیمینقزوینقزوین

16فخرالدینخلفینرگس قزوینقزوین

14مصطفیربیعیعلیرضا قزوینقزوین

16حجترجاییزهراقزوینقزوین

15محمدرحیمیمرضیه قزوینقزوین

15محمدروشنفکرامیرحسینقزوینقزوین

16شکرالهرئیسی سمیعیموناقزوینقزوین

18احمدشالبافزهرا قزوینقزوین

16غالمحسینصالحیپریقزوینقزوین

15ابوالفضلصفارینیکاقزوینقزوین

15حبیب اهللعابدیعاطفه قزوینقزوین

17امیر سعیدعبدالرحیمی افشاربیتا قزوینقزوین

15فضل اهللقویدلمریم قزوینقزوین

15رحیمکاشیهامحمد سینا قزوینقزوین

20عبدالحسینمشاطانمحسن قزوینقزوین

15ابوالفضلمیکائیلیملینا قزوینقزوین

17بهرامعلینظریابراهیمقزوینقزوین

15مهدییوسفیصفیه قزوینقزوین



14علی اکبراکبر شاهیروشنک قزوینقزوین

20محمدامامقلیرامین قزوینقزوین

16ابوالفضلآقائیالههقزوینقزوین

14یوسف بکبساطیحسین قزوینقزوین

-محمد رضاتقویسیده هستیقزوینقزوین

14نوراهللجهانگیری رادفایزهقزوینقزوین

17محمدچالیزادهلیالقزوینقزوین

14سبز علیخشنود قشالقییعقوب قزوینقزوین

15مصطفیربیعیمحمد مهدیقزوینقزوین

17مصطفیربیعیمحمد حسینقزوینقزوین

15محمودزمانیالهام  قزوینقزوین

15امیرشمسینی غیاثوندمحدثه قزوینقزوین

14علی اکبرصدریانحمید رضا قزوینقزوین

14کمند علیعباسیسحر قزوینقزوین

-علی اکبرکشاورز صفیعیکبری قزوینقزوین

15محمودکمالیمیثم قزوینقزوین

14غالمرضامعروفخانیفرشتهقزوینقزوین

14علی حسینموالییپریسا قزوینقزوین

16ماشاالهابوسعیدیمعصومهقمقم

1515ابوالفضلاردستانیفاطمهقمقم

14علیرضاارشادیمحمدمهدیقمقم

15عباساسحاقیفاطمهقمقم

17مرتضیاسدیمژگانقمقم

17مجتبیافصحی فردمحمدرضاقمقم

191917مهدیامیدی نقلبریمحمدجوادقمقم

191915احمد مرزوقیامیناحمد زین القربیقمقم

15علیانصاریصادققمقم

15عباسبیاتمبیناقمقم

15علیبیاتیزهراقمقم

16غالمرضاتقی لوعلیرضاقمقم

15رمضانتیرگریزهراقمقم

16مصطفیجیریائیفاطمهقمقم

18محمدعلیجدیدیفاطمهقمقم



-یوسفجوادیمعصومهقمقم

-1617یوسفجوادیمحمدحسنقمقم

17رضاحبیبیمحمدقمقم

14صادقحدادی دالوراعظمقمقم

15یدالهحسنیزهراقمقم

14جعفرحسینیمحمدحسنقمقم

15مهدیحق بینحسینقمقم

14داودخان احمدیعلیرضاقمقم

17محمدرضاخان باباییطاهرهقمقم

17عبدالهادیخلیفه شوشتریمریمقمقم

14محمدربیعداودی کیازهراقمقم

17محمددر امامیطاهرهقمقم

171514محمدعلیدریابمحمدقمقم

17علیدهقانمهدیقمقم

14رضارحیم خراسانیفاطمهقمقم

17سمیع الهرحیمیمهساقمقم

15سمیع الهرحیمیآیساناقمقم

16سیدمحمدعلیرحیمی فرزهره ساداتقمقم

15محمدرمضانی نورعلیقمقم

17یدالهرنجبرامینقمقم

15روح الهساجدیزینبقمقم

15محمودسبزعلی زادهمهدیهقمقم

15محمدسلمانیسمیهقمقم

16نورالهشاه محمدیسکینهقمقم

18موسیشکاریزینبقمقم

16حسن علیشیرازیمریمقمقم

17علیرضاصادقیزهراقمقم

1615نصرت الهصالحیسمیهقمقم

181617ابوالقاسمصفری مقدمزهراقمقم

14محمدحسینصولتیعلیقمقم

15غالمرضاطاهریزهراقمقم

15محمدطاهری مطلقمجتبیقمقم

16عبدالهطهرانی فردفرزانهقمقم



14محمدطیبینیلوفرقمقم

15محمدحسنعالمزهراقمقم

15علی محمدعباسیحسنقمقم

18علی اکبرعباسی زادهنرجسقمقم

17نجاتعرب خراسانیطاهرهقمقم

182016محمدعلیعلی یارحسینقمقم

14حسینعلی یارمحیاقمقم

14محمدعیسی آبادیزهراقمقم

16احمدفارسی پورفروغقمقم

16اسماعیلفراهانیزهرهقمقم

14حسینفرهودیبنت الهدیقمقم

14محمدقاسمیامیدقمقم

17ناصرقبادی نژادریحانهقمقم

15عبدالرضاقربانی نیکعاطفهقمقم

18عبدالصالحکاظمی زادهمرضیهقمقم

15حسینکرمانی جمکرانیسمیهقمقم

18صادقکریم زادهنرگسقمقم

18حمیدرضاکشاورز محمدیانفاطمهقمقم

14حسنکوچک زادهفاطمهقمقم

15حجتمحسنی زادهبهارهقمقم

171818رمضانمحمدیعباسقمقم

-محرمعلیمحمدیریحانهقمقم

1716هادیمزیدیفاطمهقمقم

14علیمعصومیمحمدجوادقمقم

1918گلعلیملکیرضاقمقم

1617نعمتموالییخدیجهقمقم

14محمد کریممهدویاباذرقمقم

18سیدابوالفضلمیرکمالیمریم الساداتقمقم

18احمدعلینجات پورمحمدرسولقمقم

16مسعودنصیری جهرودیشیداقمقم

1717سیدمحمودنوری زادهسیدمحسنقمقم

15اکبریارمحمدیمریمقمقم

15سیداسماعیلیاسینیفرشته ساداتقمقم



15محمدیزدانیزهراقمقم

201917علییوسفیبهمنبانهکردستان

1717رشیدترابیضیالدین بیجارکردستان

-حمیدعمرانیژینابیجارکردستان

17ایرجکاظمی امیر عباسبیجارکردستان

16علی اشرفصحتسمیرابیجارکردستان

15نعمت اهللمحمدینسرینبیجارکردستان

15اسمعیلمحمدیمینوبیجارکردستان

16صمدملکیسلمانبیجارکردستان

16امینمهدی زادهتینابیجارکردستان

17محمودرحیمیمتیندهگالنکردستان

16عبدالهسعیدزادهانورسقزکردستان

1617محمدفتاحیمانیسقزکردستان

1715مصطفیمعروفیعبدالرحمانسقزکردستان

201917عباسمرادیبختیارسقزکردستان

16سعیدمرادیهادی سقزکردستان

191917برهانوثوقیشیرکو سقزکردستان

16مختارامانیسحرسنندجکردستان

1618محمدصدیقامیریسمیراسنندجکردستان

16یداهللباباییهیمنسنندجکردستان

1618محمد حسینبهرامیجبارسنندجکردستان

15کیومرثحدودیامیر حسین سنندجکردستان

161714عبداهللحنیفی احمد آبادینسیبهسنندجکردستان

16علیخالدیانسروهسنندجکردستان

16علیخالدیانسیرانسنندجکردستان

14فردینرحمانیساناسنندجکردستان

1715عالالدینرحمانیپرستوسنندجکردستان

18سعیدرحیمیسحرسنندجکردستان

18امینروحانیانسمیراسنندجکردستان

15رحیمشریعتیامیدسنندجکردستان

16محمدصدیقشیخ االسالمیروژینسنندجکردستان

1515منصورشنواناصرسنندجکردستان

18محمدشهریارصابونیالنیاسنندجکردستان



16مسعودفرجیپوپکسنندجکردستان

17محمدنبیصادقیفوزیهسنندجکردستان

1917سیدقبادعلویسید فرزادسنندجکردستان

17احمدعلوی زادهصهیبسنندجکردستان

15ابراهیمغالمیرامیارسنندجکردستان

14حسینکبودوندسمیراسنندجکردستان

16صانعکاکه خانیدلنیاسنندجکردستان

1416محمدگل محمدینوشینسنندجکردستان

1717عطامحمد پورویان سنندجکردستان

171715غالمرضامعصومی فرمجتبیسنندجکردستان

1717محمدمرادیپروینسنندجکردستان

15فیض اهللنقشینسیمسنندجکردستان

16اهلل مرادهدایتفاطمهسنندجکردستان

18حسینعلیخالدیاننگینقروهکردستان

17حسینعلیخالدیانسمیهقروهکردستان

19هاشمدهقانیفرشادقروهکردستان

16ندیبعبدیپدرامقروهکردستان

1818محمدرضاعسکریحمیدرضاقروهکردستان

16محمد جعفرقنبریثمینقروهکردستان

18ابراهیمکرمیمبیناقروهکردستان

1817عبدالحمیدهاشمیمجیدقروهکردستان

15سیروسفاتحیرضاکامیارانکردستان

16حسیناسدیژیالمریوانکردستان

15مجیددستمردعبدالحمیدمریوانکردستان

15محمدعلمی زادهچیامریوانکردستان

16بختیارمرادیاهورامریوانکردستان

15سالمنادریکارزانمریوانکردستان

16علیناصرآبادیکژانمریوانکردستان

-حسینپورصالحیفاطمهبمکرمان

1817علیرضاحلمیعاطفهبمکرمان

14حمیددریجانیمعینبمکرمان

16محمودذوالفقاریحبیبه بمکرمان

14محمدسلطانیمژگانبمکرمان



16مرتضیکروکیزهرابمکرمان

1614علیرضااخالصیمحبوبه جیرفتکرمان

-حسینحمزه ایعباسجیرفتکرمان

14عباسرهبرنازنینجیرفتکرمان

16عباسرئیسی رودباریسمیراجیرفتکرمان

1714جوادزراعتکارمرضیهجیرفتکرمان

171715مرادسابکی نمدادیعقوب جیرفتکرمان

14محمدساالرکریمیمریم جیرفتکرمان

14علیرضاشریفیآیسنجیرفتکرمان

14علیرضاشریفیآیلینجیرفتکرمان

-خدایارشهابیساراجیرفتکرمان

-مختارفهیمیمصطفیجیرفتکرمان

--14علیرضاکریمینگارجیرفتکرمان

14مسعودکمالیستایشجیرفتکرمان

14حاتممهنییوسفجیرفتکرمان

1614ماشااهللنخعی مجتبیجیرفتکرمان

14مهدینعمتیصالحجیرفتکرمان

-صفرپورنخعی خیرآبادیغالمرضاراورکرمان

1814علیاسداهلل پورحمیدرفسنجانکرمان

14ابراهیمانوشهسامرفسنجانکرمان

1814اصغرحسینی کیامهدیرفسنجانکرمان

1915حسینخدایی نژادمحمدرفسنجانکرمان

14مهدیزینلیرضارفسنجانکرمان

14حسینعظیمی راویزاحمدرضارفسنجانکرمان

15اصغرعلی نقی پورفاطمهرفسنجانکرمان

1814محمودنیازیانفرزانهرفسنجانکرمان

202017حسیناسالمیمهدیزرندکرمان

-15منصوربهزادنیادینازرندکرمان

1914محمدثوابینرگسزرندکرمان

17عباسالهی پاریزیعهدیهسیرجانکرمان

1817احمدبارچی نژادعلیرضاسیرجانکرمان

20منصورپورالماسی پاریزیاحدسیرجانکرمان

-یداهللخراسانیهماسیرجانکرمان



14علیرضادهقانی بشنهمهدیسیرجانکرمان

15منصوررضوانی پورپوریاسیرجانکرمان

18حسنرنجبرزیدآبادیآزادهسیرجانکرمان

15جاللفیروزآبادیعهدیهسیرجانکرمان

18شهابقاسمی نژادراینییوکابدسیرجانکرمان

-حبیب الهگلزاریسودابهسیرجانکرمان

14محمدمعافی مکی آبادینجمهسیرجانکرمان

15مهدییوسف زادهساراسیرجانکرمان

14علیاسدیفائزهشهربابککرمان

1815رضااکبری نژادبابکیامینشهربابککرمان

15محمدصادقامینیمنصورهشهربابککرمان

14حسینپاریزیفاطمه زهراشهربابککرمان

16حمیدشمسیفرشتهشهربابککرمان

18عبدالحمیدعباسیان میمندیلداشهربابککرمان

14غالمحسینقدوسیزهرهشهربابککرمان

-احمدکافیزهراشهربابککرمان

14عباسمنگلیامیرحسینشهربابککرمان

14علیمنوچهریامیررضاشهربابککرمان

15حبیبیزدانیمرضیهشهربابککرمان

-14محمداباذریانمحمدکرمانکرمان

15اصغراحسانزینبکرمانکرمان

16نعمت اهللاحمدی پورکوثرکرمانکرمان

201514پیران آقااسکندریمحبوبهکرمانکرمان

191614محمد حسیناشرفزهراکرمانکرمان

-حسینافتخاریمتینکرمانکرمان

202015علیافشونکلثومکرمانکرمان

15قاسمامیریمهدیهکرمانکرمان

14محمدآیت الهی  موسوینغمه ساداتکرمانکرمان

-1916نصراهللپور داورانیمهدیکرمانکرمان

18زمانپورجعفرییونسکرمانکرمان

15سید محمدحسینیمرضیه سادات کرمانکرمان

14اکبردرانی نژادمرضیه کرمانکرمان

-ریحاندهقانیناصرکرمانکرمان



14جاللربیعی وزیریحکیمهکرمانکرمان

14اکبررستگاری نژادمهریکرمانکرمان

1916یوسفرضایینرجسکرمانکرمان

17عباسرضاییفاطمهکرمانکرمان

15ناصررضایینازنینکرمانکرمان

14مهدیساالریساراکرمانکرمان

-احمدستایی مختاریمحمدکرمانکرمان

191714ابراهیمسعیدمریم کرمانکرمان

-امان اهللسعیدعلیکرمانکرمان

-16محمدسلجوقیاسماکرمانکرمان

-سعیدشجاعی باغینیصبا کرمانکرمان

1917غالمحسینشجره تیگرانیالههکرمانکرمان

14سیدعلیصابرماهانیمهدیه سادات کرمانکرمان

14عبداهللصاحبدل کرمانیاللهکرمانکرمان

14علیعباس زادهشیماکرمانکرمان

17محمد تقیعدالتیبتولکرمانکرمان

15علیرضاعسکری شاهرخ آبادیحسناکرمانکرمان

15محمد حسینعسکری همتآیداکرمانکرمان

14حسینعظیمی زادهرضاکرمانکرمان

-احمدعلومیطاهرهکرمانکرمان

1714انوشیروانعلیدادی سلیمانییوسفکرمانکرمان

14بهبازعلیرضاییشعیبکرمانکرمان

191715محمدعلیزادهحمید کرمانکرمان

1714محمدفارسی راینیفریباکرمانکرمان

14محمد رضافرامرز پورسحر کرمانکرمان

16محمد تقیفهیمی نژادمریم کرمانکرمان

17حبیب اهللکارآموزیانعلیکرمانکرمان

1915صمداهللکمالیشیرین کرمانکرمان

15ابراهیممجاهدمحمد کرمانکرمان

17رضامحمدیمحسنکرمانکرمان

14حسینمختار آبادیامیرکرمانکرمان

17مجیدمختار آبادیامیر حسینکرمانکرمان

14عبلیمختارآبادیمحمد حسین کرمانکرمان



16حسینمرادزاده رحمت آبادیسمانهکرمانکرمان

19محمدمعین الدینیراحلهکرمانکرمان

1715حمیدمقیمی زادهرویاکرمانکرمان

16محمدنیک پورسعیدکرمانکرمان

191814غالمحسینیوسف الهیمحسنکرمانکرمان

14ابراهیماسالم پناهیگانهکوهبنانکرمان

-مسعوداکبریفاطمه زهراکوهبنانکرمان

-سیدمحمدرضاآدیشامیرعلیکوهبنانکرمان

-سیدعلیرضاآدیشسیدمحمدفاضلکوهبنانکرمان

14محسنباقرزادهرقیهکوهبنانکرمان

-سیدمحمدرضاحسینی دهمیریزهراساداتکوهبنانکرمان

14حسینرضانسب بهرام آبادیفاطمهکوهبنانکرمان

14سیدعبدالعلیمذهبسعیده ساداتکوهبنانکرمان

14حمیدمیرزایی خلیل آبادیمژگانکوهبنانکرمان

-عبدالهادیاعتمادیامید سنقرکرمانشاه

1717محمودپروانه واراسماسنقرکرمانشاه

16احمدحشمتیمژگانسنقرکرمانشاه

181714حاجعلیفعله گریمهدیسنقرکرمانشاه

1917بهنامکریمی سمیراسنقرکرمانشاه

171817سید اسماعیلموذنیسیدمجتبیسنقرکرمانشاه

1917سیدحجابالهامیگلنوشصحنهکرمانشاه

2016کامرانخاموشیانیگانهصحنهکرمانشاه

15فریدوندرستیانفائزهصحنهکرمانشاه

17سیدمنصورحسینیسیدارمینصحنهکرمانشاه

1715سیدشهریارذوالنوریسیده تیناصحنهکرمانشاه

17همایونغالمیمحمدمهدیصحنهکرمانشاه

1817جوادفخریمعینصحنهکرمانشاه

1716علینظریطاهرهصحنهکرمانشاه

14مهرعلیرضوانیفریبرزصحنهکرمانشاه

16علیرنجکشهرمزصحنهکرمانشاه

201817کریمحاتمیعثمانقصرشیرینکرمانشاه

1819غالمعلیعزیزیحسام الدینقصرشیرینکرمانشاه

17کیومرثفتاحیانسهیالقصرشیرینکرمانشاه



17فریبرزآذر نوید طاها کرمانشاه کرمانشاه

17علی صالحالیاسی مریم کرمانشاه کرمانشاه

2020حسین رضااعظمی سحر کرمانشاه کرمانشاه

15غالمحسیناکبری باغنی فاطمه کرمانشاه کرمانشاه

18کریماسماعیلی ژاله کرمانشاه کرمانشاه

-1816حبیب الهامیری سعید کرمانشاه کرمانشاه

19حسیناقبالی ایلیاکرمانشاه کرمانشاه

17مراد علیبرهانمحمد حسین کرمانشاه کرمانشاه

201915کرمپرنیان خوی رضا کرمانشاه کرمانشاه

18باقرپور سیاه صدیقه کرمانشاه کرمانشاه

1816کاکه علیجمشیدی مریم کرمانشاه کرمانشاه

191815عظیمجمشیدی لیال کرمانشاه کرمانشاه

15حسینجعفریان فاطمه کرمانشاه کرمانشاه

16علی پاشاحیدریان هژیر کرمانشاه کرمانشاه

1917منصورحیدریان پردیسکرمانشاه کرمانشاه

17حسنحیدریان حمید کرمانشاه کرمانشاه

202017سیدنجیبحسینی سیدرفعت  کرمانشاه کرمانشاه

17سید حسنرستم آبادی سیده راضیه کرمانشاه کرمانشاه

14ید الهرندیدهامیر رضاکرمانشاه کرمانشاه

202019علی صالحزنگنه نژادنجمیهکرمانشاه کرمانشاه

17احمدزهدیهما کرمانشاه کرمانشاه

1918بهمنسنگ سفیدیمریم کرمانشاه کرمانشاه

14غالمرضاسورینسترنکرمانشاه کرمانشاه

15حسینسلیمیگیتیکرمانشاه کرمانشاه

202019حسینعلیسلیمیبهروز کرمانشاه کرمانشاه

18محمد تقیسهرابی فریبا کرمانشاه کرمانشاه

1817علی اکبرصادقیحدیث کرمانشاه کرمانشاه

1917حسینصفی خانیپویاکرمانشاه کرمانشاه

191916عزیزصحرایییعقوب کرمانشاه کرمانشاه

-نجاتعلیصالحی شایگانعلیرضاکرمانشاه کرمانشاه

201917نورعلیصفریمجتبیکرمانشاه کرمانشاه

14علی محمدصوفیسناکرمانشاه کرمانشاه

15مصطفیصیدمحمدی امیرحسینکرمانشاه کرمانشاه



14مصطفیصیدمحمدی سهیل کرمانشاه کرمانشاه

15رضاکرمعبدیزینب کرمانشاه کرمانشاه

1716امید علیعلیمحمدی نیامحمد رضا کرمانشاه کرمانشاه

202016حسینغالمیتورج کرمانشاه کرمانشاه

16محمدقاضیانساراکرمانشاه کرمانشاه

15محمدقاضیانفاطیماکرمانشاه کرمانشاه

15محمدقاضیاننرگس کرمانشاه کرمانشاه

14کریمکرمی فردکیکاووس کرمانشاه کرمانشاه

15مراد علیکرمی فردمژگانکرمانشاه کرمانشاه

-علی اصغرکریمیساراکرمانشاه کرمانشاه

1517عباسکریمی اژدریعلی کرمانشاه کرمانشاه

17علی محمدکلهری کیمیا کرمانشاه کرمانشاه

1816حیدر علیمرادی بلوردیعلی کرمانشاه کرمانشاه

191614اسمعیلمرادیفرهادکرمانشاه کرمانشاه

181614احمدمومنهحمیدرضاکرمانشاه کرمانشاه

18فتاحمحبییاسرکرمانشاه کرمانشاه

15رضامحمودیالهام کرمانشاه کرمانشاه

1517ید الهمیرزاییلیال کرمانشاه کرمانشاه

-سیدعلیمیرمعینیسید علیرضاکرمانشاه کرمانشاه

15فرهادمرادیدانیال کرمانشاه کرمانشاه

14ولد بگمرادیمیتراکرمانشاه کرمانشاه

14عباسمانی لیال کرمانشاه کرمانشاه

15علیمعرف مرضیه کرمانشاه کرمانشاه

15محمدمحمدیمحمد امینکرمانشاه کرمانشاه

-محمدمحمدیمحمد علیکرمانشاه کرمانشاه

-16ساالرملکی لیال کرمانشاه کرمانشاه

16محجتبینقیب زادهعسل الساداتکرمانشاه کرمانشاه

20اسد الهنجفیشکوفه کرمانشاه کرمانشاه

17لطف الهنعمتی کلکانیساراکرمانشاه کرمانشاه

181715محمد مرادویسی فردعلی کرمانشاه کرمانشاه

1918محمد مرادیاوریمریم کرمانشاه کرمانشاه

1715فرهادبختیاریخاطرهکنگاورکرمانشاه

1615حاجیعلیبهرام آبادینسترنکنگاورکرمانشاه



16بهمنپورولیپدرامکنگاورکرمانشاه

16بهمندالورزهراکنگاورکرمانشاه

15حمیدرضافیروزآبادیهستیکنگاورکرمانشاه

14حیدرعلیکوچک خانینادیاکنگاورکرمانشاه

191615بهروزمخلصیآرمینکنگاورکرمانشاه

15سیدقاسمدولتیارییزدانهرسینکرمانشاه

18شعبانعلیهمتیسنا هرسینکرمانشاه

-رستم خانمروتیراضیههرسینکرمانشاه

-نوذرنقدی پورمریمهرسینکرمانشاه

17محمد ولیقبادی اصلمعصومههرسینکرمانشاه

1819علی عباسباباییمژگانهرسینکرمانشاه

18علی حسنثمینیمحمداسالم آباد غربکرمانشاه 

18پرویزخاموشیانصبااسالم آباد غربکرمانشاه 

20اسماعیلدرویشیسیامکاسالم آباد غربکرمانشاه 

17علی محمدرشیدیفریده اسالم آباد غربکرمانشاه 

17بهروزکدیوریانآیالراسالم آباد غربکرمانشاه 

19عورجعلیقاسمیمعصومهاسالم آباد غربکرمانشاه 

18علی احمدمرادیحدیثاسالم آباد غربکرمانشاه 

18صیدمرادمنصوریالهه اسالم آباد غربکرمانشاه 

15صیدمرادمنصوریمهتاب اسالم آباد غربکرمانشاه 

1918صفرکریم نژادحسنبهمییکهکیلویه و بویراحمد

191814مرتضیبهادری فرمینابهمییکهکیلویه وبویراحمد

15علیاسپنداراریایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17حسناسکندریفایزه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1918حقلسامیدیانیاسریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-امینبخشیفریمایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17عطااهللبناوندسیمینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14فتح اهللپشت دارسروشیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1714ولیحسینیحسینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15مرتضیحسینیانسیده مرضیهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

181614علی بخشخلق نیکمژگانیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14مجتبیصالحیرویایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14نورویسفاخریابوالقاسمیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

TypeType



15اعبداهللقبادپورزهرایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15صادقمسعودیپرهامیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1816پرویزناصریفرهادیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1814امان اهللنوروزیانمحمودیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16زریرنیکنامنعیمیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

191814بهرامهمایونفرنسرینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

19هادیهدایتسیدنوراهللیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14نوراهللهدایتسیدارشیایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14نادراسدی  ده شیخفاطمهچرامکهگیلویه و بویراحمد

1918سید محمدآرامشمهدیه ساداتدهدشتکهگیلویه وبویراحمد

-دانابهبودیمحمد امین دهدشتکهگیلویه وبویراحمد

14خدا خواستخوشناممریمدهدشتکهگیلویه وبویراحمد

1818حکمت الهنریمانیرضادهدشتکهگیلویه وبویراحمد

14سیدمحمدرضاافضلی سیداحمدرضا گچساران کهگیلویه وبویراحمد

18محمدحبیبی افتخارهمایونگچساران کهگیلویه وبویراحمد

1818مرادخدابخشیزیباگچساران کهگیلویه وبویراحمد

1918سیدامیرشجاعی زاده پروینگچساران کهگیلویه وبویراحمد

181814کیامرزصالحی کیا نوشگچساران کهگیلویه وبویراحمد

14عبدالحسینفوالدی وندا علی گچساران کهگیلویه وبویراحمد

1818غالمعلیمحمودی زاده شورانگیز گچساران کهگیلویه وبویراحمد

181714درویشعلیمشایخامین لند ه کهگیلویه وبویراحمد

14محمد علیداورپناه ایمانلندهکهگیلویه وبویراحمد

1717سید محمد باقرخالقی نژادسید رقیه لنده کهگیلویه وبویراحمد

181814سید حسینداورپناه سید شرمت اله لنده کهگیلویه وبویراحمد

14علی فتحرفیعی کیوانلنده کهگیلویه وبویراحمد

1716حبیب الهمحمدیکورش لنده کهگیلویه وبویراحمد

16...روح اسبحانیزهراآزادشهرگلستان

-سیدمصطفیحسینی واعظریحانه ساداتآزادشهرگلستان

15براتعلیدوانلوفاطمهآزادشهرگلستان

14علیمیرعربنرگسآزادشهرگلستان

14سیدمحمدحسینی واعظفاطمه ساداتآزادشهرگلستان

14سهرابسایرینازنین فاطمهآزادشهرگلستان

19سیدحسینحسینی کاشیدارسیدرضاآزادشهرگلستان



16ابوالقاسمامینی زادهمحمدحسینرامیانگلستان

16حسنبایامیرحسینرامیانگلستان

17حسینحاتمی نیاامیرمهدیرامیانگلستان

17جمشیدخلیلیامیرحسینرامیانگلستان

16علیرضاقاسمیصبارامیانگلستان

18یدالهکوهساریعبدالهرامیانگلستان

18حسنعلیمسعودیمحمدرضارامیانگلستان

16علیجاهدیابوالفضلرامیانگلستان

15خداقلیرجبلوسینارامیانگلستان

16حسنعلیمسعودیمحمدرضارامیانگلستان

16نصرالهفریدونیمتینرامیانگلستان

16سلیمانکوهستانیعاطفهرامیانگلستان

16 محمودایمانیستایشعلی آبادکتولگلستان

181916حسینعلیبرزگرمیثمعلی آبادکتولگلستان

1616علیرضاگیلکآمنه علی آبادکتولگلستان

16سیداحمدموسوی نیامریم ساداتعلی آبادکتولگلستان

18ضیاالدیننظریاکرمعلی آبادکتولگلستان

17محرم علیرضویسمانهکردکویگلستان

-مختار آشورابوالفضل گالیکشگلستان

17حیدرابول تختیسمانهگالیکشگلستان

14محمد علیامدادیمحمد رضاگالیکشگلستان

18حبیب الهآدینهمجتبی گالیکشگلستان

18عبدالستارآذر سافائزهگالیکشگلستان

15جان محمدبیات کوهسارابوالفضل گالیکشگلستان

-کاظمپارسیانیروجاگالیکشگلستان

-17روح الهپیاده کوهسارنیلوفرگالیکشگلستان

1917محمد ولیتقویطاهره گالیکشگلستان

17امین اهللتولیزهراگالیکشگلستان

15سید محمدحسینی پویاسید محمد صادقگالیکشگلستان

17اله یارخسرویعلی رضا  گالیکشگلستان

14سعیدشیخی کوهساراسمعیلگالیکشگلستان

14احمد رضاعربمهدی گالیکشگلستان

17تقیفرامرزیزینب گالیکشگلستان



15ابوالقاسمفردوست شاهیمحمد گالیکشگلستان

14محمدفردوست شاهیابوالقاسمگالیکشگلستان

18رحمانمالکیعاطفهگالیکشگلستان

18رحمانملکانرضاگالیکشگلستان

19آفاقیمریم گرگانگلستان

1617بسطامیصوفیا گرگانگلستان

17ترابیسارا گرگانگلستان

19شریفیمجیراگرگانگلستان

191918لیوانیحسینعلی گرگانگلستان

17حق پناهپریسا گرگانگلستان

1717روحانیکبریاگرگانگلستان

191918کشاورزفرشیدگرگانگلستان

14خراسانیمهدیگرگانگلستان

1816نسیمی فرمریم گرگانگلستان

16گرانفرشیرین گرگانگلستان

17حیدری دهباالمحسنگرگانگلستان

17نیازیبی بی سارگرگانگلستان

16جوادشهرکیمحمد سجادگنبد کاوسگلستان

1816حیدرقورچاییبی بی ساراگنبد کاوسگلستان

16سعداهللخلیل نژاد سرابی مقدمهادیگنبد کاوسگلستان

16ذوالفقارصدقیساراگنبد کاوسگلستان

15سید جوادطباطباییسید محسنگنبد کاوسگلستان

-محمدابراهیمیآتنا گنبد کاوسگلستان

17خاشقم بایقزاقصدیقهگنبد کاوسگلستان

16ناصرقوامی کبیرامیر گنبد کاوسگلستان

16درویشعلیکوثری نیامحمودگنبد کاوسگلستان

15محسنکوهساریسپهرآزادشهرگلستان 

15محمدرضامیرعربمهساآزادشهرگلستان 

18مرتضیتشکریفاطمه معصومهاملشگیالن

15صادقرجبیعرفاناملشگیالن

18محسناجتماعی حسن کیادهسپیدهآستانه اشرفیهگیالن

15نعمت الهحسینی توچائیرحمتآستانه اشرفیهگیالن

1717عباسخیری ابراهیم سرائیمجیدآستانه اشرفیهگیالن



14اصغرفالحمهرانآستانه اشرفیهگیالن

1917نورالهنصرالهیالهامآستانه اشرفیهگیالن

17نقره علیبختیاریافسانه بندرانزلیگیالن

15ابوالقاسمرحمانی فرعباسبندرانزلیگیالن

17رضاشایان فرمحمدبندرانزلیگیالن

17علیصفاتیطاهرهبندرانزلیگیالن

16شمعلیصعفوریداوودبندرانزلیگیالن

18جمشیدمسکینزهرا بندرانزلیگیالن

1717محمدرضاآشوریمرضیهرشتگیالن

14هادیآذریپروینرشتگیالن

16هادیپاک نعمتهانیه رشتگیالن

15حقدوستامیرحسینرشتگیالن

1917رمضانعلیرفیعیمعصومهرشتگیالن

15فرهادزمانی برسریشهنازرشتگیالن

16کاووسشاه محمدیسعیدهرشتگیالن

14رجبعلیشکوفندهسوسنرشتگیالن

15محرمعلیجان پورمسعودرشتگیالن

1716رسولعزیزی نژادفاطمهرشتگیالن

20محسنعلی نژادمعصومهرشتگیالن

1715احمدکیهانمائده رشتگیالن

14ابوالفضلکاوهعلیرشتگیالن

17اسماعیلکسارینسترنرشتگیالن

1614مجیدمحمدصفتفاطمهرشتگیالن

16حسنمحمدزادهنیلوفررشتگیالن

171514قدرت الهنظامی گشتیمینا رشتگیالن

16ابراهیمندیمیپوپکرشتگیالن

18اسماعیلندیمیابراهیمرشتگیالن

15حسینیاسمن الکانیفاطمهرشتگیالن

1616فریبرزامیرخانی اردهءمرواریدرضوانشهرگیالن

15زاهدپیشدادپرستورضوانشهرگیالن

15سهرابخیریمهسارضوانشهرگیالن

19محمدخاکی ناواننسیمرضوانشهرگیالن

16سهرابخیریدرسارضوانشهرگیالن



16محسنروحیامینرضوانشهرگیالن

17فریبرزغریبیحنانهرضوانشهرگیالن

15اسحاقغریبیمهدیهرضوانشهرگیالن

18شهریارکالنتریشهرادرضوانشهرگیالن

17اردشیرمسرورحسینرضوانشهرگیالن

14بشیرمطلب پورمنیژهرضوانشهرگیالن

18مجتبیمیرزائیالهامرضوانشهرگیالن

17فرزادنوروزیفرحانرضوانشهرگیالن

17صمدنظریتارارضوانشهرگیالن

1716علی مراداکبریجوادرودبارگیالن

15صفدراله بخشی غیاثوندسارارودبارگیالن

15نجف علیتقی لوفاطمهرودبارگیالن

15داریوشمصلحیفاطمهرودبارگیالن

15صابرمسافرفاطمهرودبارگیالن

14یزدانمحبیآزیتارودبارگیالن

15اسماعیلآقاجانییاسینرودسرگیالن

14جمشیدآقائیرضارودسرگیالن

15علیاسکندریکلثومرودسرگیالن

15علیرضابازرگانیمهدیرودسرگیالن

17محمودبهرامیفاطمهرودسرگیالن

1716محمدولیجمالیعلیرودسرگیالن

1717رضاجلدیدنیارودسرگیالن

17فریدونحبیبی کوشکوهیامیرجوادرودسرگیالن

18بهروزحبیبی کوشکوهیام البنینرودسرگیالن

17فریدونحبیبی کوشکوهیامیرحسینرودسرگیالن

17فریدونحبیبی کوشکوهیامیرمحمدرودسرگیالن

1715کوروشرستگارحدیثه رودسرگیالن

17منصوررضانیاچابکی شفق رودسرگیالن

16علیرمضانی هوشمندسمیه رودسرگیالن

15رامینرستمیمحمدرودسرگیالن

17علیشوکتیهستیرودسرگیالن

17علیصفریرضارودسرگیالن

17عبدالناصرصدوقزهرا رودسرگیالن



18محمدرضاعباسیفائزه رودسرگیالن

17یعقوبعلیپورمهدیرودسرگیالن

17عباسغریب نوازمائده رودسرگیالن

17قاسمغالمی زاهدیسعیدهرودسرگیالن

15علی اکبرفیضی بخشزهرا رودسرگیالن

15حامدقاسمیشقایقرودسرگیالن

15مختارقاسمیکوثررودسرگیالن

18محمدحسینقلی زادهاحسانرودسرگیالن

16محمدجوادمرادیپویارودسرگیالن

16رمضانعلیمیرزائیمحمدرودسرگیالن

1716سیدمحمدتقیمیرشهیدیسیده زهرارودسرگیالن

15ذبیح الهمعراج منشکوثررودسرگیالن

16جعفرمجتهدیزهرهرودسرگیالن

17علیرضامحیطینیایشرودسرگیالن

14علیرضانظمیپریارودسرگیالن

1715قربانعلیحیدری اشکجان پهلویینرگسسیاهکلگیالن

15کیانوشخردمند گالش زمینام کلثومسیاهکلگیالن

16اورنگدیلمی عضدیمهدیسیاهکلگیالن

15حمیدزحمتکشهلیاسیاهکلگیالن

15پرویزسالمیزهرا سیاهکلگیالن

16مجیدعزتیپویاسیاهکلگیالن

16کامبیزقربانیبیتاسیاهکلگیالن

15حسنقربانیمحمدساالرسیاهکلگیالن

16ماهانمیرزائییکتاسیاهکلگیالن

14حسینیکتا لشکریانیمحبوبهسیاهکلگیالن

15حسینیکتا لشکریانیمعصومهسیاهکلگیالن

17مجیدپوستیمهدیس صومعه سراگیالن

17انوشجوان حق پرستمهدیصومعه سراگیالن

14محمدحسنراست روانرکساناصومعه سراگیالن

1617محمودمهرپویاپرهامصومعه سراگیالن

17باهوشحمیده فومنگیالن

17رحمتخوشبین رادفاطمه  فومنگیالن

14بهزادخوش قلبعلیفومنگیالن



1414اسماعیلبیوکی واحدکبریالهیجانگیالن

14محمدپورعلیزهرا الهیجانگیالن

14حسینحبیبیملیکاالهیجانگیالن

14محمدتقیحسینی مهرسیدمهدیالهیجانگیالن

15محمدرضاحاجی آخوندیمهرنوشالهیجانگیالن

16رحمت الهحیدری زهرا الهیجانگیالن

14بهمنرمضان پورمحمدرضاالهیجانگیالن

17رمضانرحیمیپروانه الهیجانگیالن

15احمدرشیدینیلوفرالهیجانگیالن

16علی اکبررجبیایلیاالهیجانگیالن

19حسینسعیدیسلماالهیجانگیالن

14کاظمصبح زاهدیزهرا الهیجانگیالن

14زهیرعبدیمهرادالهیجانگیالن

14حاجی رضاعلیزاده اطاقورعباسالهیجانگیالن

14حسنعلیجانیمینا الهیجانگیالن

14تقیعاشوریزهرا الهیجانگیالن

16یوسفقاسم نژادمریمالهیجانگیالن

17علیقاسمیکوثرالهیجانگیالن

16مهدیقدیمی ذاکرسید مهرانالهیجانگیالن

-حسینکیابیشهالالهیجانگیالن

-حسینمرتضی پورهستیالهیجانگیالن

16سیدعلی نقیمیرحیدریسیده یلدا الهیجانگیالن

15محسنمیربلوکساراالهیجانگیالن

16حسینمعصوم زادهعلیاالهیجانگیالن

17ناصرنصیریلیالالهیجانگیالن

14سالمتوارستهامیرمهدیالهیجانگیالن

20محمدحسینمشفق حقیقیمصطفیالهیجانگیالن

17نادرامینیرضالنگرودگیالن

1717عباسسروریسپیدهلنگرودگیالن

17حسینقیاس پور لنگرودیثریالنگرودگیالن

1917نقیکاملیاعظم لنگرودگیالن

17رضاباباییمهسا ازنا لرستان

18محمد حسینجانبزرگیحسینازنا لرستان



1816احمدجعفریامرالهازنا لرستان

17سید محمدضیاء بخشسید حسینازنا لرستان

16عباسعلیلکمتین ازنا لرستان

1817محمذیوسفیعلیرضا ازنا لرستان

17رضااکبریفاطمهالشترلرستان

18رحمت الهساکیان محمدیحمید الشترلرستان

17مهرعلیعباسی طالبنجفالشترلرستان

1820حبیب الهعطایی آذرسمیرا الشترلرستان

18محمدرضانایبیاحمدالشترلرستان

171617محمدامان الهیحسن رضا الیگودرزلرستان

181816براتعلیرجبیفرزانهالیگودرزلرستان

16میر فالحاسدی گنجیسمیرا خرم آبادلرستان

18صید عیسیبیرانوندمعصومهخرم آبادلرستان

17مرید علیحاتموندلیالخرم آبادلرستان

17درویش حسینحسنوندمریمخرم آبادلرستان

16نورالدینحیدریمحمد پارساخرم آبادلرستان

17رحیمرازانیزهراخرم آبادلرستان

17عزیزرحیمی پورسیناخرم آبادلرستان

20محمدرستم نژادیرسولخرم آبادلرستان

20رحیمرشیدی پورمرضیهخرم آبادلرستان

18محمدعلیزارعیمژگان خرم آبادلرستان

17حمزه علیزارعیالهام خرم آبادلرستان

17آرشساکیآیلینخرم آبادلرستان

16فرج علیسپهوندنسرینخرم آبادلرستان

16حسینسهرابی فردمصیبخرم آبادلرستان

18ابراهیمشاکرمیزهراخرم آبادلرستان

16فریدونکمالیانزهراخرم آبادلرستان

17ایماننوری نژادسمیرا خرم آبادلرستان

17حسینعلیتاتیریحانهدورودلرستان

17غالمعباستویسرکان منشنسریندورودلرستان

18غالمعباسدالوندیرشید دورودلرستان

17محمدعلیدرویشیطیبدورودلرستان

18نصرتفوالدوندمصطفیدورودلرستان



1718نصراهللکاظمیاناسماءدورودلرستان

16غالمرضاگودرزیابوالقاسمدورودلرستان

16حسنمعظمی گودرزیحمیددورودلرستان

16حبیبمقسمیعذریدورودلرستان

1516ذبیح الههداونداحمددورودلرستان

16علی حسینیاراحمدیزهرادورودلرستان

15بساطدوستیرضانورابادلرستان

15شیرمحمدکاوسی گالم بحرییاسرنورابادلرستان

19غالمرضامرادیمحمد طاهاازنا لرستان 

17اردشیراشتری فارغروح انگیزبروجردلرستان 

1717علیالماسیالههبروجردلرستان 

1718علیامیرزاده فردسحربروجردلرستان 

1717خسروبقائیمهدیهبروجردلرستان 

16باباکهبهاریابراهیمبروجردلرستان 

17محمدرضاپور نعمتیامیر محمدبروجردلرستان 

17علیرضاپورمحمدامیرصالحبروجردلرستان 

17غال معباسپیرائیخسروبروجردلرستان 

17بهروزحاج بشیریرژانبروجردلرستان 

16علیرضاحاجبیپرهامبروجردلرستان 

16سید محمدحسینیسیده زهرابروجردلرستان 

16فرهادداودوندیامیرحسینبروجردلرستان 

16داوددرویشیعلیبروجردلرستان 

17علیرضازندیزهرابروجردلرستان 

14داودژونیمحمدبروجردلرستان 

17مرتضیشاهوردیزینببروجردلرستان 

201917اله محمدشایسته فرعلیبروجردلرستان 

18غال معباسعلیشاهیافسانهبروجردلرستان 

17عباسفرزان فردمینابروجردلرستان 

16محمدمهدیفریدون پورغزلبروجردلرستان 

16علیگودرزیافسونبروجردلرستان 

1717محمدکریمگودرزیسجادبروجردلرستان 

16علیگودرزیپروینبروجردلرستان 

1617پناه برخداگودرزیمریمبروجردلرستان 



15محمدگودرزیمینوبروجردلرستان 

2016محمدگودرزیمهدیبروجردلرستان 

18خسرومدیریعلیبروجردلرستان 

17رضامقدسیهستیبروجردلرستان 

15مهدیمقدسیعارفهبروجردلرستان 

1817محمدمیریعطیهبروجردلرستان 

17بابکمیریبهاربروجردلرستان 

1717کریمنصرالهیسارابروجردلرستان 

1818میرولینیازی فردسجادبروجردلرستان 

1715عبدالرضاهدائیمریمبروجردلرستان 

15کورشیاراحمدیآریوبروجردلرستان 

14ابراهیمامینیآریاآملمازندران

171715محمد یوسفحیاتیحدیثآملمازندران

171714حسینخسرویال ناز آملمازندران

1616عیسیروحیفاطمه زهراآملمازندران

-سید لطیفسید احمدیپرستوآملمازندران

1414ماشااهللعدیلیضحیآملمازندران

14رمضانعلیمجیدیمهراوهآملمازندران

161614رضوانمریجیمرتضیآملمازندران

14قاسمناظمیانمحمدآملمازندران

1614فرامرزنجفیفروزانآملمازندران

16اصغراسماعیل نژادربابهبهشهرمازندران

14سعیداعظمیایلیابهشهرمازندران

15سید محمدحسینی  سید خلیلبهشهرمازندران

15عبدالرحمنحیرتیفهیمهبهشهرمازندران

14محمد باقرخادمیکبریبهشهرمازندران

16رمضاندست افکننیاالبهشهرمازندران

1917محمد علیریاحیزینببهشهرمازندران

1818سید ابراهیمساداتی وله موزوییمطهره ساداتبهشهرمازندران

15علیشهبازیانمرجانبهشهرمازندران

16محمدصابری  زهرابهشهرمازندران

15نصراهللصیامیان گرجیستایشبهشهرمازندران

16محسنعطوفیفاطمهبهشهرمازندران



15غالمعلیکوچک پورعمراناکرمبهشهرمازندران

16سید حسنمرتضویسمیرابهشهرمازندران

15قربانعلینصیریمعصومهبهشهرمازندران

15بیژننصرتینازنین زهرابهشهرمازندران

14ارسالناحمدیفاطمهتنکابنمازندران

16محمدحسینآهنگراولمهرساتنکابنمازندران

16محمدصادقبهشتیمعصومهتنکابنمازندران

1817حسنحسن  ساجدیمژگانتنکابنمازندران

15مهدیخدریامیر محمدتنکابنمازندران

1718محمدرضاظهیریسمیهتنکابنمازندران

16ولی عباسعباسیزهراتنکابنمازندران

17حسنعصریهدیهتنکابنمازندران

-16اسمعیلمشهدیالههتنکابنمازندران

181916مصطفی قلیمصطفی منتقمیمجتبیتنکابنمازندران

14نوراهللاسدی نژادعلی اکبر رامسرمازندران

14علیرضاببریفاطمهرامسرمازندران

14احمدحکمت نژادفاطمه زهرارامسرمازندران

1514ابوالفضلحمیدیسامرهرامسرمازندران

-امیندرجانیرضارامسرمازندران

14مهدیدژآرامهدیسرامسرمازندران

1515حسینرضاییفردوسرامسرمازندران

14جوادشاهمرادیاهورارامسرمازندران

1514حسینعسگریانمرضیهرامسرمازندران

14علیرضاعلی لمتریآیدینرامسرمازندران

14محمدعلیکیاکریمیمائدهرامسرمازندران

14محمدعلیمرتضوی دخت فردمهدیسرامسرمازندران

-محمدرضاموسی پوردالرامرامسرمازندران

14وحیدوهاب زادهامیرمهدیرامسرمازندران

16هاشمهاشملوویدارامسرمازندران

-حمیدیوسف طالشیپارسارامسرمازندران

-14علی اکبراکبرپورکلثومساریمازندران

15عیسیاسماعیلیمهیارساریمازندران

15منصورایزدیامیرحسینساریمازندران



15مصطفیپورولیفاطمهساریمازندران

15حسینحبیبی رادفروغساریمازندران

15حسینحسن پورعلی  ساریمازندران

14سید موسیحسینی کیاسریسید ارشیاساریمازندران

1615علیشمسیهنگامهساریمازندران

15علیعباس نیاراحلهساریمازندران

1515رمضانعلیفالح نژادپیمان ساریمازندران

16نورعلیقنبریفرشتهساریمازندران

14حسنکاردگرحانیهساریمازندران

16فتح اهللمحمودیمنصورهساریمازندران

14فرهادمرادی کیاولیابوالفضلساریمازندران

14جوادمومنیمحمدصدراساریمازندران

1516عشقعلیمهدوی تلوکالییعلیساریمازندران

15سیدحسینهاشمیاشرف ساداتساریمازندران

14محمدعلییوسفیدرساساریمازندران

15کامراناکبریالناسوادکوهمازندران

14رحیمامیری آرمینسوادکوهمازندران

16قدرتجباری بهمنیابوالفضلسوادکوهمازندران

14محمدجعفرعشقیرومیناسوادکوهمازندران

14سید رضاموسوی ثمین ساداتسوادکوهمازندران

-1716حسیناحسانی کناریزهرافریدونکنارمازندران

171714سید صادقجعفری کناریزهرا ساداتفریدونکنارمازندران

171815نوراهللدرزیانابراهیمفریدونکنارمازندران

-1715ناصرفالح  زهرافریدونکنارمازندران

15محمدرضاحسن پورتاراقائمشهرمازندران

16سید مصطفیحسینی سیدیسید قاسمقائمشهرمازندران

14مصطفیدهقانیانیسناقائمشهرمازندران

15رجبرضایی چیآتنا قائمشهرمازندران

1615محمدیاسررگنی خطیرسمانهقائمشهرمازندران

14پیمانزمانیاننگارقائمشهرمازندران

15محمدجعفرزین علیاحمدرضاقائمشهرمازندران

17میرعلیسیادتیمیر وحیدقائمشهرمازندران

-کامرانسیفیامیر رضاقائمشهرمازندران



15عبداهللشعبانیفاطمهقائمشهرمازندران

14رحمت اهللشهابیانکبریقائمشهرمازندران

14حسینظفریفاطیماقائمشهرمازندران

14عباسغفاریتاراقائمشهرمازندران

14فیض اهللفالحنوشینقائمشهرمازندران

14جهانبخشکاظمیطاهرهقائمشهرمازندران

-مهدیکاظمیامیر کیانقائمشهرمازندران

14علیگل بیانیشمیمقائمشهرمازندران

16سید رحمت الهموسوی سید محمد قائمشهرمازندران

15رجبنامدارزریقائمشهرمازندران

15رضایداللهیهادیقائمشهرمازندران

14موسییوسف زادهالهام قائمشهرمازندران

-16حبیب الهصدریسید محمودگلوگاهمازندران

1717محمدرضاکریمانپگاهمحمودآبادمازندران

14مسعودحسن پوربریمانیبنیامیننکامازندران

14سید هاشمحسینیمحمدامیننکامازندران

14حسینخلیلیمحمدنکامازندران

-حسینزیان پومحمد امیننکامازندران

14محمدجوادشفیع پورآکردیستایشنکامازندران

15زین العابدینعلی نژادانسیهنکامازندران

-علیمحمدپورطاها نکامازندران

14غالمعلیمحمدیمحبوبهنکامازندران

-بهناممسکینیفاطمه زهرانکامازندران

-آقاجاناحمدیرضانورمازندران

-فغانفیاضیگلدختنورمازندران

15حسینامیری غزال بابل مازندران 

16حبیب الهتدین آتنا بابل مازندران 

14پرویزحسین پور مهدیس بابل مازندران 

-داودخانلری محمدصادق بابل مازندران 

14مسعوددرویش گنجی نیکی بابل مازندران 

14علیرضاذاکری مهدی بابل مازندران 

14مهدیرجب زاده فاطمه بابل مازندران 

14سیدمحمدرسولی نژادسیدعرفان بابل مازندران 



-محمدحسینرضایی مقدم متین بابل مازندران 

-محمدسلیمانی محسن بابل مازندران 

-میرمحمدصابری خجسته سیده لیال بابل مازندران 

15سیدکریمصادق نیا سید محمدحسن بابل مازندران 

16صادق نیا سیده سارابابل مازندران 

-نصرالهعزیزی علمدارصغرا بابل مازندران 

14محمودعلی پرست امیررضا بابل مازندران 

15محمدفخرعلیان هستی بابل مازندران 

14سیدکریمفغانی سیدعلی بابل مازندران 

14محمدقدم زاده امیرمهدی بابل مازندران 

16علیقربان زاده کوثربابل مازندران 

14حسینکشاورزی طاها بابل مازندران 

1616امراهللگرجی زاده فاطمه بابل مازندران 

1415شهرامگودرزی سارا بابل مازندران 

14حسنمتولی فرشیده بابل مازندران 

15سعیدمرغزاری راحیل بابل مازندران 

14جاللمصطفی زاده شبیرابابل مازندران 

14مصیبمصیب زاده داودبابل مازندران 

-حجتمؤمنی نگاربابل مازندران 

-..حبیب اابوالحسنیزهراتفرشمرکزی

14صادقبهرامی نژادآتنااراکمرکزی

-رضاپزشکیشینااراکمرکزی

15علی اکبرتوکلیمعصومهاراکمرکزی

14مجیدتبریزیبهاراراکمرکزی

-احمدحاجیانهدیهاراکمرکزی

14سید صادقحسینیهانیه ساداتاراکمرکزی

181619اصغرخسروبیگیقاسماراکمرکزی

14محمد سعیدپارسامحمداراکمرکزی

14رشیدذوالفقاریفاطمهاراکمرکزی

14فیروزذوالفقاریلیالاراکمرکزی

14محسنرحیمیماهاناراکمرکزی

14مصطفیرباط میلیستاره اراکمرکزی

-14محمدشریعت منشپرگلاراکمرکزی



14داودشریفینرگساراکمرکزی

-1414غالمرضاعباسیمحمد اراکمرکزی

1414حسنعلیعبدیرضواناراکمرکزی

18محمدفیضزهرهاراکمرکزی

151514اسدالهقلندرکی سلطانیفیروزهاراکمرکزی

14عزت الهقاسمیمهنازاراکمرکزی

14عزت الهکیهانیفاطمهاراکمرکزی

-15مهدیکمیزیمسعوداراکمرکزی

14حبیب الهگلستانیشمسیاراکمرکزی

1515آقانورمحمدیسید حمیدرضااراکمرکزی

14رضی الهمیقانیاعظماراکمرکزی

14حسنمهاجرانیمحسناراکمرکزی

15هادینادرینوشیناراکمرکزی

14مجتبییوسفیفاطمهاراکمرکزی

-علی اصغراحمدیمائدهاراکمرکزی

14علیبهرامی هزاوهنازنیناراکمرکزی

-علی اکبرخدیمیمتیناراکمرکزی

-صفررجبیلیالاراکمرکزی

-روح الهرحیمیاعظماراکمرکزی

-رضاسجادی نصرسید غالمحسیناراکمرکزی

14مصطفیکیشانی فراهانیفاطمهاراکمرکزی

14ابوالفضلمولودینازنین زهرااراکمرکزی

17سید محمودموسویسیده فاطمهاراکمرکزی

14حسنکاشانی نژادسید سجاداراکمرکزی

14محمد رضاگنجگلی شراهیالهاماراکمرکزی

16منصورمدنیمرجاناراکمرکزی

14مجتبیمهدیمجیداراکمرکزی

14محمد حسینکمال آراءزهرااراکمرکزی

-حمید رضاغفاریغزلاراکمرکزی

16رجبعلیعابدیرسولاراکمرکزی

15عباسعقیقی طالعفاطمهاراکمرکزی

15محمدرحیمحبیبیمهدیهاراکمرکزی

15محمدبخشینسریناراکمرکزی



18پرویزباجالنمعصومهاراکمرکزی

16حسیناحمد جعفریعلیرضاتفرشمرکزی

-علیرضاحاجیسحرتفرشمرکزی

-1414مهدیفوالدیمهشادتفرشمرکزی

14ابوالفضلدستورزیامیر رضاخمینمرکزی

-محسنداالییرضاخمینمرکزی

14اسداهللسلطانیناهید خمینمرکزی

16صادیارمحمدیفاطمه خمینمرکزی

15صادیارمحمدیرضاخمینمرکزی

14داودمحمودیعلیرضاخمینمرکزی

14احمدبهشتیسید علی اصغرخمینمرکزی

20ایرجفرهودیسمیراخمینمرکزی

-محمد نبیرنجبریآرمینخمینمرکزی

-عباسمحمدیزهراخمینمرکزی

14ایرجفرهودیسمیراخمینمرکزی

14حسینشمسیسمیهخمینمرکزی

-محمدنوروزیزهراخمینمرکزی

-غالمرضاروشنیاعظمخمینمرکزی

-رضاحمزه لوفاطمه خمینمرکزی

-علی رحمانغالم پوراحدخمینمرکزی

14محمدابراهیمیمریمدلیجانمرکزی

16عباسحسنیفاطمهدلیجانمرکزی

14حسینرحیمیپروانهدلیجانمرکزی

1516رضاابراهیمیفاطمهساوهمرکزی

15نصرت الهاحمدیعلیساوهمرکزی

14محمدحسناحمدی نوریفاطمهساوهمرکزی

16حسناخوانزهراساوهمرکزی

1516عباساصغریمهدیساوهمرکزی

1517حیدرآقااکبری نژادسمیهساوهمرکزی

-رضابخشندهدانیالساوهمرکزی

17سمیع اهبیابانی آرانیمریمساوهمرکزی

1516احمدحیاتینرگسساوهمرکزی

-عبداهللخالدینگینساوهمرکزی



1516افشینخدادادیان فررضاساوهمرکزی

1515 علی اکبردرویشرقیهساوهمرکزی

15شمسعلیزارع صبافاطمهساوهمرکزی

1616مرتضیسالمتفاطمهساوهمرکزی

171814پرویزفالحمصطفیساوهمرکزی

1414علیمنصوریراضیهساوهمرکزی

1514فرزادکیانی تبارمرضیهشازندمرکزی

1514محمدغالمیبانوشازندمرکزی

151614علیجهانگیرینرگسشازندمرکزی

15سعیدنوریآرششازندمرکزی

14محمد رضادربندینگارشازندمرکزی

14بهنامرحمتیشقایقشازندمرکزی

14حسینعلیجعفریساریناشازندمرکزی

1416علیحسینصیفیشهرامشازندمرکزی

14جواداصغریامیرحسینشازندمرکزی

14علیرضااصغریمریم شازندمرکزی

-14محمودامینی زادگانمعینشازندمرکزی

1515غالمحسینخدادادیمیترا شازندمرکزی

-علیسعیدی فرریحانهشازندمرکزی

-مسعوددرویشمه سیماشازندمرکزی

14خالقآقاییرضوان شازندمرکزی

-بهرامفرجیسباشازندمرکزی

-هادیشجاعیستایششازندمرکزی

14محمدمشیدیستایششازندمرکزی

-محسنبامدادساقیشازندمرکزی

-عباسصالحیفاطمهشازندمرکزی

14احمدرضاکلهربهارهشازندمرکزی

-رحیمعزیزینادیاشازندمرکزی

-نعمت الهمحمودینرگسشازندمرکزی

-نبی الهمحمودیزهراشازندمرکزی

16محمد رضااکبریالهام محالت مرکزی

15اکبرعباسیمهسا محالت مرکزی

15محمدامیدیمرجانجزیره کیشهرمزگان



171414محمدآزادیاننرجسجزیره کیشهرمزگان

1916حمزهبیاتسمیهجزیره کیشهرمزگان

181614اکبردادخواهنرگسجزیره کیشهرمزگان

1814بنب الهسیدینسید علی جزیره کیشهرمزگان

1714رمضانعلیصفرنیااکرمجزیره کیشهرمزگان

1815ابراهیمعمانیمهساجزیره کیشهرمزگان

191515نجم الدینفتاحیان ضیاء الدینجزیره کیشهرمزگان

1717سید محمدخلیلیسید عدنانبستکهرمزگان

17باباعلیآقاخانیهاله بندرعباسهرمزگان

191814احمدایزدیمهردادبندرعباسهرمزگان

16حسینارژنگیشهرام بندرعباسهرمزگان

17عین الهباقریانسیامکبندرعباسهرمزگان

16رضاجعفریهاجربندرعباسهرمزگان

17علیجاذمینسیمبندرعباسهرمزگان

16عبداهللخوش نمکحمیدهبندرعباسهرمزگان

15موسیرنجبرالنابندرعباسهرمزگان

15علیمنجزیبهنازبندرعباسهرمزگان

1717محمدحسینمویدی فردزهرهبندرعباسهرمزگان

16محمودمیرشکاریمهدیبندرعباسهرمزگان

1615قربانعلیمجیدیزهرهبندرعباسهرمزگان

17حسننقی زادهزهرا بندرعباسهرمزگان

-عبداهللفروغی نزادعطیهبندرعباسهرمزگان

14سیدحسنحسینیسیده فاطمهبندرعباسهرمزگان

-محمدعلسنعمت الهیلیالبندرعباسهرمزگان

-حاجی آقاناصریناهیدبندرعباسهرمزگان

1616حسینآخوندیاحمدبندرلنگههرمزگان

17موسیجاویدان پاکوهیسعیدبندرلنگههرمزگان

1716اما مقلیسلیمی لداریمهدیبندرلنگههرمزگان

16سلیمانصفایینجمه بندرلنگههرمزگان

16سلیمانصفایینبی الهبندرلنگههرمزگان

17محمدعلیمحو علی همتیامیربندرلنگههرمزگان

17خدمتجعفر زاده شبنم اسدآبادهمدان

18بهروزروشنیان بخشمستورهاسدآبادهمدان



17ایرجسجادی سیده النازاسدآبادهمدان

16ایرجسجادیزهرا ساداتاسدآبادهمدان

16ابراهیمسروامان الهیپرستواسدآبادهمدان

19خسروسیاوشینسیماسدآبادهمدان

17بیژنشفیعیمحمداسدآبادهمدان

16اسداهللصوفیتارااسدآبادهمدان

18محمدطاهری عضدنگین اسدآبادهمدان

16نادرهوشنگیزهرااسدآبادهمدان

15ارسالنپرتوی شایانعلیبهارهمدان

18محمدحسنجعفریافسانهبهارهمدان

19قهرمانخورشیدیمهدیبهارهمدان

17عزیزرستمی سلیمانفاطمهبهارهمدان

-نصرت الهزارعیخدیجهبهارهمدان

16محسنسبزیمژدهبهارهمدان

1816محمدرضاعسگری مزینعلی اصغربهارهمدان

17سیدحسنموسوی هراتیهانیه الساداتبهارهمدان

17حسننبی پورمحمدمهدیبهارهمدان

14محسنآذر همایونمهرابتویسرکانهمدان

14حسینامیریمیالدتویسرکانهمدان

1817مرادترکمانزینب تویسرکانهمدان

15محسنخدادادیمحمد مهدیتویسرکانهمدان

14محمودفتحیامیر علیتویسرکانهمدان

1915جمشیدگازریامینتویسرکانهمدان

18عباسرحمتیمهدیفامنینهمدان

18مصطفیعظیمیسیدامیرمحمدفامنینهمدان

191915عباسارغوانیمهوش مالیرهمدان

181815هاشمباقریرضوان مالیرهمدان

17روح اهللبهرامیامیر ساممالیرهمدان

1919منصورترابی شبیرمالیرهمدان

19شکرخداجانجانیزهرامالیرهمدان

1915رحمانحسینیحمید رضامالیرهمدان

18محمدرسولخزائیحسینمالیرهمدان

19محمدرحمانیرویامالیرهمدان



191814احمدرحیمی نژادصبا مالیرهمدان

171815رضاعبدالملکی محمد رضامالیرهمدان

-محمدعبدالملکی فاطمه مالیرهمدان

17خدابخشعبدالمالکیسمیرامالیرهمدان

14حمیدکشکولیابوالفضل مالیرهمدان

1616حمیدکشکولینگارمالیرهمدان

19عباسعلیمهرابیزهرامالیرهمدان

17داودمرادیمعصومهمالیرهمدان

19احمدنوروزیزهرامالیرهمدان

17علیرضااسدبیگیهانیههمدانهمدان

16مصطفیافراشاببهنازهمدانهمدان

16جابربخشی نظرمحمدهمدانهمدان

16مصطفیبشیریفاطمههمدانهمدان

16محمدعلیبهرامیراضیههمدانهمدان

16کامبیزبهمنیمحمدامینهمدانهمدان

-علیپری پورمحمد مهدیهمدانهمدان

1714سیدمحمودتوانایی مطهرسیده ریحانههمدانهمدان

14علیحاجی شفیعیسوگندهمدانهمدان

1614سعیدحسنی مهررضاهمدانهمدان

1614سید صفی الهحسینی نیک روشسیده فاطمههمدانهمدان

161714خویینیژیالهمدانهمدان

1714حسینخالقی دلشادمهدیهمدانهمدان

-محمدصادقدبیریحسینهمدانهمدان

191716ابراهیمدست اورنجسیامک همدانهمدان

16ابراهیمدستجردیمهدیههمدانهمدان

17محمدرضارستمیایلیاهمدانهمدان

181617مرادرستمیمحمدرضاهمدانهمدان

181718محسنرهبری پسندیدهساراهمدانهمدان

15رضاسیدیمعصومههمدانهمدان

15حمیدرضاشیداییعلیرضاهمدانهمدان

17حسینشیراوندطیبههمدانهمدان

17نصرت الهطاهری تیزروفهیمههمدانهمدان

1815علیطیبیفاطمههمدانهمدان



16عادلعربیعلی همدانهمدان

17باباقلخانیمعصومههمدانهمدان

1917قربانعلیکیهانیسمیههمدانهمدان

16مهدیکامرانی کیاکیمیاهمدانهمدان

15توفیقکوچک خانیمیالدهمدانهمدان

1817فاضلموسوی کتم جانیسیده فاطمههمدانهمدان

15حسنمنوچهریعاطفههمدانهمدان

15سیدرحیممیرمعینیطیبه ساداتهمدانهمدان

14محمدرضانورمندمحمدامینهمدانهمدان

191815یحییطاهریابوالقاسم رزنهمدان 

16علیسعیدی مینا نهاوند همدان 

17علیشریعت زهرا نهاوند همدان 

17سید احمدعطاری سید محمد نهاوند همدان 

15خدادادکیانی منصوره نهاوند همدان 

17عبدالناصرگودرزی مینا نهاوند همدان 

17عباسعلیمالمیر آرزو نهاوند همدان 

16قاسممحمودی پرنیانهاوند همدان 

-غالمرضاحیدریالههابرکوهیزد

14حمیدروحی پناههدیهابرکوهیزد

18سید علیطباطباییفاطمه ساداتابرکوهیزد

1915عباسعلیفرقانیفاطمهابرکوهیزد

17قاسمقا سمیعلیرضاابرکوهیزد

14احمدقمریمریمابرکوهیزد

14رضانیکخواهزهراابرکوهیزد

14ماشاهللدهقانیفرزانهاردکانیزد

16مصظفیزرینزهرهاردکانیزد

15محمدشاکری فردفاطمهاردکانیزد

17مصظفیصباغچیمرضیهاردکانیزد

15مصظفیصباغچیمریماردکانیزد

15محمدرضاعباسیشهنازاردکانیزد

15علیفتوحیریحانهاردکانیزد

16حسینعلیفتوحیطیبهاردکانیزد

19محمدعلیهاتفیعذرااردکانیزد



17محمدجوادطحان پورنرگساردکانیزد

-عسکرحیدریندااردکانیزد

14علیمحمودیسحراردکانیزد

17عباسعلیاحمدیامیرمحمدتفتیزد

16سعیددهقانی تفتیامیرعلی تفتیزد

15محمد رضادهقانی تفتینرگس تفتیزد

15سید مجتبیطباطبایی دهنویمحدثه السادات تفتیزد

15مجیدغفاری علی آبادمطهرهتفتیزد

17مجیدغنی زادهمحمدطاهاتفتیزد

17مهدیفالح تفتیامیرمحمدتفتیزد

17محسنفالح تفتیفاطمهتفتیزد

19علیرضامحامدیفاطمه تفتیزد

18سیدرضامیرکریم زادهزهراالساداتتفتیزد

16سید حبیبهاشمی مزرعه مالسید علی محمدتفتیزد

181814محمد حسینزارعزاده زهرا مهریزیزد

17حسینصانعیفاطمه مهریزیزد

1715حجی محمدمزیدی رادعلی اکبر مهریزیزد

1615علی اکبرمزیدی رادفاطمه مهریزیزد

-محمدرضاغفاریفاطمه مهریزیزد

-سیدابوالفضلافخمیفاطمه الساداتمیبدیزد

16جاللاکبریسمیه میبدیزد

-محمدحسینامامیمریممیبدیزد

17رضابرزگرعباسمیبدیزد

16محمودپورمحمود آبادیمنیرهمیبدیزد

14محمدتقی زادهعلیرضامیبدیزد

14مهدیتوکلیآالمیبدیزد

14حسینحجتیزینبمیبدیزد

-سیدسعیدخاتمی فردسید سامانمیبدیزد

14امیرحسینرضاییعلیرضامیبدیزد

-حسن علیزارعالهاممیبدیزد

-نبیزارعشاهیمهدیهمیبدیزد

14عبدالکریمزارعفاطمهمیبدیزد

19محمدزمانیامیرمحمدمیبدیزد



14علی اکبرقاسمیعلی اصغرمیبدیزد

-محمدعلیکریمیندامیبدیزد

15جوادمتقیمهسامیبدیزد

14سید مصطفیموسویمائده الساداتمیبدیزد

14سیدابوالفضلمیرمحمدیسعیده الساداتمیبدیزد

-احمدندافمریممیبدیزد

-احمدنیک خویاسمن میبدیزد

14سیدمحمدسیدحسینیاعظم الساداتمیبدیزد

15سیدکاظمابریشمیوحیدالساداتیزدیزد

-حسنابویی مهریزیفرزانهیزدیزد

19سعیداعرابیمتینیزدیزد

14سعیداقدامیفاطمهیزدیزد

18احمدامیریمیثمیزدیزد

17مجیدانتظاریالههیزدیزد

1817علی اصغرآبادحمید رضایزدیزد

18ابراهیمبراهوئیمرضیهیزدیزد

18غالمرضاثوابیمریمیزدیزد

16حسنجاویدیانمحمد رضا یزدیزد

-حمیدرضاجوکارمریمیزدیزد

16رضاخادم آستانه انارینرگس یزدیزد

17غالمرضاخان نیریمحمدرضایزدیزد

-ابوالفضلخیراندیشفاطمهیزدیزد

16صادقدژپسندمرجانیزدیزد

18محمد حسیندهشیریریحانهیزدیزد

1614علیدهقان بنادکیعمادالدینیزدیزد

14محمودسازگاریمهالیزدیزد

16بدیع اهللسرمدنجمهیزدیزد

1516اکبرطایفیمحمد رضا یزدیزد

15غالمحسینطالزادهمحمدیزدیزد

191714غضنفرعباسیمریم یزدیزد

14سید مهدیفائق مقدمسید محسنیزدیزد

19محمودکازرانی نژادمهین یزدیزد

17حسنکرباسی عاملنیلوفریزدیزد



-علی اکبرکریمی یزدیعلی رضایزدیزد

15سیدمهدیمحترماعظم الساداتیزدیزد

-محمدرضامحسنی فراشاهسیدامیرحسینیزدیزد

14سیدرضامروستی زادهسید محمد رضایزدیزد

15سیدرضامروستی زادهسیدمحمدجوادیزدیزد

18یداهللمیرعلیامیر مهدییزدیزد

15اصغرنشاسته گرنازنین فاطمهیزدیزد

17محمدعلینعمتیزهرهیزدیزد

14رضانقدیانمهدیه یزدیزد


