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14براتحصولیفریبااردبیلاردبیل

1516اسمعیلسلماسیمهرنوشاردبیلاردبیل

17صابرساجدیپریسااردبیلاردبیل

16عنایت الهسیمینحسین اردبیلاردبیل

16محمدحسینقبادیرحیم اردبیلاردبیل

15سیفعلییاوریاتابک اردبیلاردبیل

17محمدآزمونزهراخلخالاردبیل

16مطلبقیوم زاده خدیجهخلخالاردبیل

1615اختیارمحمدیاحسانخلخالاردبیل

14شکر علیمحمدیراضیهخلخالاردبیل

14شکر علیمحمدیمرضیهخلخالاردبیل

15احمدامامی حور علی نمیناردبیل

14محمودشیخ زادهاحمدنمیناردبیل

15حسینفکوراسالمنمیناردبیل

1398تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره عالی

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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16سعیدکریم پور پویانمیناردبیل

14فرمانمقبولشهرامنمیناردبیل

15علیمیرزائی ناطق الهامنمیناردبیل

15علیرضااعتباریانمتیناصفهاناصفهان

14حسناعتصامیعاطفهاصفهاناصفهان

-علی اصغرامامیعادلهاصفهاناصفهان

14احمدامیریامیداصفهاناصفهان

15علیرضاایزدی پورزهرااصفهاناصفهان

15جوادآرزومندآالاصفهاناصفهان

17نصرالهآزادگانبهزاداصفهاناصفهان

17مهردادباقر زادهسارااصفهاناصفهان

15علیبکرانیمهیناصفهاناصفهان

14محمدرضابهرام پورشیمااصفهاناصفهان

15رضابهرامیپرویناصفهاناصفهان

-رحمانپور عینیاللهاصفهاناصفهان

1415محمد علیپوربافرانیسارااصفهاناصفهان

1416محمدتابشعاطفهاصفهاناصفهان
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16محدرحیمترابیسحراصفهاناصفهان

-اکبرترکیملیحهاصفهاناصفهان

16عباسجلوانیناهیداصفهاناصفهان

18احمدجمالیسعیدهاصفهاناصفهان

1416محسنجهانیاننیمااصفهاناصفهان

15مجتبیچوبگینهاجراصفهاناصفهان

1516علیحاجی اسماعیلیمحسناصفهاناصفهان

1715داودحجازیسیدرضااصفهاناصفهان

18علیرضاحیدرپورپرنیااصفهاناصفهان

15حسنخورسندیمحدهادیاصفهاناصفهان

15منصورخوشکاممحمدامیناصفهاناصفهان

16رمضانعلیدانش پژوهلیالاصفهاناصفهان

1415فریدوندهقانیعارفهاصفهاناصفهان

15محمددهقانیمریماصفهاناصفهان

16ابراهیمراهنوردفهیمهاصفهاناصفهان

15جاللرضاپور محمدآبادیزهرهاصفهاناصفهان

18محمد علیرفیعیزهرااصفهاناصفهان
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15قنبررهبریمحمد حسیناصفهاناصفهان

17مسعودزارعانصالحاصفهاناصفهان

-رضاقلیزمانینفیسهاصفهاناصفهان

16مهدیزینل پورفیروزهاصفهاناصفهان

14احمدسالکی فرفاطمهاصفهاناصفهان

14محمدرضاستاریانعلیرضااصفهاناصفهان

14عبداهللسلیمانیمنصورهاصفهاناصفهان

1517اکبرسیفیوحیداصفهاناصفهان

14اکبرشهبازنگاراصفهاناصفهان

151814عبدالرحیمشهیدیفاطمه زهرااصفهاناصفهان

16ناصرصالحیقاسماصفهاناصفهان

15-جمشیدصفی الدین اردبیلیسوگلاصفهاناصفهان

-14علیضیاییمحمدرضااصفهاناصفهان

14ابراهیمطادیفرشتهاصفهاناصفهان

1417حسنطالبیسروشاصفهاناصفهان

15سید فیض الهطاهریسیدآریناصفهاناصفهان

16احمد قلیعبدالهیمحرماصفهاناصفهان
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17اصغرعدیلی پورمحمداصفهاناصفهان

-حفیظ الهعطاییمحمداصفهاناصفهان

1518رمضانعلیعظیمی یانچشمهجواداصفهاناصفهان

-بهرامعلی آبادیخداداداصفهاناصفهان

16حسنغالمیمجتبیاصفهاناصفهان

14مهدیفالحیانزهرهاصفهاناصفهان

-خسروکبیریعارفهاصفهاناصفهان

1516محمدرضاکیانی اشترجانیسمیهاصفهاناصفهان

14حسینعلیگاظمیعاطفهاصفهاناصفهان

16منصورگودرزیالههاصفهاناصفهان

1416علیرضاگودرزیمریماصفهاناصفهان

14یدالهلطفیامیراصفهاناصفهان

17بهراممبارکیسپیدهاصفهاناصفهان

1417کاوسمحمدی سرپیریحسیناصفهاناصفهان

16علی اکبرمختاریپژماناصفهاناصفهان

17کمالمرتضویمجتبیاصفهاناصفهان

15رضامروستی زاده محمدرضااصفهاناصفهان
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15عباسمروستی زاده رضااصفهاناصفهان

14محمد جوادمسائلیرسولاصفهاناصفهان

-محمودمسائلیبهاراصفهاناصفهان

14حسینعلیمشکالنیعلی اکبر اصفهاناصفهان

14میرزا حسینمعینیاکرماصفهاناصفهان

15-یوسفملیمژده اصفهاناصفهان

17جاللموسوی نژادعلیاصفهاناصفهان

16محسنمیرلوحیشایستهاصفهاناصفهان

1715محمدناجیفائزه ساداتاصفهاناصفهان

14حسننصر اصفهانیمحبوبهاصفهاناصفهان

-حسننصر اصفهانیمریماصفهاناصفهان

14حیدرنکوییاصغر اصفهاناصفهان

16مرتضینیک بخت مقدمعباساصفهاناصفهان

1417عبدالهنیکبختعاطفهاصفهاناصفهان

15محمدرضانیکیحمیدهاصفهاناصفهان

14امیر حسینواعظ شهرستانیشایاناصفهاناصفهان

16محمدهیبتیانماهاناصفهاناصفهان
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14حسینیاوریفاضلهاصفهاناصفهان

14محمدرضایزدان بخشبنت الهدیاصفهاناصفهان

19حاج حسینیوسفیمحسناصفهاناصفهان

15حسنپور ابراهیمیمهدیآران و بیدگلاصفهان

14جوادبهرامیمیناخمینی شهراصفهان

15حمیدرضابیگیزینبخمینی شهراصفهان

15محمدپریشانییکتاخمینی شهراصفهان

-محمدجوادجعفریامیر رضاخمینی شهراصفهان

-قدمعلیجعفریسهیالخمینی شهراصفهان

16محمدچیانیشادیخمینی شهراصفهان

1415مهدیحاجی مرادیمهتابخمینی شهراصفهان

15یاسینحاجیانزهراخمینی شهراصفهان

17احمدحاج هاشمیالنازخمینی شهراصفهان

15سیدمحمودحسینیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

-اکبرحاجی حیدرییونسخمینی شهراصفهان

1417یداهللرضاییمریمخمینی شهراصفهان

14ابراهیمسمیحیفاطمهخمینی شهراصفهان
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17محمدصادقسالمیحدیثخمینی شهراصفهان

16ولی الهسلیمانینسرینخمینی شهراصفهان

15ولی الهسلیمانیپریساخمینی شهراصفهان

15علیرضاشفیعیصادقخمینی شهراصفهان

18رحیمصالحیامیرمهدیخمینی شهراصفهان

16حمیدصفاریعرفانخمینی شهراصفهان

14بخشعلیصمدیزهراخمینی شهراصفهان

14رضاعموشاهیمیناخمینی شهراصفهان

16حجت الهقصریاحسانخمینی شهراصفهان

15عباسمحمدیعادلخمینی شهراصفهان

15عبدالرسولمحمدیشهریارخمینی شهراصفهان

15احمدرضامتقیانمحمدرضاخمینی شهراصفهان

15محمدحسنموسویلیالساداتخمینی شهراصفهان

14علی حسینممبینیآرزوخمینی شهراصفهان

-علیرضامجیدی پورمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

17محمدرضانقدعلیمحدثهخمینی شهراصفهان

14غالمرضانوریانحدیثهخمینی شهراصفهان
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14حسنرمضانیزهراخوانساراصفهان

-خدابخششفیعیعلیخوانساراصفهان

16سیف اهللافشاریامیر محمدسمیرماصفهان

14جوادطاهریچنگیز سمیرماصفهان

14احمداشرفیریحانهشاهین شهراصفهان

14مصطفیعلی پورشبنمشاهین شهراصفهان

14حسینحاتمی نژادنرگسشاهین شهراصفهان

14محمدتقیسبحانی فروشانیمریمشاهین شهراصفهان

-عباسعالقه مندپریساشاهین شهراصفهان

15محمدتقیمالکی پورالهامشاهین شهراصفهان

1414عیسیبستامیداریوششاهین شهراصفهان

1614جعفرجلیلیانمجتبیشاهین شهراصفهان

14منوچهرعیدی وندیمانیشاهین شهراصفهان

17ابراهیمآقاباباییفاطمه شهرضااصفهان

16محمدرضاآقاسیآزاده شهرضااصفهان

15کمالآقاسینوشینشهرضااصفهان

15عباسآقاخانیفائزهشهرضااصفهان
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1615محموداطرشیشادیشهرضااصفهان

15سیف الهانصاریپورسمیهشهرضااصفهان

15مجتبیباقینگارشهرضااصفهان

--سعیدبهمنیارملیحهشهرضااصفهان

14سلیمانجبارپورالههشهرضااصفهان

1516علی اکبرچابکغزلشهرضااصفهان

16نادرخضرپورسهیالشهرضااصفهان

14فرزاددهقانپورمبیناشهرضااصفهان

1517علیرضارهنمانبی الهشهرضااصفهان

-احمدسپهریانزینب شهرضااصفهان

14محمدعلیشیرعلیمحمدصادقشهرضااصفهان

18حسینصالحزهرا ساداتشهرضااصفهان

16محمدحسنعدالتمهرانشهرضااصفهان

14علیرضاعشقیمیناشهرضااصفهان

14احمدغضنفریعارفهشهرضااصفهان

1515احمدرضامحمدخانیزینب شهرضااصفهان

15علی اکبرمهاجریپریسا شهرضااصفهان
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1515حسامیوسفیانمهساشهرضااصفهان

-علیرضانصیریامینشهرضااصفهان

-قدیرعلیزمانیعلیرضافالورجاناصفهان

-عبدالحمیدشفیع زاده زفرهعلیفالورجاناصفهان

15محمدشفیعیابوطالبفالورجاناصفهان

14احمدعباسیمهدیفالورجاناصفهان

15شکرالههادیان الرگانیسعیدفالورجاناصفهان

14غالمحسینپیشتازمحمد جوادکاشاناصفهان

15سید سعیدحسینی نصر آبادیسید سجادکاشاناصفهان

14روح الهرعیتینگینکاشاناصفهان

16محمد حسنصداقتحسین کاشاناصفهان

17برات علیکبیریعبدالمحمود کاشاناصفهان

1515محمد رضامهدی پورعلیرضاکاشاناصفهان

15سید محمدهاشمی راوندیزهرا سادات کاشاناصفهان

14رحمت الهیگانهیونس کاشاناصفهان

1615حسینرفیع زادهمصطفیگلپایگاناصفهان

14ناصرتوانگرحسن لنجاناصفهان
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15فرامرزخدابخشیفاطمهلنجاناصفهان

16علیرمضانییاسینلنجاناصفهان

15عوضعلیکریمیمحمدرضالنجاناصفهان

15محمدقربانلکسمیهلنجاناصفهان

-بهروزمعتمدیمهدیلنجاناصفهان

15محمدعلیموسوی زادهفاطمه الساداتلنجاناصفهان

-رضااکبریاعظممبارکهاصفهان

-محمدرضاباقریانمرضیهمبارکهاصفهان

14علی اکبرحقیقیمریممبارکهاصفهان

15مرتضیزمانیفرزاد مبارکهاصفهان

17رضاشیخانعظیمهمبارکهاصفهان

-1414قاسمعلیعلیرضاییمهدیمبارکهاصفهان

14-اسدالهیزدانیزهرامبارکهاصفهان

16محمدعزیزیکبرامهردشتاصفهان

-اصغرکرباسیونزهرامهردشتاصفهان

16عباسمیرزایی علویجهمحمدمهردشتاصفهان

15محمدبراتی دهقیاسفندیارنجف آباداصفهان
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-مجیدفاضلعلینجف آباداصفهان

1716عزیز الهلطفیامیرنجف آباداصفهان

15احمدرضامیرزاییمحسننجف آباداصفهان

15اسرافیلبهرامی نژادنسریننطنزاصفهان

14حسنعابدیطنیننطنزاصفهان

20حسینغفاریسیمانطنزاصفهان

15حسینفاتحیمحمد مهدیدهاقاناصفهان 

14نیاز علیممتازمرضیهدهاقاناصفهان 

15مهدیولیخانی دهاقانیریحانهدهاقاناصفهان 

-صفرعلیآرمانعیسیساوجبالغالبرز

14علیامین زارعمهدیهساوجبالغالبرز

14-یوسفحقیقیمعصومهساوجبالغالبرز

1514عزیزاهللخدابندهمرتضیساوجبالغالبرز

-محمدرضارضاییزینبساوجبالغالبرز

14علیرضاگنجهساراساوجبالغالبرز

-فیض الهابراهیمیمحمدامینکرجالبرز

15حسیناحمدیمحمدکرجالبرز
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17یدالهاحمدیمرضیهکرجالبرز

-حسینآزادی خواه سلیمیآذرکرجالبرز

14حسینآزادی خواه سلیمیاعظمکرجالبرز

14محسناسدیالهامکرجالبرز

1514علی اکبراسکندریفاطمهکرجالبرز

1415ابوالفضلافشارپروینکرجالبرز

17مصطفیایمانیفاطمهکرجالبرز

14یوسفبدرزاده سروآغاجیساراکرجالبرز

16زین العابدینبرجی بیاتیرضاکرجالبرز

14سیدمحسنبشارت زادنیلوفرساداتکرجالبرز

16امان الهبیگیمریمکرجالبرز

-حیدرپاپی نژادفهیمهکرجالبرز

1515محمدرضاپورعباسروزبهکرجالبرز

17محمدپیرنطاقیلداکرجالبرز

15نجم الدینحسین پورزهراکرجالبرز

15ابوالحسنرستمیمحمدکرجالبرز

16محمدرشیدیزهراکرجالبرز
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16اسدالهزاده نورعلیکرجالبرز

1515مجتبیزارعاحسانکرجالبرز

1516محمدزمانیمهدیکرجالبرز

16غالمرضاسلطانی مفردعباسکرجالبرز

-کیامرثسلیمی زادهکیومرثکرجالبرز

14جمشیدسماعیبنفشهکرجالبرز

-عباسسمامیامیررضاکرجالبرز

16جعفرسمنبرسحرکرجالبرز

14موسیشاهپوریمحمدرضاکرجالبرز

14علیصادقیمحیاکرجالبرز

16مهرگانصحرائیفاطمهکرجالبرز

15ناصرطالبیشبنمکرجالبرز

15غالمرضاطیبی رئوفلیالکرجالبرز

15منصورعدل بخشنصیرکرجالبرز

-جهانگیرعظیم زادهفرشتهکرجالبرز

1414حسینغریب خان تفرشیپرنیاکرجالبرز

14محمدعلیقادری نائینیتورانکرجالبرز
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16سلمانقاسمیریحانهکرجالبرز

-رجبعلیقدسی خورده بالغنادرکرجالبرز

14سبزعلیقراگوزلوافسانهکرجالبرز

-صادققربانی خاله سریعلیرضاکرجالبرز

15احمدگلسرخیاعظمکرجالبرز

-عزیزالهمهرورزسرونازکرجالبرز

14نصرت الهمیرزایینسرینکرجالبرز

14محمدرضاندرلیعلیرضاکرجالبرز

16علینشان اسکندریزهراکرجالبرز

14ایوبنعمت جمشیدیآسیهکرجالبرز

1517مقصودنوریاکبرکرجالبرز

-14محمدنیک فالحسحرکرجالبرز

16هوشنگهمتیالیکاکرجالبرز

-محرمهمتیانمهنازکرجالبرز

16محمودیزدانی وفادارحامدکرجالبرز

1516کیومرثزنگنهنسترننظرآبادالبرز

14-علیصالحیابوالفضلنظرآبادالبرز
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14محرمعلیاکبریزهرا فردیسالبرز 

15یداهللاحدزادهمجید فردیسالبرز 

14عربعلیبورآمنه فردیسالبرز 

1414رضاپور جعفریزهرا فردیسالبرز 

1415علیتقی زادهزهرا فردیسالبرز 

14محمد علیحسن آبادیفهیمهفردیسالبرز 

-خیر علیرومیانیعلیفردیسالبرز 

14-محمد علیشیریرقیهفردیسالبرز 

15ابوالفضلفداییمیالد فردیسالبرز 

1414علی اصغرقالیخانیهانیه فردیسالبرز 

14فریدونکاظم پورپریسافردیسالبرز 

-قدیرکرمیفرزانه فردیسالبرز 

14محمد حسیننعیمیزهرا فردیسالبرز 

--ملک علیعبدالهیعلی آبدانانایالم

15احمدهادیزادهمعصومه آبدانانایالم

17جانعلیاشرفیزینب ایالمایالم

14چراغلیاشرفیوحیدهایالمایالم
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15کاظمجمالینادیاایالمایالم

17همتکرمیساریناایالمایالم

16عبدالمحمدچمن پیرابهزاد ایالمایالم

1516بهمننجفینازنینایالمایالم

1716محمدجافرزینی وندکامبیز ایالمایالم

18موسیدرویشیمحمدرضاایالمایالم

1817مرتضیرحمی زادرضاایالمایالم

171715امینحقیقت پناهحامد ایالمایالم

15حمیدموسی بیگیفاطمهایالمایالم

18صالحآزادیزینب ایالمایالم

15عسگرباقریمرتضی ایالمایالم

1415رستمکریمیفریباایوان غربایالم

15براتعلیپورمحمدیرضاعلیبدرهایالم

14موسیسعیدزادهفاطمهبدرهایالم

15خدارسمرادی نسبپروانهبدرهایالم

14سیف الهباقریانمهدیچرداولایالم

1617عبدالعلیمرادحاصلییوسفچرداولایالم
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1516مجیدنجفی یانحسینچرداولایالم

14حسینمحمدیامیرحسیندهلرانایالم

14رضاکرمیالینادهلرانایالم

181515ولی الهحاجی باباییرسولآذرشهرآذربایجان شرقی

1516جوادنیازیفرشتهآذرشهرآذربایجان شرقی

-فضل الهآختگانسهیالبنابآذربایجان شرقی

-14قادرستارپور اقدملیالبنابآذربایجان شرقی

-مرتضیاسم خانی اکبری نژادپارساتبریزآذربایجان شرقی

-نوروزعلیالوانسکینهتبریزآذربایجان شرقی

--قهرماناوجاباریحسینتبریزآذربایجان شرقی

14علیباباپور ابراهیمطیبهتبریزآذربایجان شرقی

17اسرافیلباقرزادهجبرئیلتبریزآذربایجان شرقی

1415ناصربه نژادشادیتبریزآذربایجان شرقی

15محمدرضابهجت نیاجاللتبریزآذربایجان شرقی

1416مسعودپاکدلپرستوتبریزآذربایجان شرقی

-مصطفیپرکارخطیبیثناتبریزآذربایجان شرقی

15حسنپورجوادیحامدتبریزآذربایجان شرقی
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1414محمدپورعلیفهیمهتبریزآذربایجان شرقی

1416محمدپیرزادابراهیمتبریزآذربایجان شرقی

1514جلیلجان محمدیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15عباسعلیجهانبخش اسکوئیمهساتبریزآذربایجان شرقی

1514-ابراهیمحاج اسدپورایوبتبریزآذربایجان شرقی

14حسینحبشیمحمدحسینتبریزآذربایجان شرقی

14عبدالهحسین خواهیونستبریزآذربایجان شرقی

14عبدالعلیحسین زاده اقدمآینازتبریزآذربایجان شرقی

1415اسالححقیقیعلیتبریزآذربایجان شرقی

1615یعقوبخوش زارع امیرخیزیوسفتبریزآذربایجان شرقی

1917محمدعلیدلیرباقری نیاصادقتبریزآذربایجان شرقی

14حسنرضاییحسامتبریزآذربایجان شرقی

14غالمحسینزالی اصلرضاتبریزآذربایجان شرقی

14علیژاله اصلاشرفتبریزآذربایجان شرقی

15ابوالفضلسلیمانی حیرانوحیدتبریزآذربایجان شرقی

14صمدشمس علیزادهملیکاتبریزآذربایجان شرقی

16رحیمصادقی عدلاحدتبریزآذربایجان شرقی
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1515رحیمعطاپورهالهتبریزآذربایجان شرقی

14رامینفرزبودآرشتبریزآذربایجان شرقی

--محمدتقیفرمانبرجهادیمهینتبریزآذربایجان شرقی

15مهدیفرهودیکوثرتبریزآذربایجان شرقی

14مهدیفرهودیزهراتبریزآذربایجان شرقی

14محمدفکریاحمدتبریزآذربایجان شرقی

1414محسنقلی پورآنیتاتبریزآذربایجان شرقی

1414محمدباقرمحسنیبارانتبریزآذربایجان شرقی

14علیمصطفاییهلیاتبریزآذربایجان شرقی

15قدرت الهناصریگلنازتبریزآذربایجان شرقی

14عیوضعلیولیزادهمهدیتبریزآذربایجان شرقی

-15محمدپورکاوهغالم عباسسرابآذربایجان شرقی

-فریدونفعالمهدیسرابآذربایجان شرقی

1915ابوالفضلناصرعباسسرابآذربایجان شرقی

14جلیلعلیزاده حیدرینازیالشبسترآذربایجان شرقی

-15محمدحسینقاسمیانمعصومهشبسترآذربایجان شرقی

14علیرهبریپرستوشبسترآذربایجان شرقی
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14رجبعلیزمانیلیالشبسترآذربایجان شرقی

151515نصرت الهبشارتیرضاملکانآذربایجان شرقی

-غالمحسینستاریآرمینملکانآذربایجان شرقی

-موسیخالقیاکبرمیانهآذربایجان شرقی

1415محمدحاجویآرمانمیانهآذربایجان شرقی

17حبیب الهجروقیساجدمیانهآذربایجان شرقی

1615علیرضافروغیکیمیامیانهآذربایجان شرقی

14ابوالفضلاحمدیمحمدرضامیانهآذربایجان شرقی

18یوسفعلیجهانشاهی آذر جلفا آذربایجان شرقی 

18بهبودحسن زاده امیرجلفا آذربایجان شرقی 

15حسینزارعی مهدی جلفا آذربایجان شرقی 

16توحیدقنبری حدیث جلفا آذربایجان شرقی 

15حسینضرابیمهدی مرند آذربایجان شرقی 

-احمدنوروزیفریده مرند آذربایجان شرقی 

15عبدالقادرالیاسیقاسماشنویهآذربایجان غربی

14عزیزقادرپورهاجراشنویهآذربایجان غربی

15مصطفیحالجرحیماشنویهآذربایجان غربی
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15عثماناحمدیسینااشنویهآذربایجان غربی

15حسنجنگجویلیالاورمیهآذربایجان غربی

15مجیدخلیلیمریماورمیهآذربایجان غربی

15اباذرعلی پورعلیاورمیهآذربایجان غربی

14یدالهکیان مهرسیمااورمیهآذربایجان غربی

151715رحیممهرانگیزسجاداورمیهآذربایجان غربی

17اروجعلیمحمدزادهجعفراورمیهآذربایجان غربی

16غالمرضامحمدیمحمدحسناورمیهآذربایجان غربی

14قربانفتحیجعفراورمیهآذربایجان غربی

14محمودمبارکیعلیاورمیهآذربایجان غربی

14ابراهیمنعمتیسمیهاورمیهآذربایجان غربی

1715عبداهللعبداله پورسعدبوکانآذربایجان غربی 

1614عزیزقاسمیحسن بوکانآذربایجان غربی 

1818محمدرشیدمام رستمیحسین بوکانآذربایجان غربی 

1718عبدالسالمموسویپروینبوکانآذربایجان غربی 

1917عبدالسالمموسویروژینبوکانآذربایجان غربی 

1516ولیلطفی مشیرآبادیاسرینبوکانآذربایجان غربی 
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15مصطفیاحمدیمتین بوکانآذربایجان غربی 

16محمد خالدسیدیلطیفبوکانآذربایجان غربی 

15حسینصادق زادهمائدهبوکانآذربایجان غربی 

14محمدامینعباسیجعفربوکانآذربایجان غربی 

14رحیمحسینی مقدسیمریمپیرانشهرآذربایجان غربی

14حاصلدادپرورعلیپیرانشهرآذربایجان غربی

-محمدسوره ئبهارپیرانشهرآذربایجان غربی

151614نبی الهپاکزادعکاشهتکابآذربایجان غربی

1617قدرت الهمحمدیاریفاطمهتکابآذربایجان غربی

-محمدمظفری کردخمارتکابآذربایجان غربی

17نعمتآقانژادمنیرهسلماسآذربایجان غربی

-جبرائیلابراهیم پورطاهاسلماسآذربایجان غربی

-حسینافراسیابیساالرسلماسآذربایجان غربی

16ابراهیمتوحیدیاناسراسلماسآذربایجان غربی

-یوسفخلیل پورزینب سلماسآذربایجان غربی

14افشیندانش نیانازنینسلماسآذربایجان غربی

15علی اکبرسیوانی نژادفاطمهسلماسآذربایجان غربی
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14محمدمصطفاییرضاسلماسآذربایجان غربی

14اکبرملک خواهریحانهسلماسآذربایجان غربی

14مسلمرستمیسجادشاهین دژ آذربایجان غربی 

--توفیقحسن زادهحسنشاهین دژ آذربایجان غربی 

1414علیبصیری اصلهانیهخویآذربایجان غربی 

1514علینجارپورسلماسیجوادخویآذربایجان غربی 

14مرادعلینوروززادههالهماکوآذربایجان غربی 

14مامندتاشکحسینمهابادآذربایجان غربی 

-محمدسلطانمجنونرحیممهابادآذربایجان غربی 

17علیجهانگیریصالح الدینمهابادآذربایجان غربی 

1514غالمعلیرحمانیغالمرضامیاندوآبآذربایجان غربی

16رمضانعلیزادهمیثممیاندوآبآذربایجان غربی

-اسدالهمحمدنژادمنصورمیاندوآبآذربایجان غربی

14محرم علیرستمیربابهنقدهآذربایجان غربی

14ابوالفضلاویسیاحسان الهونکوورآمریکای شمالی

16احسان الهاویسینیکیونکوورآمریکای شمالی

14احمدتوتونچیانفاطمهونکوورآمریکای شمالی
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1514مهدیجان ایرانیرضاونکوورآمریکای شمالی

18منصورانگالیابوالقاسمبرازجانبوشهر

-کریمجمشید زادهمحدثهبرازجانبوشهر

18غریبخلفیمحمدحسنبرازجانبوشهر

14حیدرطاهریمهدیهبرازجانبوشهر

-علیعبدالهیمریمبرازجانبوشهر

18محمودگشتاسبکوثربرازجانبوشهر

14سلمانبندریزهرابندردیلمبوشهر

14علیپایمرداله کرمبندردیلمبوشهر

1715حسینآرمین فرروح الهبوشهربوشهر

16اسماعیلحاجبهوشنگبوشهربوشهر

16محمدحسینسیادت نیاسیده زینببوشهربوشهر

19غالمحسینقدسیحسنعلیبوشهربوشهر

17غالمعباسگتوئی زادهندابوشهربوشهر

-باقرپیراستهشایانتنگستانبوشهر

-حسینقاسم زادهعلیتنگستانبوشهر

14سیدحسنباقریسیده زینبدشتیبوشهر
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-سید محمدباقریسیدحسندشتیبوشهر

15احمدخاتمیمحمدحسینکنگانبوشهر

16محمدمحمدزادهعباسکنگانبوشهر

1515علیتاسامهدیگناوهبوشهر

1414محمدرویین خوشمصطفیگناوهبوشهر

16عبدالهبازدیده احمد جمبوشهر 

16سید عونخلیلیسید علی جمبوشهر 

17حبیبشعبانی نسبمهدی جمبوشهر 

18عبدالرسولصالحی محمد جمبوشهر 

16محمدمحمد زاده عباس جمبوشهر 

15علیرضااحمدزاده اهریمجتبی اسالمشهرتهران

16وجیه الهاحمدیاعظم اسالمشهرتهران

1414وجیه الهاستاجلومحمداسالمشهرتهران

14عطاأءالهافتخاریعلیاسالمشهرتهران

-حسینبایرامیعلی اسالمشهرتهران

15فرهنگحبیب پورعلی اصغراسالمشهرتهران

15اسددرخشانمحمداسالمشهرتهران
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15رجبرحمانیمریم اسالمشهرتهران

14اسرافیلرحمانیمعصومهاسالمشهرتهران

14محمدحسینرستم زادههستی اسالمشهرتهران

15-غالمرضارضاییفاطمهاسالمشهرتهران

1416علیرمضانی پورفرشته اسالمشهرتهران

-حسنرمضانی فردآمنهاسالمشهرتهران

15حسینسرائییکتا اسالمشهرتهران

1814محمدسهرابیحامداسالمشهرتهران

-محمودشریفیحسن اسالمشهرتهران

15بایرامعلیشکاری چقوشفاطمهاسالمشهرتهران

1617سمیدشهبازیمریم اسالمشهرتهران

15صادقعباسیمجتبی اسالمشهرتهران

17صادقعطریزهرااسالمشهرتهران

1515علیعقیقیغزاله اسالمشهرتهران

15علیکاوندیفاطمه اسالمشهرتهران

17مهدیکریمینادیااسالمشهرتهران

17محمدرضاگل محمدیمهران اسالمشهرتهران
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14علیمحمدیامیرمحمد اسالمشهرتهران

1515حسنمرادیپروانهاسالمشهرتهران

1415عزیزاهللمرادیزهرااسالمشهرتهران

17داودمرآتیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

14مسعودمعتمدپورفاطمهاسالمشهرتهران

15محمدرضامالیم پورمهدی اسالمشهرتهران

17مرتضیمالئیریحانهاسالمشهرتهران

15سیداحمدموسوی فضلسیدعباس اسالمشهرتهران

-محمدرضاموسی خانیمائدهاسالمشهرتهران

-سیدعباسواقفیسیدحیدراسالمشهرتهران

1515جعفرامامیمحمدمهدیاندیشهتهران

14امیرعلیخوشنودمریم اندیشهتهران

15محمدعلیسرلکاللهاندیشهتهران

15محمودسوقاتیحدیثهاندیشهتهران

1514قدرت الهشاللوندامیر اردواناندیشهتهران

15ایمانشادپریحسناندیشهتهران

-سعیدشمسیسینااندیشهتهران
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1416علی حسینگنجیمهراناندیشهتهران

15علیرضامحمودیمونااندیشهتهران

15علی یارمرادیمجیدبهارستانتهران

1618اهلل وردینجفلوحسنبهارستانتهران

151415احمد علیهاشم پورعلیبهارستانتهران

15صمدرستمی سیسصادقپاکدشتتهران

14محسنعلیزادهمعصومهپردیستهران

15مرتضیمهجوریپگاهپردیستهران

14-ولی اهللتاجیکمهدیهپیشواتهران

15صفرعلیخان ویردیلومریمپیشواتهران

14علی جمعهخاوریعاطفهپیشواتهران

14قاسمرحیمیمجیدپیشواتهران

--علیشصتیمریم پیشواتهران

14یعقوبمرادیمهساپیشواتهران

-غالمعلیابراهیمیحمیدتهرانتهران

171515عبدالمجیدادیمکورشتهرانتهران

-سلطانعلیارجمندپورشفیقهتهرانتهران
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17احمداسالم جوسحرتهرانتهران

15احمدعلیاکبری گیالنینداتهرانتهران

-محمدایمانیزهراتهرانتهران

15ابوالفضلآدین علیرعناتهرانتهران

1614حیدربابائیمرتضیتهرانتهران

18حسنبرادران سرخابینرجستهرانتهران

16مقصودبرچیخلیالتهرانتهران

15-احمدبشارتی ویندفرزانهتهرانتهران

14محمدحسینبهشتیزینبتهرانتهران

14حسینبیگملیحهتهرانتهران

1414امیرحسینپارتیاعادلتهرانتهران

14ریحانیپارسامجدمجتبی تهرانتهران

1416ناصرپویندههماتهرانتهران

15جهانگیرتعلیمفوادتهرانتهران

14قربانعلیتقویهاجرتهرانتهران

-عباسجزء امیر سیافیاعظمتهرانتهران

-محمدرضاجعفرنژادآتشتهرانتهران
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141515علیحاتمیعرفانتهرانتهران

1417مهدیحاجی عباسیامیدتهرانتهران

15حمدالهحقی شمسیرسورهتهرانتهران

14حسینحمزه گرکانیحبیبهتهرانتهران

141615رضاحمیدیحسنتهرانتهران

15عبدالرسولحیاتفرنازتهرانتهران

1415علی مرحومحیدریعلیتهرانتهران

15منصورخاک شورحسینتهرانتهران

16انوشخانه زریاسینتهرانتهران

16حجت الهخوشه گیرمرضیهتهرانتهران

15ذبیح الهدارائیآذرتهرانتهران

171717اسماعیلداروغه زادهمجتبی تهرانتهران

1717تقیدشتستانیمنصورتهرانتهران

14-محمددشتی خویدکیطاهره ساداتتهرانتهران

-14یوسفذوالفقاریحمیدرضاتهرانتهران

17سعیدراجیسانازتهرانتهران

14مهدیرحیمی کهکیمرتضیتهرانتهران
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14منوچهررستگارینازنینتهرانتهران

15خدادادرضامندلیالتهرانتهران

-عبدالهروستارضاتهرانتهران

16محمدرضاریحانی یامیآسیهتهرانتهران

15علیرئیسی قلعه نایبیبهارهتهرانتهران

-15جوادزارعمالحتتهرانتهران

14محمدرضازنگی آبادیعلیرضاتهرانتهران

16مرتضیسادات کیائیسیدمحمدتهرانتهران

14صمدساعدیسپیدهتهرانتهران

-14علی اکبرسلطانلومجیدتهرانتهران

14احمدسلیمان شاهبازشوکت تهرانتهران

151418سیداحمدسیادتاعظم الساداتتهرانتهران

1614حسینشاملوفردهادیتهرانتهران

1517احمدشریفانمحمدحسینتهرانتهران

14محمدشفیعیبهنامتهرانتهران

17عبدالعلیشیرازیمیالدتهرانتهران

1415مسعودشیرازی فراشاهزینبتهرانتهران
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14هاشمشیرخدائیملیحهتهرانتهران

-علیصادقیزهراتهرانتهران

15رضاعباسیمهدیهتهرانتهران

14علیعرب باقریمریمتهرانتهران

1415محمدحسنعزیززاده روشنتهمینهتهرانتهران

-مجیدعطائی اصفهانیمهشیدتهرانتهران

16-احمدعلی پور جهانگیریرقیهتهرانتهران

-مجیدعلی وردیغزالتهرانتهران

14علیامحمدتقیتهرانتهران

15ابوالفضلفخارنسرینتهرانتهران

-15علی حسینفالحیرضاتهرانتهران

15رحیمقائمی دخت ممقانینسیمتهرانتهران

-محمدقلمیسمیراتهرانتهران

14قیدرقوامیسیدمرتضیتهرانتهران

14یعقوبقوی فکرامیررضاتهرانتهران

17محمدرضاکرمی ورمزانیبهارهتهرانتهران

18سعیدکیقبادیشادیتهرانتهران
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17حسینگازریسیدامینتهرانتهران

14گنجیعلیرضاتهرانتهران

14عباسلطفعلی زادهمهریتهرانتهران

1517مومنعلیلواییفاطمهتهرانتهران

17غالمحسینمجیدی جاویدعبدالسعیدتهرانتهران

14محمدمحمدیعلی رضاتهرانتهران

14مصطفیمدنی جمسیدمرتضیتهرانتهران

17محمدمرادپورساغرتهرانتهران

-منوجهرمرادیصدیقهتهرانتهران

14احمدمرادی نورجهانگیرتهرانتهران

1518حیدرمرزوعصمتتهرانتهران

18حیدرمرزوانسیهتهرانتهران

15حسینمطلقیسیده نسیمتهرانتهران

14مهدیمقدسی زادهمحیاتهرانتهران

14محمدحسینمهدویانبهارهتهرانتهران

--جوادمومنیفاطمه ساداتتهرانتهران

14مرتضیمیرآخوریمحمدصدراتهرانتهران
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1615علینجفیامیرتهرانتهران

16علینجفیفاطمهتهرانتهران

1615کامراننصیرپورنازنینتهرانتهران

14نورعلینظریابوالفضلتهرانتهران

15اژدریعقوبیسهیالتهرانتهران

1517علی محمدحمزئیزهرادماوندتهران

-مرتضیحمزهعاطفه شهرری تهران 

18سعیدحمیدی زاده محمدحسینشهرری تهران 

-15مرتضیخیرخواهان حسین شهرری تهران 

-نجیبذوالفقارینیلوفر شهرری تهران 

14محمدعلیکروبیشیما شهرری تهران 

1615بختیارملکیشهریار شهرری تهران 

-حمید رضامرعشیسید علیرضا شهرری تهران 

1414محمدمردانیمصطفی شهرری تهران 

14مهدیافتخاریان انوشهریحانه شهرقدستهران

15علیرضاحمیدیمهدیهشهرقدستهران

15سبزعلیروزگاریجواد شهرقدستهران
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-مهدیسعادتینرگسشهرقدستهران

-مهدیعبدالمالکیامیررضا شهرقدستهران

17نصرتمحمدیمریم شهرقدستهران

1614مالکمرادیاسماعیل شهرقدستهران

-رحمنمدنی شاه نشینفاطمه شهرقدستهران

-مختاربغدادیاناعظمشهریارتهران

17احمدزمانپورشیماشهریارتهران

14شهروزسروشیانایلیاشهریارتهران

15مراد حسینسوریعلیشهریارتهران

15حسینسرمدیجهانگیر شهریارتهران

15حسنشوخاناعظمشهریارتهران

--علیشوقیان ولی پورسعیدشهریارتهران

14مسلمعشقیانرحیلهشهریارتهران

15مصطفیکربالیی هادیمحمد مهدیشهریارتهران

17نور محمدمراد کرمیمهدیشهریارتهران

14عابدینمیرزاییحمید رضاشهریارتهران

16ولی اهللهاشم لومحمدشهریارتهران
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15غالم علیونائیسمیهشهریارتهران

15محمدابراهیمی ورکیانیلیالقرچکتهران

15یار علیایرانشاهیاحمد رضاقرچکتهران

15اکبرقنبریزینبقرچکتهران

16غالم حسینمنتظریان حقیقیمحمد جوادقرچکتهران

1916عبدالمجیدحسینیسیدمحمودمالردتهران

15احمددرخشانمریممالردتهران

17محمدعلیعابدینیسمیرامالردتهران

1717حسنقدیمی چکوسریسیدمحمدمالردتهران

14احمدگودرزیمهدیهمالردتهران

باطلباطلباطلعزت اهللخالقوردی حسین واحد امام علیتهران

14علی اصغرتیمور اردبیلیابراهیمواحد امام علیتهران

15علیایزدی نیامعصومه واحد انقالبتهران

16سید یحییآزادیحمیده ساداتواحد انقالبتهران

14علیرضاآقاعلیالنازواحد انقالبتهران

-محمد حسنپایدارمحمدرضاواحد انقالبتهران

17کیقبادخادمرضاواحد انقالبتهران
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15مصطفیطهماسبیمحمد مهدیواحد انقالبتهران

-14سیاوشقنبریمهدیواحد انقالبتهران

1414خلیلکریمیراحله واحد انقالبتهران

16علیرضاکریمیحسناواحد انقالبتهران

-هوشنگهاشمیشیماواحد انقالبتهران

16ابوالفضلاسالمیپروینواحد جنت آبادتهران

14علیرضاامین غفوریالهامواحد جنت آبادتهران

1415هومانخسرو نژاد جن قشالقیحسینواحد جنت آبادتهران

14حسنرفعتمهدیارواحد جنت آبادتهران

17حسینشمس پورنداواحد جنت آبادتهران

-علیعموحسینمعصومهواحد جنت آبادتهران

14محمدفرازندهمنصورهواحد جنت آبادتهران

1615رحیمفرج الهمهدی واحد جنت آبادتهران

15سعدیفرج نیاعذراواحد جنت آبادتهران

15غالمعلیفیروزبختمنیرهواحد جنت آبادتهران

15حسام الدینوحدتشقایقواحد جنت آبادتهران

16مصطفیشفایی فردشهروزواحد جیحونتهران
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16علی اکبرعباس زادهمعصومهواحد جیحونتهران

1515ناصرنعمتیمهردادواحد جیحونتهران

16عباسافروز زینب واحد دزاشیبتهران

16حسنافشاری پورالهامواحد دزاشیبتهران

14جعفرآقا عابدی سعید واحد دزاشیبتهران

14داوودبختیاری بهناز واحد دزاشیبتهران

16حسینبیگدلی محمدرضا واحد دزاشیبتهران

16محمودپاک نژاد علی واحد دزاشیبتهران

14محمدجوادحقانی ملیکا واحد دزاشیبتهران

16عباسخدا بنده لوعسل واحد دزاشیبتهران

-نعمت اهللخراسانی فائزه واحد دزاشیبتهران

14مجیدذاکری اصل مهناز واحد دزاشیبتهران

-ولیروزبهانتقی واحد دزاشیبتهران

15علیروغنی هامرتضی واحد دزاشیبتهران

16بهرامرئیس زاده علی واحد دزاشیبتهران

-محمدرئیسی عبدالغفور واحد دزاشیبتهران

-رمضانزحمت کشمصطفی واحد دزاشیبتهران
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14سید حسینسید عزیز اله مرجان ساداتواحد دزاشیبتهران

15عباسسیفی مژگان واحد دزاشیبتهران

14محمدرضاشاهانی رژینا واحد دزاشیبتهران

14کاظمشمس دیبا بهروز واحد دزاشیبتهران

15سعد اهللضیائی مریم واحد دزاشیبتهران

1514داریوشکاوه آهنگرانرومینا واحد دزاشیبتهران

-سید احمدکربالیی ملیکا واحد دزاشیبتهران

--جوادکسرایی مقدمامیر صدرا واحد دزاشیبتهران

17حسنکنی علی واحد دزاشیبتهران

1615حسینمحمد حسین زاده محسن واحد دزاشیبتهران

14ناصرمحمدعلی بیگی زیبا واحد دزاشیبتهران

14جمالمشهدی زادهمریم واحد دزاشیبتهران

15سید علیهاشمی نفیسه واحد دزاشیبتهران

17علیوصال احمد واحد دزاشیبتهران

14کیوانیاسانکتایون واحد دزاشیبتهران

14یوسفبهزادپورنسترنواحد رسالتتهران

1716علی اصغرروزبهانیعلیواحد رسالتتهران
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17مسلمسمندیشیرینواحد رسالتتهران

1614دارابشبانی دوموالمسعودواحد رسالتتهران

16علیعامریانغالمرضاواحد رسالتتهران

16مرتضیکمساری استاجیمبیناواحد رسالتتهران

1614کریمنجفیمهدیواحد رسالتتهران

1616محمدنعیمیآذرواحد رسالتتهران

14سیدغالمحسینیوسف زادهسیده معصومهواحد رسالتتهران

16جوادآذرباد زهرا واحد شرقتهران 

15ربیعبراتیان منیر واحد شرقتهران 

16محسنتهرانی سلحشورناصرواحد شرقتهران 

14سیدکاظمتحویلداریپریسا سادات واحد شرقتهران 

-17علی اصغرپیرانیعلیواحد شرقتهران 

20حمیدجان فدامحمدحسن واحد شرقتهران 

18امامقلیرجبیامیرحسین واحد شرقتهران 

15محسندانشفرپدرام واحد شرقتهران 

15علیسارینرگسواحد شرقتهران 

14رضاسراجیمحبوبه واحد شرقتهران 
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15واحدعبادیالنازواحد شرقتهران 

14مصطفیعبدی خسمخیمعصومه واحد شرقتهران 

15اردشیرکریمیامیدواحد شرقتهران 

15اسماعیللطفیمحمدرضاواحد شرقتهران 

18سیدحیدرمدنیسیدمصطفیواحد شرقتهران 

17جاللمومنیمریم واحد شرقتهران 

14داوودمحمدیفرشید واحد شرقتهران 

-فرمانمسلمیزینبواحد شرقتهران 

18محسنمشهدی محمدیفاطمه واحد شرقتهران 

14محمدعلینایبیحمیدرضاواحد شرقتهران 

1715غالمحسینواشقانی فراهانیمحمدواحد شرقتهران 

16اسدالهیزدیان محسن واحد شرقتهران 

-محمد مهدیاقدسیحمید رضاواحد غربتهران

1616علی اکبرمحمدیعلیرضاواحد غربتهران

14-حیدرنوری خواجه غیاثیرضاواحد غربتهران

17محمدهاشمیانعلی واحد غربتهران

-کریمسعادت نیازهراواحد غربتهران
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--محمد صادقهادویمهالواحد غربتهران

-محمد اسماعیلنادریسیمینواحد غربتهران

14سید سراجدینخدائیانمهر نوشواحد غربتهران

16سید کاظمحسینیانسید علیواحد غربتهران

16نورالهرضایی نیارکیبنفشهواحد غربتهران

-حشمت الهاحمدیسروشواحد فرمانیهتهران

-هادیحسینیحمیده ساداتواحد فرمانیهتهران

15حسینرحیم طرقیاصغرواحد فرمانیهتهران

-16بیژنگلشنزینبواحد فرمانیهتهران

14میرمحمدموسوی مهربانعلیواحد فرمانیهتهران

18علیشفقتحسن واحد قلهکتهران

17محمدطاهری مطلقمحسنواحد قلهکتهران

16محمد علیمیرزاوندبنفشهواحد قلهکتهران

17سعیدنجفی زادهماریهواحد قلهکتهران

15سیدعبدالهمیریسیدمیالدواحد قلهکتهران

15محمدصباححویزینادیهواحد قیطریهتهران

1514حجت اهللنقیبیمژگان ساداتواحد قیطریهتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

17مهدییوسفساراواحد قیطریهتهران

16نصر الهعرفانی غالم پورمحمد صادقواحد مرزدارانتهران

18عباساصیل فریدکریمورامینتهران

14علیامینیاحمدورامینتهران

15علیتاجیک جوبهمحمدورامینتهران

14عبدالهسلمانیمائدهورامینتهران

-قادرعبادیلیالورامینتهران

16فرهودفیروزبخشکیمیاورامینتهران

1618نصرالهقربانیاشرفورامینتهران

14عبدالهاحمدیعاطفهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17عبدالهاراکیراحلهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14مهراناسعدی سامانیغزالهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16کرماسماعیلیجمشیدشهرکردچهارمحال و بختیاری

1514محسنامانیحسینشهرکردچهارمحال و بختیاری

17منصوربابادایی سامانینسرینشهرکردچهارمحال و بختیاری

15رحمت الهجزایریشیداشهرکردچهارمحال و بختیاری

-صفرعلیجعفریان دهکردیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری
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14سعیدجعفریاننیلوفرشهرکردچهارمحال و بختیاری

15بهمنحسینیبهارهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14خیبردرویشی دستگردیپیمانشهرکردچهارمحال و بختیاری

14حمیدرحمانیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

1515ناصرقلیسلیمانی سرشتمنصورشهرکردچهارمحال و بختیاری

14خلفشفاعتی مهرمرضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

-امان اهللشهریاریابراهیمشهرکردچهارمحال و بختیاری

2019ابوالقاسمصالحیعنایتشهرکردچهارمحال و بختیاری

14مهدیصالحیانفریباشهرکردچهارمحال و بختیاری

1614ابراهیمعابدیالهامشهرکردچهارمحال و بختیاری

-غالمعباسعالی زادهفاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14حمیدعلیدادیعبد اهللشهرکردچهارمحال و بختیاری

-14فرامرزگنجی ارجنکیحمیدهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14سهرابمحبیلیالشهرکردچهارمحال و بختیاری

15قربانعلیمردانی زادهابراهیمشهرکردچهارمحال و بختیاری

16سید محمودموسوی قهفرخیهنگامهشهرکردچهارمحال و بختیاری

15امید علییوسفی چوبینیسجادشهرکردچهارمحال و بختیاری
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14عین الهبهرامیمحمدفارسانچهارمحال و بختیاری

1514محمدجهانبازیساغرفارسانچهارمحال و بختیاری

-حمیدرضاصادقیرویافارسانچهارمحال و بختیاری

-سیاوشعزیزیانخدیجهفارسانچهارمحال و بختیاری

15لطف الهمحمدیآزیتافارسانچهارمحال و بختیاری

1416حسینمحمدیندافارسانچهارمحال و بختیاری

-علینظریفریدهفارسانچهارمحال و بختیاری

-غفاریدالهیوحیدفارسانچهارمحال و بختیاری

14غالم رضایدالهیکیانوشفارسانچهارمحال و بختیاری

-علیبهمنشزهرهبروجنچهارمحال وبختیاری

14گودرزقهرمانتهمینهبروجنچهارمحال وبختیاری

17سیف الهمرادیخیرالهبروجنچهارمحال وبختیاری

15علیملهحمیدبشرویهخراسان جنوبی

1515محمدحسینسیارفردفاطمهبیرجندخراسان جنوبی

14محمودآریا نژادمهسابیرجندخراسان جنوبی

14محمودآریا نژادپریسابیرجندخراسان جنوبی

17علینخعیفرهادبیرجندخراسان جنوبی
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1414حسینباقریفاطمه بیرجندخراسان جنوبی

1415علیرضاشریفیآناهیتابیرجندخراسان جنوبی

17محمودهادی نژادسعیدبیرجندخراسان جنوبی

16سعیدحسین آبادیپوریابیرجندخراسان جنوبی

16محمدحسینملکیامیربیرجندخراسان جنوبی

14اقاژانزمانیآیلینبیرجندخراسان جنوبی

16محمودزارعزهرابیرجندخراسان جنوبی

15اسماعیلامیری نژادعلیخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

17رضاخسروی خضریفاطمهخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

16علیزحمت کشمهدیخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-محمد تقینیکو صفتربابهخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-هادییوسفیآزادهخوسفخراسان جنوبی

14حسینمهدویحامدسرخسخراسان رصوی

14حسینابراهیمیسوسنکاشمرخراسان رضوی

15محمدبختیاریمعصومهکاشمرخراسان رضوی

15 حسنپوراسماعیل اسماءکاشمرخراسان رضوی

15علی محمدحسنی عارفیفرشتهکاشمرخراسان رضوی
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- حجی حسینخزایی مجردفاطمهکاشمرخراسان رضوی

17غالمحسینسلیمان نژادرضاکاشمرخراسان رضوی

15هاشمصادقیعلیکاشمرخراسان رضوی

14حمیدصالحیانمعینکاشمرخراسان رضوی

1415محمدطوقانیریحانهکاشمرخراسان رضوی

14-محمدطهماسبیامیر حسینکاشمرخراسان رضوی

15عزیز الهفیض عارفیزهراکاشمرخراسان رضوی

-حسینگنجینگارکاشمرخراسان رضوی

-علی اکبرمحمد حسینیمهشادکاشمرخراسان رضوی

15سیدمحمدموالییسیدمیالدکاشمرخراسان رضوی

15علی اکبرنعمتیوحیدکاشمرخراسان رضوی

14برات اله هاشم زادهزهرهکاشمرخراسان رضوی

14 جوادیزدانیزینبکاشمرخراسان رضوی

-مهدییزدانیمحدثهکاشمرخراسان رضوی

15مهدیسیدخوانیابراهیم بردسکنخراسان رضوی

16علیکریمیموسی بردسکنخراسان رضوی

15احمدبیرجندیزهرا بردسکنخراسان رضوی
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15یعقوبعلیهنرآموز ارزنه ایوحیدتایبادخراسان رضوی

151715غالمرضااسماعیلیمهسا تربت جامخراسان رضوی

151714ناصرجامی خواهمهدیهتربت جامخراسان رضوی

1415غالم رسولزمانیمرجانتربت جامخراسان رضوی

14ولی محمدشجاعیهانیتربت جامخراسان رضوی

15امراهللموالییمحمدشریفتربت جامخراسان رضوی

15محمداحمدیانعلیتربت حیدریهخراسان رضوی

15حسنباقری مقدممرضیهتربت حیدریهخراسان رضوی

14علی اکبررحیمینجمهتربت حیدریهخراسان رضوی

-سیدحسنذوقیسیده دیاناتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدحسینمحمدزادهجوادتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمودمحمدیانامیرحسینتربت حیدریهخراسان رضوی

14غالمرضامهرگانعاطفهتربت حیدریهخراسان رضوی

14ولی الهتدینیزهرهخلیل آبادخراسان رضوی

14احمدعباسیسعیدهخلیل آبادخراسان رضوی

14حسیننادریمحسنخلیل آبادخراسان رضوی

15حسینحالجمحمدرضاخلیل آبادخراسان رضوی
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17منوچهرقریشیسودادرگزخراسان رضوی

-قاسمنوروزیانثریادرگزخراسان رضوی

14ابوالقاسمابریشمیایلیاسبزوارخراسان رضوی

14علیرضااعرابیمحمدمهدیسبزوارخراسان رضوی

-علیرضااعرابیحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

-علیبروغنیزهراسبزوارخراسان رضوی

-احمدتسبندیتهمینهسبزوارخراسان رضوی

14رجبعلیثابتی مقدمپروانهسبزوارخراسان رضوی

14ذبیح الهچشمیعلیرضاسبزوارخراسان رضوی

-سیدابوالفضلرضوینرگس سادات سبزوارخراسان رضوی

14رمضانعلیسلطانی فردهادیسبزوارخراسان رضوی

1414علیظهوری تالیمسعودسبزوارخراسان رضوی

15سعیدفکورویداسبزوارخراسان رضوی

14غالمعلیقزوینیزهرهسبزوارخراسان رضوی

-علی اکبرقلی زادهزینبسبزوارخراسان رضوی

-حسنکاملیمهراناسبزوارخراسان رضوی

14محمدمهریاعظمسبزوارخراسان رضوی
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14رامینندائیتبسمسبزوارخراسان رضوی

-حسنکرابینعیماسبزوارخراسان رضوی

16عباسنصرآبادیحمیدسبزوارخراسان رضوی

16علینوروزی نژادپارساسبزوارخراسان رضوی

14مسلمهراتیمهدیسبزوارخراسان رضوی

15محمدآزاد اندیشموسیسرخسخراسان رضوی

16حسینبلوکیماه منیرسرخسخراسان رضوی

15عزیز اهللخاوریحسنسرخسخراسان رضوی

15محسنحیرانیامیرحسینقوچانخراسان رضوی

14سیدمحمدزارعیسیدهاشمقوچانخراسان رضوی

15براتمحمدکوهیعلیرضاقوچانخراسان رضوی

1514رجبمحمدنیامهالقوچانخراسان رضوی

1415رحیمنیشابوریفرزانهقوچانخراسان رضوی

15علی اکبرابراهیم زادهمریممشهدخراسان رضوی

1514محمدحسناحمدیامیرعباسمشهدخراسان رضوی

14محمدرضااخگریامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

15حمیدرضااردکانی فرداحسانمشهدخراسان رضوی
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-14حمیدرضااسحقیسهیلمشهدخراسان رضوی

-محسناصغریان رضائیفرشتهمشهدخراسان رضوی

14علی اکبراکبرزادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

14محمدالهامیمطهرهمشهدخراسان رضوی

1514احمدایران دوستمحمدمشهدخراسان رضوی

15محمودبازوبندیآرینمشهدخراسان رضوی

16محمدعلیبازوبندیمحمودمشهدخراسان رضوی

17عبدالهباغبانمهدیمشهدخراسان رضوی

14برات محمدبهنام رادنجمهمشهدخراسان رضوی

15احمدپایدارفردآرزومشهدخراسان رضوی

-آدینه محمدپویافرمحمد رضامشهدخراسان رضوی

14محمدرضاپویافرمریممشهدخراسان رضوی

-غالمحسینترابیزهرامشهدخراسان رضوی

15عبدالحسینجانقلیعاطفهمشهدخراسان رضوی

-سید محمودجعفری ششتمدپروانه ساداتمشهدخراسان رضوی

14نبیجمالیعزیزالهمشهدخراسان رضوی

14رضاجوادالمتقینحسینمشهدخراسان رضوی



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15رضاجوادالمتقینفاطمهمشهدخراسان رضوی

14علی اکبرحاجی زادهجعفرمشهدخراسان رضوی

1614حمیدرضاحسن آبادیپویامشهدخراسان رضوی

-سیداحمدحسینی ابریشمیسیدجاللمشهدخراسان رضوی

15سیدمحسنحسینی زادهسیدعبدالهمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمدحسینی فخرآبادیمحدثه ساداتمشهدخراسان رضوی

1514غالمرضاخادم پیربنت الهدیمشهدخراسان رضوی

15-16کاظمخالقی رادروح الهمشهدخراسان رضوی

15اکبرخانان کاردهزهرامشهدخراسان رضوی

15محمدعلیخراشادی زادهربابهمشهدخراسان رضوی

15علی اصغرخلیل زاده امینیانصادق المهدیمشهدخراسان رضوی

16جواددرودیمنیرهمشهدخراسان رضوی

15علیدشتیسارهمشهدخراسان رضوی

15رضاقلیراستگویی چاوشلوزهرامشهدخراسان رضوی

15محمدتقیرشیدصنوبریتکتممشهدخراسان رضوی

1415محمدرضازارعحامدمشهدخراسان رضوی

171715محمودسدیری جلیلیغزالهمشهدخراسان رضوی
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16مهدیسزاوارذاکرانریحانهمشهدخراسان رضوی

1715علیسلیمانیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-علیشالفروشانمریممشهدخراسان رضوی

15سید علیرضاشرافتنازنینمشهدخراسان رضوی

1714رحیمشریفیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-رضاشکوهی تبریزیمحمودمشهدخراسان رضوی

16هاشمصحراگردسارامشهدخراسان رضوی

14محمدظفر شریف پورمرضیهمشهدخراسان رضوی

15محمدرضاعابدیانگلچهرهمشهدخراسان رضوی

14علیعاقبتیپوریامشهدخراسان رضوی

16حسینعباسی وزینسمیهمشهدخراسان رضوی

14قاسمعبداله زادهحانیهمشهدخراسان رضوی

17عبدالهعبدیشیدامشهدخراسان رضوی

14سید حسنعلویخدیجهمشهدخراسان رضوی

1815علی اصغرعلی اکبرزادههادیمشهدخراسان رضوی

14محسنعلیشاهی طوسیزهرامشهدخراسان رضوی

-حمیدغفاری مقدممحدثهمشهدخراسان رضوی



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15اسدالهفداییسمیرامشهدخراسان رضوی

181414عباسفدائیانجوادمشهدخراسان رضوی

16محمدفراهیمهریمشهدخراسان رضوی

1714علی اصغرفرهمندفاطمهمشهدخراسان رضوی

-احمدفقیه بمرودزهرامشهدخراسان رضوی

16سیدمجیدقاسمیسیدعلیرضامشهدخراسان رضوی

14علیقاضی زادهسنامشهدخراسان رضوی

17حسنقاهرهاشرفمشهدخراسان رضوی

15محمدرضاقنبری پارساسارامشهدخراسان رضوی

16محمودکارگزارمیترامشهدخراسان رضوی

16محمدعلیکاظمی جوینیسعیدهمشهدخراسان رضوی

14حسینکافی مشهدیاحسانمشهدخراسان رضوی

-مرتضیکتال محسنیمهرکمشهدخراسان رضوی

15غالمرضاکرم زادهنیلوفرمشهدخراسان رضوی

1515محمدکریم آبادیرضامشهدخراسان رضوی

14محمدحسنکریمیمحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

1514علی اصغرکالته عربیمحبوبهمشهدخراسان رضوی
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16کاظمگلستانیفهیمهمشهدخراسان رضوی

19امیرلطیفیالهاممشهدخراسان رضوی

1415محمدحسنماهوریاکرممشهدخراسان رضوی

15سیداحمدمحتشمیسیدقاسممشهدخراسان رضوی

-محمدعلیمحمدپورحانیهمشهدخراسان رضوی

14محمدمحمدزادهجوادمشهدخراسان رضوی

14محمدابراهیممحمدیاریمحمدمشهدخراسان رضوی

15مجیدمرادیغزلمشهدخراسان رضوی

15سیف الهملک جعفریانرقیهمشهدخراسان رضوی

16علیمنتظریدانیالمشهدخراسان رضوی

15مسعودمویدی بنانفاطمهمشهدخراسان رضوی

1815سیدهاشممیربهرسیسیدحسنمشهدخراسان رضوی

15علیرضانعیمیمریممشهدخراسان رضوی

-سیداحمدنوربخشسیدمهدیمشهدخراسان رضوی

16کاظمنیکخواهایمانهمشهدخراسان رضوی

15میرمحمدعلینیکوزادسیده سارامشهدخراسان رضوی

16سید محمودوزیریسید ابوالقاسممشهدخراسان رضوی
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15رضاوالیتی یزدی منشمحمدحسینمشهدخراسان رضوی

14کوروشولی پورمریممشهدخراسان رضوی

18جوادهاشم زاده صرافحسینمشهدخراسان رضوی

14سیدمظفرهاشمی سیماسیدمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-رضادانشجوریحانهمه والتخراسان رضوی

-رمضانعلیمیرخالقیمحدثهمه والتخراسان رضوی

15ابوالقاسمامیرزاده شهریزهرهگنابادخراسان رضوی 

15علیتباکیآسیهگنابادخراسان رضوی 

1616غالمحسینرضائیان بیلندینسیبهگنابادخراسان رضوی 

15حسینعلیزاده بیلندیزهراگنابادخراسان رضوی 

14حسنابوالفضلی  کریزیمهدیه نیشابورخراسان رضوی 

17علیباشیان مسعود نیشابورخراسان رضوی 

15ابوالقاسمباقی وحیدرضا نیشابورخراسان رضوی 

14علی اکبربرهانی آرزو نیشابورخراسان رضوی 

14سید اسحقبیاتسیدمجید نیشابورخراسان رضوی 

15مختاربیات ترک فرزانه نیشابورخراسان رضوی 

--مجیدپاکیزه تالی نرگس نیشابورخراسان رضوی 
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14محمد رضاحاجیان مجتبی نیشابورخراسان رضوی 

14حسینحیدری سارانیشابورخراسان رضوی 

15محمد حسیندانشجوایمان نیشابورخراسان رضوی 

14ابوالقاسمرنگانیاسماءنیشابورخراسان رضوی 

14-محمدحسینسوقندی کیانا نیشابورخراسان رضوی 

1515علیشرفی پور محسن نیشابورخراسان رضوی 

14سعیدصرافانایمان نیشابورخراسان رضوی 

14حسنفیضی نگین نیشابورخراسان رضوی 

1414سیدحسینقاضی سمانه سادات نیشابورخراسان رضوی 

14-رجبعلیمامات مهدی نیشابورخراسان رضوی 

16غالمحسنمعربافسانهنیشابورخراسان رضوی 

14علیموفقریحانه نیشابورخراسان رضوی 

-محمدرضااسفیدانی فریبا بجنوردخراسان شمالی

15محمدعلیرحیمیفروزان بجنوردخراسان شمالی

1414حسنرحیمیمحدثه بجنوردخراسان شمالی

1716سید جعفررضاییسیدمحمدبجنوردخراسان شمالی

16جلیل الهزمزمیغزاله بجنوردخراسان شمالی
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2015حسینعلیشیردلحسین بجنوردخراسان شمالی

-1515محمدغالمی عباسبجنوردخراسان شمالی

15جوادمعنویشهرزاد بجنوردخراسان شمالی

16شیخ عبدالجوادوثوقیعلی اکبر بجنوردخراسان شمالی

15محمدآذریحسنشیروانخراسان شمالی

15احمدقربانیفاطمهشیروانخراسان شمالی

15غالمحسینهنر پیشه خرم آبادصغری مانه و سملقانخراسان شمالی

15حیدر قلیجعفریفاطمهمانه و سملقانخراسان شمالی

1515نوازشیبانلوشاهرخامیدیهخوزستان

1415کریمعلیزاده اصلمهدیامیدیهخوزستان

16فضل اهللقنواتیانراضیهامیدیهخوزستان

1515محمدمشورتیعبداالمیرامیدیهخوزستان

14اسکندرمروتیسعیدامیدیهخوزستان

15احمدجوراکسارااندیمشکخوزستان

15عبدنبیدالوندعلیاندیمشکخوزستان

15محمدرضاقالوندیمعصومهاندیمشکخوزستان

14حسینموسویان قشقاییشکوفهاندیمشکخوزستان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

18مختارمیردورقینرگساندیمشکخوزستان

16فیض الهاشرفپورفرنگیساهوازخوزستان

15حسنافشاریامیراهوازخوزستان

-سید عباسآل محمدمهرنازاهوازخوزستان

1416خدادادبارانی فرمینااهوازخوزستان

16سبزواربردالسهیلاهوازخوزستان

16اکبرتنهاپرویزاهوازخوزستان

14مصطفیچهرازیفاطمهاهوازخوزستان

-جمعهحمیدیفوزیهاهوازخوزستان

-احمدرضارازقی زادهزهرااهوازخوزستان

1714نورعلیزراسوندیکامراناهوازخوزستان

14ابراهیمسرداری زادهسپیده اهوازخوزستان

14محمدحسینشکرالهیمهیناهوازخوزستان

16سیدحسنعظیمیمهال ساداتاهوازخوزستان

-خضیرقنواتیمرضیهاهوازخوزستان

-حسینمسعودی پورمهسااهوازخوزستان

1716رمضانکیانی ده کیانمسعودایذهخوزستان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15خیرالهمیرفاطمهایذهخوزستان

141514محمدرضامهری ده نوعزت الهایذهخوزستان

15خداداداسکندریالهامآبادانخوزستان

16عبدالحسنروستازاده جهرمیسحرآبادانخوزستان

17عبدالرضاعرب زادهصابرآغاجاریخوزستان

14بهرامنوروزی لرکی نوشینآغاجاریخوزستان

15سلطانمولویسید احمدآغاجاریخوزستان

15محبعلیممبینییعقوبباغملکخوزستان

16نورالهاحمدیکریمبندرماهشهرخوزستان

16لطف الهالهیبهارهبندرماهشهرخوزستان

15محمودحمیدمهینبندرماهشهرخوزستان

15خزعلشجاعیلیالبندرماهشهرخوزستان

15حسینزیدانیعلیبندرماهشهرخوزستان

15ناصرارجمندینیلوفربهبهانخوزستان

16رضااستادیانزهرابهبهانخوزستان

-نعمت الهامینیمعصومه بهبهانخوزستان

15محسنجوادیهانیه سادات بهبهانخوزستان
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14مهردادرجامحدثهبهبهانخوزستان

15کمالشریعت جعفریمینابهبهانخوزستان

16رحیمصالحی ویسیطاهرهبهبهانخوزستان

14موریطیبیعلیرضابهبهانخوزستان

14حبیب اهللقنواتیانزهرهبهبهانخوزستان

15جهانگیرکشت زرمحمدبهبهانخوزستان

15بهروزالیقزهرابهبهانخوزستان

15شکراهللمحدثیمحبوبهبهبهانخوزستان

15قربانمحمدیپریوشبهبهانخوزستان

14علیمعمارزاده قنواتیفاطمهبهبهانخوزستان

1517جمشیدمکظومفاطمهبهبهانخوزستان

15رمضانآیین حسینیمحمددزفولخوزستان

1516فتاحارجمند منشایمان دزفولخوزستان

1416حسینایروانیزهره دزفولخوزستان

15حیاتعلیایسپرهبیژندزفولخوزستان

-محمدرضاایمانی پورشکوفهدزفولخوزستان

14عبدالرحیمخاتمی فرعفتدزفولخوزستان
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14عبدالمجیددرخشانیاعظمدزفولخوزستان

15رضاروزی طلبعصمتدزفولخوزستان

-شاپورشادمانی نژادامیرحسیندزفولخوزستان

14محمدرضاعلیزادهافرادزفولخوزستان

14عبدالمهدیعلیزادهزینب دزفولخوزستان

14عیسیفرجینازنیندزفولخوزستان

14گودرزفرخوندایراندزفولخوزستان

-علیفروزمندامیندزفولخوزستان

16علیفیروزیاننازنین زهرادزفولخوزستان

1414عبدالحسینقاسمی نژادالهامدزفولخوزستان

14عبدالرضامشعلی زادهفاطمهدزفولخوزستان

15-موسیمالبشیرجلودارفرحدزفولخوزستان

15مرتضیموذن زادهمولوددزفولخوزستان

-سید مردانمیرساالریرقیهرامهرمزخوزستان

141514عبدالرضاجاللیعبدالحسینسوسنگردخوزستان

16عبدالعلیشرهانیفاطمهسوسنگردخوزستان

16کاظمسعدیمائدهشوشترخوزستان
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15عبدالرحیمفاتحیافروزشوشترخوزستان

16غالمعلیکاله کجکوثرشوشترخوزستان

16محمدحسینبهداروندیحمیدگتوندخوزستان

14محمدرضاصفرپورپریاگتوندخوزستان

-15ناصرتوکلی  خواهثریامسجدسلیمانخوزستان

14کیامرثجاویدانطیبهمسجدسلیمانخوزستان

14اسکندرجعفریفرزانهمسجدسلیمانخوزستان

-احمدخورشیدی ورناصریزینبمسجدسلیمانخوزستان

14علی باباعیدی وندیفروزانمسجدسلیمانخوزستان

14ستارنصیریعلیمسجدسلیمانخوزستان

1615اله دادوحیدیانیسهمسجدسلیمانخوزستان

-غالمعلیمیرزاپورمسعودهندیجانخوزستان

-محمدآبیار فریبا خرمشهرخوزستان 

14محمد رضاشنیطسجادخرمشهرخوزستان 

17کاظمعزیزیزهراخرمشهرخوزستان 

15ولیفوالدیالههخرمشهرخوزستان 

14عبدگزازآرزوخرمشهرخوزستان 



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-صادقمولویفرشتهخرمشهرخوزستان 

14نجمعبیداویمائدهشوش خوزستان 

16موسیزمانی اصلمحمدشوش خوزستان 

-مهدیتاریوردیفائزهابهرزنجان

18عنایت الهجعفریفرشادابهرزنجان

1616محمد حسنشیخیامیرحسینابهرزنجان

15رضاطاهرخانیغالمرضاابهرزنجان

16کرمعلیمحمودیمهدیابهرزنجان

14بختیاربختیاریامیرحسینخرم درهزنجان

--هادیصادقیفاطمهخرم درهزنجان

1515رضاکردلوبهنامخرم درهزنجان

1416محمدمهدیخانلوهستیخرم درهزنجان

16رستمعلیخادمیحسینعلی زنجانزنجان

15نجف علیسپهریشمسیزنجانزنجان

15نظامعلیشریفیانمائدهزنجانزنجان

15حسنعلویسارازنجانزنجان

16عباسغریبلوشهالزنجانزنجان
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16حمزه علیقزلباشفاطمه زنجانزنجان

16مسلممصطفویزهرازنجانزنجان

1414یدالهحسنی مهدی سلطانیهزنجان

1415محمدرضایارقلیماجدهابهرزنجان 

14سیدمحمدجعفریسیدرضادامغانسمنان

17علیعالمیمحمدحسیندامغانسمنان

16علی اصغراحسانیمحبوبهسمنانسمنان

15ابوالقاسماکرمیفاطمهسمنانسمنان

15علی نقیچتریحسنسمنانسمنان

15حسینچلیکی فوالدیفائزهسمنانسمنان

17محمداسماعیلحسین پورلیالسمنانسمنان

15عباسعلیحمزهحسنسمنانسمنان

16عبدالمحمدذوالفقاریسمیهسمنانسمنان

17علیصائمیاحسانسمنانسمنان

17اسماعیلصادقیعلیسمنانسمنان

14علیعالمیمحمدحسینسمنانسمنان

14حسینمحمودی خواهمریمسمنانسمنان
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15محمودمحمودی خواهمریمسمنانسمنان

14امیرهوشنگمنشی زادگانسهیالسمنانسمنان

15سیدحجت الهمیرصناعیسیدحسینسمنانسمنان

16عزت الهنجفیمصطفیسمنانسمنان

16نورعلیوفائی نژادحمیدسمنانسمنان

15حسنامرالهیمحمدشاهرودسمنان

1514محسنسراچه اورنگرزیتا شاهرودسمنان

15غالمرضابخشیجواد شاهرودسمنان

14محمودجاللیسجاد شاهرودسمنان

-15عباسعلیسعیدیعلیرضاشاهرودسمنان

14یداهللعربعامریفاطمه شاهرودسمنان

-15محمدحسینفتوره چیزهرا  شاهرودسمنان

1615علیکاملیفاطمه شاهرودسمنان

1414صفاالدینمجاور حقیقیریحانه شاهرودسمنان

16محمدزارعینمحبوبهگرمسارسمنان

16قربانعلیقنبریمهدیهگرمسارسمنان

15سعیدایران بخشرضامهدیشهرسمنان
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17دادالهپوراسکندریانمحمدعلیمهدیشهرسمنان

14سعدیزمانیمحمدمهدیشهرسمنان

15اصغرتمیزمجتبیچابهارسیستان و بلوچستان

14علیخلیلیحسینچابهارسیستان و بلوچستان

-عبدالهدیهیمشهریارچابهارسیستان و بلوچستان

14چملرزسعیدهچابهارسیستان و بلوچستان

1515محمدرضارضایی بنجارسپهرزاهدانسیستان و بلوچستان

14کرامتاسکندریرضاارسنجانفارس

-یوسفگرگینخدیجهارسنجانفارس

15علی اکبرآموزگارحمیداستهبانفارس

14عادلتابعیستایش اوزفارس

14حسینحسین پوراسمااوزفارس

15احمدصالحیالهام اوزفارس

14سیدمحمدجوادخاکسارملیحه ساداتآبادهفارس

14محمدابراهیمرستگاریمژدهآبادهفارس

1415زین العابدینفرخیمحمدتقیآبادهفارس

-محدحسینفریدفرنوشآبادهفارس
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--محمدکریمیمحمودآبادهفارس

14-اکبرنعمت الهیعلیآبادهفارس

15محمدحسننیرینازنینآبادهفارس

15هدایت الهحقگویان جهرمیعلیجهرمفارس

14ایرجافراسیابی جعفرجهرمفارس

14هادیبیت الهی طاها جهرمفارس

-اکبرعدالت پورمرضیه جهرمفارس

14مصطفیمعصوم نیامرضیه جهرمفارس

14لطیفمصلی نژادمژده جهرمفارس

-عزت الهمردانی مژگان جهرمفارس

15جهانگیراحمدیانسیهخرم بیدفارس

-همتآبکارمحدثهخرم بیدفارس

14علیخجستهزهرا خرم بیدفارس

14محمد علیرجاییفرزانهخرم بیدفارس

15ابراهیمساریخانیافشینخرم بیدفارس

14علی اکبرکریمی خرمیفاطمهخرم بیدفارس

15عبدالرضاکوشکیلیداخرم بیدفارس
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16-سادات الهمحسنیمحمد حسینخرم بیدفارس

17سید رسولموسوینفیسه ساداتخرم بیدفارس

171516احمدایزدی سدهیمهرداددارابفارس

171614ایازاحمدیعباسدارابفارس

17دیدارکیانی نژادعبد الحمیددارابفارس

18محمد شریفشاکرعلیرضادارابفارس

1617احمد رضااعتمادیالههدارابفارس

17فرج اهللترنجیموسیدارابفارس

16عباسسالمیسولمازدارابفارس

16رمضانمرادیمجیددارابفارس

-طهمورثنگین تاجیهومنرستمفارس

1517بهروزیدیساررسولرستمفارس

-صفدرمحمدیحدیثرستمفارس

1414کاظممحقق اردکانیمصطفیسپیدانفارس

-احمدمحمدیانمحمد سعیدسپیدانفارس

14قربانعلیآتش برگحسن شیرازفارس

1518محمدآذریانمرضیهشیرازفارس
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16شهراماحمدی دوقزلومحمد حسینشیرازفارس

1717حسناخالقیهادیشیرازفارس

15حسینارسنجانی شیرازیحسناشیرازفارس

-حسیناکبرزادهفاطمه شیرازفارس

14محمداکبرینجمهشیرازفارس

14سیروسایالن کشکولیامیررضاشیرازفارس

17حسینباقریمرضیهشیرازفارس

14محمدرضاباهنربنفشهشیرازفارس

16حجتبوستانیریحانهشیرازفارس

15ابراهیمپورحسینزهراشیرازفارس

-قاسمجاویدی آل سعدیآذینشیرازفارس

-امیرجعفریافسانهشیرازفارس

14سید عبدالکریمجعفریسیده زهراشیرازفارس

14محمد علیجعفریناهیدشیرازفارس

15سید کمالحسینیسیده ساحلشیرازفارس

-رضاقلیحسین پورنیماشیرازفارس

14نعمت الهحمزه زرقانیحجت الهشیرازفارس
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14صفرخاکسارمجیدشیرازفارس

1514امیرخلیلیصمد شیرازفارس

14جوادخوانسارینداشیرازفارس

15غالمرضادرودچیغالمحسینشیرازفارس

14غالمحسیندرودچیمحمدحمید شیرازفارس

14افشینذاکر بیگیشیداشیرازفارس

1416علیرحیمیعبداهللشیرازفارس

14صفررستم پورمسلمشیرازفارس

14علی اصغررضایینسترنشیرازفارس

1514اکبررضایی گنکیروح الهشیرازفارس

14حسنروزیطلبجمشیدشیرازفارس

14غالمحسینروشنفاطمهشیرازفارس

14غالمحسینزارعمطهرهشیرازفارس

18تیمورزارع قشالقیبهیارشیرازفارس

14عباسزارعیعلی اصغر شیرازفارس

15حاج بابازمانی فرحسینشیرازفارس

16اسدالهسالکیفاطمه شیرازفارس
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17بهیارسهرابیمریمشیرازفارس

14جعفرشادروانسمیراشیرازفارس

-فرج آقاشجاعی بلوعشرتشیرازفارس

14قاسمشهبازیفردپردیسشیرازفارس

14ابراهیمشیرازی نژاد هاشمیزهراشیرازفارس

14ظهرابشیردلبنفشهشیرازفارس

16عباسظهیری رادفاطمهشیرازفارس

15نظرعزیزیزهراشیرازفارس

17الیاسعلیزادهسمانهشیرازفارس

14-حمیدقرائتالهامشیرازفارس

-نوروزقربانیاصغر شیرازفارس

15اسدالهکالنتریفرزانهشیرازفارس

14تقیکریمیالهامشیرازفارس

-حبیبکشمیریساراشیرازفارس

15محمدکیوانی مهرعلی شیرازفارس

-سلب علیکوهی کرادهاسماعیلشیرازفارس

1618حسینگیتی نژاداصغرشیرازفارس
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14احمدمحمدیمریمشیرازفارس

15افشارمظاهریمرضیهشیرازفارس

14حسینمعصومه بنکیانسیه شیرازفارس

15جوادمنصوریسانازشیرازفارس

16اسماعیلمیرحاجیشهبازشیرازفارس

1416سیدحاجیمیریسید محمد شیرازفارس

15محمد علینادریامیر حسینشیرازفارس

15احمدعلیندیمیالهامشیرازفارس

15محمد جوادنگهدار حقیقتعلی اصغر شیرازفارس

14عمراننور افکن اسفروشانزهرهشیرازفارس

15فتح الهنوروزیزهراشیرازفارس

1618محمد کریمنوریعباسشیرازفارس

-مسعودنیرمیمهردادشیرازفارس

15حسنیاوریامینشیرازفارس

-موسییوسفیصدرالهشیرازفارس

-حیدرآگهیاعظمفسافارس

16علیاکبرپورمینافسافارس
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-ایوببهمن نژادقدرت الهفسافارس

14عبدالعلیتهمتنسارافسافارس

-حمیدرضازارعیسینافسافارس

-حمیدرضازارعینیمافسافارس

-عباسفرجام منشمریمفسافارس

14جمعهفیروزیمریمفسافارس

15غالمعباسقهاریمریمفسافارس

-محمدرضامحبیزهرافسافارس

-زین العابدینمسرورینزهتفسافارس

15علی اصغرمهرپیماعبدالرحمانفسافارس

14کرامتارجیلیالکازرونفارس

14کرامتارجیاسماکازرونفارس

1715لطف الهآرستهکوثرکازرونفارس

1415جمشیدتوکلیمهرجانکازرونفارس

15مسعوددهقانبهاره کازرونفارس

15منوچهرسبزواریآیلینکازرونفارس

15عبدالمحمدسیدجمالیزینبکازرونفارس
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15علیشجاعیمحمد کازرونفارس

15قاسمضامن زادهحسینکازرونفارس

15نصرالهعلی نژادآمنهکازرونفارس

18مسلمقیومیناهیدکازرونفارس

15محمدباقرموذنیمحمدکازرونفارس

16سید نبیساسان نژادسید باقرکوارفارس

14فتحعلیبهادرفروزانگراشفارس

-15محمدشمسیمحبوبهگراشفارس

14اسدالهطاهری قیریمحمد حسنگراشفارس

15غالمعباسعظیمیمریمگراشفارس

16سیف الهفتح پورراضیهگراشفارس

15محمدکهندلیهاجرگراشفارس

15نجاتمصلی نژادفاطمهگراشفارس

15علی اکبرآدِرعلیرضاالرستانفارس

15...ماشاااعالییطاهرهالرستانفارس

1616عبدالحسینانصاریانصالحالرستانفارس

17حسینزاهدیابوطالبالرستانفارس
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16حسینزاهدیابوالفضلالرستانفارس

16علی اکبرخرم نژادلیالالرستانفارس

15مسعودقنبرینجمهالرستانفارس

16شهبازاتابکیفرشیدمرودشتفارس

-علیقربانپالیزدانمهردادمرودشتفارس

17محمد حسینحمزویعلی مرودشتفارس

-رمضانخادمیملیکامرودشتفارس

14رحمت اهللخوبیاریسمیهمرودشتفارس

1715امیردرودیسمیرا مرودشتفارس

17محمدیوسفرضانژادمهسامرودشتفارس

17امین اهللرفیعیبهروزمرودشتفارس

17محمدتقیرحیمی نژادسارا مرودشتفارس

1515مجیدزارعامیر حسینمرودشتفارس

15محمدرضازارعیفاطمهمرودشتفارس

14اصغرفارسینرگسمرودشتفارس

14عنایت اهللکریمیعلی مرودشتفارس

15محمدرضاکوهیفاطمهمرودشتفارس
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15عباسمحمدیزهرامرودشتفارس

15صادقنوروزیشیدامرودشتفارس

-محمدجوادنصرتیزهرامرودشتفارس

-اسکندرنیرومندییوسفمرودشتفارس

14حسینارجمندیمنظرممسنیفارس

--اسکندررنجبرامرالهممسنیفارس

14محمدرضاییمصطفی مهرفارس

16احمدسورغالیفرهاد مهرفارس

16عبداهللهنرمندعقیل مهرفارس

-علیرضاحسین بیگیامیرنی ریزفارس

---احمدصداقت کیشمحمد باقرنی ریزفارس

14محمد هادیموسی پورفاطمهنی ریزفارس

-محمدحسیننظریعلیرضانی ریزفارس

-محمدجعفری ملکریحانهمانیلفیلیپین

-محمودفیاض مقدمحسینمانیلفیلیپین

-علیقاسمیعباسمانیلفیلیپین

-حسینمحبوبحبیبمانیلفیلیپین
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-علیمروجمحمدمانیلفیلیپین

15عین اهللجعفر نژادرحمانزیارانقزوین

14رئوفمرادی زیارانیلیال زیارانقزوین

17ابراهیمباستانیمیتراالوندقزوین

15محمد حنفیهتقویمعصومهالوندقزوین

17حمیدسلطانیسهیلالوندقزوین

15ولیغالمینگینالوندقزوین

15ابوالقاسمکاسه چیاحمدالوندقزوین

15عسکرکریمیمعصومهالوندقزوین

14جمالمحمودیکیمیاالوندقزوین

16محمودزارعی نژادمجتبیآبیکقزوین

-محمدابراهیممرادخانیاکرمآوجقزوین

14مصطفیکریمیمجتبیبوئین زهراقزوین

14سیف الهاسماعیلیفاطمه بوئین زهراقزوین

-15علی اکبرامینی زادهحدیثقزوینقزوین

17جمشیداحمدی وربنمصیبقزوینقزوین

15نادربهزاد فرمژگانقزوینقزوین
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1415سبز علیخشنود قشالقییعقوبقزوینقزوین

16محمودزمانیالهام قزوینقزوین

14امیرشمسینی غیاثوندمحدثه قزوینقزوین

14منصورشهسواریالههقزوینقزوین

14داریوشغالمرضاییدرسا قزوینقزوین

1815غریبعلیمصطفویشراره قزوینقزوین

17داوودمهدی پورآرزوقزوینقزوین

1614نادعلییوسفیراضیه قزوینقزوین

16فتاحابوالقاسمیبتولقزوینقزوین

16محمدآقاحسینیفاطمه قزوینقزوین

14عبدالرضاآوایوجیه قزوینقزوین

15اسمعیلصمدیاعظمقزوینقزوین

19علی اکبرمرتضاییزهرا قزوینقزوین

-غالمرضامعروفخانیفرشتهقزوینقزوین

15سید عبدالهموسویسید محمد قزوینقزوین

15کاظمتیزرواسماعیلقزوینقزوین

18اصغرحاجی قربانیموناقزوینقزوین
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-غالمرضاداسارمحمد مهدیقزوینقزوین

14حسنعلیعبدلیزهرا قزوینقزوین

15حسنقلی پوررودکیزهرا قزوینقزوین

14حسینکجینه بافموناقزوینقزوین

14محسنکیانمهرمحمد رضا قزوینقزوین

15ابوالفضلآخوندی قمیرضاقمقم

14-رسولآرزوحدیثقمقم

16مهدیآزادعلی اصغرقمقم

16ماشاالهابوسعیدیمعصومهقمقم

-عابدیناسماعیل گلطیبهقمقم

17حسیناکبریریحانهقمقم

15علی اصغراکرامی مقدمالههقمقم

14ابراهیمالنعمیامه السالمقمقم

18محمدحسینامینی تبارزهراقمقم

-14علیانصاریصادققمقم

15محمدبهجتیمائدهقمقم

14محمد تقیتقویمحمدقمقم



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15امیر حسینتهامی فردحانیهقمقم

-15مرادجلیلی شاه منصوریعلی دادقمقم

14حسینحجتی زادهمحمدمهدیقمقم

17سیدمجتبیحدادیعارفه ساداتقمقم

16علی اکبرحالجیانحسام الدینقمقم

--علیخاکپورشمسعلیقمقم

15محمدداودآبادیفرزانهقمقم

15علیده پروریزینبقمقم

15سیدمحموددیباجیزهره ساداتقمقم

1616یدالهرنجبرامینقمقم

16محمدتقیسعادتمندانآمنهقمقم

1515حسن علیشیرازیمریمقمقم

14نصرت الهصالحیسمیهقمقم

16قنبرطاهریمهریقمقم

16محمدطاهری مطلقمجتبیقمقم

1414علی محمدعباسیحسنقمقم

15نادرعباسیلیالقمقم
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14ابوالفضلعبدالهیشایستهقمقم

1414علی اکبرعظیمیعاطفهقمقم

-حسینعلیزادهزهراقمقم

-مصطفیفرجیآسیهقمقم

15حسنفهیمیزینبقمقم

1715محمدقرامحمدیمجیدقمقم

17حسینکرمانی جمکرانیسمیهقمقم

17صادقکریم زادهنرگسقمقم

16نعمت الهمحمد زادهداودقمقم

1514رمضانمحمدیعباسقمقم

15محمودمدنیفاطمهقمقم

-ابوالفضلمعماریانفرشتهقمقم

1615ابوالقاسممقدمزهراقمقم

18سیدبخشعلیموسویسیدمحمودقمقم

14سیدعلیمهاجریمیناقمقم

14مجتبیمهدی پورهستیقمقم

15نادعلینادعلینرجسقمقم
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14علی اصغرنظری حائلمحمدمهدیقمقم

-15علیوهبی بخشیاسماقمقم

--علیوهبی بخشیسحرقمقم

1615محمدحسینهدیمعصومهقمقم

15محمد علیادیببختیارمریوانکردستان

16بختیارادیبنرگسمریوانکردستان

-14جاللامینیشمسیمریوانکردستان

14محمد علیکاردانینگینمریوانکردستان

15سالمنادریکارزانمریوانکردستان

14محمودمدرسیسمیرهمریوانکردستان

1514حسینیوسفیبهیهمریوانکردستان

14علیشهریاری پور خیرآبادیاحمد رضاراورکرمان

15ناصرامینیعبد الباقی بانهکردستان

14احمدسلیمانیسمیه بانهکردستان

16محمدعثمانیجمال بانهکردستان

16مختارستارهنویدبیجارکردستان

1615احمدرمضانیمهنوشسقزکردستان
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14عابدمصطفی خانیمحمد سقزکردستان

14محمد رسولانصاریاسرینسقزکردستان

181516عباسمرادیبختیارسقزکردستان

1815برهانوثوقیشیرکوسقزکردستان

17عبدالهسعیدزادهانورسقزکردستان

17سعیدمرادیهادیسقزکردستان

17جاللفتحیدیاکوسقزکردستان

17مختارامانیسحرسنندجکردستان

14عابدینبناگرثناسنندجکردستان

14عبداهللشاهیدنیاسنندجکردستان

14هوشنگشریعتی هدیهسنندجکردستان

-علیرضاشاهرخیسیدصدراسنندجکردستان

14محمدرستم پور فرشتهسنندجکردستان

15محمدامینرستمی سیامک سنندجکردستان

15محمدعزیزعبداللهیفرزینسنندجکردستان

15علیعزتی بهروز سنندجکردستان

15محمدهاشممحمدی مهیار سنندجکردستان
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1514رامینمحمودی رزا سنندجکردستان

15شهرامنقی پوریان شکیب سنندجکردستان

14رشیدحسامیاسراقروهکردستان

1614حسینعلیخالدیانسمیهقروهکردستان

14عزیززارعیمحمدرضاقروهکردستان

1717ندیبعبدیپدرامقروهکردستان

15خیراهللخورشیدیشریفهکامیارانکردستان

14علیشادیزمانهکامیارانکردستان

14داودگلمحمدیمسعودکامیارانکردستان

15احمدامین زاده گوهریمحمدبردسیرکرمان

14حسینخسروی درونوئیهمرضیهبردسیرکرمان

-موسیرمضان زاده بهجردیمحمدبردسیرکرمان

15یونسساالریحمیدبردسیرکرمان

16محمددهقان نسبعرفانبمکرمان

14محمودنصراله پورکمالیحسنبمکرمان

14-اسماعیلاحمدییاسمن زهراجیرفتکرمان

-علیجانبحرآسمانیرمضانجیرفتکرمان
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-ثالثحسام عارفیاسماجیرفتکرمان

1616محمدساالرکریمیفاطمهجیرفتکرمان

1717فرهادصدیق پوراحمدرضاجیرفتکرمان

-امراهللفرخیمحمدجیرفتکرمان

16علیاقبالی مهدی آبادیامیررفسنجانکرمان

-احمدانوشهابراهیمرفسنجانکرمان

15محمدبلندی روان مهرانروح اهللرفسنجانکرمان

18غالمحسینخدابخشیابوالفضلرفسنجانکرمان

14نجفزینلیعباسرفسنجانکرمان

15اصغرعلینقی پورفاطمهرفسنجانکرمان

1816مهدیمحمدیملیکارفسنجانکرمان

14علیتراب زاده زرندیعادلهزرندکرمان

17حسینقلندر زادهزهرازرندکرمان

14علیمومنیمهدیزرندکرمان

-علیآذرپیراامیررضاسیرجانکرمان

-منصورآذرپیکانصباسیرجانکرمان

--محمداصولی نژادنجمهسیرجانکرمان
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1515ابوالقاسمامیرپوراقطاعیبهارسیرجانکرمان

15ایرجبازرگانمحمدمهرانسیرجانکرمان

-محمدتاج آبادی پورعارفسیرجانکرمان

14سید احمدحسینی سرشتفروغ الساداتسیرجانکرمان

15احمدکارآموززهراسیرجانکرمان

15رضااکبری نژادامینشهربابککرمان

-16عباسقاسمی نسبدانیالشهربابککرمان

-ابراهیمفتحی دهشترانسمیرا شهربابککرمان

-مهرعلیمحمودیزینتشهربابککرمان

-محمدمحمودیمنصور شهربابککرمان

14عباسمنگلیانمهدیهشهربابککرمان

14قاسماحمد زاده حشمتیآرش کرمانکرمان

--محمدحسیناشرفزهراکرمانکرمان

14سید مهدیآل طاهاسید امینکرمانکرمان

14محمد علیبهرامیزهراکرمانکرمان

14حسینبیگلریمحمدکرمانکرمان

14امیردالورینفیسهکرمانکرمان
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15محمدرحیم زاده اصلغالمرضاکرمانکرمان

15رضارستمی گوهریزینبکرمانکرمان

15منوچهرزعفری زادهمسعودکرمانکرمان

14فتح الهزینلیسیماکرمانکرمان

1414مهدیساالریساراکرمانکرمان

-علیسعیدیبیتاکرمانکرمان

---بهبازعلیرضاییشعیبکرمانکرمان

15محمدحسینضیا فروغیامیر کرمانکرمان

15حمیدکاظمیهمرضیهکرمانکرمان

16محمد رضاکهنوجیعاطفهکرمانکرمان

14سید احمدمنصوری پورمنصورهکرمانکرمان

14رجبعلینادرنژادسمیهکرمانکرمان

14محمدحسیننقیبیمسعود کرمانکرمان

-14محمدنیک پورسعید کرمانکرمان

14حسیننیک پورحامدکرمانکرمان

14محمدپورمیرزاییمریمکوهبنانکرمان

14جوادتردستمحمد علیکوهبنانکرمان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-محمدتکاورامیر علیکوهبنانکرمان

-سید محمد رضاحسینی دهمیریسید محمدکوهبنانکرمان

-محمدخالداریعباسعلیکوهبنانکرمان

-مرتضیرضاییحامدکوهبنانکرمان

14سید اکبرروح االمینیفهیمه کوهبنانکرمان

-سید حسنهاشمیعلی اصغرکوهبنانکرمان

16حسیننوریسارا کوهبنانکرمان

14منصورجلیلیانمهدی اسالم آباد غربکرمانشاه

14محمدخدراییشهال اسالم آباد غربکرمانشاه

1415جوانمیرمحمدی سومارسمیه اسالم آباد غربکرمانشاه

-اسماعیلآذرهمایونصادقسنقرکرمانشاه

15علی اشرفحاتمیزهرا سنقرکرمانشاه

-محمدعلیفوالدیترنمسنقرکرمانشاه

-محمد رضامظفریفاطمه سنقرکرمانشاه

1514سیداسمعیلموذنیسیدمجتبیسنقرکرمانشاه

-محمدعیسیعباسیمجیدصحنهکرمانشاه

-غالمرضاحشمت پناهاحمدرضاصحنهکرمانشاه
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-میرحسینحسینی کنگرشاهیفاطمهصحنهکرمانشاه

14علیرنجکشهرمز صحنهکرمانشاه

14حجتعزیزیسباصحنهکرمانشاه

-قهرمانرحیمیشهرامصحنهکرمانشاه

-ابراهیمتوحیدی پیاماکبرصحنهکرمانشاه

15حسناسماعیلیسمیهکرمانشاهکرمانشاه

-بهرامبهمنیسیاوشکرمانشاهکرمانشاه

18بهرامباوندپورداورکرمانشاهکرمانشاه

16سیف الهتوفیقیشهالکرمانشاهکرمانشاه

14احدجلیلیانمبیناکرمانشاهکرمانشاه

15علی پاشاحیدریانهژیرکرمانشاهکرمانشاه

171616صادقحاتمیامینکرمانشاهکرمانشاه

14حسینخاموشیعلیرضاکرمانشاهکرمانشاه

1515محمدعلیخدایارینرگسکرمانشاهکرمانشاه

1716احمدخدایاریرضاکرمانشاهکرمانشاه

15ملک مرادرفیعی زادهشکوفهکرمانشاهکرمانشاه

17علیزنگنه نژادنجمیهکرمانشاهکرمانشاه
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14مهدیرسولیشهرزادکرمانشاهکرمانشاه

14تورجسلیمانیمحمدکرمانشاهکرمانشاه

1415حسینسلیمیگیتیکرمانشاهکرمانشاه

161614حسینعلیسلیمیبهروزکرمانشاهکرمانشاه

-قاسم علیشهبازیعزیزکرمانشاهکرمانشاه

--جهانبخشصفریمحمدمهدیکرمانشاهکرمانشاه

16نورعلیصفریمجتبیکرمانشاهکرمانشاه

-علیصوفیسناکرمانشاهکرمانشاه

15مصطفیصیدمحمدیامیرحسینکرمانشاهکرمانشاه

-کریمطاهریامینکرمانشاهکرمانشاه

14رضاکرمعبدیزینبکرمانشاهکرمانشاه

161415حسینغالمیتورجکرمانشاهکرمانشاه

15روخانغالمینوشینکرمانشاهکرمانشاه

-کریمکرمیکیکاوسکرمانشاهکرمانشاه

15نصرتکریمیسهیلکرمانشاهکرمانشاه

16کمرکمریشبنمکرمانشاهکرمانشاه

--عباسکوشکیقاسمکرمانشاهکرمانشاه
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15قدرت الهگورانپیمانکرمانشاهکرمانشاه

1415اسمعیلمرادیفرهادکرمانشاهکرمانشاه

14احمدمحمدیحسناکرمانشاهکرمانشاه

-روانبخشمقدمعلیکرمانشاهکرمانشاه

16فرج الههادی خانیرضوانکرمانشاهکرمانشاه

15عبدالرحمنبخشیفاطمهکنگاورکرمانشاه

16مرتضیزنگنهکتایونکنگاورکرمانشاه

14ولی اهللعظیمیسمیهکنگاورکرمانشاه

17ولی اهللعمادی پورجاللکنگاورکرمانشاه

17حجتفشیاکبرکنگاورکرمانشاه

1514محمداسمعیلقنبریمحمدکنگاورکرمانشاه

14علیکرمیامیرکنگاورکرمانشاه

14محمد علیگودینیعلیرضاکنگاورکرمانشاه

14سید مصباح الدینمصباحسیده طلوعکنگاورکرمانشاه

1514محمدمصطفاییسمیهکنگاورکرمانشاه

1719عباسنوذریفرزادهرسینکرمانشاه

1719سیدکرم الهرحمتی موسویسیدخلیلهرسینکرمانشاه
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16محمدهمتیزینبهرسینکرمانشاه

18صیدعلیالماسیپروینهرسینکرمانشاه

16-صیدقاسمدولتیاریفهیمههرسینکرمانشاه

171616محمدولیقبادی اصلمعصومههرسینکرمانشاه

14زریرحیدریمعصومه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15علیسعادترامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-عطاالهصیادیجعفریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14فرج الهعلیزادهمعصومه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15سید مسیحآرامش سید محمد گچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

-14محمدرضاافضلی سید احمدرضاگچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

14کاکاجانبازیفرخنده گچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

1514مرتضیبهادری فرمینابهمئیکهگیلویه و بویراحمد

-1614ارسالنحبیبی اصلپرویزبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

1514محمدرضامحمدیمنصوربهمئیکهگیلویه و بویراحمد

15محمداسماعیلیزینبچرامکهگیلویه و بویراحمد

15جان محمدپناهیفاطمهچرامکهگیلویه و بویراحمد

1717کیامرزصالحیکیانوشچرامکهگیلویه و بویراحمد
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-1818سماکاوستاداسماعیلدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

2018اکبرجریدهاصغردهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17محمدعلیداورپناهایماندهدشتکهگیلویه و بویراحمد

1415سیدحسینداورپناهسیدشرمت الهدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

14سیدمحمدقریشدولتخواهسید رضادهدشتکهگیلویه و بویراحمد

1614رضافیوجیفالمرزیاسوجکهگیلویه وبویراحمد

--بهرامهمایون فرنسرینیاسوجکهگیلویه وبویراحمد

-رضاخنجریاسرابندرگزگلستان

-محمد تقیعالی نژادعمادبندرگزگلستان

-سیدجوادعبدیسیده صبابندرگزگلستان

1414حسینعلیبرزگرمیثمعلی آباد کتولگلستان

-سید احمدموسوی نیامریم ساداتعلی آباد کتولگلستان

14محمد علیمهین بختسهیلکردکویگلستان

14خلیلملکانآیداگالیکشگلستان

17محمدعلیافتخاری فراحمدگرگانگلستان

1916علیلیوانیحسین علیگرگانگلستان

15اسحاقعرب امیریامیدگرگانگلستان
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15علی اصغرکشاورزفرشیدگرگانگلستان

-1715حسنگوهریمحمدابراهیمگرگانگلستان

16محمدحسنمحمدیونشیداگرگانگلستان

15شکورنوعپرورپروینگرگانگلستان

15محمدتقیابراهیمیالههگنبدکاوسگلستان

14موسی الرضاساقیمهدیگنبدکاوسگلستان

15درویشعلیکوثری نیامحمودگنبدکاوسگلستان

14علی اوسطیادگاریاسماعیلگنبدکاوسگلستان

17مرحمتضرابی سیرآبادمحدثهآستاراگیالن

-بهرامسیفیمبینآستاراگیالن

16محسناجتماعی حسن کیادهسپیده آستانه اشرفیهگیالن

15میرحجتاسدالهیسیده مریمرشتگیالن

14اصغراعتمادنرگسرشتگیالن

14محمودبخستنیوشارشتگیالن

-آرشحاجی جعفریطراوترشتگیالن

16سیدحمزهحسینیسیده سعیدهرشتگیالن

14-رحمت الهخلیلیمریمرشتگیالن
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1616بیژندارابی پورثمینرشتگیالن

14علیرضارمضانژادیاسمنرشتگیالن

15جهانبخشرهنمازهرارشتگیالن

14عسگرعاشورپورسمیهرشتگیالن

14مهردادغیوریفاطمهرشتگیالن

14حسنقوامیژالهرشتگیالن

14محمدمعارفیاحمدرضارشتگیالن

1415هادیمیرزاپورمحمدرشتگیالن

16محمدرضاحیدریامیرحسینرضوانشهرگیالن

14سهرابخیریمهسارضوانشهرگیالن

-حسینعلیشریفیهستیرضوانشهرگیالن

15امیدفدایی دروگرمحدثهرضوانشهرگیالن

16نجفتقی لوفاطمه رودبارگیالن

16ولی الهرحیمی دوگاههمژگانرودبارگیالن

14محمدرضاابراهیم گلستانیمحمد جوادرودسرگیالن

-علیاسکندریکلثومرودسرگیالن

14محمد ولیجمالیعلیرودسرگیالن
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15مرتضیخانه زرسمیهرودسرگیالن

16سهرابرمضانی خانسریساجدهرودسرگیالن

17حسینرمضان زاده زاهدیفاطمهرودسرگیالن

14منصوررضانیا چابکیشفقرودسرگیالن

16علیعباسیخیزرانرودسرگیالن

1415منوچهرعسکریانمریمرودسرگیالن

-محمد جوادمرادیپویارودسرگیالن

-ابراهیممسلمیحنانهرودسرگیالن

-ذبیح الهمعراج منشکوثررودسرگیالن

14رمضانعلیمیرزاییمحمد  رودسرگیالن

14سید محمد تقیمیرشهیدیسیده زهرارودسرگیالن

15علینوریسمانهرودسرگیالن

14علیجانعلی پورمریمسیاهکلگیالن

14اورنگدیلمی عضدیمهساسیاهکلگیالن

-پرویزسالمیزهراسیاهکلگیالن

14مصطفیشادمانمهرانسیاهکلگیالن

14شیرزادعیسی نژادبیتاسیاهکلگیالن
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15کامبیزقربانیبیتاسیاهکلگیالن

15جاللمیرپاکدلسیده تاماراسیاهکلگیالن

1514سید علیحسینی جمنیسیده کبریصومعه سراگیالن

1415هادیرفعتی اباتریمحمدصومعه سراگیالن

14غالمحسینعبدالهیام لیالصومعه سراگیالن

14علیرضاعباسیطاهرهصومعه سراگیالن

-سید حسنفتاحیسید محسنصومعه سراگیالن

15واحدنعمت پورحسینصومعه سراگیالن

14-محمداکبرنژادفاطمه الهیجانگیالن

1615بهرامبزرگیرکساناالهیجانگیالن

-بیژنبلد افشانیایلیاالهیجانگیالن

-14محمدپورعلیزهراالهیجانگیالن

-باز علیچائیچی نصرتیصمدالهیجانگیالن

1714محمدطایفهعاطفهالهیجانگیالن

-داریوشغالمیدرساالهیجانگیالن

1514یوسفقاسم نژادمریمالهیجانگیالن

-15ایرجمحمد دختهنگامهالهیجانگیالن
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-رضاشرفی آوینا الهیجانگیالن

-رضامباشرامینی زینب الهیجانگیالن

-سالمتوارسته امیرمهدیالهیجانگیالن

14حسنقنبر پورمهسا الهیجانگیالن

14حامدتوکلیفرحان الهیجانگیالن

14عباسزارعانسیه الهیجانگیالن

15محمد جوادایمانی خوشخوسحر الهیجانگیالن

15همتعلیرحمتی اشرف الهیجانگیالن

14سیف الهرحیمیریحانهالهیجانگیالن

14طاهرمحمدی مهناز الهیجانگیالن

15اسماعیلصفری محمد حسین الهیجانگیالن

-16حامداحمدی حانیه لنگرودگیالن

-عبدالهفالح خوش قلبنازیاللنگرودگیالن

14علیرضاشادماندیبالنگرودگیالن

15محمدکریمیمحمد مهدیصومعه سراگیالن 

14حسینمسرور فاطمه صومعه سراگیالن 

1718محمدرضانایبیاحمدالشترلرستان
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15محمدامان الهیحسن رضاالیگودرز لرستان

16حیدراحمدی فردامینالیگودرز لرستان

16فرهادسرلکیعقوبالیگودرز لرستان

16حسینمحمودیمریمالیگودرز لرستان

1516رحمنرحیمیعلیالیگودرز لرستان

15محمد حسیناسکندر زادهنگاربروجردلرستان

14محموداشجعزهرابروجردلرستان

16...عبداامینیانحسنبروجردلرستان

15اردشیراشتری فارغروح انگیزبروجردلرستان

15غالمعباسپیراییخسروبروجردلرستان

-علیرضاپور محمدامیرصالح بروجردلرستان

15محمدپرچیعلیبروجردلرستان

15حسنتقویابراهیمبروجردلرستان

15سعیددلیرانیعلیبروجردلرستان

14...علی       ماشاء ارضاییمریمبروجردلرستان

14رضاسبحانیالههبروجردلرستان

14رضاسبحانیمحمد امینبروجردلرستان
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-مرتضیشاهوردیزینببروجردلرستان

1415محمد مهدیفریدون پورغزلبروجردلرستان

-احمدکاوندمرتضیبروجردلرستان

-داودگودرزیسارابروجردلرستان

1414علی اصغرمطهریمهدیبروجردلرستان

1515علی اصغرمطهریمحمد رضابروجردلرستان

-محمدمقدسیعارفهبروجردلرستان

17حسینمیرزاییشهرامبروجردلرستان

14...عزت امنادیمرتضیبروجردلرستان

15علی اصغرنیک اعتقادسیمابروجردلرستان

15علی جانباستیجمیلهخرم آبادلرستان

16بیک رضابستامیعلیرضاخرم آبادلرستان

1515محمدعلیبیگیرویاخرم آبادلرستان

17درویش حسینحسنوندمریمخرم آبادلرستان

1616رحیمرازانیزهراخرم آبادلرستان

1818محمدرستم نژادیرسولخرم آبادلرستان

17محمودروزبهانیگیسو خرم آبادلرستان
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16شیر محمدرهبرساراخرم آبادلرستان

-حسنزینی وندامینخرم آبادلرستان

-حسینسهرابی فردمصیبخرم آبادلرستان

1617ابراهیمشاکرمیزهراخرم آبادلرستان

16عزت الهشرفیعلیرضاخرم آبادلرستان

15فریدونکمالیانزهراخرم آبادلرستان

15جعفرمرادی فردایمانخرم آبادلرستان

14روح الهنادریعزیزالهخرم آبادلرستان

شیخ علینورمحمدیمحمدخرم آبادلرستان

1619نبیولی  الهیاصغرخرم آبادلرستان

19حسین علیتاتیریحانهدورودلرستان

20غالم عباسدالوندیرشیددورودلرستان

16اسماعیلقائدرحمتیعبد اهللدورودلرستان

14علیکرنوکرروناکدورودلرستان

16غالم رضاگودرزیابوالقاسمدورودلرستان

16حبیبمقسمیفاطمهدورودلرستان

1716علی عباسآبادیانآرینکوهدشتلرستان
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14منوچهرآدمیامیرمحمد کوهدشتلرستان

1715شرفعلیامیدیانعلیرضاکوهدشتلرستان

1818علی مرادامراییعلیکوهدشتلرستان

16علی کرمامراییمهردادکوهدشتلرستان

14صادقجمشیدیاناشکانکوهدشتلرستان

14محمدجوادخانینیماکوهدشتلرستان

16علیکورانی زادهمحمدکوهدشتلرستان

15نادرمهکیشاهرخکوهدشتلرستان

15سید آزادالماسی حسینیکامراننورآبادلرستان

-زینعلیامامیعلینورآبادلرستان

-احمدغالمیرضانورآبادلرستان

-یحییکاوسیرایاننورآبادلرستان

16محمد علیخوانساری فرزانه ازنالرستان 

1415میرزا حسنحبیبیمحمد حسن ازنالرستان 

محمد ولیاکبریرضا الشترلرستان 

14علیرضاپور کاظمپرنیانآملمازرندران

16علیرضاسفریامیر حامدآملمازرندران
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14محسنعطاییترنمآملمازرندران

1515حبیب اهللایران زادهرقیهآملمازندران

-عیسیعلی پورسید جاللآملمازندران

1415قاسمناظمیانمحمد آملمازندران

16نصراهللنژممهساآملمازندران

1415حسینیحیی پورمبینآملمازندران

14نصرالهصیامیان گرجیستایشبهشهرمازندران

14محمدکاظم نژادسید مریمبهشهرمازندران

15محمد حسینآهنگر اولمهرساتنکابنمازندران

15علی حسینپهالیسحرتنکابنمازندران

15چنگیزرمضان توبیمریمتنکابنمازندران

15ابراهیمشاهدیپارساتنکابنمازندران

14صفرعلیغالمیمعصومه تنکابنمازندران

14محمدعلیکالییفاطمه تنکابنمازندران

14حسیناخضریمطهرهرامسرمازندران

-ابوطالبریاضیانمهدیهرامسرمازندران

-علیرضاشیخی پورنگینرامسرمازندران
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-علی محمدطالش حسینیطاهارامسرمازندران

-مرتضیعباس قربانیمهسارامسرمازندران

-حسنعسگریانامیر رضارامسرمازندران

15جوادمهدی آقاییطاهارامسرمازندران

14مصطفیابراهیمیمحمدحسینساریمازندران

-مسعودبیدلمحمدرضاساریمازندران

15محمدپژممسلمساریمازندران

-حبیبحبیبی جمنانیعلی ساریمازندران

14سهرابخیراهلل زادهمحمدجوادساریمازندران

14رضارحیمیمهدیهساریمازندران

--محمدحسینزیاریانآزادهساریمازندران

14محمدعلیشیخانیعلیرضاساریمازندران

14-علی حسینعالیشاهنویدساریمازندران

14علیعباس نیاراحلهساریمازندران

14علیرضافوالدیهانیساریمازندران

-فرامرزیداللهیمژگانساریمازندران

-علیسراجمحبوبه سوادکوهمازندران
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14اسماعیلایمانیانسمیهقائمشهرمازندران

14سیدرضاحسینی قادیکالییسیده پرنیاقائمشهرمازندران

14علی اکبرخاوری نژادمهتاب قائمشهرمازندران

15جعفرداداشیمصطفیقائمشهرمازندران

14داراداراییطهوراقائمشهرمازندران

15حمیدرضارفیعیانجالیرقائمشهرمازندران

14رضاسامیانفاطیماقائمشهرمازندران

16سیدعلیسیادتیمیروحیدقائمشهرمازندران

14شعبانعظیمیترانهقائمشهرمازندران

15پنجه علیعلی پورفاطمهقائمشهرمازندران

-حسنمقدمساراقائمشهرمازندران

16رضایدالهیهادیقائمشهرمازندران

14محبعلیازوجیزهراکالردشتمازندران

-سبزعلیسردار نژادمرادکالردشتمازندران

16برزونیرومندنیلوفر کالردشتمازندران

16یوسفدهقان مقدموحیدمحمودآبادمازندران

16سیدرضاحسینیسیده زهرا نکامازندران
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-محمد مهدیزارعینمحمدرضانکامازندران

16حسینزیانپوفاطمهنکامازندران

14حمیدسلیمیسیده فاطمهنکامازندران

-محسنصابریسروش نکامازندران

14حسینفاضلیسیده سمانکامازندران

14حسینجانقاسمیانمحمد جوادنکامازندران

-ابوالقاسممخلصیانحسین نکامازندران

15مجتبیمرتضوینرگسنکامازندران

15حسنولی نژادمعیننکامازندران

-سید عباسهاشمیسید جوادنکامازندران

16شعبانعلیریاحیهادینورمازندران

18قربانعلیشیخ نژادایوبنورمازندران

16معصومابراهیم پورصدیقه بابل مازندران 

1715عباس برکان محمد بابل مازندران 

14علیرضا بیگلری کامیاربابل مازندران 

15اسماعیلپریدل نوید بابل مازندران 

15مجیدترحمی مریم  بابل مازندران 
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15محمدتقی زاده شهره بابل مازندران 

14ابراهیمجعفرپورمریم  بابل مازندران 

1714نورعلی جعفرتبارمهدی بابل مازندران 

15علی اکبرحاجی اسماعیلی عاطفه بابل مازندران 

14باب الهحبیبی فاطمه بابل مازندران 

14یارعلیحسنی مبینا بابل مازندران 

15محسنخدامی سینا بابل مازندران 

16سیدابراهیمسجادی ستایش بابل مازندران 

1714عزت الهقلی پورمحسن  بابل مازندران 

16حسن علیقلی زاده شهربانو بابل مازندران 

14مصیبمصیب زاده روشنداود بابل مازندران 

16محمدرضایوسف پورمائده بابل مازندران 

17مجتبیاحمد لو رضا اراک مرکز 

15سعیدآمین احسان اراک مرکز 

1616پرویزباجالن معصومه اراک مرکز 

15محمدبخشی نسرین اراک مرکز 

17مهدیبرزگر قاسم آبادیسلمان اراک مرکز 
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1515جوادثاقبی سمیرا اراک مرکز 

14محمد علیجعفریان آروین اراک مرکز 

171815اصغرخسرو بیگی قاسم اراک مرکز 

16کاظمدانیالی معصومه اراک مرکز 

17غالمحسینربیعی زهرا اراک مرکز 

15غالمعباسرحیمی اعظم اراک مرکز 

1417محمودرسولی عطیه اراک مرکز 

17حسنرسولی اصل سودابه اراک مرکز 

--محمد علیرنجبر محمد مهدی اراک مرکز 

16احمد رضازارعی مهشیداراک مرکز 

16محمدسمیعی وجیههاراک مرکز 

17محمد حسینصالحی الهام اراک مرکز 

17رجبعلیعابدی رسول اراک مرکز 

14علیعظیم پور مهدی اراک مرکز 

15ابراهیمعنایت فراحمد اراک مرکز 

14سعیدغالمی ستایش اراک مرکز 

-حسینقاسم خانیندا اراک مرکز 
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1414سید حسنکاشانی نژاد سید سجاد اراک مرکز 

18محمد حسینگالبی رضوان اراک مرکز 

14حمید رضامختاری علی اراک مرکز 

-محمد رضامعصومی پویاهستی اراک مرکز 

16قدرت الهنیکخواه مرضیه اراک مرکز 

-سید مهدیلطفیسید حسینآشتیانمرکزی

14حسنعلیوفائی نسبفاطمهآشتیانمرکزی

-حسنپژمانزکیهتفرشمرکزی

14عباسرضاییمهدی تفرشمرکزی

16حسینشمسیسمیهخمینمرکزی

1414رحیمبیاتمهدیسخمینمرکزی

15قدرت اهللسعدی پورمحمدصالحخمینمرکزی

1615ایرجفرهودیسمیراخمینمرکزی

14سید حسنبهشتیفاطمهخمینمرکزی

-مرتضیصدیقی مقدمابوالفضلخمینمرکزی

-صادقشیخیامیرحسینخمینمرکزی

14یداهللناصری زادهامین خمینمرکزی
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14عبداهللمختاریمحمدمهدیخمینمرکزی

-محمدابن علیعلیرضاخمینمرکزی

14علیرضامتقیعطیهخمینمرکزی

14بهرامطاهریعلیخمینمرکزی

14ابوالقاسمجاللیامیر مهدیدلیجانمرکزی

15حس مرادآتشین صدفحیدر ساوهمرکزی

16سیف الهجوانمردحبیب الهساوهمرکزی

15محسنجواهریساللهساوهمرکزی

16صفرصدیقزهراساوهمرکزی

14حسینغفاریعباس علیساوهمرکزی

1715پرویزفالحمصطفیساوهمرکزی

-16عین الهنیرومندنجمهساوهمرکزی

-رضانیک پورمحسنساوهمرکزی

17آیتآقاباباییاعظم شازندمرکزی

1615شعبانترابیزهراشازندمرکزی

15محمدتوکلیجمالشازندمرکزی

14علیرحمتی فیجانیمحمدشازندمرکزی
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14ابراهیمرضاییزهراشازندمرکزی

14مجتبیشمسیمهدیهشازندمرکزی

14علی اکبرصالحیبهارهشازندمرکزی

15عبداهللعبدیزهراشازندمرکزی

16رحمانعبدیعارفهشازندمرکزی

15آیت الهقادریمعصومهشازندمرکزی

-احمدرضاکلهربهارهشازندمرکزی

-سیدرحیمموسویسیدعطاءالهشازندمرکزی

1514احدناصری فیجانیابراهیم شازندمرکزی

16حسنهدایتیفاطمه محالت مرکزی

15رحماناسدیمریمبندرعباسهرمزگان

1416محمدساعد پناهصادقبندرعباسهرمزگان

15حسینامجدرادفروغ بندرعباسهرمزگان

15مهرانناظریفاطمهبندرعباسهرمزگان

17حسینبهنوامهدیبندرعباسهرمزگان

15محمدرضاانواریفریدهبندرعباسهرمزگان

14عیسیرستمیمرضیهبندرعباسهرمزگان
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15محمد مهدیمیرجعفریزینب الساداتبندرعباسهرمزگان

16محمدشفقپروینبندرعباسهرمزگان

14علیشیان نژادفرزانهبندرعباسهرمزگان

14غالمرضاکریمیحامدبندرعباسهرمزگان

14قاسمشاه مرادییحییبندرعباسهرمزگان

16ستارجوادیعلیبندرعباسهرمزگان

14هاشمکرمیمحمدبندرعباسهرمزگان

14عبداهللراممحمدبندرعباسهرمزگان

15اکبردادخواهنرگسجزیره کیشهرمزگان

15علینعیمی اعزامیساراجزیره کیشهرمزگان

-احمدخوش نویسپروینجزیره کیشهرمزگان

15محمدآزادیاننرجسجزیره کیشهرمزگان

14مهدیرضاییستایشجزیره کیشهرمزگان

14علینعیمی اعزامیساراجزیره کیشهرمزگان

14اکبردادخواهنرگسجزیره کیشهرمزگان

14محمدامیدیمرجانجزیره کیشهرمزگان

14رحماننظریمژگان جزیره کیشهرمزگان
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15مرتضیکلیاییعلی اصغربهارهمدان

15بشیرپناهی فضلرومینابهارهمدان

15محمدعباسیمیترابهارهمدان

1515خدامرادتکلوقاسمتویسرکانهمدان

--عباسحسنوندمحمدسعیدتویسرکانهمدان

14بهمنرستگاریرضا تویسرکانهمدان

14حسینشیرزادیمهدیتویسرکانهمدان

14اسماعیلمیناییمحمدرضاتویسرکانهمدان

--محمد خرمجلیلوندزهراتویسرکانهمدان

-گوهرعلیشمسی گوهرغالمرضافامنینهمدان

14شعبانقربانی سپهرناصرفامنینهمدان

14احمدرضاییسعیدنوژههمدان

14زبیرآرین فربهشادهمدانهمدان

14علیاحمدیجوادهمدانهمدان

14علیاحمدیمهدیهمدانهمدان

14مرتضیالوانامیر رضاهمدانهمدان

-سیامکبخشیفاطمههمدانهمدان
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-14جابربخشی نظرمحمدهمدانهمدان

--کامبیزبهمنیمحمد امینهمدانهمدان

-عبدالصمدتوسلعبدالحسینهمدانهمدان

14سیروسخیر مقدمپری نازهمدانهمدان

14علیرضارجبیفاطمههمدانهمدان

15خدامرادرضایی نرگسهمدانهمدان

-علی اصغررضایی فرحنرگسهمدانهمدان

14منصورسلطانی شکری پورفاطمههمدانهمدان

15پرویزسهرابیعلیهمدانهمدان

15محمدرضاعباسیآیداهمدانهمدان

-15عزیزعربیعادلهمدانهمدان

-نظامکرمیسوگندهمدانهمدان

16عبدالهکرمیلیالهمدانهمدان

14جوادمالمیرساریناهمدانهمدان

14عباسمحمودی ادیبزهراهمدانهمدان

1614مرتضیمهدوی فاخرزهراهمدانهمدان

171415سید رحیممیرمعینیطیبه ساداتهمدانهمدان
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1715عباسارغوانیمهوش مالیرهمدان 

14قاسمباقریفاطمهمالیرهمدان 

14مرتضیبختیاری داویجانی آیدا مالیرهمدان 

1714رحمانحسینیسیدحمیدرضامالیرهمدان 

-علی نجفحمزه لو زهرا مالیرهمدان 

16محمدرضاشکری محمدحسین مالیرهمدان 

1616رضاعبدالملکی محمدرضا مالیرهمدان 

15علی اکبرکریمیعادلمالیرهمدان 

-حسنلطفعلی اصغر مالیرهمدان 

15مسلممرادیامیرمحمد مالیرهمدان 

16داودمرادیمعصومه مالیرهمدان 

16هاشممقدم پناهسپیده مالیرهمدان 

1514-علیمیرزاییآذینمالیرهمدان 

14احمدایوت وند مهناز نهاوند همدان 

14احمدجانجانی محمود نهاوند همدان 

-روح اهللجوادی سوگند نهاوند همدان 

14داریوشچاهواری پروا نهاوند همدان 
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-حسینشیراوند طیبه نهاوند همدان 

15اسماعیلمحرابی اکرم نهاوند همدان 

14علی اصغرمتین مرضیه نهاوند همدان 

14نورالدینمحمودی فاطمه نهاوند همدان 

16اسماعیلاعتمادیکاظمابرکوهیزد

1515غالمحسینامیدوارپناهمریمابرکوهیزد

1615حسینبرزگرزهراابرکوهیزد

14علیخیراندیشمحمد جوادابرکوهیزد

14محمدرضاصالحیفاطمهابرکوهیزد

15غالمرضافالح زادهفهیمه ابرکوهیزد

1514محمدحسنفالح زادهمرضیهابرکوهیزد

14احمدقمریمریمابرکوهیزد

16محمدصادقکریمیسمیراابرکوهیزد

-رضا نیکخواهزهراابرکوهیزد

14علیخوشرومبینااردکانیزد

-مجیددهستانیعلیرضااردکانیزد

14علیمحمدی حسینیفاطمهاردکانیزد
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14محیطیفاطمهاردکانیزد

14مهدییکه مردفاطمهاردکانیزد

-سیدمهدیاعرابیمریم الساداتتفتیزد

-محمدتقیدهقانپورحسن تفتیزد

14محمد حسینفالح تفتیالههتفتیزد

15محمد حسنفالح تفتیشهنازتفتیزد

17حسینفالح تفتیمهنازتفتیزد

15علیرضامحامدیفاطمهتفتیزد

14محمدصادقمهدیانعلیتفتیزد

16محسنزارعحسینمهریزیزد

15جاللاکبرزادگانفاطمهمیبدیزد

14اسداهللامامیمحمدحسینمیبدیزد

-محمدسعیدباباحسینیفاطمهمیبدیزد

15کاظمبرزگرریحانهمیبدیزد

-رسولخلیفه  قلیفاطمهمیبدیزد

14ماشااهللدهقانیطیبهمیبدیزد

-محمدزارعشاهیزینب میبدیزد
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-هدایتسلمانیفاطمهمیبدیزد

-مرتضیشفیعیمطهرهمیبدیزد

15سیدسعیدطباطباییزهراالساداتمیبدیزد

-محمدکاظمکالنتریکیانامیبدیزد

14محمدکاظمکالنتریکیمیامیبدیزد

-مرتضیموتابفاطمهمیبدیزد

-سیدحسنموسویزهراالساداتمیبدیزد

16ایزدنیکونژادفاطمهمیبدیزد

15اسداهللابوالحسنیفضهیزدیزد

14مهدیابوئی مهریزیعلی محمدیزدیزد

-علیاخوانمهرنازیزدیزد

-شامیرزاپویانفاطمهیزدیزد

14یوسفحقیر ابراهیم آبادیمحمدطاهایزدیزد

15محمدرضادهستانی بافقینجمهیزدیزد

16محمدعلیدهقانعرفان یزدیزد

17علی محمدزارع زادهزهرایزدیزد

16سیدحسینشیخعلیشاهیسیدشهاب الدینیزدیزد
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14اکبرطایفیمحمد رضایزدیزد

15عباسعزیزی قدبهعلییزدیزد

-سیدمهدیفائق مقدمسیدمحسنیزدیزد

14محمدحسینفرازیکاظمیزدیزد

16حسینفرجامیمهدییزدیزد

14ضرغامفرهادیآرینیزدیزد

-منصورمصدقمجتبییزدیزد

14محمدرضامهدی نژادمحمدیزدیزد

14سیدمحمدمهرنیاکوثر الساداتیزدیزد

16یداهللمیرعلیامیر مهدییزدیزد

-محسننادریان زادهمجتبییزدیزد


