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15رستمپورقلیمهدیهاردبیلاردبیل

1615توفیقحسن پورمعصومهاردبیلاردبیل

1515شیرالهحبیبیعرفاناردبیلاردبیل

14براتحصولیپریسااردبیلاردبیل

14بابکحسن زادهالنااردبیلاردبیل

14بهروزحاجی زاده تقی دیزجاسماءاردبیلاردبیل

15اکبرخرازیسمیرااردبیلاردبیل

20مختارسلیمانیشهرزاداردبیلاردبیل

1918میرباباسیدعلیزادهعفتاردبیلاردبیل

14غالمرضاسعادتیمبینااردبیلاردبیل

14بهزادانسلمانیمهدیهاردبیلاردبیل

1715اسرافیلشفقتمهراناردبیلاردبیل

18فرامرزصحراییفتانهاردبیلاردبیل

17شیرالهعزیزیانآی نازاردبیلاردبیل

17صدیفعبادیسمیهاردبیلاردبیل

1514فرجفخری گللوفریدهاردبیلاردبیل

1818داودفرشادمعصومهاردبیلاردبیل

16براتعلیکاظم نژادرضااردبیلاردبیل

17صابرکهنیمهدی اردبیلاردبیل

15بهروزمحمدی شام اسبیفاطمهاردبیلاردبیل

19قادرمهدویمحمدمهدیاردبیلاردبیل

1718عبدالعلیمبشرمحمدحسیناردبیلاردبیل

1718عزیزمیرزاپورامیررضااردبیلاردبیل

14جعفرمهریارپیناراردبیلاردبیل

16علینوروزنسیماردبیلاردبیل

1717ارسالنندیریمحموداردبیلاردبیل

1516عباسپورصالحیامیر حسنخلخالاردبیل

15سراج اهللحبیبیطاهرهخلخالاردبیل

1414شهرامزینالیفریباخلخالاردبیل

1414سلطانسهرابیمحدثه خلخالاردبیل

1514الیاسشیرعلیزادهصدراخلخالاردبیل
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1414ذبیح الهعزیزیمیالد خلخالاردبیل

1414عبدالهعلیزادهمائدهخلخالاردبیل

1414یدالهعلیزادهعبدالهخلخالاردبیل

16عبدالمحمدمددینادیاخلخالاردبیل

1414محسنموالییعلیرضاخلخالاردبیل

15جبرییلوحدانیمریمخلخالاردبیل

18سید سلمانهمایونیسید احمدخلخالاردبیل

181816حسنقلیجودیبهنام نمیناردبیل

1617عباسزارع شهامتیمعصومهنمیناردبیل

161716امیر علیزمانیرحمان نمیناردبیل

16عبداالحدشریفیسعیدهنمیناردبیل

16ابراهیمصدفیبهنوش نمیناردبیل

171716محمدعبداللهیانآیدا نمیناردبیل

1515انصارعزیزیاسماءنمیناردبیل

16قربانعلیعزیزیاقدسنمیناردبیل

161616قربانعلیعزیزیانورنمیناردبیل

15سید علیعلویسیده زهرانمیناردبیل

15حسنفداییتمدن نمیناردبیل

15بخشعلی میناییمیترانمیناردبیل

16مقدمنظریسجادنمیناردبیل

18محمدابراهیمیزهرااصفهاناصفهان

18اسماعیلابراهیمیزهرااصفهاناصفهان

20حسناحمدیمهدیاصفهاناصفهان

18قلیاسدیحمیدهاصفهاناصفهان

19اکیراسماعیلیسمیرااصفهاناصفهان

18سعیداصغریستایشاصفهاناصفهان

17علیاعتمادی فرلیالاصفهاناصفهان

17حجت الهاعظمینیمااصفهاناصفهان

16مسعوداعالییمحمداصفهاناصفهان

18محمدامین الرعایاماه منیراصفهاناصفهان

18حمیدرضاامینیمهسااصفهاناصفهان

14حسنامینیساغراصفهاناصفهان

20قربانعلیایرانپورمیثماصفهاناصفهان
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18احمدآبشاهینسریناصفهاناصفهان

19علیآژیرمریماصفهاناصفهان

18جوادآقاجانیمریماصفهاناصفهان

17علیرضاتاجمیر ریاحینرگساصفهاناصفهان

17اکبرتسلیمیالمیرااصفهاناصفهان

17علیتقی یارزهرااصفهاناصفهان

16محمدرضاتوکلشیمااصفهاناصفهان

17غالمحسینتوکلیالهاماصفهاناصفهان

15حمیدرضاجاهیآریااصفهاناصفهان

16عزیزالهجزایریهاجرساداتاصفهاناصفهان

16عبدالعلیجزایزی شوشتریسعیده ساداتاصفهاناصفهان

15رسولجعفریپریسااصفهاناصفهان

18احمدعلیجعفری راراییراضیهاصفهاناصفهان

19عبدالصمدجلیلیانزینباصفهاناصفهان

17زکیحاجب نژادعلی سینااصفهاناصفهان

19مرتضیحامدیانامیررضااصفهاناصفهان

18علیحجراالسودیحسناصفهاناصفهان

16ابراهیمحدیدیسیمااصفهاناصفهان

19موسیحسین زادهعلیاصفهاناصفهان

18اصغرخورسندیالهاماصفهاناصفهان

17علیخوشبختنرگساصفهاناصفهان

16حمیددادخواهآرمینا ساداتاصفهاناصفهان

17مجیددبیرزادهسپهراصفهاناصفهان

19رضاذوالفقاریمریماصفهاناصفهان

18کمالذوقمحمدرضااصفهاناصفهان

17علیرضاراسخ پورمحبوبهاصفهاناصفهان

19نبی الهرجاییغالمرضااصفهاناصفهان

15بابارحیم دشتیسعیداصفهاناصفهان

16محمدعلیرضاییسروشاصفهاناصفهان

15محمد علیرفیعیسهیلاصفهاناصفهان

15عقیلرمضانپورسهیالاصفهاناصفهان

17محمدعلیزمانیفائزهاصفهاناصفهان

16جلیلزینلیمنصورهاصفهاناصفهان
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17حسنساکتیمهسااصفهاناصفهان

16محمودشاکریفاطمه زهرااصفهاناصفهان

16عل اکبرشاهرضاییمهر الساداتاصفهاناصفهان

18محمدعلیشیخ سجاداکرماصفهاناصفهان

16علیرضاشیرانییوسفاصفهاناصفهان

17حسینعلیصالحیالهاماصفهاناصفهان

16حسینصفاری اصفهانیمنیرهاصفهاناصفهان

18محمدصادقضیاء بروجنینسریناصفهاناصفهان

17عیسیطاهریعلی اصغراصفهاناصفهان

15عباسطاهریامیر حسیناصفهاناصفهان

15رضاطالییپریسااصفهاناصفهان

20زینلعالی پورنورااصفهاناصفهان

19مهدیعباسیحورااصفهاناصفهان

17رمضانعظیمیسپیدهاصفهاناصفهان

16بهمنعالییستایش اصفهاناصفهان

18محمدعمادیفاطمهاصفهاناصفهان

17محمودعندلیببهارهاصفهاناصفهان

17مهدیقاسمی دهنویمحمداصفهاناصفهان

17غالمرضاقربانیفرزاداصفهاناصفهان

16عباسقضاویمهدیاصفهاناصفهان

14علیرضاکاظمیامیر مسعوداصفهاناصفهان

17حسنکرباسینیلوفراصفهاناصفهان

17داودمحمد قاسمیکیانااصفهاناصفهان

18قاسممحمدیزهرااصفهاناصفهان

19عزیزالهمحمدیزیبااصفهاناصفهان

14حسنمختاریعلیاصفهاناصفهان

16اسماعیلمختاریانامیر شبیراصفهاناصفهان

15محمد مهدیمدنیمحمدهادیاصفهاناصفهان

14اصغرمرشد شکرچیزهرااصفهاناصفهان

-رضامروستی زادهفاطمه ساداتاصفهاناصفهان

18محمدمسائلیزهرااصفهاناصفهان

17غالمعلیمستقلمحمداصفهاناصفهان

18علیمکتوبیانرضااصفهاناصفهان
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16اکبرمنقادزهرااصفهاناصفهان

15اکبرنریمانیدرسااصفهاناصفهان

15حسنعلینصر اصفهانیاعظماصفهاناصفهان

1718حمیدنصریفاطمهاصفهاناصفهان

15علیرضانوحه اصفهانیطاهااصفهاناصفهان

16علینوریمریماصفهاناصفهان

18سیدجاللنیکبختسید مجیداصفهاناصفهان

15خسروهمتیفریبا اصفهاناصفهان

16علی اکبریزدیمحبوبهاصفهاناصفهان

14مجتبییعقوبیسحراصفهاناصفهان

17علی اکبربابازادهمطهرهآران و بیدگلاصفهان

18عباسجوانیوجیههآران و بیدگلاصفهان

19ماشاالهکبراییکیمیاآران و بیدگلاصفهان

19حسنکجاییمحمدحسینآران و بیدگلاصفهان

19رحمت الهسمیعی نیافهیمهآران و بیدگلاصفهان

19احمدسلطان محمدیهاجرآران و بیدگلاصفهان

17قدرت الهابراهیمیعلیرضابویین میاندشتاصفهان

17عبدالرضابهارلووجیهبویین میاندشتاصفهان

16محمدجهانگیریفاطمهبویین میاندشتاصفهان

1716ابراهیمخسروی میاندشتیاعظمبویین میاندشتاصفهان

1818نصرتدوست محمدیمهرانهبویین میاندشتاصفهان

17حسنکیخاییزهرابویین میاندشتاصفهان

1716داودکرمانیمائدهبویین میاندشتاصفهان

15نصرت الهگوگونانیحسینبویین میاندشتاصفهان

1918یدالهنادی چادگانیمهرداد بویین میاندشتاصفهان

16عبدالمجیدابراهیمیهادیخمینی شهراصفهان

18سیدامراهللاحمدیالهامخمینی شهراصفهان

15مهدیآقاییمحمدحسینخمینی شهراصفهان

15محمودباقریعلیخمینی شهراصفهان

17رامینبدیهیاشکانخمینی شهراصفهان

17محمدتقیبیگینگینخمینی شهراصفهان

16رسولپرندهستایشخمینی شهراصفهان

17جلیلپریشانی فاطمه زهراخمینی شهراصفهان
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1717مصطفیجانفشانفاطمهخمینی شهراصفهان

16احسانحاج حیدریستایشخمینی شهراصفهان

18مهدیحاجی هاشمیهستیخمینی شهراصفهان

16محمدتقیحیدریآتناخمینی شهراصفهان

16غالمرضاخاقانیعلیرضاخمینی شهراصفهان

15علیرضاخسرویامیرحسینخمینی شهراصفهان

18علیرضاخسرویفاطمهخمینی شهراصفهان

17امیرخسرویعرفانخمینی شهراصفهان

17فتح اهللخسروی زادهعطیهخمینی شهراصفهان

17مجیدداوری پورملیکاخمینی شهراصفهان

15علیرضادباغیمعصومهخمینی شهراصفهان

15حسندهنویهستیخمینی شهراصفهان

17مصطفیذبیحیزهراخمینی شهراصفهان

16مهدیرضاییستایشخمینی شهراصفهان

18تقیرضاییمریمخمینی شهراصفهان

15حمیدرضاییمحمدخمینی شهراصفهان

17عبدالباقیرضاییبشیرخمینی شهراصفهان

15عباسعلیرضائیانآرزوخمینی شهراصفهان

15عباسعلیرضائیانامیدخمینی شهراصفهان

18حسینرضائیانحوریهخمینی شهراصفهان

15حمیدرضارفیعمحسنخمینی شهراصفهان

16محمدصادقروح اللهیمهدیخمینی شهراصفهان

16رضازهتابپرنیانخمینی شهراصفهان

15مهدیسلطانیانبیتاخمینی شهراصفهان

16حمزهسلطانیانمحمدحسامخمینی شهراصفهان

17احمدسلیمانیمرتضیخمینی شهراصفهان

17علیشریفیانصدراخمینی شهراصفهان

17محمدابراهیمشمسنرگسخمینی شهراصفهان

17جاللشیرویحسینخمینی شهراصفهان

16ربانعلیصمدیفرزانهخمینی شهراصفهان

17حمیدرضاعباسیهماخمینی شهراصفهان

18حسینعزیزیصدیقهخمینی شهراصفهان

17حسام الدینعسگریمحمدمتینخمینی شهراصفهان
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15جعفرعمادیامیرحسینخمینی شهراصفهان

15حمیدعموییمتینخمینی شهراصفهان

17عباسفروزانفردحدیثخمینی شهراصفهان

16محمدابراهیمقادریمنیرخمینی شهراصفهان

17محمدعلیقصریمنیرهخمینی شهراصفهان

19احمدرضاقاسمیفاطمهخمینی شهراصفهان

16مصطفیقاسمیفاطمهخمینی شهراصفهان

15علیقاسمیآریاخمینی شهراصفهان

17حمیدرضاقربانیدیناخمینی شهراصفهان

18روح اهللقربانیریحانهخمینی شهراصفهان

16اکبرکارگرزهراخمینی شهراصفهان

17عبدالرسولکاظمیمنیرهخمینی شهراصفهان

17ابراهیمکرمییگانهخمینی شهراصفهان

15محمدرضاکریمیزینبخمینی شهراصفهان

17حسینکمالیراضیهخمینی شهراصفهان

15حسنعلیکمالیمهساخمینی شهراصفهان

18محسنکوچکیمعینخمینی شهراصفهان

17ابوالفضلمحمدیمهساخمینی شهراصفهان

16علیرضامحمدیهانیهخمینی شهراصفهان

15احمدمحمدیمحمدامینخمینی شهراصفهان

18حجت اهللمختاریعلیرضاخمینی شهراصفهان

17مهدیمرادیمهشادخمینی شهراصفهان

16هاشممرادیحنانهخمینی شهراصفهان

14مهدیمسلمیعارفهخمینی شهراصفهان

15محسنمفیدیشکیالخمینی شهراصفهان

17قنبرعلیملکوتیزهراخمینی شهراصفهان

18نصراهللملکیمریمخمینی شهراصفهان

18محمدعلیمهدیزهراخمینی شهراصفهان

16محمدجوادموحدیامیرحسینخمینی شهراصفهان

16مهدینادریامیرحسینخمینی شهراصفهان

17مهدینوروزیمصطفیخمینی شهراصفهان

17اصغرنوروزینرگسخمینی شهراصفهان

15حسینهادی پورنگارخمینی شهراصفهان
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17محمدتقیوطنخواهنرگسخمینی شهراصفهان

17کریماسماعیلیغالمحسین دهاقاناصفهان

16سلمانافخمیامیرمهدیدهاقاناصفهان

17محمد جوادخدابخشیدینا دهاقاناصفهان

17خلیلدهقانیپریسا دهاقاناصفهان

15حسینرستمیفاطمهدهاقاناصفهان

191918بهادرروشنائیراضیه دهاقاناصفهان

1617جهانشیرفرهمندیانکرامت اله دهاقاناصفهان

18محمدکریمیمهتاب دهاقاناصفهان

1617قاسمهاشمیانحمیددهاقاناصفهان

17نادعلیهزاروندنازنیندهاقاناصفهان

18احمدعلیالهیفاطمه سمیرماصفهان

17محمد امینافشاریمحدثهسمیرماصفهان

19محمودشهبازیمحمد معینسمیرماصفهان

17محسنرشیدیطاها سمیرماصفهان

1818غلی اکبرصابری تنهاسمیهسمیرماصفهان

17سید ابراهیمقائم مقامی نجمه ساداتسمیرماصفهان

1818غالمحسینکاویی فردالههسمیرماصفهان

17زبیح اهللنادریاحمدرضاسمیرماصفهان

1717حسینابراهیمیفاطمهشاهین شهراصفهان

1718صادقحسنیسلیمهشاهین شهراصفهان

17سعیدسعیدیسامیشاهین شهراصفهان

17علی اکبرشریفیانیاسمینشاهین شهراصفهان

1920نصیرنوروزیمریمشاهین شهراصفهان

1917محمدرضانیرومندیستایششاهین شهراصفهان

20ناصرنوربخش حبیب آبادیعلی شاهین شهراصفهان

1817قدرت الهبهروزجزیاسماعیلشاهین شهراصفهان

16غالمرضاخاکسارامیررضاشاهین شهراصفهان

17محمدعلیرضوانی فرزهراشاهین شهراصفهان

17عباسعلیاحمدیداوودشاهین شهراصفهان

1718سیاوشاحمدیمحسن شهرضااصفهان

17خلیلاسالمیهانیه شهرضااصفهان

16اسدالهبهاروندپارمیداشهرضااصفهان
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17اکبرحیدریفرشتهشهرضااصفهان

18محموددهقانطاهاشهرضااصفهان

2017اسفندیاررحمتیمژگانشهرضااصفهان

18غالمعلیرمضانینیلوفرشهرضااصفهان

16مصطفیسلطانیمهالشهرضااصفهان

17نصیرشیرازیزینبشهرضااصفهان

16فرزادشاه علیمحمدپرهامشهرضااصفهان

18محمد حسینعرفانمعصومهشهرضااصفهان

17یحییعابدیفرنازشهرضااصفهان

18یحییعابدیفاطمهشهرضااصفهان

17ایرجقاسمیسمیهشهرضااصفهان

19خلیلکاویانپورامیرحسینشهرضااصفهان

15احمدرضاگالبیایلیاشهرضااصفهان

2018علیمحمدیعبدالرضاشهرضااصفهان

16نصیب الهمحمدیاحسانشهرضااصفهان

16علی نازمحمودیاعظم شهرضااصفهان

16محمدرضانیک فرنگینشهرضااصفهان

18اسماعیلهاشمیغزاله ساداتشهرضااصفهان

18مجتبیآشوریمرضیهفالورجاناصفهان

18محمدجعفریعلیفالورجاناصفهان

17قدیرعلیحسن پورفاطمهفالورجاناصفهان

18غالمرضاحسن پورمتینفالورجاناصفهان

20محمدجوادسواریامینفالورجاناصفهان

16نوروز علیکمالیاشرففالورجاناصفهان

17مرتضیکمالیزهرافالورجاناصفهان

17قاراخانمحمدیزهرافالورجاناصفهان

17مجتبیمویدعلیفالورجاناصفهان

2019محمدجاناحمدیصادقکاشاناصفهان

17مهدیخیرخواهریحانهکاشاناصفهان

19حسینرضاییابوالفضلکاشاناصفهان

1615سید مصطفیرضویسید احسانکاشاناصفهان

17سید اصغرسبطینیمحمدرضاکاشاناصفهان

14سید علیطهمیترا ساداتکاشاناصفهان
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1617علیرضاعابدیمعصومهکاشاناصفهان

1918محمدعباسیسید محمد صادقکاشاناصفهان

1516مجیدفیروز پورمهدیکاشاناصفهان

17محمدگلچینمریم کاشاناصفهان

191814حسینگیوه چین قمصریپوریاکاشاناصفهان

19نصرت الهمتقی نژادخسروکاشاناصفهان

17مهدیشیخیشهدادگلپایگاناصفهان

1917حسنرمضانیفهیمهگلپایگاناصفهان

2019یحییقنواتیانفرخندهگلپایگاناصفهان

1717قاسمعالییسودابهگلپایگاناصفهان

2019حمیدرضامیرمحمدیعلی رضاگلپایگاناصفهان

1818حسینیادگاریانزهرهگلپایگاناصفهان

181715حسینادیبیعلیرضالنجاناصفهان

18محمدالیاسیامینلنجاناصفهان

18حسنامینیمحمد مهدیلنجاناصفهان

18محمد علیحریرییلدالنجاناصفهان

1817اصغرحقانیمرجانلنجاناصفهان

17امرالهدری سدهمریم لنجاناصفهان

17علیرضارضائیانزهرالنجاناصفهان

16اسماعیلرضوانیعلیرضالنجاناصفهان

1917احمدشرافتسهیال لنجاناصفهان

17یدالهشریفیکیانالنجاناصفهان

17سعیدضیاییمریم لنجاناصفهان

16رضاعبدی پورایلیالنجاناصفهان

14سید حسینعلویستایش ساداتلنجاناصفهان

17اسماعیلقادریلیاللنجاناصفهان

18خسروقیصریفریده لنجاناصفهان

17بهروزمعتمدیمهدیلنجاناصفهان

18بهمنمعتمدیمهدیهلنجاناصفهان

18اکبرمعتمدیمریم لنجاناصفهان

181818رضانوروزیابوالفضللنجاناصفهان

18غالمعلیهنرشناسمرضیهلنجاناصفهان

17سعیداکبریآیدامبارکهاصفهان
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181717سید احمدامینیشهربانو بیگممبارکهاصفهان

14مهدیباقریانمبینا مبارکهاصفهان

15سهراببهرامیشیوا مبارکهاصفهان

1820مجیدحسین زادهرویامبارکهاصفهان

17محمودشفیعیصادقمبارکهاصفهان

15احمدرضاشیخیسارامبارکهاصفهان

16احمد رضاشیخی مبارکهمحسن مبارکهاصفهان

16عبدالهصادقیمهین مبارکهاصفهان

14اسماعیلفتحیفاطمه مبارکهاصفهان

14محمدکیانیبهارهمبارکهاصفهان

14حمیدمنصورینگارمبارکهاصفهان

14سید عبدهللهاشمیسید علی مبارکهاصفهان

191717سیف الهیوسفیمحمدحسین مبارکهاصفهان

14حسنابراهیمیامیرعلیمهردشتاصفهان

171714حسنابراهیمیجواد مهردشتاصفهان

18نورعلیاحمدیآسیه مهردشتاصفهان

1718علیرضااکبریهومن مهردشتاصفهان

18مهدیپورجمعلی مهردشتاصفهان

16احمدترکیانسبحانمهردشتاصفهان

17عباسعلیتوکلیمنیژهمهردشتاصفهان

-1617مهدیرضاییامیرحسین مهردشتاصفهان

161616حسینزمانیمحمدجواد مهردشتاصفهان

14محمدشفیعیمهدی مهردشتاصفهان

18عباسعلیشفیعیمهسامهردشتاصفهان

17حسنصادقیجواد مهردشتاصفهان

14مجیدکریمیامیرحسین مهردشتاصفهان

1717محمدکریمیحسینمهردشتاصفهان

1714بهمنکریمیسبحان مهردشتاصفهان

14مهدیمحبیآرش مهردشتاصفهان

17حسینمیرزاییامیرجعفر مهردشتاصفهان

-17عباسنیکفردسجادمهردشتاصفهان

14مرتضیهاشمیحسین مهردشتاصفهان

191818حسنآقاییحسنناییناصفهان
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-1918علی اکبراوشنیساجدهناییناصفهان

-محمدحسن زادهرضوانناییناصفهان

15حسینعلیسلطانیالنازناییناصفهان

1816محمد رضاقاسمیالههناییناصفهان

1815محمد رضاقاسمیعصمتناییناصفهان

15علیرضاکربالزادگانمحمد جوادناییناصفهان

191817امرالهوالیتیمحمدرضاناییناصفهان

1918حسنانتشاریمریمنجف آباداصفهان

1817محمد رحیمافشاریمحمد حسیننجف آباداصفهان

15جعفرباقریذکینجف آباداصفهان

-14محمد رحیمپور حیدریحسیننجف آباداصفهان

17نعمت اهللعابدان پورسعیدنجف آباداصفهان

1816لطف اهللخزا علیقاسمنجف آباداصفهان

1817جعفرجاریانیسنجف آباداصفهان

191818علیحقیقیفهیمهنجف آباداصفهان

1717محمودربیعیپریسانجف آباداصفهان

17بهرامسلطانینسریننجف آباداصفهان

15ابوالفضلشیرازیمهدینجف آباداصفهان

17کریمدادخواه تهرانیمحمد رضانجف آباداصفهان

15محمدعاملی نجف آبادیاسرانجف آباداصفهان

17قدرت اهللکریمییاسرنجف آباداصفهان

16محمد رضاکارشناسحسام الدیننجف آباداصفهان

17علیگلشادی قلعه شاهیزهرا نجف آباداصفهان

202019عباسعلیمحمدیعبدالمحمودنجف آباداصفهان

16حسنمیرزاییفاطمهنجف آباداصفهان

1818رضااکبریانفرشتهنطنزاصفهان

17محموداخالقیستارهنطنزاصفهان

18حسنپورغالمیزهرانطنزاصفهان

17حسینرمضانی رحمت آبادیفاطمه زهرانطنزاصفهان

1918جوادشریف علیائیمریمنطنزاصفهان

1816دخیل اهللکوچه فارهمحبوبهنطنزاصفهان

1817سید نظامموسویفروغ ساداتنطنزاصفهان

19فضل اهللنادریالهامنطنزاصفهان
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14ابوالحسنآسترکیهانیهساوجبالغالبرز

15ناصرابراهیمیاندرساساوجبالغالبرز

15فرخابراهیمی نسبزینبساوجبالغالبرز

15خداوردیباقریعبدالهساوجبالغالبرز

1616نادربکانسودهساوجبالغالبرز

14ابراهیمبلیکهزهراساوجبالغالبرز

14ابراهیمتکزارعنگینساوجبالغالبرز

14سامحیدریانعلیساوجبالغالبرز

18نبی الهصابری زادهلیالساوجبالغالبرز

17مجیدصادقیانکیمیاساوجبالغالبرز

17حسینعابدیرضاساوجبالغالبرز

15بهمنعباسیفاطمهساوجبالغالبرز

15محسنفالح پورزهراساوجبالغالبرز

14عبداهللقارلقیسمیهساوجبالغالبرز

16عزیزقنبریمریمساوجبالغالبرز

191818عباسمقصودیمهتابساوجبالغالبرز

16فرج الهنخبه زعیمفروزانساوجبالغالبرز

18بهرامیعقوبیقاسمساوجبالغالبرز

17اصغرافراسیابینسرینفردیسالبرز

1816محمدولیبختیاریحمیدهفردیسالبرز

16امین اهللپاپلوزایسیمینفردیسالبرز

1715علیتیزمغززهرافردیسالبرز

16علی اکبرجعفریهانیهفردیسالبرز

14اسدچراغیزینبفردیسالبرز

16یوسفخیرخواهدنیافردیسالبرز

1615جواددوستارناهیدفردیسالبرز

19محموددهقان نیریفرخ لقافردیسالبرز

16علی محمدذاکری اشکذرینیرهفردیسالبرز

18باب امذبیحی بیله رودمژگانفردیسالبرز

1716جمشیدروزبهانیعاطفهفردیسالبرز

18نادررضازادهمنیژهفردیسالبرز

1918یحییربیعیمحمد رضافردیسالبرز

18اکبررستمی چگنیسمانهفردیسالبرز
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2018محمد حسنسلیمیاکرمفردیسالبرز

1818احمدعبادی آذرسانازفردیسالبرز

16هاشمفراهانیعلیفردیسالبرز

18مرتضیقماشیثمرهفردیسالبرز

18محمد هادیقلعهمریمفردیسالبرز

1818حاجی قربانکریمیفریبافردیسالبرز

17کیانکاظمی نیائیسمیرا الساداتفردیسالبرز

1918غضنفرمهدیخانیعمادفردیسالبرز

14محمد حنیفمحمدیهارونفردیسالبرز

19ابوالفضلمخلصیمهدیه ساداتفردیسالبرز

17حسنمیرعابدیمعصومه ساداتفردیسالبرز

1715محمدنصارینسرینفردیسالبرز

1815رضاوحدت دالورجوادفردیسالبرز

1615صمدهادیان شیالتسولمازفردیسالبرز

18رضاهرویمهسافردیسالبرز

17علی اکبرآجورلومریمکرجالبرز

16علیاحمدیمهدیکرجالبرز

1918فرض الهآذریپیمانکرجالبرز

16محموداسدپورزهراکرجالبرز

14اسحقاسیوندمدینهکرجالبرز

18عیسیاصغرپورلیالکرجالبرز

17نایبعلیآقاییمحمدعلیکرجالبرز

1717سیدرضاامینیفریده ساداتکرجالبرز

16پرویزآهنیعلیکرجالبرز

191918حسنایمانی کلبوسبیت الهکرجالبرز

1818مهدیباستیمسعودکرجالبرز

19مهدیباسرهامیرعباسکرجالبرز

18مهدیباسرهعلیکرجالبرز

18احمدباغبانیمینوکرجالبرز

17فتاحبلندیحوریهکرجالبرز

16علی اکبربهادریهستیکرجالبرز

17عثمانبهرامی رادمرضیهکرجالبرز

191919رضابهمن دارنرگسکرجالبرز
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18رحمت الهبیاتمهدیکرجالبرز

15عباسبیک محمدلورضاکرجالبرز

18رحیمپیرهادیعرفانکرجالبرز

14باب الهترابیفاطمهکرجالبرز

2017محمدعیسیترکولی الهکرجالبرز

18علیرضاترکاشوندناهیدکرجالبرز

18فرج الهتفرشیامیرحسنکرجالبرز

18فرج الهتفرشیمحمدمهدیکرجالبرز

1917محرمعلیتوحیدی فخرلیالکرجالبرز

19امیدعلیتوکلیمحسنکرجالبرز

18عزیزجعفریداریوشکرجالبرز

18محمدحسینجعفریمنصورهکرجالبرز

15محمدجهان پناهپروانهکرجالبرز

18جهانگیرجهانگیریسمیهکرجالبرز

191919شرف علیجوزیزینبکرجالبرز

17محمدچراغ پورپروانهکرجالبرز

17تقیچوپانیمریمکرجالبرز

14عبدالهحاجی حسنمناکرجالبرز

17محمدرضاحاجیانامیرهمایونکرجالبرز

1919خدابخشحاجیانمحمدرضاکرجالبرز

202019عباسحبیبیعلیرضاکرجالبرز

16محمدرضاحسن پورحدیقهکرجالبرز

15بهروزحسن زادهروزبهکرجالبرز

18علیحق جوآریاناکرجالبرز

14رحیمحقانیسعیدکرجالبرز

1918علیحیدریفاطمهکرجالبرز

201917میرفتاححیدری خمیرانمیرمجیدکرجالبرز

1919یدالهخادمیانزهراکرجالبرز

161817داوودخراسانیعمادالدینکرجالبرز

14عبدالحسینخسروجردیافسانهکرجالبرز

1617سیدحسندریابسیدحسامکرجالبرز

16خیراهللدلیرروحیفرخندهکرجالبرز

17احسان الهدودانگهوحیدکرجالبرز
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18تقیراحتی کلیمانیزهراکرجالبرز

17جالل الدینرحمت الهیمائدهکرجالبرز

15هادیرحیمیمعصومهکرجالبرز

17غالمرضارحیمی حاجی آبادیسعیدهکرجالبرز

18مرحمتعلیرسائیفاطمهکرجالبرز

15علیرسولیمریمکرجالبرز

14منصوررضوانیفاطمهکرجالبرز

14منصوررضوانی الوارمریمکرجالبرز

16حمیدرعیتیانفاطمهکرجالبرز

191918قربانعلیرمضانخانیریحانهکرجالبرز

15صابررمضانیمعصومهکرجالبرز

19هوشنگروستاییداودکرجالبرز

201817نقدعلیزمانلوسعیدکرجالبرز

14محمدساکانلوستایشکرجالبرز

1817محمدسعادتیعبدالناصرکرجالبرز

1818احمدسعیدیآتناکرجالبرز

15محسنسلطانیپریساکرجالبرز

14یحییسلیمانیعباسکرجالبرز

16خسروسلیمانیکسریکرجالبرز

191919نورمحمدسنگ سفیدیسمیهکرجالبرز

191917خداوردیشادمهریاله یارکرجالبرز

1816حسنشکاریاسماعیلکرجالبرز

1818رضاشورگشتیشادیکرجالبرز

18مهدیصادقیانکاظمکرجالبرز

16علیصفارها قزوینیفرحنازکرجالبرز

16محمدجعفرصفدریآرشکرجالبرز

1616اهلل وردیصنوبرشهرامکرجالبرز

1919علیصنوبریعالیهکرجالبرز

1817علیضیائیمریمکرجالبرز

16سید محمدطباطبائی بافقیملیحه الساداتکرجالبرز

1414سیدمهدیطباطبائی ندوشنسیده ثمینکرجالبرز

14خداکرمعباسیمریمکرجالبرز

19رسولعزیزخانیسعیدهکرجالبرز



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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18علی اکبرعلیزادهزهراکرجالبرز

1715نوروزعلیزادهمریمکرجالبرز

20سلطاحسینعیوضیطیبهکرجالبرز

191918شمسعلیغالمی لویهامیرعباسکرجالبرز

1818علیفضلیشادیکرجالبرز

1818داودفکری اصل دولت آبادزیورکرجالبرز

15رحمت الهفالح پورنرگسکرجالبرز

19سهیلفنائیانانیساکرجالبرز

16غالمرضافیروز روستامهرساکرجالبرز

15قاسمقربانیمهینکرجالبرز

18غالمحسینکاههمریمکرجالبرز

1919نبی الهکریمیامیرحسینکرجالبرز

17علی اکبرکریمیفائزهکرجالبرز

14محمودرضاکشاورز حدادهاکیارشکرجالبرز

1816حسینکیهان نیاوحیدکرجالبرز

17احدگل محمدیمعصومهکرجالبرز

17علیرضامجذوبزهراکرجالبرز

18حجت الهمحسنی زادهفاطمهکرجالبرز

14نفیمحققسمیهکرجالبرز

14مهدیمحمدیماهانکرجالبرز

15مهدیمحمدینیوشاکرجالبرز

15قدرت الهمعقولآرمانکرجالبرز

18یوسفمقدمفاطمهکرجالبرز

17احمدملکیاکرمکرجالبرز

15مهدیممیزصنعتفاطمهکرجالبرز

181715علیمهرانیمحمدرضاکرجالبرز

1816حیدرموحدیمحمدرضاکرجالبرز

17سیدعلی اصغرموسویسیدمجتبیکرجالبرز

1716قدرت الهموسویمهریکرجالبرز

14علیرضامؤمنیعلی اکبرکرجالبرز

15فرج الهمومنی زادهنفیسهکرجالبرز

1615سیدمهدیمیرحبیبیسیدداودکرجالبرز

16محمدمهدیمیرزائیفاطمهکرجالبرز
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18سید هادیمیرزکیسیده زهراکرجالبرز

17میرمحمودمیرمهدینسرینکرجالبرز

17محمدجعفرناظرفصیحیفاطمهکرجالبرز

17مصلحتنصرتیساراکرجالبرز

16فرشیدنصریحنانهکرجالبرز

17حسیننصیریفاطمهکرجالبرز

18طاهرنظریفاطمهکرجالبرز

16علیرضانفرهاناکرجالبرز

1916محمدنهاردانیفاطمهکرجالبرز

14محمدنوروزیسهیلکرجالبرز

15نصرت الهنوریزهرهکرجالبرز

201919داودنوریمحمدرضاکرجالبرز

19عین الهنیک فالحزهراکرجالبرز

18عین الهنیک فالحفاطمهکرجالبرز

17اسمعلینیکخواه رشیدآبادفاطمهکرجالبرز

191817محمدعلیهرمزاسترآبادیسپیدهکرجالبرز

20صدرالدینیوسفیزینبکرجالبرز

18صدرالدینیوسفیمعصومهکرجالبرز

191815اسماعیلاحمدی پورفاطمهنظرآبادالبرز

16احمدبهادریفاطمهنظرآبادالبرز

1818سیدمهدیحسینیمحمدامیننظرآبادالبرز

1716صابرحیدریرضانظرآبادالبرز

191917نادعلیرستمی عمرانفاطمهنظرآبادالبرز

191916کتابعلیشهبازی بیدارحسننظرآبادالبرز

171615محمدعباسیناهیدنظرآبادالبرز

1517ذوالفقارعباسیمحمدرضانظرآبادالبرز

18محمدعلیاسمعیل بیگیزهراایالمایالم

15قاسماکبرنژادساراایالمایالم

17نریمانآینهفاطمهایالمایالم

1716حمیدخوشبختژیناایالمایالم

-ایمانخوشنودیسمیهایالمایالم

17بابکرحمتیانپریساایالمایالم

18خدابخشرحیمی صالح آبادیزینبایالمایالم
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1615مجیدرعناییالههایالمایالم

1718علی اکبرزینی وندحسینایالمایالم

18محمدعلیشهبازیفریباایالمایالم

16منصورصیدیناهیدایالمایالم

17نصرتالهفیلیمهدیایالمایالم

1916احمدقیطاسیعباسایالمایالم

1817مجیدمحمدیاریسعیدایالمایالم

15سالمملکیپریسا ایالمایالم

17مهرعلیمومنیعاطفهایالمایالم

19میرباقرنوریمیالدایالمایالم

15سید رحمنشفیعیسید صمدآبدانانایالم

1414روح اهللیاریصمصامآبدانانایالم

16علیباباخانیمینابدرهایالم

16ایرججعفریایلیابدرهایالم

171817علیدرویشیابراهیمبدرهایالم

16علی عباسرادمنشسکینهبدرهایالم

15اسداهللکرمی نژادیگانه زهرابدرهایالم

15حسنولیزادهمریم بدرهایالم

15میرزاقلیامراییحسینچرداولایالم

1614یاسیندرویشیزینبچرداولایالم

16شهابزیباییآیداچرداولایالم

16طهماسبیپریاچرداولایالم

17عباسعباسیکوثرچرداولایالم

15محمدقیصربیگیثناءچرداولایالم

1716سهرابمهربانیانفروزانچرداولایالم

1716عباسنوریراضیهچرداولایالم

16مرادیوسف شاهیطیبهچرداولایالم

161516رضافتاحیاحمددهلرانایالم

141615سید محمودمحبتیسید محسندهلرانایالم

1414فرهادهواریمژدهدهلرانایالم

-جوادبروایهکلثومآذرشهرآذربایجان شرقی

-جمشیدپورمحمدعلیآذرشهرآذربایجان شرقی

-رسولحاجی بابایمبینآذرشهرآذربایجان شرقی
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161414فتح الهسیفیآمنهآذرشهرآذربایجان شرقی

1714محمدنظرزادهوحیدهآذرشهرآذربایجان شرقی

17حسینحکمتی شیروانه دهبهنامبستان آبادآذربایجان شرقی

17حبیبمهدوی کرگانرحیمبستان آبادآذربایجان شرقی

16سید محمدآرامونمعصومه بنابآذربایجان شرقی

16محمدحسیناصغریجعفر بنابآذربایجان شرقی

16علیپورغفارمهدیبنابآذربایجان شرقی

16مظاهرداداشیحسنبنابآذربایجان شرقی

15علی اصغردینیسعیدبنابآذربایجان شرقی

15اسفندیارسپهریسجادبنابآذربایجان شرقی

15صفرشمس شیرازنسرینبنابآذربایجان شرقی

15جوادفرزانهپروینبنابآذربایجان شرقی

15علیمرزبانیزهرابنابآذربایجان شرقی

15محمدمالپورجوادبنابآذربایجان شرقی

14مصطفینیک سرشتمیالدبنابآذربایجان شرقی

16رسولوحدتیمحمدحسینبنابآذربایجان شرقی

14جاللآذریثریاتبریزآذربایجان شرقی

17جاللآقائیزهراتبریزآذربایجان شرقی

171414رسولابراهیمی محتشممصطفیتبریزآذربایجان شرقی

14میرتوحیدابوالعالئیتبسمتبریزآذربایجان شرقی

16رسولاجمالیالهامتبریزآذربایجان شرقی

1915خلیلاحمدیهژیرتبریزآذربایجان شرقی

15سهراباسکندرنژادمهتاتبریزآذربایجان شرقی

14عیسیاسالمیزهراتبریزآذربایجان شرقی

1714سعیداشکوعلیتبریزآذربایجان شرقی

15کمالاصالنیالیساتبریزآذربایجان شرقی

1815اصغراکبری فخرنژادفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدامامی امجدطاهاتبریزآذربایجان شرقی

201715بگلرامانیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

18جاللانحصارفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14غالمرضاایرانینرگستبریزآذربایجان شرقی

16ابوالفضلباقرپورمریمتبریزآذربایجان شرقی

1514رضابناگذارامیدتبریزآذربایجان شرقی
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14رضابناگذاررویاتبریزآذربایجان شرقی

15احدبهروانبهنامتبریزآذربایجان شرقی

161615عادلپاشائیلیالتبریزآذربایجان شرقی

1514خسروپاکزادعلیتبریزآذربایجان شرقی

1615جعفرپورمیرزاییویداتبریزآذربایجان شرقی

1414یعقوبپورولیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

14محمدتیموریمهدیستبریزآذربایجان شرقی

14حسینحاجی الف خانیریحانهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحسینحبشی خیاطمانداناتبریزآذربایجان شرقی

14صمدحبیب پورعلیتبریزآذربایجان شرقی

15نوروزحسن زادهسانازتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحسین زادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

1515حسنخدایاریمحمدصادقتبریزآذربایجان شرقی

14قاسمخدایی بیرامیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

1516طاهرخلیلیحوریهتبریزآذربایجان شرقی

16علیدادجوینسرینتبریزآذربایجان شرقی

14حسندوست محمدیمحمدهادیتبریزآذربایجان شرقی

1515حبیبدهقانی زادهسوداتبریزآذربایجان شرقی

15علیقلیرامینرقیهتبریزآذربایجان شرقی

1615حسنرستم زادهفائزهتبریزآذربایجان شرقی

16جاللرضائی مقدمخلیلتبریزآذربایجان شرقی

16محمدعلیزینالیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

1716بهروززینل زاده تبریزیکیمیاتبریزآذربایجان شرقی

1414جبارسمائینورکتبریزآذربایجان شرقی

14جهانگیرشاکرحسینیساحرهتبریزآذربایجان شرقی

15علیقلیشکرانی کالنرویاتبریزآذربایجان شرقی

1617قربانعلیشیریاسمعلیتبریزآذربایجان شرقی

1715بهلولصادقیعطیهتبریزآذربایجان شرقی

1415احدصادقی عدلحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

15حمیدصالحی خواهحسناتبریزآذربایجان شرقی

1515سیناصمدیانسیماتبریزآذربایجان شرقی

1717مقصودعبادیسمیراتبریزآذربایجان شرقی

1817ایوبعبادیقربانعلیتبریزآذربایجان شرقی
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14بیوکعبداله وند فردلیداتبریزآذربایجان شرقی

1515اسمعیلعدلی طویقونراضیهتبریزآذربایجان شرقی

14رحیمعلیعلیزادهمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15علی اکبرعنبیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

1514هوشنگغفوری اسکوییمهدیستبریزآذربایجان شرقی

151415حسینفتحیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

1816محمدعلیفردبافیلیالتبریزآذربایجان شرقی

15حمیدفرشباف صبریاسماتبریزآذربایجان شرقی

1716حسینقلیزادهعلی اصغرتبریزآذربایجان شرقی

14کامبیزکاظمیرهاتبریزآذربایجان شرقی

1615رحیمکاظمیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

1517میکائیلگل محمدیمیالدتبریزآذربایجان شرقی

1516مجتبیاللهرویاتبریزآذربایجان شرقی

201917غالمرضامحرمیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

151514مصطفیمحمدزادهسانازتبریزآذربایجان شرقی

16یوسفمحمدنژادمهدیهتبریزآذربایجان شرقی

14یونسمحمدیزهراتبریزآذربایجان شرقی

17حیدرمحمدی آسیابیحسینتبریزآذربایجان شرقی

15علی اکبرمحمدی عارفساجدهتبریزآذربایجان شرقی

171817قربانعلیمعصومیصادقتبریزآذربایجان شرقی

1717محمدرضامنبری اسکوییالهامتبریزآذربایجان شرقی

18میرحمیدموسویسیداکبرتبریزآذربایجان شرقی

16میرمعروفموسویحمیدهتبریزآذربایجان شرقی

15غالمرضامهینوحیدتبریزآذربایجان شرقی

15میرعلی اصغرمیرحیدریمیرحسنتبریزآذربایجان شرقی

16باسممیرزادهاسماتبریزآذربایجان شرقی

17محمدرضامیالنیآیتکتبریزآذربایجان شرقی

181816خلیلنسودیایرجتبریزآذربایجان شرقی

14رضانواپورعلیتبریزآذربایجان شرقی

14رضانواپورمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15احمدودایع خیریمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

15عباسعلیودیعیسولمازتبریزآذربایجان شرقی

16هاشمهاشمیانمیناتبریزآذربایجان شرقی
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16غالمرضاهدایتیمیناتبریزآذربایجان شرقی

14محمدرضایغمائیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15عبداهللحاج علی بکلیعذرا جلفاآذربایجان شرقی

14شمس الدیندودمانیکاوه جلفاآذربایجان شرقی

14رحیمراستکاریتورججلفاآذربایجان شرقی

16سید نوروزموسویسید زهراجلفاآذربایجان شرقی

14اسمائیلانصاریعلیرضا سرابآذربایجان شرقی

14اسمائیلحاجی زادهعلی سرابآذربایجان شرقی

15علی اصغردردمندنیلوفرسرابآذربایجان شرقی

14عیسیرحیمیسیناسرابآذربایجان شرقی

14مهدیشجاعیمحمدرضاسرابآذربایجان شرقی

14رحیمشفیع پورهستی سرابآذربایجان شرقی

14رجبعیاریاسماءسرابآذربایجان شرقی

16محمودفقیهیمحمدسرابآذربایجان شرقی

15اسداهللفیاضیحامد سرابآذربایجان شرقی

14سیدرضاقدسی الوارسیدعلیسرابآذربایجان شرقی

14سعیدنور الهیسجادسرابآذربایجان شرقی

1614مهدیوظیفهامیر محمدسرابآذربایجان شرقی

1614علیافسرطالمالئکهشبسترآذربایجان شرقی

14علیرضاآشناییعلی اکبرشبسترآذربایجان شرقی

14ایرجبرابیبیتا شبسترآذربایجان شرقی

161714جلیلپروریطیبهشبسترآذربایجان شرقی

15جوادپورمهدی قائم مقامیمتینشبسترآذربایجان شرقی

17محمدحسینحاجی رحیمی نژاداحمدشبسترآذربایجان شرقی

15باقرحسینی واجاریآرام شبسترآذربایجان شرقی

14قربانعلیخلیلیالهه شبسترآذربایجان شرقی

16سیدعلیرضاذکی اسکوییسید فاطمهشبسترآذربایجان شرقی

16امیرزارعینساشبسترآذربایجان شرقی

15سیدیوسفسادات صفویاسراشبسترآذربایجان شرقی

16محسنستاری علیشاهیمهدیشبسترآذربایجان شرقی

14محمدشجاعیسلویشبسترآذربایجان شرقی

14حسینصبوحی سیسمحدثه شبسترآذربایجان شرقی

14سیدجلیلطباطبایی نجفیسیدحسینشبسترآذربایجان شرقی
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14آیدینطالیی علیشاهآیلین شبسترآذربایجان شرقی

161614خیراهللعبدالهیسمیراشبسترآذربایجان شرقی

161614یاورعزت خواهآرزوشبسترآذربایجان شرقی

14علیکشاورزمائده شبسترآذربایجان شرقی

1414جعفرمرتضی زادهنازنینشبسترآذربایجان شرقی

14محمدمرتضی زادهعرفانشبسترآذربایجان شرقی

1414ناصرمعمارزادهپارمیسشبسترآذربایجان شرقی

16ستارمیرزاییمحدثه شبسترآذربایجان شرقی

15میرمحمودنقوی کوزه کناننرگسشبسترآذربایجان شرقی

16صدق علیاقدمی فراسماعیلمراغهآذربایجان شرقی

1515محمدحسینشکری پهرآبادفاطمهمراغهآذربایجان شرقی

1715علیعدن ورهادیمراغهآذربایجان شرقی

15علیفرهنگیشبنممراغهآذربایجان شرقی

1515مقصودمقدم بنائمساناز مراغهآذربایجان شرقی

1715اصغرنصیردوستپرینازمراغهآذربایجان شرقی

17محمدپورعلی مرزآبادسهیالمرندآذربایجان شرقی

171816ابراهیمترابیعبدالحسینمرندآذربایجان شرقی

16محمدحسن زادهفاطمهمرندآذربایجان شرقی

1816میرعلیسرافرازمیرحساممرندآذربایجان شرقی

17علی اصغرعلیپورمیثممرندآذربایجان شرقی

17سید داریوشفقیهیسیدامینمرندآذربایجان شرقی

161614شریففالحمیالدمرندآذربایجان شرقی

181715ابوطالبقاسمیعلی اصغرمرندآذربایجان شرقی

15جوادمعصومی هاویستینمحدثه مرندآذربایجان شرقی

15اکبرودادیصدرامرندآذربایجان شرقی

14ستارقاسمیملیکامیانهآذربایجان شرقی

14معصوممیرغفاریفاطمهمیانهآذربایجان شرقی

14حسینالیاسیدیار اشنویهآذربایجان غربی

15کاک حمزهماماش سرگیزناصراشنویهآذربایجان غربی

191916مصطفیحسن پورمحمداشنویهآذربایجان غربی

17کریمعباسپورمجیداشنویهآذربایجان غربی

14ناصرماماشمحمد رضااشنویهآذربایجان غربی

16محمد شریفخضریراماناشنویهآذربایجان غربی
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14مصلحمام شیخ پردابادهیمناشنویهآذربایجان غربی

15علیمامیمبیناشنویهآذربایجان غربی

15خالدتاتلیحلیمهاشنویهآذربایجان غربی

1615فرجآذربیکایلیااورمیهآذربایجان غربی

14منافآقا نژادمهدی اورمیهآذربایجان غربی

14یوسفابراهیمیامیر محمداورمیهآذربایجان غربی

1614محمداصغرزادهیاسیناورمیهآذربایجان غربی

1616صفرافرندنسریناورمیهآذربایجان غربی

171715قربانعلیبرزگرسمیرا اورمیهآذربایجان غربی

201716محسنتوتونچیانفرزانهاورمیهآذربایجان غربی

-14یعقوبجعفرنژادامیراورمیهآذربایجان غربی

1918اصغرحافظی نسریناورمیهآذربایجان غربی

1414غالمرضادل آرامیمریم اورمیهآذربایجان غربی

1716محمدرستم زادهجواد اورمیهآذربایجان غربی

-1414مهدیرضویسارا اورمیهآذربایجان غربی

1514هادیرنگرزبردیا اورمیهآذربایجان غربی

1515کورششفیعیبردیا اورمیهآذربایجان غربی

1515مقصودصفرزادهسارینااورمیهآذربایجان غربی

-14محمدرضاعدل دوستبهار اورمیهآذربایجان غربی

16پرویزقوسی یان حسیناورمیهآذربایجان غربی

161515نادرکرامتعرفاناورمیهآذربایجان غربی

2020علیکسراییمهدیهاورمیهآذربایجان غربی

1614غالمرضاالرتیمژگان اورمیهآذربایجان غربی

201615قربانمحمد زادهفهیمه اورمیهآذربایجان غربی

1818مرتضیمقدمی اسالماورمیهآذربایجان غربی

1915جمشیدموسیقیفایضهاورمیهآذربایجان غربی

14حیدرمقدم نازنین اورمیهآذربایجان غربی

-کریماسماعیل نژادنسرین اورمیهآذربایجان غربی

-نجیبانصاریآریان اورمیهآذربایجان غربی

-یوسفرازقیمحمد ابراهیم اورمیهآذربایجان غربی

14محمد حسینشکرانیپریسا اورمیهآذربایجان غربی

-جبارعدل دوستابوالفضلاورمیهآذربایجان غربی

16میرمنصورگلزانسمیه اورمیهآذربایجان غربی
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16صمصاماکرمی دمیرچیمحدثهبوکانآذربایجان غربی

2019احمدیوسفیشبنمبوکانآذربایجان غربی

16صمصاماکرمی دمیرچیحدیثبوکانآذربایجان غربی

14رحیمپاک نیاسیمینبوکانآذربایجان غربی

16عطاالهاحمدیسروگلتکابآذربایجان غربی

202020سید حسناحمدیسید محمدتکابآذربایجان غربی

1817حسناشرافیبابکتکابآذربایجان غربی

1918علی اصغرجدیدیزهراتکابآذربایجان غربی

14آیتخانیامینتکابآذربایجان غربی

1515جمیلخدامرادیطاهرهتکابآذربایجان غربی

181716محسندانشورنیلوفرتکابآذربایجان غربی

14علی اکبرسلیم خانزادهمحمد حسینتکابآذربایجان غربی

14رضاصداقتعلیرضاتکابآذربایجان غربی

15بهنامقاسملویغزلتکابآذربایجان غربی

1717سیفعلیقدمیپرویزتکابآذربایجان غربی

14فرهادکریمیعلیرضاتکابآذربایجان غربی

14علیکریمیمحمد فرحانتکابآذربایجان غربی

16محمد کریممرادیانعظیمهتکابآذربایجان غربی

15مهرانمسروریاسینتکابآذربایجان غربی

15علی اکبرمیکاییلیمحمد یاسینتکابآذربایجان غربی

15منوچهرمهدویمانیتکابآذربایجان غربی

15یعقوبنژادیعاطفهتکابآذربایجان غربی

18سعیدصدریمحمدحسینتکابآذربایجان غربی

14صادقصلواتیسهیلتکابآذربایجان غربی

1715محسنغالمیمرتضیتکابآذربایجان غربی

14حسینقاسملوصدراتکابآذربایجان غربی

16یداهللرضوانیساجدهتکابآذربایجان غربی

18اصغرشکریمحسنتکابآذربایجان غربی

16اکبرفرج زادهامیر رضاتکابآذربایجان غربی

15عیوضملکیزهراتکابآذربایجان غربی

161515فرمانپورعباسلیالسلماسآذربایجان غربی

1414کاظمجسوریحواسلماسآذربایجان غربی

151516محمد باقرحسنلوییزهراسلماسآذربایجان غربی
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1816نجات الدینحسینلوسولمازسلماسآذربایجان غربی

1717میرعباسزینال پورمیرمحمودسلماسآذربایجان غربی

14علیشهانق لومحدثهسلماسآذربایجان غربی

1616سیف الهعلیلومریمسلماسآذربایجان غربی

16داودقنبرپورمبیناسلماسآذربایجان غربی

1816جمشیدجهان بینحسنشاهین دژآذربایجان غربی

-امیراسفندیاریعمرانشاهین دژآذربایجان غربی

16محمودملک زادهمحسنشاهین دژآذربایجان غربی

1717احمدجلیل زادهحامدماکوآذربایجان غربی

1817عسگرقلی پورنفیسهماکوآذربایجان غربی

14علیاسالمیانوینامهابادآذربایجان غربی

161615رحمانحیدریچیمنمهابادآذربایجان غربی

14بهرامشمسی فاممحمدحسینمهابادآذربایجان غربی

201919حمزهقاسمینجاتمهابادآذربایجان غربی

14ایوبمحمدباقریهانیهمهابادآذربایجان غربی

15قربانعلیاکبرپورالنازمیاندوآبآذربایجان غربی

1615فتاحاکبریرضامیاندوآبآذربایجان غربی

15رضااکبریمحمدرادینمیاندوآبآذربایجان غربی

15رضااکبریمحمدرویینمیاندوآبآذربایجان غربی

16علی اصغرافشنگنفیسهمیاندوآبآذربایجان غربی

15اوسطعباسخواههادیمیاندوآبآذربایجان غربی

1616محمدعبدیسجادمیاندوآبآذربایجان غربی

16تقیمحبوبیفرانکمیاندوآبآذربایجان غربی

15بیت الهمحمدینسامیاندوآبآذربایجان غربی

1414سیف الهمرادی زادهاصالنمیاندوآبآذربایجان غربی

17قاسمایوبیسعیدهنقدهآذربایجان غربی

20مرتضیرضاییامیرآلمانآلمان

19محمودخوئیاردشیرآلمانآلمان

15ابراهیماسدیفاطمهبرازجانبوشهر

14علیاکبریحسینبرازجانبوشهر

17دارابخادمیفتح الهبرازجانبوشهر

14محمدحسنخلفیرایانبرازجانبوشهر

17احمدصادقیفاطمهبرازجانبوشهر
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16بهمنصالحیدانیالبرازجانبوشهر

15کرمغالمشاهیندابرازجانبوشهر

1515اردشیرفرهودیعسلبرازجانبوشهر

17عبداهللپورمطوریسیده اسمابندر دیلمبوشهر

14مهرابپیرامونمریمبندر دیلمبوشهر

-مهدیآل حمودیمبینابوشهربوشهر

-حسناهرم نژادمحمدخلیلبوشهربوشهر

1816حسنبرزگررکسانابوشهربوشهر

14محمدحسینپیرویشیدابوشهربوشهر

151615خداکرمتاج مالزهرابوشهربوشهر

14عباسحمزویآرشاویربوشهربوشهر

-خداکرمحیدریصدیقهبوشهربوشهر

-عباسخیاطیصغریبوشهربوشهر

1616عباسدوراقیمهتاببوشهربوشهر

14محمدکریمرجائی زادهنرگسبوشهربوشهر

-1717محمدرنجبرآسیهبوشهربوشهر

17حسینزنده بودیفاطمهبوشهربوشهر

14محمدزنگنهعلیرضابوشهربوشهر

16عبدالحمیدشادنیازینببوشهربوشهر

-اردشیرشبانیراحیلبوشهربوشهر

15الیاسشریفیسجادبوشهربوشهر

16حمیدرضاشیرکانیشیمابوشهربوشهر

14ابراهیمصابریحمیدهبوشهربوشهر

14حسینعبیدینسیمبوشهربوشهر

16اسدعمرانیحمید بوشهربوشهر

1616خورشیدفقیهسارابوشهربوشهر

14مجیدکهنسالمحمد بوشهربوشهر

14مسلممکاری پورسروربوشهربوشهر

14حسنمحمودینرگس بوشهربوشهر

19کاظمافروزمصطفیتنگستانبوشهر

16مرادغریبیحمیدهتنگستانبوشهر

17عوضمفتاحی مقدمحلیمهتنگستانبوشهر

1414...امان امیرزایی تشنیزیمریمجمبوشهر
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-14عباسپرهیزکارمائدهجمبوشهر

151515هاشمنیکنامرحیمهجمبوشهر

1514علیکمان کشامیررضاجمبوشهر

14...یداقاسمیسپاسجمبوشهر

14علیرضادانشورسامیجمبوشهر

14داوددانشورمبینجمبوشهر

1714خدامراددهقانیلیالجمبوشهر

-حسناسدیامیرعلیجمبوشهر

14مسعوداحمدیمحمدجمبوشهر

14مرتضیبهادریامیرعلیجمبوشهر

-مجیدنیکخواهاشکان جمبوشهر

-مجیدنیکخواهشایانجمبوشهر

16حسنخجستهمهدیجمبوشهر

18حاتممحمدیمحمدرضاجمبوشهر

17غالمحسنامارلومحمدرضاجمبوشهر

1716عباسبابادیهومنخارکبوشهر

2018صفرعلینظریجهانگیرخارکبوشهر

1817علیامیریمطهرهدشتیبوشهر

14سیدحسینباقریسیده زهرادشتیبوشهر

16سیدحسنباقریسیدمحمددشتیبوشهر

15حسینچاهشوریخدارحمدشتیبوشهر

19حسنخیارهمیثمدشتیبوشهر

17غالمحسینستودهحیدردشتیبوشهر

-ابراهیمشاکرامیررضادشتیبوشهر

1918یحییشمالیزهرادشتیبوشهر

15علیرضاصادقیمحمد جواددشتیبوشهر

16سیدغالمحسینکاظمیسید عبداهللدشتیبوشهر

1817علیگرامیزینبدشتیبوشهر

16حسینیدشتیشکوفهکنگانبوشهر

17شریفقرخلوزهراکنگانبوشهر

19ابراهیمسلیمانیهانیهکنگانبوشهر

17عالیمرادیعیسیکنگانبوشهر

1716جعفربرفیاحمدگناوهبوشهر
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171515سرمستبنادریشکوهگناوهبوشهر

16حسنحیدریمهدیگناوهبوشهر

15عبدالحسینداودیآینازگناوهبوشهر

1615نقیرهنمای شلمانیمسعودگناوهبوشهر

1614مختارعابدیمصطفیگناوهبوشهر

15علیعربزادهعبدالوهابگناوهبوشهر

16اسدالهمعینیفاطمهگناوهبوشهر

14مصطفیمظفریزهراگناوهبوشهر

16مهدیابراهیمیسید امین اسالمشهرتهران

16محمداحمدیسیمااسالمشهرتهران

16علیاحمدیامیرمهدیاسالمشهرتهران

1515جانعلیاحمدیانمحمداسالمشهرتهران

1514محمدارجمندوحید اسالمشهرتهران

18محمداسدیهستیاسالمشهرتهران

15حسناسالمیامیر محمد اسالمشهرتهران

14اقبالاصغریمحمدحسین اسالمشهرتهران

14صفراعالییمعصومه اسالمشهرتهران

1714محمدامیدیمعصومه اسالمشهرتهران

1817کوروشامیر خانیمحمد علی اسالمشهرتهران

14عیسیانوریفرزانه اسالمشهرتهران

1614اصغرآجرلوتهمینه اسالمشهرتهران

1414روح الهآرمیونسبحاناسالمشهرتهران

1818محمدعلیبختیاریمعصومه اسالمشهرتهران

14ابوالفضلبخشیاحمدرضااسالمشهرتهران

14حسینبلوچیحمیدرضا اسالمشهرتهران

15رضابهروز مقدمنازنین اسالمشهرتهران

16علیبهمنیمهدی اسالمشهرتهران

15مجیدپرتوامیر مهدی اسالمشهرتهران

15پرتواحمدرضااسالمشهرتهران

15ولیپورعلیوحیده اسالمشهرتهران

17رضاپیش بینندااسالمشهرتهران

1514محمد رشیدترکمندیامیر محمد اسالمشهرتهران

15علیجهانشیریپارسا اسالمشهرتهران
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17عبادالهجهانگیریحانیهاسالمشهرتهران

14مختارچراغیمحمد مهدی اسالمشهرتهران

1515اسکندرحاجی عربسهیالاسالمشهرتهران

14مهدیحبیبیعلی اسالمشهرتهران

15علیرضاحسن زادهنگین اسالمشهرتهران

1515پرویزحسینیان سلطانینسرین اسالمشهرتهران

1515محمد مهدیحق وردیفاطمه اسالمشهرتهران

17پرویزحیدربهشتهاسالمشهرتهران

14هادیخدادادیمعصومه اسالمشهرتهران

15کرمدانشورزینب اسالمشهرتهران

14محمدرضاداودیآرتیمان اسالمشهرتهران

14رضوانرحمانیامیر محمد اسالمشهرتهران

18اسالمرحیمی سمانهاسالمشهرتهران

15کلعلیرحیمی بنمارانمحمد حسیناسالمشهرتهران

15محمدرضارشیدیمحمدپارسااسالمشهرتهران

15محمدعلیرشیدیشهنازاسالمشهرتهران

16اباصلترضا نژادحمیدرضا اسالمشهرتهران

15احمدرضاپورمطهرهاسالمشهرتهران

14رضارضاییمحمد حسین اسالمشهرتهران

14ذبیج اهللرضاییابوالفضل اسالمشهرتهران

1615عبداهللرضاییاعظم اسالمشهرتهران

15حسینرضاییامیر ارشیا اسالمشهرتهران

15غفارروحیفاطمه اسالمشهرتهران

14رضازارع مقدممحمد مهدی اسالمشهرتهران

1414محرمعلیزارعیمحدثه اسالمشهرتهران

14عزیزمرادزنگنهعلیرضا اسالمشهرتهران

14یوسفزینالزادهمتیناسالمشهرتهران

14محمدعلیسلمانیعرفان اسالمشهرتهران

16عبدالهشیرمحمدیامیر علی اسالمشهرتهران

14علیرضاسیفمحمد طاها اسالمشهرتهران

14عزیزشعبانیشقایقاسالمشهرتهران

16اصغرشفیعیمهدی اسالمشهرتهران

15علیرضاشمسیدانیالاسالمشهرتهران
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1514بهزادشهبازیآویناسالمشهرتهران

171614صفر علیشیدائیانامیر حسین اسالمشهرتهران

15علیرضاشیر محمدیعاطفه اسالمشهرتهران

14وحیدصابریمحمدحسین اسالمشهرتهران

1514محسنصفری آذرساماناسالمشهرتهران

15غالمحسینطهماسبیاشرف اسالمشهرتهران

1815فریدونظریفیغالمرضا اسالمشهرتهران

14شهرامعبدالعلی پورمحمدحسین اسالمشهرتهران

16منصورعبدالهی صلبناصراسالمشهرتهران

16حسنعزیزی درسا اسالمشهرتهران

16رسولعصمتیریحانه اسالمشهرتهران

161516حسینعظیمیپوریااسالمشهرتهران

17سیامکعیوضیفرید اسالمشهرتهران

14منصورفالحینگاراسالمشهرتهران

151515حامدفوالدیمصطفیاسالمشهرتهران

1818حیدرفیروزیفاطمه اسالمشهرتهران

171715عبداهللقد بیکیمحمد اسالمشهرتهران

181814محمودقرائیشهرزاداسالمشهرتهران

1614حبیب الهقربانیمحمدرضااسالمشهرتهران

16احمدقرداش خانیزهرااسالمشهرتهران

17صفرقلی زادهعرفان اسالمشهرتهران

17احمدکاظمیمهدی اسالمشهرتهران

181514تقیکریمیآرزو اسالمشهرتهران

1614صادقکریمیزینب اسالمشهرتهران

15کریمکریمیامیرحسیناسالمشهرتهران

15حیدر علیکوصدقیداریوش اسالمشهرتهران

191715مهدیلکمحسناسالمشهرتهران

18مالک اژدرمحمد پور فاطمه اسالمشهرتهران

15ابوالحسنمحمدزادهزهرااسالمشهرتهران

1715حمیدمحمدینیمااسالمشهرتهران

15تیمورمددیحسن اسالمشهرتهران

181715یعقوبعلیمرادیحسنعلی اسالمشهرتهران

17حسنمرسلیمحدثه اسالمشهرتهران
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14حبیبمصطفاییمحمد امیناسالمشهرتهران

1614سید رضامظلومی پور امین محمداسالمشهرتهران

19عباسمعبادیمنصورهاسالمشهرتهران

1514علیملکیعلیرضا اسالمشهرتهران

15سید عباسموسوی فضل سیده زهرااسالمشهرتهران

16علیرضاناصری پورریحانهاسالمشهرتهران

1817ذبیج الهنجفیآسیهاسالمشهرتهران

1616مصطفینوروزیماهان اسالمشهرتهران

15محسنهاشمی پورمانی اسالمشهرتهران

14رمضانیوسفی نوینالهاماسالمشهرتهران

-14قاسماحساسیمهریاندیشهتهران

15یوسفاحمدیانایلیااندیشهتهران

1515محموداکبری یکتامجیداندیشهتهران

-14یدالهالیاسوندمهریاندیشهتهران

14محمدمهدیامامیمحمدحسیناندیشهتهران

1717علی خاناویسیغالمرضااندیشهتهران

17مالکایزدیفریبااندیشهتهران

14هادیبابانژادعسلاندیشهتهران

15غالمرضابزرگی کوشک جانیراضیهاندیشهتهران

14علی اصغرپایدارعرشیااندیشهتهران

-امرالهحسابیفرزاناندیشهتهران

1514سیدعلیحسین زادهکیارشاندیشهتهران

14ولیخلیلیمحمدرضااندیشهتهران

1514احمدسالک رحمانیحسیناندیشهتهران

-علیسعیدیزهرااندیشهتهران

16حسنشریفیدینااندیشهتهران

14علی عباسشیخیویدااندیشهتهران

-محمودرحیمیزهرااندیشهتهران

15بابکطرزعلیآبتیناندیشهتهران

191714اصغرعباس رشیدمحمدرضااندیشهتهران

15غالمحسینعباسیان کوشکجانیمحمداندیشهتهران

191614علیفخاری مبارکهسمیهاندیشهتهران

14بهزادکاوندیعلیاندیشهتهران
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-سعیدکردگارآرمیناندیشهتهران

16عبدالرضامحمدینیالاندیشهتهران

15سعیدمحمدیانالنازاندیشهتهران

14علی اکبرمؤمنیمائدهاندیشهتهران

14علی اصغرمه آبادیفریماهاندیشهتهران

17اکبرمیهن دوستمحمدعلیاندیشهتهران

14کورشنقیب زندساینااندیشهتهران

-صدقعلیواعظینسریناندیشهتهران

15حسیناحمدیصغریبهارستانتهران

15حسنانصاریحسینبهارستانتهران

17طیب علیبختیاریاکرمبهارستانتهران

17طیب علیبختیاریرقیهبهارستانتهران

17بهرامبهرامپروینبهارستانتهران

17ولیخداییرقیهبهارستانتهران

16رحمترنجبرمریمبهارستانتهران

17بصیرصالحیرباببهارستانتهران

19شهرامفرامرزیمهیاربهارستانتهران

17زیداهللفتوحیزهرابهارستانتهران

16حکمتقربانیالهامبهارستانتهران

17ناصرمردیفاطمهبهارستانتهران

-سید مجیدامیدوارسیاهکل محلهدیما ساداتپاکدشتتهران

161414عیسیحق شناسپریپاکدشتتهران

14علی بازعبدالهیمحمد علیپاکدشتتهران

181616فرج الهمهدوی کتریمیمهساپاکدشتتهران

17علیرضااحمدی خاوهزهرا پیشواتهران

1614ابراهیمبوربورفاطمه پیشواتهران

1515اکبرزنوبیفائزهپیشواتهران

-محمدتقیدهدارمرضیهپیشواتهران

-علی اصغرنوروزیمهدیپیشواتهران

1616محسناحسانیشقایقتهرانتهران

14احساناحمدخان بیگیساراتهرانتهران

201919منوچهراحمدیمسعودتهرانتهران

1716فریبرزاحمدیروناکتهرانتهران
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-14علیاحمدی رحیم آبادیمبیناتهرانتهران

1514علیاحمدی رحیم آبادیمریمتهرانتهران

14حسناسحقیمحمد حنیفتهرانتهران

17عزت الهاسدیمهرآفرینتهرانتهران

16نصرالهاسدیزهراتهرانتهران

16حسناسکندریهوشنگتهرانتهران

14اسماعیلاسماعیل زادهشبنمتهرانتهران

17حسناسمعلی خانقاهاللهتهرانتهران

15شکرالهاسمعیلیزینبتهرانتهران

16مهدیاعالئیفاطمهتهرانتهران

18علینقیافتخاریانفاطمه ساداتتهرانتهران

15علیافضلیفرزامتهرانتهران

191717حسنعلیاقوامیفاطمهتهرانتهران

18غالمرضااکبریزهراتهرانتهران

1715حسیناکبریفاطمهتهرانتهران

14محسناکبریکیاناتهرانتهران

14مصطفیاکبریوحیدهتهرانتهران

161616صدامالعطوانیحاتمتهرانتهران

14حسیناله بخشینرگستهرانتهران

14علیامیریزهراتهرانتهران

1715فیض الهامینیاسدالهتهرانتهران

15محمودامینیمتینتهرانتهران

15سید جعفرامینیسیده زهراتهرانتهران

1915محمدرحیمامینیانبهرامتهرانتهران

1815امیرعباسانصاری اصلبهارتهرانتهران

16علی اکبراورنگسهیالتهرانتهران

16ایرجایمانخانیهانیهتهرانتهران

1714رضاآبیارفاطمه ساداتتهرانتهران

16علیآریایی نیکفهیمهتهرانتهران

1715محمدآزادخواهغالمحسینتهرانتهران

202019علیرضاآزادخواه اصفهانیسپیدهتهرانتهران

1615قلیآسترکیانزینبتهرانتهران

17حمیدرضاآشتیانیزهراتهرانتهران
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1615ابراهیمآقا نسباکرمتهرانتهران

1715محمدحسینآقابگلوناصرتهرانتهران

16محمدعلیآقائیمهریتهرانتهران

2019مجیدباقرزادهمریمتهرانتهران

16محمدتقیبرزنونیکوثرتهرانتهران

18محمدهادیبرهان پناه صفیهتهرانتهران

15علیرضابشارتیاحسانتهرانتهران

1816محمدبطحائیزهرا ساداتتهرانتهران

14محمدحسنبنائیمحمدمهدیتهرانتهران

16غالم حسنبهرام پوریآزادهتهرانتهران

1615جاللبهمنیساراتهرانتهران

201817امیربیک وردیوحیدتهرانتهران

1514جوادپشامیمحمدتهرانتهران

-کرمعلیپورامامیساراتهرانتهران

-16محمدحسنپورشمسیانپروینتهرانتهران

171414علیپورعبدالهمهشیدتهرانتهران

1714محمدعلیپورفالطونسامانتهرانتهران

14الیاسپورنقیسحرتهرانتهران

1615ابراهیمپیرحسینلوزینبتهرانتهران

1615محسنپیرهادیالههتهرانتهران

1515عبدالحسینپیریائیسمیهتهرانتهران

14حبیبتجربه آموزمیناتهرانتهران

15حمیدرضاجاهدنیامهدیستهرانتهران

14محمودجدی نیاشهربانوتهرانتهران

14محمد اسماعیلجراحعلیتهرانتهران

1715مصطفیجعفری نژادمحمدحسینتهرانتهران

15حمیدجوادی ترنم ساداتتهرانتهران

17غالمرضاجیریایی شراهیمتینتهرانتهران

15عباسچراغیسهیالتهرانتهران

171715حسینچگینیمهدیتهرانتهران

14محمدحاجی حسنهوشنگتهرانتهران

14عباسحدادی همایونزهراتهرانتهران

17عظیمحسنوندسمیهتهرانتهران
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16سعیدحسینیفاطمه ساداتتهرانتهران

16اسدالهحسینی سیاهدشتی مریمتهرانتهران

15منصورحسینی یمغانیسیداحسانتهرانتهران

16علی نقیحصنی فتیدهفاطمهتهرانتهران

-حمیدحنیفه زاده مرندیمرضیهتهرانتهران

19اسرافیلحیدرپورمحمدتهرانتهران

16محمدولیخادم حسینیمریمتهرانتهران

16جعفرخادمیمحسنتهرانتهران

1614عبدالهخالقیملیکاتهرانتهران

17رشیدخان گلی نژادزهراتهرانتهران

14علیخداویسیلیالتهرانتهران

16حسینخرم وثیقفاطمهتهرانتهران

17حسینخسرویسودهتهرانتهران

1818گل محمدخلیلی نوشهرمسعودتهرانتهران

181616علی اکبرخوش نیت محبوبهتهرانتهران

18ناصرخونساریمژدهتهرانتهران

15ابراهیمداداش زادهامیرارسالنتهرانتهران

16احمدداودیسونیاتهرانتهران

-محسنداودیمنصورتهرانتهران

14عطاالهدبیریسهیالتهرانتهران

1714حسندست شستهشهنازتهرانتهران

15عبدالهدهقانسیده ملیکاتهرانتهران

1914بهرامذوالفقاریعلیتهرانتهران

14جمالرام بجندیمائدهتهرانتهران

1814خسرورجبیسیمینتهرانتهران

15مهدیرجبی وحیدالههتهرانتهران

1814رمضانرحمانیشیرینتهرانتهران

1915محمدرضارحمتیلیالتهرانتهران

1717علیرحیم زادهمعصومهتهرانتهران

15اسالمعلیرحیمیبهنازتهرانتهران

1915طرالنرستگاررجبتهرانتهران

1715محمدباقررسولی مطلقمریمتهرانتهران

1615ایمانعلیرشوندمحمدتهرانتهران
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17حسینرضابنده لوفاطمهتهرانتهران

20محمدرضارضایینجمهتهرانتهران

1815اصغررضوانی راداکرمتهرانتهران

17سعیدرضویشکیبا ساداتتهرانتهران

201716طهماسرمضان زاده نمینفریباتهرانتهران

-1715نصرت الهرمضانیاحمدتهرانتهران

1614علی اکبررنجبریلداتهرانتهران

19محمدعلیرهنمامریمتهرانتهران

1514منوچهرروحانیتکتمتهرانتهران

1414محمدعلیروحانیمبیناتهرانتهران

16رضاروستائی مقدمساریناتهرانتهران

15خلیلروشنائیمحسنتهرانتهران

18علیرضاریاحی نورینرگستهرانتهران

15رحیمریاضتیمرضیهتهرانتهران

201717ناصررئوفیامیرمسعودتهرانتهران

18گرامزارعلیالتهرانتهران

14غالمحسینزرندیابوالفضلتهرانتهران

1414حسینزرین چنگطوبیتهرانتهران

2016غالمحسنزمانیملیحهتهرانتهران

1815محمودزمانی زادهالهامتهرانتهران

1915شهرامزینالی فردامیرحسینتهرانتهران

1816داودسادات کیائیسیدمرتضیتهرانتهران

1514امیرساالرینسرینتهرانتهران

1615کاظمسپهریدانیال تهرانتهران

-قنبرسرلکفتانهتهرانتهران

1715علی اکبرسعادتحسنتهرانتهران

17سعیدسعیدیمهدیتهرانتهران

14حیدرسهرابیامینتهرانتهران

14بیرامعلیسیاحت مرادیسمیهتهرانتهران

201917اصغرشاددلعلیرضاتهرانتهران

1717رضاشادکامرکساناتهرانتهران

17حمیدرضاشاطری محمدآبادیامیرطاهاتهرانتهران

141414داودشاملوفریباتهرانتهران
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181614فیض محمدشاهقاسیمحمدعلیتهرانتهران

-ناصرالدینشررتیمورتاشمژگانتهرانتهران

181817محمدشرفیمرتضیتهرانتهران

14عباسعلیشرفیمنصورهتهرانتهران

14شعبانعلیشریفی بروجردیزهرهتهرانتهران

-1414مهدیشعبانیمهسانتهرانتهران

14علیشکیبایی فرمحمد حامدتهرانتهران

151515تقیشوشتری هاابوالفضلتهرانتهران

-فرشیدشیخی سینیفرنگیستهرانتهران

-مسعودشیرازی فراشاهمائدهتهرانتهران

15رحمانشیریراحلهتهرانتهران

14محمدصادقنرگستهرانتهران

15محمدباقرصادقیحبیب الهتهرانتهران

1615خیرالهصادقیان مستان آبادزهراتهرانتهران

18اسماعیلصالح آبادیرضوان ساداتتهرانتهران

1917محمدحمیدصالح تاشامیرحسینتهرانتهران

18نصرالهصباغیانفاطمهتهرانتهران

16یوسفصدیق زندهمریمتهرانتهران

1414علیصفائی فرعزتتهرانتهران

15اسدالهصیدسیدرضاتهرانتهران

1616حبیب الهطالعی نوینطاهرهتهرانتهران

-1515اصغرطاهری پویاعلیتهرانتهران

17محمودطریقیمریمتهرانتهران

-1616غالمحسینطهورائیفاطمهتهرانتهران

1614فرج الهطور سواد کوهیفرنازتهرانتهران

14حسینعالی طبعساراتهرانتهران

19غالمحسینعالیخانیمجیدتهرانتهران

18رسولعباسیمریمتهرانتهران

1514خدامرادعباسیپروینتهرانتهران

1614محسنعبدالهی سخامحمدحسنتهرانتهران

201916عبدالرضاعسکراسماعیلتهرانتهران

1414محمدعلیعطری نژادافسانهتهرانتهران

-یوسفعظیم لوی شانجانیهادیتهرانتهران
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1614محمدعظیمیفاطمهتهرانتهران

18حسنعالءالدینیحمید رضا  تهرانتهران

18علی اکبرعلی مددیمریمتهرانتهران

14حسینعلیزادهصادقتهرانتهران

1714حسنعلیئیمعصومهتهرانتهران

16محمدعیسی بیگینرگس ساداتتهرانتهران

1717غالمحسینعیوضیحامدتهرانتهران

1414حبیبغریب طولیزیباتهرانتهران

1514بیرامعلیغفاری قدسفاطمهتهرانتهران

1614میراحمدغالمیانیستهرانتهران

17محمدرضافتح الهمصطفیتهرانتهران

17ابراهیمفتح آبادیالیاتهرانتهران

-علی اکبرفخردوزدوزانیسیماتهرانتهران

15حمیدفراستیشکیالتهرانتهران

1615محرمفرجیمریمتهرانتهران

1716ناصرفرمانیپاکیزهتهرانتهران

16علی اکبرفیض ابادیمائدهتهرانتهران

1514جمشیدقادر احمدیرومیناتهرانتهران

15منصورقاسمییکتاتهرانتهران

1514پرویزقاسمی حصاریکبریتهرانتهران

15پرویزقدوسی ساحلیخدیجهتهرانتهران

1818عین الهقرقائیصغریتهرانتهران

191916محمدعلیقرمز چشمهفاطمهتهرانتهران

1716سهرابقریشیمحمدسجادتهرانتهران

1817سهرابقریشیمحمدمهدیتهرانتهران

14هتب الهقنبریناصرتهرانتهران

17رسولکاظمیسونیاتهرانتهران

16عبدالعلیکاکوالریمیعلیتهرانتهران

16رضاکرمیسمیراتهرانتهران

181614محسنکریمخانی فردامیر حسینتهرانتهران

17منوچهرکریمی سرابسانازتهرانتهران

14ابوالقاسمکشفیاکرمتهرانتهران

14سروشکشفیعاطفهتهرانتهران
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-علی اصغرکوشکیبیتاتهرانتهران

16حمزهگل بابایینازنینتهرانتهران

17محمدرضاگل محمدیمحدثهتهرانتهران

1615احمدگلستانیلیالتهرانتهران

-1614صادقگودرزیعلیرضاتهرانتهران

14محمدرضاگودرزیفریماهتهرانتهران

14مرتضیلقمانینگارتهرانتهران

1717محمدرضامتولیالهه الساداتتهرانتهران

15هادیمجتهدیمریمتهرانتهران

1615کیومرثمحرابی ساریایرانتهرانتهران

15کریممحمدگنجیحنانهتهرانتهران

15محمدمهدیمحمودیانمحمدمتینتهرانتهران

1815ماشا الهمخبریان نژادفیروزهتهرانتهران

15جلیلمرادنژادمریمتهرانتهران

14محمدجعفرمسیبی پورنرگستهرانتهران

1817علی اصغرمعصومیمحمدتهرانتهران

1714مصطفیمفتخری الجوردیساراتهرانتهران

181515قاسممقدم فراحمدتهرانتهران

14زین العابدینملک محمدیطاهرهتهرانتهران

1714علی اکبرملکیمحیاتهرانتهران

161614سیدمحمودمنصوریسرورتهرانتهران

15مهدیمهدویشهربانوتهرانتهران

14علیمهدوی نژادمریمتهرانتهران

18فیروزمهردادیمهرانتهرانتهران

-1816سید حسنموسویسیدامیررضاتهرانتهران

14میر قادرموسویمینا تهرانتهران

-سیدحمیدموسوی شوارسیدادریستهرانتهران

14سلمانموسوی کنگرشاهیژیالتهرانتهران

15یاورموسوی گرمارودیسیدمجتبیتهرانتهران

171515جلیلموالییعلیتهرانتهران

-حبیبمولوی نارابدیناتهرانتهران

15محمدرسولمیرحسینیسیده مائدهتهرانتهران

19حسنمیرزاییخدیجهتهرانتهران
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15مهدیمیرزائی مالیریمهردادتهرانتهران

1615محمدحسینمیرسپاسیمحمدعلیتهرانتهران

1715رضاقلیمیری رامشهمعصومهتهرانتهران

-رحمت الهناخدامائدهتهرانتهران

1614فتحعلینادریزهرهتهرانتهران

17امیرحسیننادرینعیمتهرانتهران

14مجیدنثاری مقدممحدثهتهرانتهران

1514فردیننجفیحمیدهتهرانتهران

181814عبدالمطلبنجفیمهدیتهرانتهران

191916علیندرلوجوادتهرانتهران

14اسمعلینصیری ورزقانیمرضیهتهرانتهران

-رضانقدی وندمیناتهرانتهران

14محمدنورمحمدیمیتراتهرانتهران

181717غالمرضانوروزنیاحسنتهرانتهران

15محمدابراهیمنوروزیمعصومهتهرانتهران

16احمدنوروزیهلیاتهرانتهران

15ایمانعلینوروزیایلیاتهرانتهران

15علی اکبرنوریامیدتهرانتهران

181616حسننیازیمحمدرضاتهرانتهران

17حسیننیازیزهرهتهرانتهران

17احدنیکاناحسانتهرانتهران

181515علینیکبختطاهرهتهرانتهران

15ابراهیمهدایتیعرفانتهرانتهران

-15سلیمانهرورانیزینب تهرانتهران

1814وفاییسمیهتهرانتهران

16حسنیزدانیاعظمتهرانتهران

1815امیرحسینیغمائیانالهامتهرانتهران

1715امرالهیوسفیمنیرهتهرانتهران

17حسنعلی علی جانیاشرفدماوندتهران

1917صادقآهنگریآرزودماوندتهران

17هادیبهرامیعلیرضادماوندتهران

17رمضانجلیلی رادمسعوددماوندتهران

18ناصرچهره افروزفاطمهدماوندتهران
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16مجتبیحاجیانپریادماوندتهران

1717حسنحاجیانمحمددماوندتهران

1918رضاحدادیان نائینیحسیندماوندتهران

17احسانحسینیستایشدماوندتهران

15علیخزاعلمحمد حسیندماوندتهران

16فاضلخزاعلعلیدماوندتهران

1815علی اکبررحیمیرامیندماوندتهران

15داریوشرضائیسوسندماوندتهران

1515حمیدرضاریاحیعلیرضادماوندتهران

19داودصفریعلیدماوندتهران

18ذبیح الهعرب سرهنگیاعظمدماوندتهران

16تورجعالئیحسیندماوندتهران

1916حسینقرائیمریمدماوندتهران

17اسماعیلمختاریمحبوبهدماوندتهران

18غالمعلیمهدوی پورالیاسدماوندتهران

17مجیدنهاوندیدرسادماوندتهران

16محمودنوحیمائدهدماوندتهران

16رضانوری مقدمفاطمهدماوندتهران

18مرتضیبیاتمحسنرباط کریمتهران

17اصغرمتحیرپسندحسینرباط کریمتهران

16محرممالییآرینرباط کریمتهران

15اسحقناصریعلیرباط کریمتهران

15باقرندرلونیمارباط کریمتهران

17احمدنوریمریمرباط کریمتهران

16علیرضاروحیمحمدرضارباط کریمتهران

16قاسمبهارلوفاطمهرباط کریمتهران

-علیمهمنی مقدمامیررباط کریمتهران

15سیدرضاعباچیسیدعلیرضارباط کریمتهران

16محمداتفاقی الهام ریتهران

15ولیاکبری قدرت ریتهران

16محمدامینی حامد ریتهران

-محسنآزردهپریا ریتهران

16علیرضاباقری زینب ریتهران
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171514سید حسینپنج تنی عاطفه سادات ریتهران

18احمد قلیجهانگیری مجتبی ریتهران

18تقیچایلو علی ریتهران 

14ابوالقاسمخانقلی مشکاتریتهران 

15مهدیخوش نظر فاطمه ریتهران 

15احمدداستانی عباس ریتهران 

1815نور علیدهنوی علی  اوسط ریتهران 

-محمدرسولیسمانه ریتهران 

14قاسمسیفی آمنه ریتهران 

17محمدضعیفی کوثر ریتهران 

18حسینعلیعمویی سمیه ریتهران 

15احمدغالملو یاس ریتهران 

18شکر خدافرحی شیما ریتهران 

16رضی الهقلی پور سمیه ریتهران 

-حسنکاظمی مجتبی ریتهران 

181514صفر علیکیمیا تبار بهنام ریتهران 

15مجیدمحمدی غزل ریتهران 

14نقیمیرزایی فرزانه ریتهران 

14بایرامولی اقدم مهربانیسارا ریتهران 

15حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران 

15رضااحدینرگس شهرقدستهران 

14علی اصغراحمدینداشهرقدستهران 

1816رضااسدییلداشهرقدستهران 

14اصغربابازادهزهراشهرقدستهران 

19عبدالهپژوهیدهاسالمشهرقدستهران 

18شیرعلیجاللیفائزهشهرقدستهران 

14حمزه علیجهانگیریمبیناشهرقدستهران 

15حسینجودکیام البنینشهرقدستهران 

-غالم حیدرحیدریخجستهشهرقدستهران 

15اسماعیلخاکبازامیرحسینشهرقدستهران 

14اسماعیلخاکبازستایششهرقدستهران 

18ابراهیمخرسندفتانه شهرقدستهران 

15سرخوشدولتخواهنصیبهشهرقدستهران 
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1815حمیدرضارحمانیمحمدشهرقدستهران 

15جعفررسولیهستی شهرقدستهران 

-علیسعادتینازنینشهرقدستهران 

14مرتضیسلیمانیمهدیشهرقدستهران 

17رمضانعباسیزلیخاشهرقدستهران 

15رمضانعباسیسمیهشهرقدستهران 

14اسماعیلعبدینرگس شهرقدستهران 

14اسماعیلعبدینسترنشهرقدستهران 

14کیاعیسی زادهزینبشهرقدستهران 

1715قربانعلیفغانیکبریشهرقدستهران 

1815رمضانعلیفهیمی راد رضاشهرقدستهران 

15یحییکرمیالناشهرقدستهران 

1915حیات الهگلشنیفاطمهشهرقدستهران 

14رمضانعلیمحمدی نژادرقیهشهرقدستهران 

17داودمقدممعصومهشهرقدستهران 

15امیدعلیمقدمفاطمهشهرقدستهران 

191615علیملکی مقدممحمدوحیدشهرقدستهران 

1714رضامهبودیسمیهشهرقدستهران 

17بهروزمیارکیانیحسینشهرقدستهران 

181615ابراهیممیرزاییمرتضیشهرقدستهران 

17صدقلینغمههانیهشهرقدستهران

18ملکنوذری پرت کوهنسیمشهرقدستهران

15شهرامنورمحمدیعلیشهرقدستهران

15کرمعلیهرمزبخشحانیهشهرقدستهران

14علی محمدادیبیاننیماشهریارتهران

16علیرضااسالمیحدیثشهریارتهران

16وحیدبابازاده بنفشه ورقمهرانشهریارتهران

16مهرانبرار خاصیپاراسا شهریارتهران

15حسینپهلوان پور جوشقانیعلی رضاشهریارتهران

14علیرضاپیشهمه سینشهریارتهران

1816محمدرجبیسوناشهریارتهران

-داوودرستم خانیپارسا شهریارتهران

18رضارضایزهراشهریارتهران
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17امیرسیاهیایلیاشهریارتهران

1616قربانشعبانیمحمد متینشهریارتهران

16رضاشعبانیمرتضیشهریارتهران

16محبوبشمسی پور شهین شهریارتهران

14محمدشهبانیرضاشهریارتهران

191716عبداهللعبداهلل زاده بغالنیعبدالمیر شهریارتهران

14فرج اهللفریدیزهراشهریارتهران

14فرج اهللفریدیلیالشهریارتهران

1815محمد صادقکرمیابوالفضلشهریارتهران

181615علیکرمیحمیدهشهریارتهران

181714محمودکریمیانلیالشهریارتهران

16عباسمردانه اصل سهزابیابوالفضلشهریارتهران

1818علی8سید مفیدی طباطباییمجتبیشهریارتهران

17سید حسینمیر باقریریحانه سادات شهریارتهران

15نبیانصاری فردسکینه قرچکتهران

14رحمنبابائی فرفرشتهقرچکتهران

19خالدپرهیزکارمرضیهقرچکتهران

-تقیتاجیکمهر انگیزقرچکتهران

15علیحسینیفائزهقرچکتهران

18حسیندانشمند مهربانیسعیدقرچکتهران

16محمد رضارحیمیمبیناقرچکتهران

20حسینرضاییزهراقرچکتهران

19حسینرضاییمهدیقرچکتهران

17فرهادزاد حسنهانیهقرچکتهران

18عبد الغفارسلطانیاسماءقرچکتهران

17حسنشهبازیعطیهقرچکتهران

14حسینشهبازیفاطمهقرچکتهران

15نوروزصدریمعصومهقرچکتهران

17حسینطبسییگانهقرچکتهران

14رضاعافیشفاطمهقرچکتهران

16محمدعلیدادیصباقرچکتهران

14مرتضیعلیزادهمحمدقرچکتهران

17نجفقلیفرهمندثریاقرچکتهران
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15جاللقاسمیعرفانقرچکتهران

16محمد حسینکمره ایعلیرضاقرچکتهران

14رضا قلیکنعانی احمد بیگلومعصومهقرچکتهران

16جوادگلستانیمحمد طاهاقرچکتهران

18بهمنمحتشممهدیقرچکتهران

15محمدمحمودییکتاقرچکتهران

16حسنمرادیآتناقرچکتهران

17عبادالهموالنزهراقرچکتهران

17ایمانعلینجفیعلیقرچکتهران

15محرمنصیریمحدثهقرچکتهران

15محمدوکیلیالیاقرچکتهران

14سعیدهاشمیسانازقرچکتهران

1815داوودبختیاریالههمالردتهران

1715داوودبختیاریعباس مالردتهران

1414حسینبیرامیمنیرهمالردتهران

1816سبزعلیحکیمیسانازمالردتهران

1716تقیرضاالههمالردتهران

15عباسرنجبرمحمدصدرامالردتهران

202017منوچهرطهرانی زادهحامدمالردتهران

1614خدادادعظیم پورمعصومهمالردتهران

15فرج اهللغالمی آهنگرانعطیه مالردتهران

-16رضافردوسیامیرمالردتهران

17محمدحسینمرادییوسفمالردتهران

16علیرضاابراهیمی سید مجیدواحد امام علیتهران

16علیرضاابریحوریهواحد امام علیتهران

1715علی اکبرتوکلی دوستهانیه واحد امام علیتهران

1815ابراهیمتیمور اردبیلیسمیراواحد امام علیتهران

1815محمد صادقجاسب الهام واحد امام علیتهران

16قاسمجهانی نسب فاطمه واحد امام علیتهران

1716ابوالفضلحبیبی لیالواحد امام علیتهران

16محمدخردجوامیراحمدواحد امام علیتهران

1716ولیدارابی آمنهواحد امام علیتهران

-1716حسینعلیدرخشانی پورمصطفی واحد امام علیتهران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1717یداهللرجایینصراهلل واحد امام علیتهران

16عبدالکریمرجبی فرشته واحد امام علیتهران

15عباسرخشا حقانسیه واحد امام علیتهران

1715حسینشاکریریحانه واحد امام علیتهران

20جعفرشیدایی آشتیانی محمدواحد امام علیتهران

14محمد تقیعابدی فاطمه واحد امام علیتهران

1914غالمحسینعابدینی کهنموییزهرا واحد امام علیتهران

1818محمدفتح الهی ملیحهواحد امام علیتهران

1715محمودفراهانی معصومه ساداتواحد امام علیتهران

171614محمدقاسم آبادی معصومه واحد امام علیتهران

181715ناصرکابلی نازنینواحد امام علیتهران

171514صفرکارگرمرضیه واحد امام علیتهران

16رامینکرمییلدا واحد امام علیتهران

17محمد حمیدکریم نیازهرا واحد امام علیتهران

15محمد حمیدکریم نیامحمدرضاواحد امام علیتهران

15محمودکریمی نژادشهالواحد امام علیتهران

-15محسنکلهرایلیاواحد امام علیتهران

14حسینعلیکیانی فردسعید واحد امام علیتهران

17رضاگلپور محمدجوادواحد امام علیتهران

1715مهرانگیلمهدی واحد امام علیتهران

15اسدالهمحمدی منیره واحد امام علیتهران

16فریدالدینمشایخی محمدرضا واحد امام علیتهران

161515نادرنیرومندزهرا واحد امام علیتهران

14محمدنیک بختمحسن واحد امام علیتهران

14علیبدلیانزهراواحد انقالبتهران

17محمدکاظمبشارتی گیویفاطمه واحد انقالبتهران

14مرتضیبالغت نیافریده واحد انقالبتهران

191717آقاجوادبهشتیزینب ساداتواحد انقالبتهران

16احمدبیابانیحانیه واحد انقالبتهران

16غالمعلیپورحسن مهرباننغمه واحد انقالبتهران

1714رضاجعفریاحمدرضاواحد انقالبتهران

15اصغرجعفریمریم واحد انقالبتهران

1614منصورجوادیزینتواحد انقالبتهران
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1616محمدچیت سازسعیدواحد انقالبتهران

1716اسماعیلحاجی خان میرزاییمهساواحد انقالبتهران

191818موسیحسن زادهزهراواحد انقالبتهران

17سیدمهدیحسینیفرنازواحد انقالبتهران

1817محمدرضاخالقیطهوراواحد انقالبتهران

181817عباسخانجانی خانیمحمد حسین واحد انقالبتهران

15وحیدخانوادگینویدواحد انقالبتهران

161616داودخوشنویسانمحیاواحد انقالبتهران

151514ناصردادخواه چیمهعباسواحد انقالبتهران

17علیرستخیزپایدارآرینا واحد انقالبتهران

181616غیب الهرضاییمحمد واحد انقالبتهران

1615محمودرفیقیمحدثه واحد انقالبتهران

15اکبررمضانیفائزه واحد انقالبتهران

15سید مهدیزمانی علی آبادیزهرا ساداتواحد انقالبتهران

14سید علیسعادتراضیهواحد انقالبتهران

18حجت الهسمیعیفرزانه واحد انقالبتهران

14محمدشکیبا منشفریده واحد انقالبتهران

14حسنشیدائی اردستانیسودابه واحد انقالبتهران

18ابوالقاسمشیرمحمد لواسانینسیم واحد انقالبتهران

1815اسفندیارصدوق  پرالقیمریم واحد انقالبتهران

18علیقائم مقامیشکوه ساداتواحد انقالبتهران

16افشینکاظمیرومیناواحد انقالبتهران

1815علیرضالبیبیانامیر واحد انقالبتهران

1815مظاهرلهراسبیالههواحد انقالبتهران

17ابراهیممحمدیسعیدواحد انقالبتهران

181515محمدیپرینازواحد انقالبتهران

1817محمدابراهیممهدی دماوندیزهراواحد انقالبتهران

18سید محمدرضاموسوی نژادسید مرتضیواحد انقالبتهران

16عباسمیرزاییسپیده واحد انقالبتهران

16نادریمرضیه واحد انقالبتهران

16ابراهیماحدزادهنگارواحد پردیستهران

16علیآخوندیمحمدمهدیواحد پردیستهران

18یحییحسین زادهریحانهواحد پردیستهران
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17مهدیبنی اسدیعلی اکبرواحد پردیستهران

16مهدیوفاجوفردمریمواحد پردیستهران

1414حمیدرضاابوالحسنیمهدیهواحد پردیستهران

1414مصطفیهمایونیمهنازواحد پردیستهران

14منوچهرحقیقیسروشواحد پردیستهران

14چهانگیرقربانیمطلبواحد پردیستهران

15عباساسماعیل پورآتناواحد پونکتهران

201817مصطفیپریزادبهزادواحد پونکتهران

1917داداشچراغیسیماواحد پونکتهران

1817غالمحسینخانعلیزادهفاطمهواحد پونکتهران

171618حسینعلیخوشنودی فردمژگانواحد پونکتهران

1514حسیندولیرادینواحد پونکتهران

15مجتبیرشادفائقهواحد پونکتهران

15مجیدسورانیکوثرواحد پونکتهران

2018محمداسماعیلشکیبامرضیهواحد پونکتهران

1614نجاتشهبازی الموتیفائزهواحد پونکتهران

1716جوادصابررقیهواحد پونکتهران

1917احمدصادقیسپهرواحد پونکتهران

1918ناصرصدرائیحریرواحد پونکتهران

16حسینعسگریسحرواحد پونکتهران

17عبداهللعلی جماعتمهدیواحد پونکتهران

2018علیفرزانهاسماعیلواحد پونکتهران

1715محمدکریمیمرضیهواحد پونکتهران

16سیدسیزعلیمحمدیلیالساداتواحد پونکتهران

1817سیدحسینمختارشاهیبتول الساداتواحد پونکتهران

16محمدعلیمستوریرضاواحد پونکتهران

1815محمدسعیدنبویغزاله ساداتواحد پونکتهران

15محمدولی زادهیاسمن واحد پونکتهران

14مصطفیاحمدیهستیواحد جنت آبادتهران

17ابوالفضلاسحاقیزهراواحد جنت آبادتهران

201717بولوداسالمیانیونسواحد جنت آبادتهران

14محمد حسناسمعیلیمیناواحد جنت آبادتهران

1817نادراکبری جوبنیغزالهواحد جنت آبادتهران
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1615قلجاکبری ساروئیحکیمه واحد جنت آبادتهران

16مهرداداله وردیکسریواحد جنت آبادتهران

15اسرافیلاورنگیزهراواحد جنت آبادتهران

15عنایت الهبرخوردارینرگسواحد جنت آبادتهران

15حسینبقائینسترنواحد جنت آبادتهران

14پرویز پرویزیگلنازواحد جنت آبادتهران

14محمد رضاپهلوانیسمیه واحد جنت آبادتهران

14مجیدتواناحنانهواحد جنت آبادتهران

1515احمدپیشقدمجمیله واحد جنت آبادتهران

18محمد جواهریساقیواحد جنت آبادتهران

17محمد نبی خرمسحرواحد جنت آبادتهران

1715عباسخیریسیماواحد جنت آبادتهران

16عادلزارعی آبریزهیربدواحد جنت آبادتهران

171714داوودسلمانییحییواحد جنت آبادتهران

191716مجتبیسلیمیمرضیهواحد جنت آبادتهران

1815سید جمالشاه چشمه سیده زهرا واحد جنت آبادتهران

201818ولی الهشریفیکامیارواحد جنت آبادتهران

1916احمد شقاقی فرامرزواحد جنت آبادتهران

16محمد حسنصادقیفریدهواحد جنت آبادتهران

18قاسمعبدالوندمریمواحد جنت آبادتهران

181714محمدعزیزیاحمدواحد جنت آبادتهران

1816علی اصغرعسگریپوریاواحد جنت آبادتهران

14امینکاوسیسمیه واحد جنت آبادتهران

18ضرغاممحمد زادهمریم واحد جنت آبادتهران

1917علیمنصوریبهزادواحد جنت آبادتهران

1715سید محمد علیمیرحسینیسیده فاطمهواحد جنت آبادتهران

16مهدیمیرزائیانمرجانواحد جنت آبادتهران

14حسن نازک دستمهدیواحد جنت آبادتهران

18امید علینقدیابراهیمواحد جنت آبادتهران

1817مراد علی نقی زادهآسیهواحد جنت آبادتهران

191915حسینیاوریمسلمواحد جنت آبادتهران

15عباسیوسفلیمریم واحد جنت آبادتهران

16رضابصیری ثمرینروزیتاواحد جیحونتهران
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18حمیدخسروانیشادانواحد جیحونتهران

15محسنصبوریپیمانواحد جیحونتهران

15بهروزغالمیسعیدواحد جیحونتهران

1716محمودرضاسراجشاهین واحد جیحونتهران

1717محمدکاویانیمحسن واحد جیحونتهران

16علیمحمدآزادرضاواحد جیحونتهران

191914غالمرضامحتشمیزینبواحد جیحونتهران

192016اصغرنیکومرضیهواحد جیحونتهران

17علی اکبراحمد زاده میالد واحد دزاشیبتهران

14محسناحمدی   محمد مهدی واحد دزاشیبتهران

15احمداسدیانامیر حسین واحد دزاشیبتهران

16حسیناسفندیاری حامد واحد دزاشیبتهران

16داووداصفهانی سارا واحد دزاشیبتهران

1414جعفراله یاری هادی واحد دزاشیبتهران

1616حبیب الهالهی آتنا واحد دزاشیبتهران

14علی اصغرالیاسی شیرین واحد دزاشیبتهران

1516امیرامیر آبادی زهره واحد دزاشیبتهران

17حسینانجم شعاع نازنین واحد دزاشیبتهران

1715احمد آقاانصاری محمد علی واحد دزاشیبتهران

1715محمدرضاباقری لیال واحد دزاشیبتهران

15علیبحرینی لیال واحد دزاشیبتهران

-حسنبلوری فروزان واحد دزاشیبتهران

-حسینعلیپزشکی مژگان واحد دزاشیبتهران

14اسماعیلپگاه نادر واحد دزاشیبتهران

14محمدرضاگل صباغ احمدرضا واحد دزاشیبتهران

15محمدمبینی رحیم واحد دزاشیبتهران

1714حیدرمحبی ساناز واحد دزاشیبتهران

1614عباسمحمد حسن لیال واحد دزاشیبتهران

17عباسمحمد لو شبستری آیسا واحد دزاشیبتهران

14کاملمحمدزاده زهرا واحد دزاشیبتهران

15علیرضامحمودی روژان واحد دزاشیبتهران

16مسعودمشهدی مریم واحد دزاشیبتهران

16ابراهیممعظمی نیا عاطفه واحد دزاشیبتهران
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191817مسعودمنبری صدرا واحد دزاشیبتهران

1614محمدمهدی زاده مهرزاد واحد دزاشیبتهران

1615سید جالل الدینموسوی لیال واحد دزاشیبتهران

14سید محمدمیر فصیحی فاطمه سادات واحد دزاشیبتهران

1815امیررضامیرزائی اسماء واحد دزاشیبتهران

14عطا الهنایبی سپهر داد واحد دزاشیبتهران

1615علی اصغرنریمانی ندا واحد دزاشیبتهران

17سید علینقیب سید فرهاد واحد دزاشیبتهران

1714حسیننکوئی مهدی واحد دزاشیبتهران

-مسعودواحد سارا واحد دزاشیبتهران

1414حبیب الهپور مطهر سجاد واحد دزاشیبتهران 

-محمد موسیتاج بخش معصومه واحد دزاشیبتهران 

16عادلتبری صنم واحد دزاشیبتهران 

15عباستجلی پورشادی واحد دزاشیبتهران 

14امیر حسینتخت روانچی امیر رضا واحد دزاشیبتهران 

-1614محمد ولیجعفر پناه عباس واحد دزاشیبتهران 

14آرشجعفر کریمی آوین واحد دزاشیبتهران 

1615کامرانجعفری نژاد راحین واحد دزاشیبتهران 

14سید محمودجمالی بخش سید علی واحد دزاشیبتهران 

17محمد هادیجهانبانی افروز واحد دزاشیبتهران 

14عمیدحسامی منیبا واحد دزاشیبتهران 

14سید علیحسینی سید مبین واحد دزاشیبتهران 

14رضاحق بین توتونچیمحمد ایلیاواحد دزاشیبتهران 

1514سید حسنخاکسار سید جواد واحد دزاشیبتهران 

1716عباسخرد رنجبر زهره واحد دزاشیبتهران 

17حسینخسروی مریم واحد دزاشیبتهران 

1514علی اکبرخیر خواهنیکو واحد دزاشیبتهران 

14حسندرستکار زاده ملیکا واحد دزاشیبتهران 

14محمودراز قندی سمیه واحد دزاشیبتهران 

14محمدرحمتی فریباواحد دزاشیبتهران 

15محمد حسینرحیمی فاطمه واحد دزاشیبتهران 

14سید محمودرشیدی فرد سکینه ساداتواحد دزاشیبتهران 

باطلباطلباطلاحمدرضائیالهه واحد دزاشیبتهران 
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15جعفررضائی نیره واحد دزاشیبتهران 

16محمدرفعتی رویا واحد دزاشیبتهران 

باطلباطلباطلداریوشرمضانی زهرا واحد دزاشیبتهران 

171614ابوالفضلرهنما غالمحسین واحد دزاشیبتهران 

-قاسمروحانی عارفه واحد دزاشیبتهران 

14کامرانرئیسی ایلیا واحد دزاشیبتهران 

14سیروسسبزوارسعادت واحد دزاشیبتهران 

-محمد حسینسعیدی اعظم واحد دزاشیبتهران 

14محمد هانیسید جاللی عسل واحد دزاشیبتهران 

15مجتبیشایسته اصل محمد فواد واحد دزاشیبتهران 

1614حسینصانعی مژگان واحد دزاشیبتهران 

15صفرعلیصائمی راد مریم واحد دزاشیبتهران 

14حسینصفاری امیر بهادر واحد دزاشیبتهران 

14مجتبیظفرمقدمپیمان واحد دزاشیبتهران 

14محمدعبدالحسینی مریم واحد دزاشیبتهران 

14محمودعبدالهی نمین یلدا واحد دزاشیبتهران 

14علیعسگریان فاطمهواحد دزاشیبتهران 

191919سید عیسیعمادی سید محمد واحد دزاشیبتهران 

16خلیلغازی بیات رویا واحد دزاشیبتهران 

16صفر علیفتحی عباس واحد دزاشیبتهران 

16علیفتوحی فرناز واحد دزاشیبتهران 

19سعیدفرجی فاطمه واحد دزاشیبتهران 

1716حمیدقاضی زاده محیا واحد دزاشیبتهران 

17رضاقرائی فرینوش واحد دزاشیبتهران 

14اصغرقره گوزلوفرزانه واحد دزاشیبتهران 

16علیکاشانی وحید زهرا واحد دزاشیبتهران 

16علیکریمی محمد یوسف واحد دزاشیبتهران 

15یوسفکماسی زهراواحد دزاشیبتهران 

18علیامیدی پورمعصومهواحد رسالتتهران

1614احمدرضاجابریمریمواحد رسالتتهران

181515هوشنگحیدریسولمازواحد رسالتتهران

191515مرتضیداودیاحسانواحد رسالتتهران

171414محمدرضادلبخواهمریمواحد رسالتتهران
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1915محمدرضاساالری حشمتنازنین واحد رسالتتهران

171616مرادعلیسپهوندفریباواحد رسالتتهران

1614جهادسفالیی زادهزهرهواحد رسالتتهران

17حسینسلیمانی ملکانناصرواحد رسالتتهران

1715حسینطاهری نیاامیدواحد رسالتتهران

16بیوک آقاعالییمهدیواحد رسالتتهران

14غالمحسینگوهریسپیدهواحد رسالتتهران

1714رضامحسنینفیسهواحد رسالتتهران

1715نادرمرادی طادیاعظمواحد رسالتتهران

16ناصرمکفیمرضیهواحد رسالتتهران

16علیمنوچهریفهیمهواحد رسالتتهران

1717ابوالحسنمودتعلیواحد رسالتتهران

17محمودمیرزاییاکرمواحد رسالتتهران

1715ابراهیمنصرآزادانینازنین واحد رسالتتهران

1816ذبیح اهللهمتی مهرآبادیمژگانواحد رسالتتهران

201815منوچهراحمدیسروش واحد شرقتهران

16هادیاسالم پرستمریم واحد شرقتهران

15اکبرآفرینشسمیراواحد شرقتهران

15محمدحسنپوربافرانیمحمدواحد شرقتهران

1614مهدیحاجی حسین مریم واحد شرقتهران

14حسینعلیحاجی سلطانیاحمدواحد شرقتهران

14علیخدادوستنسترن واحد شرقتهران

19علی اصغرخدریمریم واحد شرقتهران

1916سیفعلیدرداییروح انگیزواحد شرقتهران

18علی بخشرحیمیزهراواحد شرقتهران

14احمدرضاییمحمدواحد شرقتهران

15سیدهادیرییس زاده بجستانیالهام واحد شرقتهران

-سیف علیزاهدی پورمسعودواحد شرقتهران

16مصطفیسردارآبادیپانیذواحد شرقتهران

171814اباسلتسلیمانیمحمدواحد شرقتهران

15ذکریاشجاعخدیجه واحد شرقتهران

1817علی رضاشریعت  پناهالههواحد شرقتهران

16حسنشعارفاطمه واحد شرقتهران
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1816امرالهشمساییالهام واحد شرقتهران

201815مرادعلیشهبازیبهمن واحد شرقتهران

181614مجیدصامتنازنین واحد شرقتهران

-مجیدطاهرپورعلیواحد شرقتهران

17محمدعابدی مرویلیسجادواحد شرقتهران

1715حسنعطاییزهراواحد شرقتهران

-1614محمدانورعظیمیمحمداخترواحد شرقتهران

17ربعلیعلی زاده عبدالجبارمرتضی واحد شرقتهران

16محمدمهدیعلی کاشانینیالواحد شرقتهران

1916حسینفاضلیمنصورهواحد شرقتهران

16علی همتقاسمیسیماواحد شرقتهران

16علیرضاقاسمی صبورعارفه زهراواحد شرقتهران

15علیرضاقربانی دستگردفاطمهواحد شرقتهران

17ولی الهکاظمیعلی اصغرواحد شرقتهران

-علیکثیریحمیده واحد شرقتهران

15علیکوه کن سیمین واحد شرقتهران

15سیدعباسگلچین زهراساداتواحد شرقتهران

181514محمدعلیگیتی روانالههواحد شرقتهران

18عبدالهمبشریمحمدحسینواحد شرقتهران

161614مرتضیمحمدیفرانک واحد شرقتهران

17محمدعلیمحمودی ساریمهدیه واحد شرقتهران

18محمدعلیمظهری خرقمرضیه واحد شرقتهران

14احمدمقیسهعلیواحد شرقتهران

191614شعبانمقیم نژاد سرحمامیاحمدواحد شرقتهران

15ضیانوبختیشمس الدین واحد شرقتهران

17عزت الهنوری نیارکیسعیدواحد شرقتهران

14جوادنیکخواهنرگس واحد شرقتهران

17محمدابراهیمهمتیهومنواحد شرقتهران

-15محمدحساسحمیدرضاواحد فرمانیهتهران

181714حمیدرضاشیخانآتناواحد فرمانیهتهران

16قمرعلیرحیم اصفهان زادهمهنازواحد فرمانیهتهران

-حسیننوروزی نوینمرضیهواحد فرمانیهتهران

19داوداحمدی نژادبنت الهدیواحد قلهکتهران
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191918محمدعلیبزم شاهی اصفهانیحمیدواحد قلهکتهران

17مصطفیپاشاییمهسا واحد قلهکتهران

181514سید محمدثابت زادهگیتیواحد قلهکتهران

171614محسنصادقیمژده واحد قلهکتهران

-منصورصالحی شمسدل آرا واحد قلهکتهران

1715اسماعیلصدفیپیام واحد قلهکتهران

181614عبدالحسینعباسعلی خمسهمریم واحد قلهکتهران

15سیدابراهیمعلمی حسینیسیدالیاسواحد قلهکتهران

1814علی اکبرفرحانی فرنرجسواحد قلهکتهران

16محمدحسینقربان زادهعلیرضاواحد قلهکتهران

191814رجبعلیکامیاب رجبیالههواحد قلهکتهران

14ابوالقاسمکشوریمنیرهواحد قلهکتهران

202019حسنگلپایگانیعلی واحد قلهکتهران

201916سیدمحمدرضاموسویانسیده ملیکاواحد قلهکتهران

191816قاسمنظرییاسرواحد قلهکتهران

16احمداشتری زهرا واحد قیطریهتهران

181717مصطفیحسینیدیاناواحد قیطریهتهران

16کورشحقیپارمیسواحد قیطریهتهران

181717عبدالهذاکرینسمانهواحد قیطریهتهران

15فرهادسلطانیرخسارهواحد قیطریهتهران

1615مصطفیشاه میرزامرضیهواحد قیطریهتهران

16عبدالکریمشریف نیاریتاواحد قیطریهتهران

181717شاه مرادعلی پور سیروس  واحد قیطریهتهران

1816کریمقاسمیمحمدرضا واحد قیطریهتهران

171515محمدکاریزیفرینوشواحد قیطریهتهران

161515سیدحسینکمالدار ویشکاییسیده طاهرهواحد قیطریهتهران

1815منوچهرکیوانمریمواحد قیطریهتهران

191817حجت الهمرتضاییفاطمهواحد قیطریهتهران

1715غالمعلیمعلمی فاطمه واحد قیطریهتهران

181817احمدملک لوپانیاواحد قیطریهتهران

16سیدمهدیمیرحبیبیسید داودواحد قیطریهتهران

171615عباسهادیفاطمه واحد قیطریهتهران

15حسنحدادیامیرحسینواحد مرزدارانتهران
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-15محمدطاهریبهارهواحد مرزدارانتهران

1716حسینسیدهنفیسه الساداتواحد مرزدارانتهران

1815مسعودسمندی زادهنرگسواحد مرزدارانتهران

19غالمرضاامینی رنجبرزهراواحد مرزدارانتهران

181817احمدجهان بانسبحانواحد مرزدارانتهران

17علیرضاابوالحسنیامیرمهدیورامینتهران

16علی اکبرافشاری نژادمرضیهورامینتهران

16ناصرپیشرونویدورامینتهران

1616احمدتاجیکمبیناورامینتهران

17احمدجعفریمرضیهورامینتهران

14اصغرحسینی نقویفاطمه ساداتورامینتهران

15علیخلعتبریساراورامینتهران

14احمدرضوی زادهمحترم ساداتورامینتهران

1818حسینشاه حسینیسمیهورامینتهران

15حسینعرب سلمانیمهدیورامینتهران

17عبدالهفقیهیمرتضیورامینتهران

17حسنقارزیمحمدامینورامینتهران

17حجت الهقاسمیزهراورامینتهران

17حسینکرمانشاهیفرنازورامینتهران

19تیمورلکمحیاورامینتهران

17محمودماهروزادهفهمیه ورامینتهران

16احمدعلیمحمودآبادیعلیرضاورامینتهران

1716غالمحسینمرادیان فارسانیپروانه ورامینتهران

15میکائبلمعصومیعلیورامینتهران

18میرآقاموسویمیرجوادورامینتهران

1717برات الهنجفی محمدزادهسمیهورامینتهران

17جوادجعفریسارابروجنچهارمحال و بختیاری

17محمد جعفرحسین احمدیفرزانهبروجنچهارمحال و بختیاری

1919رحمت اهللخدیویایمانبروجنچهارمحال و بختیاری

1718عباسغیاثیمهدیبروجنچهارمحال و بختیاری

17غالمرضاحاتمیلیالبروجنچهارمحال و بختیاری

17یزدانابراهیمیهستیشهرکردچهارمحال و بختیاری

17رستماحمدیسیمینشهرکردچهارمحال و بختیاری
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18محمودایزدی قفهرخیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

1717سهرابباباداییزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

18حمیدحسینیامیرحسامشهرکردچهارمحال و بختیاری

202018مهرعلیحمزه شلمزاریجعفرشهرکردچهارمحال و بختیاری

1818حسینقلیحیدریخدیجهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17جلیلحیدریآترینشهرکردچهارمحال و بختیاری

19جاللخسروی دهکردیپرستو شهرکردچهارمحال و بختیاری

1918پرویزخلیلی  جونقانیراضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17نوراهللخیری نیکمحمد جوادشهرکردچهارمحال و بختیاری

171817حیدررحمانیعباسشهرکردچهارمحال و بختیاری

18مسلمرفیعی نژادپریاشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سید تقیعمادیانسیه ساداتشهرکردچهارمحال و بختیاری

16کمالفاضلیان دهکردیامیرعلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

19لطف اهللقلی پورمجتبیشهرکردچهارمحال و بختیاری

1816امامقلیمبینیمائدهشهرکردچهارمحال و بختیاری

171716یداهللمحمدیداریوششهرکردچهارمحال و بختیاری

1717عبدالمحمدمحمود زادهسیمینشهرکردچهارمحال و بختیاری

16خسرومومنیرقیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

1717مهدیمولوی چوبینیمتینشهرکردچهارمحال و بختیاری

1918عبداهللنجفیستارشهرکردچهارمحال و بختیاری

1918اسداهللهاشمیسیده لیلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

18خسرواسعدحسینشهرکردچهارمحال و بختیاری

16کامرانجعفر زادهمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

16امان اهللحیدریفاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17جهانگیرحیدریپریسا شهرکردچهارمحال و بختیاری

16محمدخواجه علیثناشهرکردچهارمحال و بختیاری

16غالمرضادرخشانیهانیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

18هدایت اهللدهقانیمیناشهرکردچهارمحال و بختیاری

16شهرامراهنمابهارهشهرکردچهارمحال و بختیاری

1717غالمرضارحمانیمرضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17علی اصغرشهرانیحامدشهرکردچهارمحال و بختیاری

17.گودرصفریآرششهرکردچهارمحال و بختیاری

15کاظمفتحیپرنیاشهرکردچهارمحال و بختیاری
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18کورشکبیری دهکردیشفیقهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17حسنمردانیانسمیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

18حمیدبرهانی نژادزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

17ابولقاسمدایی جوادمجیدشهرکردچهارمحال و بختیاری

16فریدرئیسیمحمدرضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

18بندرزمانیالهامشهرکردچهارمحال و بختیاری

15حجت اهللصادقیسلمانشهرکردچهارمحال و بختیاری

17حسن جانقائیدی باردییعلی رضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

17براتعلیقربانینجمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16سید مهدیمنافیانسید عباسشهرکردچهارمحال و بختیاری

15بهراممهدویحامدشهرکردچهارمحال و بختیاری

18جوادریاحیآرمانفارسانچهارمحال و بختیاری

17مرتضیشهرانیمصطفیفارسانچهارمحال و بختیاری

17کیانعباسیتارافارسانچهارمحال و بختیاری

1716غلیرضاهمتیکوثرفارسانچهارمحال و بختیاری

16نوراهللجهانبازینازنینفارسانچهارمحال و بختیاری

16جهانگیرحیدرییگانهفارسانچهارمحال و بختیاری

16محسنرئیسیصبافارسانچهارمحال و بختیاری

17محسنحیدری رادفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

17یداهللحیدرییاسمینفارسانچهارمحال و بختیاری

17بهادرحیدریشیوافارسانچهارمحال و بختیاری

15یعقوبکریمیهانیهفارسانچهارمحال و بختیاری

16عبدالرضاقائمی فاطمه بیرجندخراسان جنوبی

191917یارمحمدوحدتی خواه رضابیرجندخراسان جنوبی

14محمد رضاتفکرامیرحسین بیرجندخراسان جنوبی

181716غالمرضانباتیمسعودبیرجندخراسان جنوبی

1615حسنحسینیعلیرضابیرجندخراسان جنوبی

15علیرضائیسعیدبیرجندخراسان جنوبی

16سیدحسینرضویشیمابیرجندخراسان جنوبی

16حسینقربانی ریحانه بیرجندخراسان جنوبی

15سیدحسینرضویسیدشایان بیرجندخراسان جنوبی

16کاظمقاینی زادهسپیدهبیرجندخراسان جنوبی

1616حسینعباسی ستاره بیرجندخراسان جنوبی
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1816محمدعربعلیرضا بیرجندخراسان جنوبی

15محمدرضاشفیعی زاده مینابیرجندخراسان جنوبی

191918محمدعلیعطایی نژادالهام بیرجندخراسان جنوبی

1718علی اکبرمحمدیمریم بیرجندخراسان جنوبی

181817محمودسرابندی ساجده بیرجندخراسان جنوبی

1717علیعظیمی اعظم بیرجندخراسان جنوبی

1717محمدفرخ فال نرگس بیرجندخراسان جنوبی

1718قدیرمرندی اکرم بیرجندخراسان جنوبی

191919عیدیچاوشان جعفربیرجندخراسان جنوبی

15مسعودروانان رهام بیرجندخراسان جنوبی

16محمدعلیلطافت پوریابیرجندخراسان جنوبی

161716ابراهیمسلم آبادی اکرم بیرجندخراسان جنوبی

191818احمدشهابادیابوالقاسم بیرجندخراسان جنوبی

15عبدالرضامصلحیپویا بیرجندخراسان جنوبی

15ضیاءالدینعارفی نژادآرتین بیرجندخراسان جنوبی

15محمدرضارمضانیمرتضیخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

16غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

15حمید رضااکبریسجاد خوسفخراسان جنوبی

1615حسنرحیمی فرزانه خوسفخراسان جنوبی

15رضایونسیمحمد امین خوسفخراسان جنوبی

16اسماعیلنظری فاطمه طبسخراسان جنوبی

15محمدپاکدلامیرحسین فردوسخراسان جنوبی

18علیرهنی نرگس فردوسخراسان جنوبی

17حسنبسکابادیمحمدقاینخراسان جنوبی

17هادیتراب زادهسارهقاینخراسان جنوبی

16رضاحقیسارا قاینخراسان جنوبی

17عباسخجستهفاطمهقاینخراسان جنوبی

15مهدیایران پاکمحمدامینبجستانخراسان رضوی

19علیرضارضاییمحسنبجستانخراسان رضوی

15محمودمرجان زادهشکوه ساداتبجستانخراسان رضوی

16محمدهدایتی فرحسینبجستانخراسان رضوی

14حسینهدایتی فرمریمبجستانخراسان رضوی

15محمودارشادیآیناز بردسکنخراسان رضوی
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18محمدسلیمیامیرحسین بردسکنخراسان رضوی

2017فریدونشجاعی مقدمسهیال  بردسکنخراسان رضوی

1817فرهادبرزگرزینب بردسکنخراسان رضوی

19رضاعبدالهیحسین بردسکنخراسان رضوی

171616اسماعیلامامدادیمریمتربت جامخراسان رضوی

15احمدبرمغازهغزلتربت جامخراسان رضوی

171716حسنخردمندحجت تربت جامخراسان رضوی

1716فیض محمداحمدجامیمحمدصالحتربت جامخراسان رضوی

191916مبینساالری نوقابآرزوتربت جامخراسان رضوی

14قادرکریمیمحمد امینتربت جامخراسان رضوی

17قادرکریمیعایشهتربت جامخراسان رضوی

191915علیشکوریابوالفضلتربت جامخراسان رضوی

191817غالم حیدرصدیقیصادقتربت جامخراسان رضوی

171417موسی الرضافرهمندمحمدتربت جامخراسان رضوی

18محمد رضانیکناممحناتربت جامخراسان رضوی

16کاظمبهشتیحسناتربت حیدریهخراسان رضوی

15مجیدتاجیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

18میثمتاتاریامیرمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی

1918کاظمحدادحسنیمریم تربت حیدریهخراسان رضوی

19عبدالرحمنحسینی زادهسیدجاللتربت حیدریهخراسان رضوی

14علی اکبرخسرویملیکاتربت حیدریهخراسان رضوی

16کاظمدرستیرئوفتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمودرحمانیابوالفضلتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدزهراییسیده مبیناتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمودسیدالحسینینداساداتتربت حیدریهخراسان رضوی

15علی اکبرسلطانیمحبوبهتربت حیدریهخراسان رضوی

15علیشجاعیآرمیتاتربت حیدریهخراسان رضوی

202017رمضانصوفی زادهمالکتربت حیدریهخراسان رضوی

17علی اکبرصاعدیالهه تربت حیدریهخراسان رضوی

19محمدناصرطاهریعادلهتربت حیدریهخراسان رضوی

1817رمضانعلیعلیجان زادهسجادتربت حیدریهخراسان رضوی

20غالمرضاعباسیمحمدمهدیتربت حیدریهخراسان رضوی

1716حسنغریب زادهصدفتربت حیدریهخراسان رضوی
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14مهدیفرج نخعیمهرانتربت حیدریهخراسان رضوی

20رجبقربانیراضیهتربت حیدریهخراسان رضوی

1519علی اکبرکارزیعلی تربت حیدریهخراسان رضوی

17غالمعلیکارگزاری رافیندا تربت حیدریهخراسان رضوی

1616عباسعلیکاتبنرگستربت حیدریهخراسان رضوی

14علیمسعودنژادمائدهتربت حیدریهخراسان رضوی

18هادینظافتنیایشتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمدیعقوبزادهالهه تربت حیدریهخراسان رضوی

16رمضانعلیرضادوستفرزانهخلیل آبادخراسان رضوی

14محمدرضاصبوریفاطمهخلیل آبادخراسان رضوی

18حسینکاظمیمهدیهخلیل آبادخراسان رضوی

14مسعودحکیمانحسناخوافخراسان رضوی

15غالمرسولساعدیاحمدقلیخوافخراسان رضوی

14احمدقلیساعدیمحمدامینخوافخراسان رضوی

۵15محمدیاسینمسبوقحوریاخوافخراسان رضوی

17محمدرضامشورتینگارخوافخراسان رضوی

1816محمداعتمادی رادعلیسبزوارخراسان رضوی

15مرتضیبازقندیملیحهسبزوارخراسان رضوی

15علی اصغرثمینی مقدمزهرهسبزوارخراسان رضوی

14امیرثوابیعلیسبزوارخراسان رضوی

15احمدجعفری نسبمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

17حسینجلینیحمیدهسبزوارخراسان رضوی

19رجبعلیحکمت پورحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

17ابراهیمربیعی فرفاطمهسبزوارخراسان رضوی

15حبیب الهرحمان پناهعلیسبزوارخراسان رضوی

1816علی اصغررضائی زادهسمیراسبزوارخراسان رضوی

15سیدرضارضوینرگس  ساداتسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبرزارعی طزرقیعلی اصغرسبزوارخراسان رضوی

14عباسزرقانیفاطمهسبزوارخراسان رضوی

14مهدیساالریزینبسبزوارخراسان رضوی

16رسولشاهسونیآیداسبزوارخراسان رضوی

15محمدرضاشمس آبادیمریمسبزوارخراسان رضوی

16حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی
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14محمدطوسی کارگرنادرسبزوارخراسان رضوی

17مرتضیطیبی نیامعینسبزوارخراسان رضوی

18محمدعلی آبادیزهراسبزوارخراسان رضوی

16کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی

16سیداحمدفیض آبادیزهراساداتسبزوارخراسان رضوی

171615سیدحسنفیض آبادیسیدجوادسبزوارخراسان رضوی

16احمدرضاکیوانفرحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

15محمدمجیدی فردمهریسبزوارخراسان رضوی

17محمدمشقیعلیسبزوارخراسان رضوی

1615فریدمیرزاییالینسبزوارخراسان رضوی

14فریدمیرزاییشیدرسبزوارخراسان رضوی

16ابراهیممیرزاییثمینسبزوارخراسان رضوی

15محمد مهدیمیرصباغمحمدامیرسبزوارخراسان رضوی

15قاسمنامنیصباسبزوارخراسان رضوی

16عباسعلییزدی نژادفاطمهسبزوارخراسان رضوی

14میکاییلجهانگیریسمیه سرخسخراسان رضوی

-محمدعباسپورناهیدسرخسخراسان رضوی

- اسماعیلمرندیزیزهراسرخسخراسان رضوی

17حسن کاردانکبریسرخسخراسان رضوی

191614عباسعلیغالمیانعلی سرخسخراسان رضوی

192017سید محمدموسوی نژادسید مجتبیسرخسخراسان رضوی

1617سید علی موسوی ازغندیسمانهسرخسخراسان رضوی

19هادیافتخاریپریساقوچانخراسان رضوی

16محمدابراهیمبابائیانعلی قوچانخراسان رضوی

19سیداصغرذبیح نیا مقدمسیده فاطمهقوچانخراسان رضوی

16سیداصغرذبیح نیا مقدمسیده مهساقوچانخراسان رضوی

1919محمودسعیدی کلوخیاقدسقوچانخراسان رضوی

1818امیدصابریروژینقوچانخراسان رضوی

15محمدصمدیعلی قوچانخراسان رضوی

18رمضانعلیقاسم زاده رشوانلوراضیهقوچانخراسان رضوی

16محمدعلیمحمدی اصلبهارهقوچانخراسان رضوی

1918جاللنقی زادهمعصومهقوچانخراسان رضوی

1615فرضعلینیکزاد بردرمسعودقوچانخراسان رضوی
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18محمدآریانیمتینکاشمرخراسان رضوی

18مجتبیاکبرزادهامیرحسامکاشمرخراسان رضوی

16مهدیدالورابوالفصلکاشمرخراسان رضوی

18حسینزحمتکشپریساکاشمرخراسان رضوی

14سید حسینسیدیسیده ریحانهکاشمرخراسان رضوی

2019حسینشیخی مهالکاشمرخراسان رضوی

15منصورشوکتیامیرحسینکاشمرخراسان رضوی

15حمیدصالحیانپارمینکاشمرخراسان رضوی

14علیعمارتیرئوفهکاشمرخراسان رضوی

16علی اکبرقادرنژادآینازکاشمرخراسان رضوی

17ابوالقاسمنادریانفاطمهکاشمرخراسان رضوی

20ابوالقاسمنادریانناهیدکاشمرخراسان رضوی

17محمد نخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

14سعیدنورافشاناشکانکاشمرخراسان رضوی

17صادقنظریطاهاکاشمرخراسان رضوی

17احمدهادویاکرمکاشمرخراسان رضوی

16علی اکبراسماعیلیفاطمهگنابادخراسان رضوی

1817رضادولتیوحیده گنابادخراسان رضوی

15ابراهیمرمضانیانزهراگنابادخراسان رضوی

16حسیناباصلتیسبحانمشهدخراسان رضوی

16محمد حسیناحمدی مقدمسمیهمشهدخراسان رضوی

1818غالمعلیارجمند فردسعیدهمشهدخراسان رضوی

17حسنارشادی اسماعیل آبادیملیحهمشهدخراسان رضوی

191917محمدازغدیبهنازمشهدخراسان رضوی

16حسیناسماعیلیزهرامشهدخراسان رضوی

16موسی الرضااسماعیلی آرمینمشهدخراسان رضوی

2019جهان بخشاصغرنژاد بلوچیمهنازمشهدخراسان رضوی

17حسناصغرنسبمرضیهمشهدخراسان رضوی

16محمدکاظمافتتاحی فرمونسمشهدخراسان رضوی

18حسینالماسیانفرشتهمشهدخراسان رضوی

15ولی اهللامامینرگسمشهدخراسان رضوی

171615امیرامیری پورمحدثهمشهدخراسان رضوی

1617سلمانامینیمحبوبهمشهدخراسان رضوی
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1614حسناندیمریممشهدخراسان رضوی

191916احمدایرانشاهیمیالدمشهدخراسان رضوی

16غالمعلیایمان طلبپریوشمشهدخراسان رضوی

1917سید مهدیآرامسید علیمشهدخراسان رضوی

20محمد مهدیآرزومندانسولمازمشهدخراسان رضوی

17علیآرین منشفاطمهمشهدخراسان رضوی

15مهدیآقائیان دیزقندیپرنازمشهدخراسان رضوی

15حسینباقرنژادالهاممشهدخراسان رضوی

191920قربانعلیباناممجیدمشهدخراسان رضوی

18پرویزبرادران شرکاءفاطمهمشهدخراسان رضوی

17حسنبراربختیحکیمهمشهدخراسان رضوی

15محمدحسینبرازنده مقدمبتولمشهدخراسان رضوی

15علی اکبربزرگ منشعارفهمشهدخراسان رضوی

1515مهدیبنی علیانصبامشهدخراسان رضوی

16محمدحسینبهروزیانشیالمشهدخراسان رضوی

18حبیب اهللبهسوارمطهرهمشهدخراسان رضوی

181819حسنپاشاییامیرحسینمشهدخراسان رضوی

1715حسنپدرامی فرمهردادمشهدخراسان رضوی

14محمودپسندیده اوغازستایشمشهدخراسان رضوی

16علی اصغرپوراسماعیل فرکیساجدهمشهدخراسان رضوی

2018طهمورثپوررستمی نیاولخدیجهمشهدخراسان رضوی

17غالمرضاتاج پورناهیدمشهدخراسان رضوی

1717احمدرضاترشیزیمریممشهدخراسان رضوی

18مصطفیترهندهفاطمهمشهدخراسان رضوی

18محمدتقی زادهزهرامشهدخراسان رضوی

17محمدعلیتمنانلوآمنهمشهدخراسان رضوی

15مجیدتوکلی بهار مشهدخراسان رضوی

18قاسمتوکلی رادعلیمشهدخراسان رضوی

19اصغرتیموریصغریمشهدخراسان رضوی

202019جوادثامنی فردعباسمشهدخراسان رضوی

14فضل احمدجانی بیگینگارمشهدخراسان رضوی

2019محمد حسنجعفرزاده مرتضی مشهدخراسان رضوی

17رضاجعفریفرزانهمشهدخراسان رضوی
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15محمدابراهیمجعفریزهرهمشهدخراسان رضوی

18سید علی اکبرجعفری رادشروینمشهدخراسان رضوی

1616حسینجالیریزهرهمشهدخراسان رضوی

17مهدیچیت گررحیمیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1615عسگرحسین زادهسکینهمشهدخراسان رضوی

1819محمد اسماعیلحسینااحمدمشهدخراسان رضوی

20سید علیحسینیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

18قنبرعلیحکیمیوجیههمشهدخراسان رضوی

1715شاهپورحلیم گزیچه ئیندامشهدخراسان رضوی

19علیحیدریخدیجهمشهدخراسان رضوی

19غضنفرحیدریحسینمشهدخراسان رضوی

20حسنخالقی فریمانناصرمشهدخراسان رضوی

14مجیدخانینازنینمشهدخراسان رضوی

171818محمدخانزادزهرهمشهدخراسان رضوی

17علیخبیریزهرامشهدخراسان رضوی

1818غالمرضاخراشادی زادهمهالمشهدخراسان رضوی

17محمود رضاخرم فرخدحسینمشهدخراسان رضوی

18جعفرخسرویفرزانهمشهدخراسان رضوی

14غالمرضاخوش افتخارفاطمهمشهدخراسان رضوی

192018اسمعیلدانشور طریقزهرامشهدخراسان رضوی

201815یوسفدانشور عیدگاهیزهرامشهدخراسان رضوی

14رضادرجاتیانصفورامشهدخراسان رضوی

182016محمددستجردیعاطفهمشهدخراسان رضوی

16رجبعلیدولت آبادیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

17قدرت الهده مردهزهرهمشهدخراسان رضوی

17حسینعلیذبیحیحانیهمشهدخراسان رضوی

192016محمدرازقیانمیالدمشهدخراسان رضوی

16حمیدربانی فرهودی ستایشمشهدخراسان رضوی

18عبدالهرجب پورسمیهمشهدخراسان رضوی

17براتعلیرحیمی دوآبناهیدمشهدخراسان رضوی

1818ابوالفضلرحیمی نژادالینامشهدخراسان رضوی

1720مهدیرضاییحسینمشهدخراسان رضوی

18مهدیرضوی گوارشکعفتمشهدخراسان رضوی
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1614محمودروشن ضمیرعطیهمشهدخراسان رضوی

16محمودزاده احمد میاندهیسمیهمشهدخراسان رضوی

1816علی محمدزارعیحسینمشهدخراسان رضوی

191917سهرابزنجانیفرزانهمشهدخراسان رضوی

15غالمحسینسعادت ور نامقیمریممشهدخراسان رضوی

15مجیدسلیمانیمحدثهمشهدخراسان رضوی

191920امیرسلیمیعلیمشهدخراسان رضوی

191918محمد علیسمندرلک زائیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1817غالمعلیسمندریمعصومهمشهدخراسان رضوی

17سیدکمالسیدحسینینیره ساداتمشهدخراسان رضوی

15هادیسیدخوانیعلیرضامشهدخراسان رضوی

171918فرهادشایان فراحمدمشهدخراسان رضوی

1918ناصرشبگردیگانهمشهدخراسان رضوی

-غالمحسینشرفیشرارهمشهدخراسان رضوی

14مجتبیشوکتیانمهتابمشهدخراسان رضوی

-محمدشهسوارجوادمشهدخراسان رضوی

14محمودصادقینگارمشهدخراسان رضوی

1414یبرصادقی خواهعلیمشهدخراسان رضوی

19علی اصغرصالحینجمهمشهدخراسان رضوی

18غالمرضاصدری فروحیدهمشهدخراسان رضوی

1716خسروصفاریان الهام مشهدخراسان رضوی

1816علیصفرزاده شهریفهیمهمشهدخراسان رضوی

-علیرضاصمدی نوقابیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-شهابضرغامیباربدمشهدخراسان رضوی

15غالمرضاضیافتیلیالمشهدخراسان رضوی

-علیطالبیتینامشهدخراسان رضوی

14سید علیطباطباییراضیه السادات مشهدخراسان رضوی

15سید محمدطباطبائیسید جواد مشهدخراسان رضوی

181615سید علیرضاطیبیسیده سعیده مشهدخراسان رضوی

17رجبعلیعابدنیان محدثهمشهدخراسان رضوی

14حسینعابدی پوردیانامشهدخراسان رضوی

16سپهرعابدی میرانسورنامشهدخراسان رضوی

18ایرجعاکفپرینازمشهدخراسان رضوی
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16ابراهیمعطایی خلیل آبادیزینبمشهدخراسان رضوی

1414احمدرضاعظیمیحمیدهمشهدخراسان رضوی

19مهدیعظیمی تصدی ثالثعلیمشهدخراسان رضوی

1515سید علیعالقه بند حسینی بی بی زهرا مشهدخراسان رضوی

1817احمدعمرانیامیرمشهدخراسان رضوی

20امیرعبدالحیفاطمهمشهدخراسان رضوی

16مسعودعیدی بجستانیروژینمشهدخراسان رضوی

17قربانغفوریمهسامشهدخراسان رضوی

202019محمدرسولغالمحسینیانعلیرضامشهدخراسان رضوی

1917محمد ایوبغالمیمعصومهمشهدخراسان رضوی

17محمودغالمیهانیهمشهدخراسان رضوی

1614علیجانفرامرزیمعصومهمشهدخراسان رضوی

16قربانعلیفداییبهارهمشهدخراسان رضوی

1618حسنفقیهی کالته رحمنحسینمشهدخراسان رضوی

201917علیرضافکریپریسامشهدخراسان رضوی

16علی اکبرفکورملیکامشهدخراسان رضوی

201917حسنفالحی فیالبمعصومهمشهدخراسان رضوی

18علیقادریمحمدرضامشهدخراسان رضوی

15رحمانعلیقادریمرضیهمشهدخراسان رضوی

1615سید حسنقاضیسید ساالرمشهدخراسان رضوی

191618محمدباقرقدوسی ساحلیسمانهمشهدخراسان رضوی

1817محمدعلیقربانزادهسمانهمشهدخراسان رضوی

191918محمدعلیقربانیزیبامشهدخراسان رضوی

191919غالمرضاقربانیملیحه مشهدخراسان رضوی

16حسینقربانییگانهمشهدخراسان رضوی

1819غالمحسینقصابیانمحمدرضامشهدخراسان رضوی

1817غلالمرضاقلندر شرشرملیحهمشهدخراسان رضوی

18عباسقلی زادهمحمد مهدیمشهدخراسان رضوی

1818حسنقوجالومعصومه مشهدخراسان رضوی

18هادیکامالن نانوا معصومه مشهدخراسان رضوی

19قدیرکاهانی زارعیفاطمهمشهدخراسان رضوی

16کاظمکرمان نژادفائزهمشهدخراسان رضوی

191917فیاضکریمیفروغمشهدخراسان رضوی
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-محمدهاشمکوشامحمدآرمینمشهدخراسان رضوی

-سید غالمرضاگرجیسیدمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

1716حسنگردوییمحمدمشهدخراسان رضوی

19هاشمگنجعلیرعنامشهدخراسان رضوی

1718علیاللویریحانهمشهدخراسان رضوی

192019امیرلعل روشنمینومشهدخراسان رضوی

15غالمعلیمحمد پناهیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

19بمانعلیمحمدپور مقدمامیرحسینمشهدخراسان رضوی

14جوادمحمدزادهرضوانمشهدخراسان رضوی

1818محمدحسنمحمدزاده کروهیگانهمشهدخراسان رضوی

19ابراهیممحمدینرگسمشهدخراسان رضوی

19احمدمحمدیمهالمشهدخراسان رضوی

1719محمد علیمحمدی کالتهرقیهمشهدخراسان رضوی

14سید محسنمحمدی موسوی زهرا سادات مشهدخراسان رضوی

18محمد مهدیمشائی پور عارفه مشهدخراسان رضوی

18علیمظفریپروینمشهدخراسان رضوی

15سید محمودمظلوم عطارسیده الههمشهدخراسان رضوی

-محمد باقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی

19حسنمقدسفریدهمشهدخراسان رضوی

17مهرانمقدمروژینامشهدخراسان رضوی

16مهرانمقدمرمیصامشهدخراسان رضوی

14جوادمقومی ایزدزهرا مشهدخراسان رضوی

16ابوالفضلمقیمی ایزدفاطمهمشهدخراسان رضوی

-سید محمدموسویامیر محمدمشهدخراسان رضوی

16سید محمد جوادموسویسیده نسترنمشهدخراسان رضوی

1718سید حسنموسوی پاکدلسیده فاطمهمشهدخراسان رضوی

15سید علیموسوی پاکدلسیده مریممشهدخراسان رضوی

15سید علیموسوی پاکدلسیده فاطمهمشهدخراسان رضوی

191718محمد رضامهدویمجتبیمشهدخراسان رضوی

1816جعفرمهدیان بایگیتکتممشهدخراسان رضوی

15سیدحسنمیرابوطالبیمنیرهمشهدخراسان رضوی

16حسینناظریمهنازمشهدخراسان رضوی

18حسینناویشکوفهمشهدخراسان رضوی
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-محمدنصیریاسمامشهدخراسان رضوی

-1817غالمحسیننظافتجوادمشهدخراسان رضوی

16غالمحسیننقابینرجسمشهدخراسان رضوی

15اسدالهنقابی پوریامشهدخراسان رضوی

191817حسیننمازیوجیههمشهدخراسان رضوی

2018علیرضانوراییزهرامشهدخراسان رضوی

16عبدالحسیننورآورانمریم مشهدخراسان رضوی

18علی اکبرنوربخشفاطمهمشهدخراسان رضوی

18هاشمواضحیمسعودمشهدخراسان رضوی

181718احمدرضاوطن پورنادیامشهدخراسان رضوی

17رضاوفایی نژاددینامشهدخراسان رضوی

-هادیهاشم زادگانسیده نرگسمشهدخراسان رضوی

14سیدجوادهاشمیزهراساداتمشهدخراسان رضوی

19سید فرهادهامونیسیده یاسمین مشهدخراسان رضوی

15علی یاورهدایتیزهرامشهدخراسان رضوی

-مجیدهراتیمحمد مشهدخراسان رضوی

18سید علیهرویسیده مهدیهمشهدخراسان رضوی

1819 عقیلهودانلو سمانهمشهدخراسان رضوی

17حبیب اهللیزدان پناهزهرامشهدخراسان رضوی

14جوادیعقوبییاسمنمشهدخراسان رضوی

17سعیداحمدیانعرفان نیشابور خراسان رضوی 

16محمدرضااکبریمتیننیشابور خراسان رضوی 

16ابوترابامامیان مرضیه سادات نیشابور خراسان رضوی 

18احمدامامیان فریده سادات نیشابور خراسان رضوی 

15غالمرضاامینی فاطمه نیشابور خراسان رضوی 

18احمدآتشی سعید نیشابور خراسان رضوی 

17بدرالدینبدیعهاله نیشابور خراسان رضوی 

1718محمدطاهربشاورد لیلی نیشابور خراسان رضوی 

-محمودجعفری نسبمحمد جواد نیشابور خراسان رضوی 

16محمودجالل آبادی مبینا نیشابور خراسان رضوی 

14مهدیخاکزادی مبینا نیشابور خراسان رضوی 

15هادیخاکزادی نگار نیشابور خراسان رضوی 

16مجیددهنوی علیرضا نیشابور خراسان رضوی 
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14علی اصغررخ فروز فرزانه نیشابور خراسان رضوی 

18سیدرضارسولی سمیه نیشابور خراسان رضوی 

1816عبدالهرضاییفاطمه نیشابور خراسان رضوی 

15محمدرضاروح بخش زهرا نیشابور خراسان رضوی 

1617اسداهللسعادتی مریم نیشابور خراسان رضوی 

14صالحسلیمانی سارا نیشابور خراسان رضوی 

-مهدیسلیمانی توحیدنیشابور خراسان رضوی 

-1815حسنسلیمانی حسین نیشابور خراسان رضوی 

15محمودشارخی پور مهالنیشابور خراسان رضوی 

16علیرضاشورگشتی مائده نیشابور خراسان رضوی 

15حسینشورگشتی ریحانه نیشابور خراسان رضوی 

14احمدشهبازی نیا مهدیه نیشابور خراسان رضوی 

-صادقصابری نیا ملیکا نیشابور خراسان رضوی 

16غالمحسینصادقیان فاطمه نیشابور خراسان رضوی 

1716حجت الهضمیری سروش نیشابور خراسان رضوی 

15محمودفهیم آترینانیشابور خراسان رضوی 

15مهدیقاسمیان بجستانیمبینا نیشابور خراسان رضوی 

17محمد کاظمقبدیان مهری نیشابور خراسان رضوی 

15حسینقدسی افسانه نیشابور خراسان رضوی 

1715حمیدرضاگاراژیان سونیا نیشابور خراسان رضوی 

16ناصرگرمابی الهام نیشابور خراسان رضوی 

1715غالمعلیلطفی مریم نیشابور خراسان رضوی 

1917محمدعلیمتقیالههنیشابور خراسان رضوی 

19مصطفیمجیدی راد مریم نیشابور خراسان رضوی 

15غالمعلیمجیدی مقدمزهره نیشابور خراسان رضوی 

17مرتضیمفیدراضیهنیشابور خراسان رضوی 

1916محمدمهدیمنتظری امیر نیشابور خراسان رضوی 

14مصطفیمهرانی  کیازکیه نیشابور خراسان رضوی 

18سیدباقرمیرعلمدارسیدعلی نیشابور خراسان رضوی 

1716سیدابراهیمنبی پور سبیکه سادات نیشابور خراسان رضوی 

17محمدنصرآبادی اقدس نیشابور خراسان رضوی 

17موسینوکاریزیفاطمه زهرانیشابور خراسان رضوی 

19اباصلتوالیتیحسین نیشابور خراسان رضوی 
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1618مهدیهادیانیملینانیشابور خراسان رضوی 

15علیجدیمحمدمهدیشیروانخراسان شمالی

17ابوالقاسمعبادتپور شیروانمهنازشیروانخراسان شمالی

16قربانقربانیانزهراشیروانخراسان شمالی

16حسنقلی زادهطاهرشیروانخراسان شمالی

15امان اهللجعفرزادهفاطمهشیروانخراسان شمالی

16خلیلمسعودی فرمسعودشیروانخراسان شمالی

16علی حسینجاویدیمریمفاروجخراسان شمالی

17حیدرعلیفیروزیسکینهفاروجخراسان شمالی

16حبیب اهللآل شیخکتایون بجنورد خراسان شمالی 

181615علی محمدبراتیعلی بجنورد خراسان شمالی 

1415امان اهللپور براتمعصومه بجنورد خراسان شمالی 

181616حسینپژوهان نیاحسن بجنورد خراسان شمالی 

18حسنتذکر معصومه بجنورد خراسان شمالی 

15سید رضاتارا آرزو بجنورد خراسان شمالی 

17غالمعلیحمیدیالناز بجنورد خراسان شمالی 

16علیحصاریزهر ابجنورد خراسان شمالی 

1517علیخرسندناهیدبجنورد خراسان شمالی 

18ابوالقاسمخوش انداممریمبجنورد خراسان شمالی 

16محمد ابراهیمرنجبرفاطمهبجنورد خراسان شمالی 

16براتعلیرنجبرراحله بجنورد خراسان شمالی 

1714علیسعادتیفرحناز بجنورد خراسان شمالی 

181614امان اهللشجاعیخلیل الهبجنورد خراسان شمالی 

201716امان اهللشجاعینجیببجنورد خراسان شمالی 

1515یداهللصادقیسحر بجنورد خراسان شمالی 

1414غالمرضافریدونیانمهسابجنورد خراسان شمالی 

15غالمعلیقربانیسجادبجنورد خراسان شمالی 

16رضاقورچیعاطفهبجنورد خراسان شمالی 

16محمدقهرمانلونگار بجنورد خراسان شمالی 

-رضایوسف زادهستارهبجنورد خراسان شمالی 

16سلطانعلیامیریآرزو جاجرمخراسان شمالی   

17روح اهللقربانزادهفاطمه جاجرمخراسان شمالی   

14عبد الرضاسیفیمحمد جاجرم خراسان شمالی   
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17علیزارعزهراگنابادخراسانرضوی

18غالمرضازاهدیعاطقه گنابادخراسانرضوی

1514سیدحسنسیدیسمانه ساداتگنابادخراسانرضوی

16علیشیداییمحمدگنابادخراسانرضوی

16علیعطارمریم گنابادخراسانرضوی

1617غالمرضاکریمیحمیدرضاگنابادخراسانرضوی

1717اسماعیلخدیوی زیدانییاسینامیدیهخوزستان

1518علویعساکرهحسینامیدیهخوزستان

1618علیعسکریمصطفیامیدیهخوزستان

15نادربداخانیانریحانهاندیمشکخوزستان

1917حسنعلیبوشیسمیهاندیمشکخوزستان

15غالمحسنبیرانوندراحیلاندیمشکخوزستان

-حمیدرضادهقانیریحانهاندیمشکخوزستان

1716حسنفتحیسحراندیمشکخوزستان

17حشمت الهعبدالهیسیدعلیاندیمشکخوزستان

15نورمحمدگنجیپارمیساندیمشکخوزستان

15سیدامیرموسویسیده ام البنیناندیمشکخوزستان

15کوروشمیریغزلاندیمشکخوزستان

15عظیممیردریکوندیمریماندیمشکخوزستان

15اسماعیلنجفیانمحمداندیمشکخوزستان

15حسن اسدیالههاهوازخوزستان

18مجیداسالمیآزادهاهوازخوزستان

18قائداسالمی نسبزینباهوازخوزستان

14هرمزاالسوندافشیناهوازخوزستان

181816منصورالهیرضااهوازخوزستان

17عزیزبیاتسمیهاهوازخوزستان

18کریمبیت حردانعباساهوازخوزستان

15محمدتقی پور بیرگانیبنیامیاهوازخوزستان

202020حسینحاجی زادهعلیرضااهوازخوزستان

15عبداهللحریفی نژادیاننجماهوازخوزستان

191815حسیندرویشیسمیرااهوازخوزستان

18اسفندیاردودانگهراحلهاهوازخوزستان

16اسماعیلدوستیعاطفهاهوازخوزستان
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1517حسینذریعیعباساهوازخوزستان

1918نعمترضاعاطفهاهوازخوزستان

17ناصرروحیانمحسناهوازخوزستان

18کریمزاده حزباویاملاهوازخوزستان

15محمدزارعمریماهوازخوزستان

1514سید محمودسادات محررزادهنسریناهوازخوزستان

1817حسنعلیشاه ولیسمانهاهوازخوزستان

14حسنحاجی شاهویردیفریدهاهوازخوزستان

16غالمصادقی شلمزاریاسماعیلاهوازخوزستان

16علیصالح نسباحمداهوازخوزستان

17صفرعلیصفازادهغالمرضااهوازخوزستان

201915عباسعبدالخانیحمزهاهوازخوزستان

16محمدرضاعلی خانییسنااهوازخوزستان

18حسنعلیمیایماناهوازخوزستان

14بهروزعیدی وندیترنماهوازخوزستان

1918اسحاقفتاحیاللهاهوازخوزستان

15محمودقاسمی رادنرگساهوازخوزستان

1617علی یارقاضیزینباهوازخوزستان

15سعیدکاظمینی اصلآیهاهوازخوزستان

172017هدایت اهللمحتشمفاطمهاهوازخوزستان

181716بهراممحمدپورافسانهاهوازخوزستان

15عبدالسیدموسویانسیدعلیاهوازخوزستان

181914محمدنجفیعلیاهوازخوزستان

-محمدعلینصرالهیمهدیاهوازخوزستان

16علی اکبرنوریمعصومهاهوازخوزستان

20حسینوناییحسناهوازخوزستان

15غریبیوسفیرحیماهوازخوزستان

161615غالمرضارستمیزهراایذهخوزستان

14سیدمهمدشه پریسیدمصطفیایذهخوزستان

181715امامقلیمختاریامیرایذهخوزستان

191814عباسآزادهمصطفیآبادانخوزستان

15محمدطاهردستارمریمآبادانخوزستان

2014عباسقادریبهارآبادانخوزستان
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14حسنمزایجانیمیناآبادانخوزستان

191918مهدیناظری صدرمجیدآبادانخوزستان

1618محسنترکی نژادابوالفضلآغاجاریخوزستان

1718جبیب الهنیکخواهوحیدآغاجاریخوزستان

16حمداهللعلیخانیاسماباغملکخوزستان

-سرفرازکردیاناعظمباغملکخوزستان

-عبداهللگراوندصفوراباغملکخوزستان

15یوسفتامرادیفاطمهباغملکخوزستان

15مظفرمقصودینگینباغملکخوزستان

17اسماعیلامیریعلیبندرماهشهرخوزستان

17طالبآیتی رادعالءبندرماهشهرخوزستان

17عبدالحسینباقریانامرالهبندرماهشهرخوزستان

17مسعودبیاتترنج خاتونبندرماهشهرخوزستان

17سیفاهللجمشیدیکوثر بندرماهشهرخوزستان

171917عباسحسن پورهادیبندرماهشهرخوزستان

1719حبیبدورقیزینببندرماهشهرخوزستان

16ابراهیمزارعپوریاثمنبندرماهشهرخوزستان

19سید علیصمدیانسید حسینبندرماهشهرخوزستان

1718حسنطاهریمحمد سعیدبندرماهشهرخوزستان

15حسینطوافسارابندرماهشهرخوزستان

1817محمد زکیمحرابی دهدزیعبدالحمیدبندرماهشهرخوزستان

18عبدالعلیمحسنیالهام بندرماهشهرخوزستان

17عبدالعلیمحسنیایمان بندرماهشهرخوزستان

1617خزعلمختاریآرشبندرماهشهرخوزستان

15علیرضامستولیبیتابندرماهشهرخوزستان

1718حسنمنصورینازنین زهرابندرماهشهرخوزستان

181815سید جوادهاشمی گیالنسید علیرضابندرماهشهرخوزستان

14علیحامدیانالمیرابهبهانخوزستان

16محمدحدادینرگسبهبهانخوزستان

14عباسحق دوستسارابهبهانخوزستان

1717حمداهللحلواییریحانهبهبهانخوزستان

17کمالخادمیونکوثربهبهانخوزستان

1917مرتضیزکی پورسارابهبهانخوزستان
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1816حسیندرویش پسندمهدیبهبهانخوزستان

14موسیسروریسیمابهبهانخوزستان

15یوسفسمیلیوحیدبهبهانخوزستان

14حمداهللشفیعی نیاسعیدهبهبهانخوزستان

202017علیارشمشیرزادهمسلمبهبهانخوزستان

14شهرامشهرویینگین بهبهانخوزستان

18عطاهللطاهرزاده موسویانسید علیرضابهبهانخوزستان

1718جمعهفریدنیامریمبهبهانخوزستان

1618قدیرقدرجانیزهرابهبهانخوزستان

14غالمعلیمحمودی تبارهانیهبهبهانخوزستان

191915پرویزپوالدیعلیرامهرمزخوزستان

15خدامرادرجایی فرهاجررامهرمزخوزستان

15روح اهللرئیسی نیامحمدامینرامهرمزخوزستان

14غال م رضاشفیعیصبریهرامهرمزخوزستان

14غالمفرج زادهنگاررامهرمزخوزستان

18عبدالمجیدهرمزیآرمین رامهرمزخوزستان

191815یونسکریمیمصیبسوسنگردخوزستان

16علیبدل مسجدیحسینشوشخوزستان

1716جبارقیاسوندکبریشوشخوزستان

1514نعمت الهآذر پیک خدیجه شوش خوزستان

1616نعمتیوسفینگینشوشترخوزستان

1617عبدالزهرااردی زادهمناگتوندخوزستان

1717محمدباقرخلیقیاعظم گتوندخوزستان

17خدادادمحمدیمرجان گتوندخوزستان

16محمد علیالیاسیمعصومه گتوندخوزستان

16حمیدالیاسیمرضیه گتوندخوزستان

15ابراهیمخسرویهستیگتوندخوزستان

15محمدحسینصدر هاشمیسیده زهراگتوندخوزستان

18خدادادمحمدیمرجان گتوندخوزستان

14ناصرتوکلی خواهفریماهمسجدسلیمانخوزستان

1517بختیارجعفرینجوامسجدسلیمانخوزستان

-جان محمدحاجیپورمنیژهمسجدسلیمانخوزستان

151715محمدرضاشجاعیساحلمسجدسلیمانخوزستان
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191916عبدالرضازرگرعاطفه هندیجانخوزستان

17شهیدسهیلیفاطمههندیجانخوزستان

1919جعفرشریفی پورناهیدهندیجانخوزستان

15جعفرشنبدیفاطمههندیجانخوزستان

15حسنجهانگیری فرحناز بندر امام خمینیخوزستان 

15مهدیمرادی مخصوصصباحبندر امام خمینیخوزستان 

15حجت الهنیک خواهسنابندر امام خمینیخوزستان 

15کاظمآبیارمعصومه خرمشهر خوزستان 

17عزت الهآریانپورصفیهخرمشهر خوزستان 

16محمدگزازاسماءخرمشهر خوزستان 

18جوادیعقوب نژادیانالنازخرمشهر خوزستان 

1616صادقابوهاللمحمد دزفولخوزستان 

16اصغراقدامیسهیالدزفولخوزستان 

16اصغراقدامیمهرداددزفولخوزستان 

15حسنایمانی رادهادیدزفولخوزستان 

17سیدکریمآرمونمریم ساداتدزفولخوزستان 

1816پرویزبخشایش فرمهدیه دزفولخوزستان 

14کاظمپورانیانمحمددزفولخوزستان 

1717هوشنگپورشکیباییآزادهدزفولخوزستان 

14محمدحسینجعفری پورشهیندزفولخوزستان 

16کاظمحاجی کرم منصوردزفولخوزستان 

16محمدکاظمحافظ پلمحمد حسیندزفولخوزستان 

1715محمد جوادحبیبیانطیبه دزفولخوزستان 

-18علیرضاحسینی لوعبدالرضادزفولخوزستان 

17محمدعلیدوستانی دزفولیمرضیهدزفولخوزستان 

1615مرتضیرشیدیاننوشیندزفولخوزستان 

15محمدشارمضانیعلیرضادزفولخوزستان 

16حبیبروشن فرمحمد دزفولخوزستان 

14محمدرضاسپه دوستسروشدزفولخوزستان 

1614سیدمحمدباقرسعیدیمهنازدزفولخوزستان 

1616علی عباسظهرابیامیرکیاندزفولخوزستان 

14کرامتعبا سیآریادزفولخوزستان 

1815ابوالقاسمعباس پورعلیرضادزفولخوزستان 
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17غالمرضاغالمسرزهرادزفولخوزستان 

15عباسقوماتعلیرضادزفولخوزستان 

1717محمدحسینکوشکیلیالدزفولخوزستان 

1717حمیدرضالواف پور نوریعلیدزفولخوزستان 

1917رحیملوفیعبدالمجیددزفولخوزستان 

15محمودمحسنی رادمحمد امیندزفولخوزستان 

1617غالمعلیمرادی خواهمریمدزفولخوزستان 

16سیدلطیفمیره بیگیسیده فرانکدزفولخوزستان 

14حسینیاسینیمعصومهدزفولخوزستان 

171615احمدآزادهسعید شوشترخوزستان 

1514محمدجامعیژیالشوشترخوزستان 

17مصطفیدالورفردمریمشوشترخوزستان 

1717قربانعلیسعادت نیامریمشوشترخوزستان 

1617توفیقسالمیکوثرشوشترخوزستان 

1716علیسلجوقیآرزوشوشترخوزستان 

161615جاسمعرب یباراتیزهراشوشترخوزستان 

1616محمدرضاعسکری مالحیهسهاشوشترخوزستان 

14خیریقربانیبلقیس شوشترخوزستان 

1615رحیمکعب عمیرخدیجهشوشترخوزستان 

161515ایرجکمائییاسمنشوشترخوزستان 

1717فیصلبراجبهالهامشوشترخوزستان 

-سید عسکرموسویسیده پریساشوشترخوزستان 

201818حسیننادریعلیرضامسکوروسیه

14فتحعلیامیرخانیاکبرابهرزنجان

16اکبرامیرخانینسرین ابهرزنجان

14بهرامبختیاریرقیهابهرزنجان

14محمدحسنبیگ وردیمعصومه ابهرزنجان

14علیجباری منفردابوالفضل ابهرزنجان

14محمدرضاحدادیانعلیابهرزنجان

16مجمدرضادودانگهمرضیهابهرزنجان

1515غالمرضاعبدیبهارهابهرزنجان

15صفی اهللبهرامیفاطمهخرمدرهزنجان

18وهبکریمیسمیراخرمدرهزنجان
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1817عیسیمقدم کوهی حمیدخرمدرهزنجان

14حبیبفرجی  پوراکرمخرمدرهزنجان

14صفی الهمحمدی پورزهراخرمدرهزنجان

14فرج الهاسالمیمهردادخرمدرهزنجان

-صفی الهمحمدی پورمریمخرمدرهزنجان

-صفی الهمحمدی پوررقیهخرمدرهزنجان

15حامدنعمتیدانیالزنجانزنجان

202019اکبربیاتداوودزنجانزنجان

16ابوالفضلغالمیحسنزنجانزنجان

1615مهدیتقی بیگلوسعیدزنجانزنجان

2019حسینربیعبدالکریمزنجانزنجان

1716رسولکاوندیسمیرازنجانزنجان

171818فخرالدینعسگریاسکندرزنجانزنجان

1817افشاررمضانپورپیمانزنجانزنجان

1716مهدیاسکندریونسعیدزنجانزنجان

1917علیرسولیامیرزنجانزنجان

1816سیدعزیزموسویسیده فاطمهزنجانزنجان

14قاسمخوش صحبتامیرطهزنجانزنجان

19اسداهللاهلل وردیآیدازنجانزنجان

17شمس علیاسکندریمهدیزنجانزنجان

14علیمحمدیپویازنجانزنجان

16خلیلحسین خانیفاطمهزنجانزنجان

15آقاجانتقی لومرتضیزنجانزنجان

19رجبعلیخالقیمحمدزنجانزنجان

18مظفروقف چینسرین زنجانزنجان

19حجتقصابیآرمینازنجانزنجان

1514جمشیدخدمتلومحمدپارساسلطانیهزنجان

17سیدمحمدغفاریسیدمحمدامینسلطانیهزنجان

14رضافرخنده کارصحیحمحمدحسنسلطانیهزنجان

1615مبارک علینوروزیجمیلهسلطانیهزنجان

1514فرجابوسعیدیمیتراسمنانسمنان

14علیاحسانی پورعاطفهسمنانسمنان

1615حسناخالقیبهروز سمنانسمنان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14ابوالقاسمپیمان خواهجمیلهسمنانسمنان

15مرتضیجباریفرحنازسمنانسمنان

15حسینعلیجهانمحمدرضاسمنانسمنان

-قدرت الهچتریعلیسمنانسمنان

15مهدیحاجیان نژادمرتضیسمنانسمنان

14علیحسنی مرمتیولیسمنانسمنان

-خلیلحقیقت پورفاطمهسمنانسمنان

14سیداحمدخاتمیآیلین ساداتسمنانسمنان

16محمدرضاخاموشیعلیرضاسمنانسمنان

14محمدرضاداراییمحمدحسنسمنانسمنان

16ماشاالهداراییمحمودرضاسمنانسمنان

1414ابوالفضلدامغانیاناحمدعلیسمنانسمنان

14فرج الهدامغانیانالههسمنانسمنان

15علیرضادوست محمدیدانیالسمنانسمنان

1614شکرالهرحیمیانمریمسمنانسمنان

14تقیرضاییروح الهسمنانسمنان

14محمدحسینرضوانیآتناسمنانسمنان

15علیخانرفیعیحسنسمنانسمنان

15محمدآقاریاضیآرزوسمنانسمنان

14احمدسیف الهی خیاویشرارهسمنانسمنان

14سامانفریورسورناسمنانسمنان

181615باقرقلی زاده بابائیپرویزسمنانسمنان

14ناصرکریمیعاطفهسمنانسمنان

15منصورمداحامیرحسینسمنانسمنان

16علی اصغرمرادی حقیقیمجیدسمنانسمنان

14علی اکبرمومنی رحیم بیکجعفرسمنانسمنان

14پرویزمهرآرایاسینسمنانسمنان

15یوسفمیرشریفیافسانهسمنانسمنان

1516رجبعلینصیریپریساسمنانسمنان

15سیدمحمدرضانورانیسیدنغمهسمنانسمنان

191715فرج الهنوروزیسعیدسمنانسمنان

1816اکبریغماییایلیاسمنانسمنان

1715سیدمسعودآقایانسید امیرمحمدشاهرودسمنان
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1715زین العابدینابراهیمیفاطمه شاهرودسمنان

15سید حسیناسماعیلیفاطمه شاهرودسمنان

14حسیناسدیمحمدمهدیشاهرودسمنان

15محمد حسناکبریزینبشاهرودسمنان

14سعیدباباجانیفاطمه شاهرودسمنان

171819محمدهاشمبابامحمدیحسینشاهرودسمنان

14محمدپایداراحمدشاهرودسمنان

15محمدتیموریعلیرضا شاهرودسمنان

15مقدادتیموریحنانهشاهرودسمنان

14علیرضاجواهریساراشاهرودسمنان

1815علی اکبرحاجیهنسرینشاهرودسمنان

14فرزادحسینیسید پدرامشاهرودسمنان

16آقا بزرگحسینیسید محمدشاهرودسمنان

1516رضاخوریانیفاطمه شاهرودسمنان

191820حسنرحیمیحمیدشاهرودسمنان

15احمدرحیمیرقیه شاهرودسمنان

14سیدحمیدرضارضویانمهشیدشاهرودسمنان

1716عباسعلیستایشمیناشاهرودسمنان

16داوودسلمانیعمادشاهرودسمنان

14مجیدشفقینگینشاهرودسمنان

15سید حسینصالحیانالهه شاهرودسمنان

15احمدصادقیمحمدرضاشاهرودسمنان

16علی اصغرصدیقیملیحهشاهرودسمنان

1514علی اصغرعامریزهراشاهرودسمنان

15محسنفاضلیحسناشاهرودسمنان

15حسنفالحآاللهشاهرودسمنان

1615جوادکاشیمناشاهرودسمنان

14...نصرت اکریمیرقیه شاهرودسمنان

141414عباسعلیکفاشسپیده شاهرودسمنان

18حسینگرزینفاطمه شاهرودسمنان

17حسنمحمدمغانیمحمدمهدیشاهرودسمنان

14سیدصفر علیموسویسیده طاهرهشاهرودسمنان

1515علی اکبرمهاجرزهراشاهرودسمنان
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15محمودیاورییگانهشاهرودسمنان

18ابوالقاسماصغریمحمدگرمسارسمنان

18علیصهبامریمگرمسارسمنان

16محمد مهدیغفوریانشیماگرمسارسمنان

15حسیناقیانرحمیهمهدیشهرسمنان

15قربانعلیبی باکیان سنگسرسمیهمهدیشهرسمنان

1615محمداسمعیلبی باکیان سنگسرمنصورهمهدیشهرسمنان

15فریدونحیدریهمحمدرضامهدیشهرسمنان

17حسینخجسته اقبالفاطمه زهرامهدیشهرسمنان

17صفرعلیرحیمیفاطمهمهدیشهرسمنان

15حمیدرضاسراییملیکامهدیشهرسمنان

15سیدضیاءالدینشاهورانیحنانه ساداتمهدیشهرسمنان

14احمدمرادعلیانملیکامهدیشهرسمنان

17محمدرضامالئیانریحانهمهدیشهرسمنان

14محمدرضامالئیانفاطمهمهدیشهرسمنان

15حسنملک احمدیمهدیهمهدیشهرسمنان

15علیهمدمسمانهمهدیشهرسمنان

16عبدالحمیدسپاهیآتناسراوانسیستان و بلوچستان

15محمئایوبحسین برمرضیهسراوانسیستان و بلوچستان

17محمداویسیبه افریدزابلسیستان و بلوچستان

17محمدباقریهادیزابلسیستان و بلوچستان

1618محمدمرادینیرهزابلسیستان و بلوچستان

1616حسینحدادیسمیهزابلسیستان و بلوچستان

15محمودبلوچ الشاریاقبالایرانشهرسیستان و بلوچستان

14خیرمحمدسپاهیعبدالخالقایرانشهرسیستان و بلوچستان

16پیربخشآچاکعیدالشهابایرانشهرسیستان و بلوچستان

1817درمحمدبلوچیعیسیایرانشهرسیستان و بلوچستان

15ولی محمدواضعهخالدایرانشهرسیستان و بلوچستان

15بنیادمحمودزهیبهنازایرانشهرسیستان و بلوچستان

15خدادادبامریمظاهرایرانشهرسیستان و بلوچستان

18علیرضابربریحمیدهایرانشهرسیستان و بلوچستان

17اسماعیلجهانگشتهمحمدامینایرانشهرسیستان و بلوچستان

16ابراهیمیاسراایرانشهرسیستان و بلوچستان
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15علیمراداکبریجوادچابهارسیستان و بلوچستان

15میرمحمدبامریاسماعیلچابهارسیستان و بلوچستان

16عزیزالهحکم  ابادیحسنچابهارسیستان و بلوچستان

17قاسمشعربافیانمحمدرضاچابهارسیستان و بلوچستان

14غالمکریم کشتهمسلمچابهارسیستان و بلوچستان

1815احمدفرهودیداودچابهارسیستان و بلوچستان

17میرانجدگالعبدالهچابهارسیستان و بلوچستان

1717محمدبلیدهیاسرچابهارسیستان و بلوچستان

15غالم محمدملک زادهمحمداسحاقچابهارسیستان و بلوچستان

17پنجشنبهشیریجان محمدچابهارسیستان و بلوچستان

17شرفیاحسانچابهارسیستان و بلوچستان

15هارونتخشریاضچابهارسیستان و بلوچستان

16سعیدثمرهعصمتزاهدانسیستان و بلوچستان

17ابراهیمکمالیمحمدامینزاهدانسیستان و بلوچستان

15غالمحسینابراهیمیعفتارسنجانفارس

15درویش محمدخادمیعلیرضاارسنجانفارس

14مهدیاسدیزینباستهبانفارس

17ابراهیماردیبهشتیالهاماستهبانفارس

1718عبدالمجیدبرزگریزهرااستهبانفارس

15محمدهادیتوانگرساحلاستهبانفارس

14حمیدبهنیاریحانهاستهبانفارس

15ابراهیمتقوایی فرریحانهاستهبانفارس

16محمودجعفریمهسااستهبانفارس

16علیرضاخوشقدمزهرااستهبانفارس

15حسنعابد پورامیرعلیاستهبانفارس

17اصغرمقتدری فرزهرااستهبانفارس

1717نعمتحاجی زادگانرسولاوزفارس

1515ادیبرحمانپوردرسااوزفارس

1517مصطفیرفیعیفاطمه اوزفارس

16ابراهیمسالمیسارااوزفارس

16عبدالحمیدسوداگرفاطمه اوزفارس

1616محمدمهدیامامیمریمآباده فارس

14محسندهقانیپریماه آباده فارس
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1717رضارعیتیانسیهآباده فارس

14محمودرضاشریفیرضاآباده فارس

14محمدرضاصداقت کیشمجتبیآباده فارس

15محمدحسینصداقت کیشمجیدآباده فارس

16عباسصفاییزینبآباده فارس

14الیاسطاهریمعصومهآباده فارس

1716عبدالمجیدعلیقلیرویاآباده فارس

15محمدصادقکریم زادهمعصومهآباده فارس

1919مسعودمقامیمیالدآباده فارس

15محمدکریماسماعیلیصدیقهآباده فارس

17ضیاالهگلشنزهراآباده فارس

1616مسعودمدبرفاطمهآباده فارس

1918عبدالهمرادیزهراآباده فارس

15سیدرسولموسویمریم الساداتآباده فارس

14الیاسحشمت نیافاطمهآباده فارس

16محمدتقیخسرویمریمآباده فارس

15فتحعلیرجبیغالمرضاآباده فارس

15غالمرضارجبیمحمدجوادآباده فارس

16مسعودشهبازیمحمدحسینآباده فارس

16عبدالمجیدعلیقلیانسیهآباده فارس

14الیاسفرامرزیکیاناآباده فارس

18اصغرهمتیزلفاآباده فارس

14محمد علیاصغری نژادآرزوپاسارگادفارس

16هوشنگجعفریزهرهپاسارگادفارس

-عبدالحسیندست غیبهانیه ساداتپاسارگادفارس

14شهراممختاریپارمیسپاسارگادفارس

15علیرضااشکانیفاطمهخرم بیدفارس

15امان الهحیدریسپیدهخرم بیدفارس

15عباسصادق پورفاطمهخرم بیدفارس

14غالم حسبنعادل پورسارهخرم بیدفارس

14عباسعلی میرزاییفاطمهخرم بیدفارس

14محمودکریمیفاطمهخرم بیدفارس

14طوفان علینصیریآذرخرم بیدفارس
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15سهراباسدیفاطمهخرم بیدفارس

17رضاجعفریفاطمهخرم بیدفارس

18علیرنجبر عملههانیهخرم بیدفارس

17علی اکبرزالفاطمهخرم بیدفارس

15روح الهکریمییاسمنخرم بیدفارس

16رضاقلیمحمدبیگیزهراخرم بیدفارس

17شاپوربهادریابوالفضلخرم بیدفارس

15کاضمزارع زادهامیرعلیخرم بیدفارس

15حبیبزرنگاردوستملیکاخرم بیدفارس

15مهدیساریخانیمریمخرم بیدفارس

16اکبرقلی زاده نقد علیفاطمهخرم بیدفارس

14محمدرضااحمدیتورانخنجفارس

15حسن علیاحمدیژیالخنجفارس

1815عبدالرحیمدانیالینسیمخنجفارس

16شرفقادریمجیدخنجفارس

17غالمحسینقاصدیمهدیخنجفارس

1518ناصراالسالمانصاریسودابهدارابفارس

17حسینباقریمحبوبهدارابفارس

1514محمدابراهیمبرقیعبدالعلیدارابفارس

171718کرمپلنگی زادهزهرادارابفارس

17عبدالحمیدحقیقیزهرادارابفارس

15سیدمحمدجعفررسولیانسیدمحمدحسیندارابفارس

171718حسینرنجبراعظمدارابفارس

17مرتضیعندلیبیمهدیدارابفارس

1717غضنفرکشاورزفرخندهدارابفارس

1615محمدمحمدیابراهیمدارابفارس

17اصغرمقدسمحمد رضادارابفارس

19مختارپوردستانمژگاندارابفارس

15محمدرضامعلمکبرادارابفارس

18جهانبخشنیکبختمحمدجعفردارابفارس

151515تیموربوستانیمحسنرستمفارس

15ابراهیمبوستانیحسنرستمفارس

16کریمبوستانیعلیرضارستمفارس
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14سید جاللحسینیسارا گلرستمفارس

-سیامکنیکنامدنیارستمفارس

-جهن شیرامینیعفتسپیدانفارس

14سپهدارامینیگلنار سپیدانفارس

-لطف علیشمشیریعلی رضاسپیدانفارس

14احمدعزیزپورسهیالسپیدانفارس

14محمد علینیک کردار عبدالسالمسپیدانفارس

15سیاوشهاشمی کمال آبادیصدیقهسروستانفارس

14حیدرعلیکمالیمحمدرضا سروستانفارس

15محمدعلیشفیعی سروستانیفربدسروستانفارس

16محمدباقرروحانی سروستانینرجسسروستانفارس

14کمالبنانیعلیسروستانفارس

14محمدمحمودی محدثهسروستانفارس

16محمدرضامحبوبعاطفهسروستانفارس

1716ذبیح اهللعبداللهیفاطمهسروستانفارس

14عبدالحسینسعیدیزهراسروستانفارس

14جوادابو حیدریعلی شیرازفارس

16علیرضاابوالوردیسیناشیرازفارس

15ابوذراخگرنرجسشیرازفارس

18سید مرتضیارجائیسیده فاطمهشیرازفارس

1516اسداهللاسدیصدیقهشیرازفارس

16علیاسدیصغری شیرازفارس

16محموداسالمی جهرمیرفیعهشیرازفارس

17کورشاسمعیلی پورمهساشیرازفارس

17محمداطرویفاطمهشیرازفارس

1718جمشیداعرابیمحمد رضاشیرازفارس

16مهدیاقبالیاحسانشیرازفارس

17اکبرامامیمرضیهشیرازفارس

1615علی رضاامیدوارسحرشیرازفارس

14علیرضاامیدیمحمد رضاشیرازفارس

15عبدالرسولامیدیصدیقهشیرازفارس

17احمدامیریاشرف شیرازفارس

16محمدرضاایزدیسجادشیرازفارس
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1917غالمحسینآذرنیوهفاطمه شیرازفارس

14امینآزادینرجسشیرازفارس

17سعیدآموزگارعلی شیرازفارس

16محمدبحرینیفاطمهشیرازفارس

16حسنبهادریمحمد طاها شیرازفارس

1716لطفعلیبیاتمریم شیرازفارس

-رسولبیات قطعیطاهاشیرازفارس

15جوادبیژنیمهنازشیرازفارس

14شهبازبیگی پورزهراشیرازفارس

14جمشیدپارساییعلیشیرازفارس

15مهدیپژمانخلیلشیرازفارس

18عزیزپور بیانالهامشیرازفارس

16علی جانپیرایشربابهشیرازفارس

18فضل اهللتدریسیشیواشیرازفارس

1616لهراسبتراب زادهمریمشیرازفارس

16محمدتقی پورزهراشیرازفارس

18علی رضاتوسلی پورزهراشیرازفارس

15محمد قلیتوکلیلیالشیرازفارس

14عبدالمحمدثامنیفاطمه شیرازفارس

19علیجعفریآیلینشیرازفارس

19محمد رضاجعفریپرنیاشیرازفارس

15حجتجعفریدرساشیرازفارس

15حسنجعفریمریمشیرازفارس

1715عقیلجعفریابوالفضلشیرازفارس

16محمد جعفرجعفریبهروز علیشیرازفارس

19عظیمجمالیفاطمه شیرازفارس

1614علیجمال زادهفاطمهشیرازفارس

15محمدجوادجهاندیدهمحمدکریمشیرازفارس

14فرهادجوکارسانازشیرازفارس

15علیجوکارلیالشیرازفارس

14محمدعلیچراغیامیرمحمدشیرازفارس

15عزیزحاجی وندینازآفرین شیرازفارس

15سید امیدحسینیسیده ساریناشیرازفارس



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14سید قاسمحسینیسیده مهساشیرازفارس

15سید غالمحسینحسینیسید امیرشیرازفارس

14محمد حسینحسینیسیده فاطمهشیرازفارس

16کیومرثحیدری خرمیفاطمه شیرازفارس

14عباسخادم الحسینیغزلشیرازفارس

15محمدخادم الحسینیعباسشیرازفارس

15هاشمخادمیکامرانشیرازفارس

16عبدالحسینخبیرانسیهشیرازفارس

14مهدیخلیفه لیراویماهانشیرازفارس

1716اصغرخواجهفاطمهشیرازفارس

1717فرید الدیندانشگرساغرشیرازفارس

18علی رضادرودچیسمیهشیرازفارس

15محمددریا گردامیررضاشیرازفارس

14محمددریاگردفاطمه شیرازفارس

17مختاردهقانفاطمهشیرازفارس

19مرتضیدهقانیزینبشیرازفارس

14محمد رضادهقانیغزلشیرازفارس

15حسینذوالقرننجمهشیرازفارس

1716علیراکی زادهفرزینشیرازفارس

17بهمنرجبیآرزوشیرازفارس

15عباسرخ بخش زمینراضیهشیرازفارس

16عطارفیعیسعیدهشیرازفارس

14عباسرنجبرامیرحسینشیرازفارس

15جلیلرودکیپریوششیرازفارس

15حمید رضارودیمحمد حسینشیرازفارس

17غالمرضاروستاریحانهشیرازفارس

14کریمروستامحمد حسینشیرازفارس

-کوچک علیروستاحسین علیشیرازفارس

18غالمرضازارعیمحسنشیرازفارس

17علیزرین چنگمحمدحسنشیرازفارس

171515بهرامزرین مومجیدشیرازفارس

16منصورزمانیسعیدهشیرازفارس

16مجیدزنهاریشهربانو شیرازفارس
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18سید غالمرضازیدانیسید دانیالشیرازفارس

16جلیلساجدی رادسید جاللشیرازفارس

16هوشنگستایشگرالههشیرازفارس

16سعید رضاسعادتماهکشیرازفارس

15حمید رضاسلمان پناهآیلینشیرازفارس

17نصرالهسید عباسیفاطمهشیرازفارس

17یوسفشادفرامید شیرازفارس

15محمودشریفیفاطمهشیرازفارس

18حسینشعبانی شهر بابکیزهراشیرازفارس

191917حیدرشکوئیزهراشیرازفارس

1817سید احمدشمس زادهسید آرمین شیرازفارس

20حسن علیشوشتریسهیلشیرازفارس

1817ظهرابشیردلزهراشیرازفارس

18ابراهیمصادقیمریمشیرازفارس

1717ابراهیمصبوری شیرازیزهراشیرازفارس

16حبیب الهصفرزادهآسیهشیرازفارس

19علیرضاصمدیستارهشیرازفارس

17حسنعلیضامنیامیررضاشیرازفارس

15حشمت الهعابدیانرامینشیرازفارس

15اسماعیلعرفان فردزهرهشیرازفارس

18یدالهعزیزیانمهرانشیرازفارس

18علیرضاعسگرزادههانیهشیرازفارس

16ابراهیمعضدینداشیرازفارس

17فالمرزعطریفاطمهشیرازفارس

1616مجتبیغیب پرورمحمدرضاشیرازفارس

18حسینفراحینگارشیرازفارس

15محمد حسینفرمانیدرساشیرازفارس

1517صفرعلیفرهادیسحرشیرازفارس

161617علیفرهنگنصیب الهشیرازفارس

18راه دارفریدونیهادی شیرازفارس

17احمدفیروز زادهمرضیهشیرازفارس

15حسینفیضعلیرضاشیرازفارس

14محمدمهدیقاسمیپارمیسشیرازفارس
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17شعبانقبادیاعظمشیرازفارس

1718ناصرقجریمریمشیرازفارس

16محمد جعفرقدومی زادهسمانهشیرازفارس

1716فیروزقرقانیزهراشیرازفارس

14امیرقلیقشقایی نژادفاطمهشیرازفارس

1819محمد کاظمکارگرفردمحمدحسنشیرازفارس

1817حسینکاظمیفاطمهشیرازفارس

1716صمدکاظمیسجاد شیرازفارس

14صمدکاظمیمحمد علیشیرازفارس

15علی بخشکاووسیمژگان شیرازفارس

1816مهدیکرمیحمید رضاشیرازفارس

14اصغرکشاورزمریمشیرازفارس

14فیض الهکشاورزمحمودشیرازفارس

15مسعودکشاورزکیاشیرازفارس

15حسینکشاورزیکبری شیرازفارس

15اصغرکالنتریشیدا شیرازفارس

1514محمد شریفکمالی دشت ارژنحسینشیرازفارس

15کرامتکمالی سروستانیلیالشیرازفارس

16سعیدگل پردازکیاناشیرازفارس

15اسمعیلمجذوبیمرضیهشیرازفارس

16علی اکبرمحتشممحمدصادقشیرازفارس

1819علیمحمدیزهراشیرازفارس

16محمد علیمحمدیفاطمهشیرازفارس

14جوادمحمدیمبیناشیرازفارس

15محمدعلیمحمدیمرضیهشیرازفارس

18ایوبمحمدیمحمدرضاشیرازفارس

15عباسمحمود سلطانیکوثرشیرازفارس

16رضامحمودنیامریمشیرازفارس

16اردوانمحمودیآرمیتاشیرازفارس

161815مجیدمرادیمیثمشیرازفارس

15رحیممرادیمانیاشیرازفارس

19علیمسیحا مهرماهورشیرازفارس

1516عبدالرضامظفریمحسنشیرازفارس
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15خلیلمعتمدامیرمسعود شیرازفارس

16حامدمعززساراشیرازفارس

15عبدالهمقیمیطاهاشیرازفارس

18محمد علیمنفردمریمشیرازفارس

15مسعودمنوچهریحسنشیرازفارس

15سید محسنموسویسید سیناشیرازفارس

17خسرومویدیزهراشیرازفارس

-14علیرضاناصرالدینمحمدحسنشیرازفارس

16غالمعلیناظریانکورششیرازفارس

16سپهدارنجفی منشفاطمهشیرازفارس

14رضانصرپورهانیهشیرازفارس

15غالم حسیننظریفاطمهشیرازفارس

18روح الهنعمت اللهیفاطمهشیرازفارس

16فتح الهنعمتیعسکر شیرازفارس

16محمدنگهبان فردسعیدشیرازفارس

1715قدرت الههمراهیعزت الهشیرازفارس

1617عیسیولی زادهمرضیهشیرازفارس

17حمید رضاولی زادهساراشیرازفارس

16علی رضایزدان پرستالههشیرازفارس

1819نجات اهللیگانیهدایتشیرازفارس

14غالمرضایوسفیفاطمهشیرازفارس

1918مسعوداکرمیانفاطمهفسافارس

14هادیتقی زادهنرجسفسافارس

15حمیدرضاحسینخانیمهدیفسافارس

14حیدرخرمفاطمهفسافارس

18رحیمراضیحسینفسافارس

14مهدیرستگارپورریحانهفسافارس

15مختارزارعپوراعظمفسافارس

18کریمزره پوشلیالفسافارس

16مجیدشب بوییمبینافسافارس

14محمدرضاطاهرپورریحانهفسافارس

15پرویزغالمزادهآرشفسافارس

18صمدفرهمندمحمدمهدیفسافارس
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17مصطفیفیروزیمحمدجاللفسافارس

15علی اکبرمحمدیزهرافسافارس

15هوشنگمرادیشیوافسافارس

15اسماعیلمشهورنرجسفسافارس

1918حسینمعصومیمریمفسافارس

18لطف الهاکبریان خالصزهراکازرونفارس

16سلمانبذرافشانمحمدکازرونفارس

15حاصلپرکسمانهکازرونفارس

1715محمودپیروزیالهام کازرونفارس

1615سعیدپیرویسپهرکازرونفارس

15سیدمحمدحسنحسینیسیده دیناکازرونفارس

14ایرجخدارحمیمحمدرضاکازرونفارس

15مهدیدرستیدیناکازرونفارس

15محمدجوادسرشناسیبهمیهکازرونفارس

16اسمعیلشریفزادهفرناز کازرونفارس

15ابراهیمعابدیزهراکازرونفارس

15غالمعلیعبادیمحدثهکازرونفارس

15سیدرضاقائمیسید ماهانکازرونفارس

15کرامت الهمهرآفرینمژدهکازرونفارس

15حسامنجیبیمتینکازرونفارس

16سیدبهزارهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

16باباجانپناهیلیال کوارفارس

17اسداهللفزونی اردکانیفرج اهللکوارفارس

16صفرصفری اکبرآبادیحسنکوارفارس

16جمشیدناصریجاللکوارفارس

1516کاوسآراستهفاطمهگراشفارس

15جمشیدباقریمرضیهگراشفارس

1515بهرامرفیعیآرزوگراشفارس

16غالمرضارنجبرهانیهگراشفارس

1616احمدشادراممصطفیگراشفارس

19رحمتشهیدانفائزهگراشفارس

16محمد باقرشیخیمهدیگراشفارس

18عبدالهمحمدیفاطمه زهراگراشفارس
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-مهدینامورسهند گراشفارس

17قاسمامیدیسمیهالرستانفارس

181716حسینرنجبراحمدالرستانفارس

15ماشااهللقهرآلوداسماالرستانفارس

18داودمریدیکیمیاالرستانفارس

17رسولعالی زادهغزلالرستانفارس

17غالمحسینسرویفاطمهالرستانفارس

16عبدالحسینرحیمیخیرالنساالرستانفارس

18ابراهیماسماعیلیعبدالحمیدالرستانفارس

1614قنبرابراهیمیزکیه المردفارس

14علیانجاممحمد المردفارس

1614عبداصالححمیدیفاطمهالمردفارس

201918حسینحیدریفرشتهالمردفارس

14هادیشیرپور ایداالمردفارس

14محمودشعبانیهدیهالمردفارس

19عباسطاهریمحمد المردفارس

1515عباسغالمیحسینالمردفارس

1716حسینفاطمیراضیهالمردفارس

14ابراهیمنوبختمحمدحسنالمردفارس

17حسناسالمیفرشته مرودشتفارس

20عبدالصمداسالمی نژادنرجسمرودشتفارس

15ماشاهللامیریزینبمرودشتفارس

18محمدبرازجانیفاطمهمرودشتفارس

17حمیدرضابنی پریمهسا مرودشتفارس

14حمیدرضاپورمحمدیابوالفضلمرودشتفارس

14نوراهللحسنی منفردمرضیه مرودشتفارس

19اسماعیلراستیلیلی مرودشتفارس

191919ابوالقاسمصالحیمحمد صادقمرودشتفارس

19رحیمقاسمیمسعود مرودشتفارس

16علیجانگلستانیحمیدرضا مرودشتفارس

1918ابوالقاسممرزبانسمیه مرودشتفارس

17سیروسگلفشانشیوامرودشتفارس

18مهرابمرادیلیالمرودشتفارس
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1514علمدارخورشیدیافسانهممسنیفارس

1416علمدارخورشیدیفرزانهممسنیفارس

161516کاظمسلیمانیحمیدممسنیفارس

-عبدالکریمساسانیامیرعباسممسنیفارس

1514اکبرکاویانیسمیهممسنیفارس

1615اکبرکاویانیکبریممسنیفارس

151516عبدالرحیمنجاتیعلیممسنیفارس

16سید احمدصمدانیسید اسماعیلمهرفارس

17رضاقائدیپویا مهرفارس

17حسینکشاورزحمیده مهرفارس

181717عبداهللانواریصدیقهمهرفارس

15محمودبهزادینرجس مهرفارس

17عبد الرحیمخاکدانزهرامهرفارس

1916فتح  اهللخوش نویسعلیمهرفارس

19احمدخوش نویسعالء الدینمهرفارس

181818حسینصفاییفائزهمهرفارس

201918حسینصفریسهرابمهرفارس

18هادیصفریفاطمهمهرفارس

1816غالمحسینکاظمیفرخندهمهرفارس

191818قربانعلیطاهری پوردارابمهرفارس

191918اکبرواعظ زادهمجیدمهرفارس

17عطا حسیناسکندرینگارمهرفارس

18حسینمصدقیصدیقهمهرفارس

202019درویشمقصودیاحمدمهرفارس

18محمدسعادتمحدثهمهرفارس

16احمدربیعیحمیدهنی ریزفارس

16نصرالهنصیریزهرانی ریزفارس

16خلیلزارعزهرانی ریزفارس

17خلیلزارعمحمدمهدینی ریزفارس

16منصورهمدمیعلی اصغرنی ریزفارس

15نبی الهآزادی محمدجهرم فارس 

15حسینحسین بیگی ساعده جهرم فارس 

14جمشیدمحمودی محمدمتین جهرم فارس 
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14اسماعیلیعقوبی علی جهرم فارس 

14محموداحمد نیای مطلق کیانا جهرم فارس 

15علی اکبرعالج خادم فاطمه جهرم فارس 

17مرتضیکامران پور الهام جهرم فارس 

15منصورمصلی نژادسحر جهرم فارس 

18عبدالحمیداسدنیای فردویداجهرم فارس 

17محمدرضااحمدی راحیل جهرم فارس 

18غالمعباسخدادادی مریم جهرم فارس 

19مهدیزارعیان جهرمی مرضیه جهرم فارس 

16حبیبقائمی فرفریده جهرم فارس 

-حسینقلیچ خانی گلساجهرم فارس 

18علی قلیامینی نورعلی زرین دشت فارس 

14غالمحسینباقری احمد زرین دشت فارس 

19هادیپرنیا عبدالکریم زرین دشت فارس 

14ماشاالهسپهرآمنهزرین دشت فارس 

18غالمسخنگو عباسزرین دشت فارس 

14قاسمعسکری الهه زرین دشت فارس 

16قاسمعسکری لیال زرین دشت فارس 

16شعباننعمتی علیا زرین دشت فارس 

15سلمانافضلییلدازیارانقزوین

14ذوقعلیآرتونآرزو زیارانقزوین

18سهراببرزگرنسرین زیارانقزوین

17هادیبهر امیفاطمهزیارانقزوین

17محمدرازه امیر مهدی زیارانقزوین

-عباسعلیشریفی زیارانیشیرویهزیارانقزوین

16حیدرکاظم زادهسحر زیارانقزوین

14مهدیکشاورزآیدا زیارانقزوین

17فیروزاسدیمرتضیالوندقزوین

1416رشیداکبریزهراالوندقزوین

17علیآقاییمعصومهالوندقزوین

14روح الهجعفرصالحیامیرمحمدالوندقزوین

16درویشعلیحسن دوستساراالوندقزوین

16حسینخدابنده لومحدثهالوندقزوین
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17علیدادگرپریساالوندقزوین

15مصطفیرزاقیبنیامینالوندقزوین

14ناصرزهراییحسینالوندقزوین

16شیرزادشاقالنیمحمدمهدیالوندقزوین

18مرادعبدالهیمهدیالوندقزوین

17علی اوسطعسگریمحمدطاهاالوندقزوین

16حسینملکیمبیناالوندقزوین

14سیدکریمموسویمحمدعلیالوندقزوین

17فرهادالهیامیرحسینآبیکقزوین

19مجیدرفیعی آتانیرقیهآبیکقزوین

18علی اصغرعباس زاده حصارامیرمحمدآبیکقزوین

16عابدینمهدی پور درودخانیفاطمهآبیکقزوین

18علیبیانلوزینبآوجقزوین

19محمدمیرزاییزهراآوجقزوین

16محمدمیرزاییفاطمه آوجقزوین

16ابوالقاسمعامرزادهمهدیبوئین زهراقزوین

-نظرعلیملک محمدیعلیبوئین زهراقزوین

-اصغرمحمدی برزگرابوالفضلبوئین زهراقزوین

18محمد رضاترکاشوندعلیتاکستانقزوین

171815سیدلطیفحسینیسید احدتاکستانقزوین

-2018قدرت الهرحمانیکیانوشتاکستانقزوین

16خلیلرحمانیفاطمه تاکستانقزوین

2017محرمرحمنیمعصومهتاکستانقزوین

1517حمدالهطاهرخانیمریمتاکستانقزوین

15موسیکاظم خانلوفرزانه تاکستانقزوین

202017اصغرکاظم لوامینتاکستانقزوین

15مختارکاظم لوفاطمهتاکستانقزوین

18شعبانلشگریشکوفهتاکستانقزوین

17سید رضاملک محمدیسیده بهارهتاکستانقزوین

17محمد تقیاردکانیمهشید قزوینقزوین

17صیدعلیاوسطیفرشتهقزوینقزوین

16عزیزاکبری خشک دشتیزهرا قزوینقزوین

14اسکندرامامیانزهراقزوینقزوین
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16محمد رضاآقا حسینیحمید رضا قزوینقزوین

16رجبعلیباجالناقدس قزوینقزوین

20ناصربرینمحمد قزوینقزوین

16حسنجباری هامحمدرضا قزوینقزوین

14روح اهللجبالیثناقزوینقزوین

16علرضاجاللیانسحر قزوینقزوین

15محمدعلیجوزیریحانهقزوینقزوین

16جوادحاجی آقایینفیسه قزوینقزوین

14مسعودحبیبیمحمد حسامقزوینقزوین

15سیدنظامحسینیسیده  مریمقزوینقزوین

14غالمحفاریمنیژهقزوینقزوین

17صفدردژاکامعصمتقزوینقزوین

14مجیدزندپریساقزوینقزوین

14حشمت اهللسبحانیزهرا قزوینقزوین

16جلیلسیفیفاطمهقزوینقزوین

15حسینشالچیمریمقزوینقزوین

1720محمد تقیشاه قبادیانهماقزوینقزوین

15امیدشریفیمحمد مهدی قزوینقزوین

1516اسماعیلصبوحیزینبقزوینقزوین

16قربانعلیطارمیساراقزوینقزوین

15هادیعبدالوندمرضیه قزوینقزوین

15ولی الهعبدالوهابیمعصومه قزوینقزوین

14مصطفیعلوی شیرخورشیدیسید محمد جعفرقزوینقزوین

16اسدعلی اقاییگلستانقزوینقزوین

14اسمعیلفارسیمریمقزوینقزوین

15عوضعلیفتحیفاطمهقزوینقزوین

15مهردادکاظمی مافیمهیارقزوینقزوین

15محمدکالنتریمهدیه قزوینقزوین

14مسعودکهن فردمهشید قزوینقزوین

1518علیرضاگروسیحمیده قزوینقزوین

14یوسفماست بند کهن محمد تقیقزوینقزوین

202018احمدمافیسیامکقزوینقزوین

17علیمافی پورعباسقزوینقزوین
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15محسنماالمیرسحر قزوینقزوین

14محمدمرادیسپهرقزوینقزوین

1618سلیمانمنصور قناعیزهراقزوینقزوین

1417جابرمهدوی کیاسمانهقزوینقزوین

14غالمرضامهدی زادهمناقزوینقزوین

1617هوشنگمهدی مجدهمایونقزوینقزوین

15سهرابنوروزیسپیدهقزوینقزوین

15محمدوحیدازاده قزوینقزوین

17میر فرض اهلل میرحسینیسید جوادقزوینقزوین

1814محمودانتظاریان بتول قزوینقزوین

17صمدبازآهنگپریسا قزوینقزوین

19ناصربرینمحمد قزوینقزوین

19محمدعلیجوزیریحانهقزوینقزوین

16میثمحبیب خواهدیناقزوینقزوین

17بهمنحسن زادهنیایشقزوینقزوین

15فرهادرشوندمحمد پارساقزوینقزوین

17غالمعلیرضایی الیهستایش قزوینقزوین

14هادیرمضان زاده مقدملیالقزوینقزوین

19سید محمدسکاکبتول قزوینقزوین

18ضرغامسیفیحسینقزوینقزوین

19جلیلسیفیفاطمهقزوینقزوین

19حسینعابدی زهراقزوینقزوین

18ذبیح اهللعبدی نسبسمیهقزوینقزوین

17مصطفیعلوی شیرخورشیدیمحمد جعفرقزوینقزوین

18فرهادفایزیفریماهقزوینقزوین

17ارسالنکشاورزناهید قزوینقزوین

18علیمافی پورعباسقزوینقزوین

18الیاسمهرجوسمیهقزوینقزوین

14علیرضاارجمند پورزهرا قزوینقزوین

17فریبرزآذرنویدطاهاقزوینقزوین

18محمد حسنبهرامیبتول قزوینقزوین

-پرویزپوستیمسعود قزوینقزوین

16محمد رضاتقویسیده هستیقزوینقزوین
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18محمدتنهاکماچالیزهرا قزوینقزوین

18محمد حسینجلیلوندفاطمه قزوینقزوین

-احمدحیدریدانش قزوینقزوین

17یعقوبخشنود قشالقیمجید قزوینقزوین

15اکبرخلخالیسارینا قزوینقزوین

14ابوالقاسمخویینی هازهرا قزوینقزوین

18غالمرضارحمن پورملیکا قزوینقزوین

16بهرامعلیزارععلی قزوینقزوین

15جلیلسیفیفاطمهقزوینقزوین

20احمدشالبافزهرا قزوینقزوین

17غالمرضاشعبانیمحمد صالحقزوینقزوین

18مصطفیصفریساناز قزوینقزوین

18حسینصفی خانیرضا قزوینقزوین

15ستارطالبیعاطفه قزوینقزوین

-علیطباخ قزوینیسجادقزوینقزوین

16چنگیزعبدیمناقزوینقزوین

15محمد ابراهیمعلیجانیاسماعیلقزوینقزوین

17فرهادفایزیفریماهقزوینقزوین

16مهدیگلسارامیرسام قزوینقزوین

16علیمافی پورعباسقزوینقزوین

17علی اکبرمحبتفاطمه قزوینقزوین

16ابوالفضلمحمدیعاطفهقزوینقزوین

14محمد باقرمرادیحمید رضا قزوینقزوین

19عباسنجفیمهدیقزوینقزوین

17شعبانعلینوروز زاده چگینیوحیده قزوینقزوین

16محمد رضانیکونامسیناقزوینقزوین

18مرتضیآبکارملیحهقمقم

1717ابوالفضلآقا رضا قلی عطاراکرمقمقم

1717محمدحسیناسالمیزهراقمقم

16مجیداسماعیلیکسراقمقم

1716عبدالهاسماعیلیمجتبیقمقم

18آیت الهاسماعیلیانپروانهقمقم

1414مجیدافشاریعلیقمقم
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16عبدالکریمالویریانفاطمهقمقم

14سیدعلیامامیانمریم ساداتقمقم

201518محمدامرالهیضحیقمقم

14محمدامیرآبادی فراهانیبهارقمقم

15سجادامینیعلیقمقم

17عبدالمجیدبرکتمیناقمقم

1716یداهللبشیریزهرهقمقم

14عیسیبلوک آذریمرضیهقمقم

1515پرویزبیگدلوفاطمهقمقم

15رحیمپوربافرانیهانیهقمقم

14محمدرضاپورمنشکوثرقمقم

14فضل الهتاریلیالقمقم

16سیروستقوی زادهفائزهقمقم

2017علیتوحیدی منصورحانیهقمقم

14حمیدجعفریمحمدحسامقمقم

16محمدعلیجعفریمعصومهقمقم

1414ابوالفضلجعفری طهرانیطاهرهقمقم

14علی کرمجاللوندمحمدحسینقمقم

16علیجاللیخاطره ساداتقمقم

1715حسینحاجی اکبریبهارقمقم

17محمدعلیحسنیحسینقمقم

15محمدعلیحسنیمهدیقمقم

15حسینحسینیزهراساداتقمقم

15رسولحسینیمرضیهقمقم

19محمدحسینیفاطمه زهراقمقم

15محمدتقیحسینی منشسیده فاطمهقمقم

15حسنحیدرییکتاقمقم

1815غفارحیدریابوالفضلقمقم

18محمدصادقحیدری کبیریریحانهقمقم

15محمدرضاخان باباییطاهرهقمقم

2018حیدرعلیخدایارلیالقمقم

1414عباسخضرائیعفتقمقم

1815مرتضیخوش لهجهمحمدقمقم
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1919اکبرخیراندیشمعصومهقمقم

18غالمرضادریکوندزهرهقمقم

17حسیندولتیعلیقمقم

16احمددهشیرییوسفقمقم

14محمدحسندهقانیهلیاقمقم

14محمدحسینرضاییسیدمصطفیقمقم

1614رضارضاییحانیهقمقم

16محمدرمضانی نورعلیقمقم

18علیزاهدیانمحدثهقمقم

1716سیدعلیزهراییسیدمحسنقمقم

1715حمیدرضاساالرکیاعلی اکبرقمقم

14غالمعلیسبحانی فردمحمد یوسفقمقم

1716میکائیلسلطان محمدیزهراقمقم

1819رضاسوریمحمدحسینقمقم

14سیدعبدالکریمسیدرضائیسیدعلیرضاقمقم

15محمودسیفیامیررضاقمقم

15داودشاه حسینیساراقمقم

16نورالهشاه محمدیسکینهقمقم

15محمدشعبانیراحلهقمقم

18محمدعلیشهناز زادهمهدیهقمقم

14اصغرشیرمحمدیمریمقمقم

18علیرضاشیرمحمدیصدیقهقمقم

15علیصیامیعرفانقمقم

14محمودطیارپروینفائزهقمقم

20مصطفیطیبیمحدثهقمقم

15محمدحسنعالمزهراقمقم

2016حسنعباس رحیمیمهنازقمقم

2015اسدالهعباسیآزادهقمقم

17حسینعباس پناهمحبوبهقمقم

1819احمدعبدالهیسعیدهقمقم

17حسینعصارزادهریحانهقمقم

1817علی اکبرعالقه بندمحبوبهقمقم

15محمداسماعیلعلی زادهشفیقهقمقم
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1715محمدصادقعلی مددیفاطمهقمقم

1717مهدیعلیزادهسمیهقمقم

15محمدحسنغرویمعصومهقمقم

14ابوالفضلغفارزادهسیمینقمقم

17مهدیغالمیمحمدحسینقمقم

17احمدفارسی پورفروغقمقم

15عباسفاضل نیشابوریمحمدمهدیقمقم

1815رضافرتاشسیمینقمقم

18ناصرفروردینالههقمقم

17اسماعیلفالحیوسفقمقم

17مهدیفیروزیمعصومهقمقم

20عباسعلیقربانیزهراقمقم

14یفنعلیقلیچ خانی فردمجتبیقمقم

2018اکبرقهرمانیزهراقمقم

17مقصودکاشی زنوزیسمیراقمقم

1714محمدتقیکدخداییآرزوقمقم

17عباسکیانیسمانهقمقم

2020بهرعلیگل زادهعلیقمقم

16یاسینلطفی پورالنازقمقم

15یاسینلطفی پورسانازقمقم

14مجتبیمرادیمیناقمقم

14جوادمرتضویسماقمقم

1915محمدمهدیمعزیزهراقمقم

171615یدالهمعصومیحسینقمقم

15اصغرمالییمهساقمقم

15ناصرمنتظرنیافائزهقمقم

15علیموالییپرنیاقمقم

1717محمدهادیمیبدیزهراقمقم

19رمضانعلیمیرعرب رضیعلیاقمقم

19سیدعباسمیرقیصریانسیه ساداتقمقم

16محمودنقیب زادهفاطمهقمقم

17رضانوروزیکیمیاقمقم

1517روح الههژبریریحانهقمقم
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15احمدهمایی اسدپورفاطمهقمقم

15اکبریارمحمدیمریمقمقم

17علیداجنارینمریوانکردستان

1618احمددرخشانیرویامریوانکردستان

191920علیزارعیهادیمریوانکردستان

1818فرحان فقیفرحان فقیبیباکمریوانکردستان

1918صالحکاکاییفرزادمریوانکردستان

1818توفیقکانی سانانیثریامریوانکردستان

19حسیناباصلتیرحیمونکوورکانادا

16اکبرپورعندلیبیفلوراونکوورکانادا

15رضاحسینیکیهانونکوورکانادا

2017سیداحمدحسینی نژادپویانونکوورکانادا

19حسینحبیبینجماونکوورکانادا

20ناصردفتریانمریمونکوورکانادا

18محمدحسینصیادمحبوبهونکوورکانادا

171818محمدخلیل نژادآرامبانهکردستان

1616مطلبخدریهیمنبانهکردستان

17مجیدرستمیطاهره بانهکردستان

18عمرصالح پورژوانبانهکردستان

1717کریمصداقتسروهبانهکردستان

1616صالحقادریعبدالواحدبانهکردستان

16عثمانمحمدی بانهمهدیبانهکردستان

161818عباسمروتافشینبانهکردستان

14توفیقنقشیزیبابانهکردستان

15حسینتاجکیزهرابیجارکردستان

15نادرخداکرمیمبینبیجارکردستان

1617طاهرمهدی زادهپریابیجارکردستان

1617مسعودمیرزامرادیمجتبیبیجارکردستان

15علی اکبرذبیح اللهیزهرهبیجارکردستان

16ایرجکاظمیامیر عباسبیجارکردستان

18حمیدعمرانیژینابیجارکردستان

18اسمعیلمحمدیمینوبیجارکردستان

17نعمت الهمحمدینسرینبیجارکردستان
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181918سعیدمحمودیانمنصوردیواندرهکردستان

171718منصوریزدانیمصلحدیواندرهکردستان

181918عمرفتوحیفرانک سقزکردستان

181819محمودزاهدیمحسنسقزکردستان

161617عبداهللکریمیانآزادهسقزکردستان

171817بهمناکبر نژادیاسمنسنندجکردستان

1817ابراهیماقبال پناهکژالسنندجکردستان

17عثماناسمعیلیسمیهسنندجکردستان

181817حمداهللاسکندریمهدیسنندجکردستان

17محمد صدیقامیریسمیراسنندجکردستان

17هادیافراسیابینازنین سنندجکردستان

16حسینبهمنیفریدهسنندجکردستان

1817صدیقبهرامیبهارسنندجکردستان

201819عبدالغفارپورساجدمحمدقدیرسنندجکردستان

201819محمدعلیپورساجدمهرنوشسنندجکردستان

201920حسینپرویزیسمنسنندجکردستان

19روحانیانسمیراسنندجکردستان

15زندیکیمیاسنندجکردستان

17سعیدرحیمیسحرسنندجکردستان

191918احمدحق پرورفرهادسنندجکردستان

15علیرضاخوش گفتارحمیدرضاسنندجکردستان

1615عبداهللخدریعلیسنندجکردستان

1617حمیدسیدابراهیمیسیده سانازسنندجکردستان

1817جالل الدینشریعتیهوشنگسنندجکردستان

16صادقیفوزیهسنندجکردستان

181818محمد جعفرصلواتیشب بوسنندجکردستان

18حیدرعثمانینژالسنندجکردستان

16صیدیزهراسنندجکردستان

17علوی زادهصهیبسنندجکردستان

1717خالدقادرمرزیسورانسنندجکردستان

1616محمدقاسمیلیالسنندجکردستان

16محمدپورویانسنندجکردستان

202020سیروسمعروفیآزادسنندجکردستان
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1817علیمحمدیرویاسنندجکردستان

15منوچهرمیهمیایلیاسنندجکردستان

16کمالمندمیآنیتاسنندجکردستان

1917عطااهللنجفیکرشمهسنندجکردستان

17کاکه خانیدلنیاسنندجکردستان

191817پرویزکتابیشاهینسنندجکردستان

17محمد رشیدکردنژادشعلهسنندجکردستان

16ثمینویسیمارل سنندجکردستان

16مجتبیخالدیانپرنیانقروهکردستان

181818پیرمحمد رسولیجاللقروهکردستان

15قدرت اهللسیف پناهیامیرمحمدقروهکردستان

18علیرضاصالحیمهساقروهکردستان

18محمدرضاقادرمرزیالهامقروهکردستان

15غالمرضاابراهیمیفهیمه کامیارانکردستان

16ساالرمحمدیبیانکامیارانکردستان

1917عبداهللفتحیرویاکامیارانکردستان

18حسینخسروی مشیزیسمانهبردسیرکرمان

17رضاکدخدازادهمحبوبهبردسیرکرمان

18محمدموسی پورملیکابردسیرکرمان

16علیآتشیفاطمهبمکرمان

15علیرضاحلمیعاطفهبمکرمان

1919طهماسبدریجانیمطهرهبمکرمان

18رضامحمدپورمریمبمکرمان

16حسیناصغری یاقوتیوسفجیرفتکرمان

171717عزیزالهپهلوان خسرویعنایتجیرفتکرمان

-1716خانعلیساالرکریمیوحیدهجیرفتکرمان

14محمدساالرکریمیمریمجیرفتکرمان

1515اسماعیلسیدیعلیرضاجیرفتکرمان

14اصغرمالیی سربیژنشیماجیرفتکرمان

14اصغرمالیی سربیژنفاطمهجیرفتکرمان

15محمداستاد اکبریرضارفسنجانکرمان

16علیاسداهلل پورحمیدرفسنجانکرمان

191715محمداسماعیل معصومیمحمودرفسنجانکرمان
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17حمیدباقریامیر حسینرفسنجانکرمان

19محمدحسنیمهدیرفسنجانکرمان

17علیرجبیفرزانهرفسنجانکرمان

14مهدیزینلی قاسم آبادرضارفسنجانکرمان

18اکبرشریفیحکیمهرفسنجانکرمان

14احمدعلیزادهفاطمهرفسنجانکرمان

14حمیدمغوییفهیمهرفسنجانکرمان

15علیمنوچهریامیررضارفسنجانکرمان

17ناصرمهدوی میمندایلینرفسنجانکرمان

17محمدعربپورزینبزرندکرمان

19جاللاسمعیلی نژادمریمسیرجانکرمان

17اکبرپورامینایینگینسیرجانکرمان

15محمدحسنپیوستیآیسانسیرجانکرمان

-16محمدحکیمحکیمی پورمریمسیرجانکرمان

1817علیرضاخراسانیراضیه سیرجانکرمان

14علیرضوانی پورارشیاسیرجانکرمان

14حسنرنجبرآزادهسیرجانکرمان

2016علی محمدروح االمینیرضاسیرجانکرمان

1514سعدالهزینلی پورالهامسیرجانکرمان

14حسنصادقیفاطمهسیرجانکرمان

15محمدصفری رودبارزهرهسیرجانکرمان

16غالمحسینگلزاریمحمدسیرجانکرمان

1817غالمرضامحمدرفیعمانیاسیرجانکرمان

14مهدیمحمودآبادیعلیسیرجانکرمان

1917احمداحمدیانپروینشهربابککرمان

18محمدرضااسالمی نژادسمیهشهربابککرمان

15محمدصادقامینیمنصورهشهربابککرمان

16مجیدیوسف زادهیاسمنشهربابککرمان

14مهدیاباذریانمحمدکرمانکرمان

1715عباسابراهیم پورغالمحسینکرمانکرمان

17ابوالقاسمابراهیمیزهراکرمانکرمان

181717غالمرضاابراهیمی نیامحمدرضاکرمانکرمان

16خلیلاحمدییاشارکرمانکرمان
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14کاظماسدیحمیدکرمانکرمان

1615حسنافضلیفاطمهکرمانکرمان

17موسیامیرزادهاللهکرمانکرمان

19محمدرضاامیرسیستانیفاطمهکرمانکرمان

171816علی اکبرایرانپورحمیدهکرمانکرمان

1717غالمعباسباباپورمیاندوآبافسانهکرمانکرمان

171716محمدپاکدامنمهدیکرمانکرمان

192019مختارجمالی زادهرضاکرمانکرمان

18سیدعلیرضاحسینیسیده فاطمهکرمانکرمان

15نورالهخالوئیامیرمحمدکرمانکرمان

1716گلمراددامن افشانصالحکرمانکرمان

18محسندریاییمهرنازکرمانکرمان

17محسندهقانیمحمدجوادکرمانکرمان

191715ابراهیمذویاورحامدکرمانکرمان

16ابوذررضازادهستایشکرمانکرمان

-15مظفررئیسی سربیژنحمیدهکرمانکرمان

18عباسزاده محمودآبادیریحانهکرمانکرمان

17مصطفیزریسفیساراکرمانکرمان

1716نظرسرحدینجمهکرمانکرمان

17محمدسرداریحمیدکرمانکرمان

1515محمدرضاصابریتارخکرمانکرمان

1717عبدالحمیدصالحیساراکرمانکرمان

19حسینعامریحامدکرمانکرمان

17محسنفهیمی نژادساراکرمانکرمان

171717موسیقاسمی پورافشاراحسانکرمانکرمان

15آرمینکاویانیستایشکرمانکرمان

15سیدجوادکوهبنانی نژادسیده مینا کرمانکرمان

191817رضالهراسبیحمیدرضاکرمانکرمان

16حسنمعتمدی نیاحسنیه کرمانکرمان

18محمدمعین الدینیراحلهکرمانکرمان

191615یحییمعینی نیااحمدکرمانکرمان

15احمدمهدی پورمحسنکرمانکرمان

17مهدیمیرزازادهزهراکرمانکرمان
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161515غالمرضانجفی کلیانیرضاکرمانکرمان

1615عبدالهنژادخالقیسلیمهکرمانکرمان

15اصغرنصیریحدیثکرمانکرمان

-1714حمیدنوحیبهروزکرمانکرمان

15مهدینوروزیامیرعلیکرمانکرمان

14محمودامیری نژادمحمدمتینکوهبنانکرمان

-سید محمد رضاآدیشامیرعلیکوهبنانکرمان

-سید  علی رضاآدیشمحمدفاضلکوهبنانکرمان

14محسنباقرزادهرقیهکوهبنانکرمان

14محمدباقرزادهنداکوهبنانکرمان

17علیتوحیدی نیامهالکوهبنانکرمان

18اکبرجوزاهاجرکوهبنانکرمان

15حبیبحسنی نژادفائزهکوهبنانکرمان

15هادیخالداریریحانهکوهبنانکرمان

14محمدخالداریعرفانکوهبنانکرمان

14هادیخالداریفاطمهکوهبنانکرمان

16محمددانشی کهنیحسینکوهبنانکرمان

16اسدالهرضابیگیطاهرهکوهبنانکرمان

16مجیدعربفائزهکوهبنانکرمان

14محمدصادققطبیهانیهکوهبنانکرمان

17حسینمحمدی نسبریحانهکوهبنانکرمان

17سیدمحمودمیرافضلیمهدیهکوهبنانکرمان

15محمودمیرمهدیمریمکوهبنانکرمان

14یاسرنوریامیرعلی کوهبنانکرمان

15احمداسالمیمنصوره سنقرکرمانشاه

14علی رضاجهانگیریمحمد رهامسنقرکرمانشاه

-علی اکبرحدیدیلیالسنقرکرمانشاه

14هوشنگحقیقیهانیاسنقرکرمانشاه

15اردشیرطاهری نژادسعید سنقرکرمانشاه

1915علی اوسطعباسیشکییا سنقرکرمانشاه

201817بهرامعلیکماسیمحمد رضاسنقرکرمانشاه

2016علیمرادیفروغصحنهکرمانشاه

16محمدرضا رضاییپوریاصحنهکرمانشاه
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1917محمدعلیعزیزی سرابادیهالهامصحنهکرمانشاه

-فریدوندرستیانفایزهصحنهکرمانشاه

15علینجفیمهوشصحنهکرمانشاه

17نورمرادیادگارینازنینصحنهکرمانشاه

16عبدالهرضاییقادرقصرشیرینکرمانشاه

15کیومرثفتاحیانسهیالقصرشیرینکرمانشاه

1818مهدیاختیاریمریمکنگاورکرمانشاه

201819اله مراداورنگسعیدکنگاورکرمانشاه

17بهمنپورولیپدرامکنگاورکرمانشاه

15نجاترضاییآتوساکنگاورکرمانشاه

191716حمیدرضازحمتکشآزادهکنگاورکرمانشاه

1515عزیززنگنهمیثمکنگاورکرمانشاه

171615رستمشاویسیساحلکنگاورکرمانشاه

15نورالدینطاهرآبادیامیرحسینکنگاورکرمانشاه

15علیرضاعظیمیکیمیاکنگاورکرمانشاه

15فریبرزکریمیتیناکنگاورکرمانشاه

17منصورمحمدیبهارکنگاورکرمانشاه

1715مهدیمحمدیدرساکنگاورکرمانشاه

1615مهدیمحمدیمهرساکنگاورکرمانشاه

161615قبادمرادیانشکوفهکنگاورکرمانشاه

16رسولمسعودی رادمحمد پارساکنگاورکرمانشاه

17حبیب الهمصطفویمیناکنگاورکرمانشاه

17علی صفرکاظمی  وفافاطیماهرسینکرمانشاه

20اصغربختیاری هوشیار اسالم آباد غربکرمانشاه 

20سایه میرحفاظت فاطمه اسالم آباد غربکرمانشاه 

20اسماعیلدرویشی سیامک اسالم آباد غربکرمانشاه 

17اله بخشرستمی رخشنده اسالم آباد غربکرمانشاه 

20سعیدزرپوش مهسا اسالم آباد غربکرمانشاه 

20اشرفمرادی هادی اسالم آباد غربکرمانشاه 

20عورجعلیقاسمی معصومه اسالم آباد غربکرمانشاه 

1716علیامامی حسین کرمانشاه کرمانشاه 

16مرادی علیامیری شبنم کرمانشاه کرمانشاه 

1716مرادالماسی شهناز کرمانشاه کرمانشاه 
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181819الهیاحمدی طاهره کرمانشاه کرمانشاه 

20حبیب الهبابایی نصرت اله کرمانشاه کرمانشاه 

161514محمد تقیبیگی مرادی فرانک کرمانشاه کرمانشاه 

1614افراسیابپور مرادناصری محمد کرمانشاه کرمانشاه 

14علیپرویزی محمد رضا کرمانشاه کرمانشاه 

18باقرپورسیا صدیقه کرمانشاه کرمانشاه 

17شاهررضاجلیلیان پور قباد کرمانشاه کرمانشاه 

1917حشمت الهچقازردی نگین کرمانشاه کرمانشاه 

1818جعفرخانچناری فرشته کرمانشاه کرمانشاه 

1617مسعودچوپانی حوریا کرمانشاه کرمانشاه 

16شکر علیحشمتیان مصیبکرمانشاه کرمانشاه 

161717عطا الهحر زاده پیام کرمانشاه کرمانشاه 

16رضاحدادی زاده محمد کرمانشاه کرمانشاه 

19منصورحیدریان پردیس کرمانشاه کرمانشاه 

16عباسحاج زین العابدینی مهدیه کرمانشاه کرمانشاه 

1817علیمرادحافظی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

1717احمدحسینی افخم زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

14عباسخزایی محمد مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

20علیداوودی الهام کرمانشاه کرمانشاه 

14سید کاظمرنجبر طباطبا یی حسام کرمانشاه کرمانشاه 

18احمدزهدی هما کرمانشاه کرمانشاه 

18نقیسلیمانی زنگنه شاپور کرمانشاه کرمانشاه 

191717مرتضیستاره شکوفه کرمانشاه کرمانشاه 

19سید علیسجادی سید حسین کرمانشاه کرمانشاه 

16زیدانسلیمی مریم کرمانشاه کرمانشاه 

15عباسسلیمی پروانه کرمانشاه کرمانشاه 

1717حاجیعلیشهسواری توران کرمانشاه کرمانشاه 

2018فارضعظیمی فرعلی کرمانشاه کرمانشاه 

2020ابراهیمعباسیمحسن کرمانشاه کرمانشاه 

19امید علیعلیمحمد ی نیا محمد رضا کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد سعیدعباسی پویا محمد علی کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد سعیدعباسی پویا محمد عماد کرمانشاه کرمانشاه 

2020ناصرعزیزی هژیر کرمانشاه کرمانشاه 
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2019مصطفیعزیزی بی ابربهروز کرمانشاه کرمانشاه 

2018سید منصورعباس پور سید محمد صابرکرمانشاه کرمانشاه 

181816علیرضاقنبری هانیه کرمانشاه کرمانشاه 

1817محمد علیکاویانی محمد امین کرمانشاه کرمانشاه 

15علی محمدکلهری کیمیا کرمانشاه کرمانشاه 

16حسین رضالطفی ابوالفضل کرمانشاه کرمانشاه 

16حسین رضالطفی نیما کرمانشاه کرمانشاه 

1916محمد علیلروند پروین کرمانشاه کرمانشاه 

1815محمدمنتی نسب سارا کرمانشاه کرمانشاه 

1917مرتضیمالمیرمحمد رضا کرمانشاه کرمانشاه 

14عیاسمانی لیال کرمانشاه کرمانشاه 

16اردشیرملکی هوشمند کرمانشاه کرمانشاه 

16فرهادمرادی دانیال کرمانشاه کرمانشاه 

20علیمرادی میالد کرمانشاه کرمانشاه 

1815عالیمیهن دوست نوشین کرمانشاه کرمانشاه 

202018فیض الهنوری سعیده کرمانشاه کرمانشاه 

1918شیرزادنظرآبادیازهرا کرمانشاه کرمانشاه 

201918یوسفنوروزی غزل کرمانشاه کرمانشاه 

18پرویزنیک قدم عرفان کرمانشاه کرمانشاه 

17اسدالهنجفی شکوفه کرمانشاه کرمانشاه 

17حسینیعقوبی بهاره کرمانشاه کرمانشاه 

17توفیقولد بیگی پروین کرمانشاه کرمانشاه 

16حمیدبخشیفریما یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16عطا الهبناوندسیمین یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17هدایتپاکباززیوریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15حبیب الهرضایی مهرفاطمه  یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1615معناسادات امیدیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1616غالمرضاسیاح رزیانیلیال یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1718امرالهشادمانشادمهر یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16علی مرادصدری پور بابکاننیمایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

191818خدا نظرعلی محمدیمحمد جوادیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14فریدونکریمیارسالنیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1717نور الدینمحمودیمحبوبه  یاسوجکهگیلویه و بویر احمد
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171617قربان مقیمینرگسیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1717نظاممومنی نصرآباد علیابهنامیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1819جلیلحسنیحمیدباشتکهگیلویه و بویراحمد

1718جوادصادقیصادقباشتکهگیلویه و بویراحمد

14علیصادقیمجیدباشتکهگیلویه و بویراحمد

1717کریمکاظمیعلی  عسکرباشتکهگیلویه و بویراحمد

16گشتاسبزارع پورمرضیه باشتکهگیلویه و بویراحمد

16جوادصادقی دمیهجعفرباشتکهگیلویه و بویراحمد

181715سید نورعلیمعصومیسید فرهادبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

16نعمت اهللرحمانیمجیدچرامکهگیلویه و بویراحمد

181715محمد رشیدصادقی ده شیخاعظمچرامکهگیلویه و بویراحمد

1717حبیب الهپورنصر آریائیپریچهرگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

181817خان میرجمشیدینجاتگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

16قبادحاتمیرضاگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

17علی محمدزمانیافسانهگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

1717علیمردانغریبیپرستوگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

16فخرالدینمرتضوی فرفاطمهگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

16فخرالدینمرتضوی فرامیرپارساگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

1717داریوشرضوانی فرخدیجهدهدشتکهگیلویه وبویراحمد

17شکر الهامجدیفاطمه دهدشتکهگیلویه وبویراحمد

181817محمد زکینریمانی مقدمنور الدیندهدشتکهگیلویه وبویراحمد

19یحییبرزگر خاندوزیزهراآزادشهرگلستان

15فرهادزارع تیالنیامیرعلیآزادشهرگلستان

18ابوالقاسمعربفاطمهآزادشهرگلستان

16محسنکوهساریسپهرآزادشهرگلستان

18عبدالهادیمظفریحسینآزادشهرگلستان

1819رضااحمدیجواد بندرگزگلستان

18رضااحمدیمرتضیبندرگزگلستان

1916عبداهللامامیشکیبا بندرگزگلستان

1615عباسعلیانی نژادمحمد جواد بندرگزگلستان

18یحییقجرمریمبندرگزگلستان

18مجتبیقرقچیفاطمهبندرگزگلستان

181816نوراهللمالحزهرا بندرگزگلستان
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181817محمدرضانقدیعبدالرضابندرگزگلستان

17خداقلیرجبلونیمارامیانگلستان

17محمدجعفرسعیدیمحمد جواد رامیانگلستان

18کاظمکوهنشینمحمدحسینرامیانگلستان

18علییازرلونیلوفررامیانگلستان

17جمشیدخلیلیامیر حسینرامیانگلستان

18علییازرلونرگسرامیانگلستان

16علیجاهدیابوالفضلرامیانگلستان

18خداقلیرجبلوسینارامیانگلستان

16غالمعلیقیدیعلیرضارامیانگلستان

16حسنآسودهاحمدعلی آباد کتولگلستان

17حسیندنکوبمحسنعلی آباد کتولگلستان

17مجتبیمزیدیرضوانهعلی آباد کتولگلستان

17محمدایمانیربابهگالیکشگلستان

17حبیب الهآدینهمجتبی گالیکشگلستان

15محمدبارانیعلیرضاگالیکشگلستان

1819مصیبپیاده کوهسارمرتضیگالیکشگلستان

16مهدیخسرویعلیرضاگالیکشگلستان

16محسنخسرویمهیارگالیکشگلستان

16علی اصغرخسرویغالم علیگالیکشگلستان

17محسنخسرویفاطمه زهراگالیکشگلستان

17عبدالجلیلسنچولیمهردادگالیکشگلستان

17احمدرضاعربمهدیگالیکشگلستان

16تقیفرامرزیزینبگالیکشگلستان

17قربانقربانیمحدثهگالیکشگلستان

17رحمانمالکیعاطفهگالیکشگلستان

15رضاوزیریحامدگالیکشگلستان

181917دردی قلیآل هوزعبدالطیفگرگانگلستان

191916رجبعلیتاجیک جاللیعطیه گرگانگلستان

19حسنرعیتزهراگرگانگلستان

17غالمرضازمانیعارفهگرگانگلستان

1818محمدسازگارمهردادگرگانگلستان

171916احمدصادقیصدیقه گرگانگلستان
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16مجتبیطالبیمحمدمسیحاگرگانگلستان

1819امرالهکریمیالهام گرگانگلستان

17سیدوحیدموسویسیده فائزهگرگانگلستان

182016رضایوسفیعمادگرگانگلستان

19حسینخسروی زهراگرگانگلستان

2019فرمانهمتی زادهادریس گرگانگلستان

16علی اکبرمهامیفاطمه گرگانگلستان

17موسی الرضابسطامیسوفیاگرگانگلستان

15صادقکیاییامیدرضاگرگانگلستان

19صادقکیاییکوثرگرگانگلستان

1817آنه محمدآخوند زادهغنچهگنبد کاوسگلستان

181817مهدیاصغریپوریاگنبد کاوسگلستان

1820عراز محمدآق پورزلیخاگنبد کاوسگلستان

1919سعیداونقمنصورگنبد کاوسگلستان

1819حسینعلیبایساراگنبد کاوسگلستان

1718جمشیدبرادران مقدممانداناگنبد کاوسگلستان

1817سیدرضاحسینیسید احمدگنبد کاوسگلستان

18حمیددادخواهفاطمهگنبد کاوسگلستان

1817علی اکبرداودیمحمدرضاگنبد کاوسگلستان

16بهزادرامسریآیداگنبد کاوسگلستان

16محمدحسنرئوفیطاهاگنبد کاوسگلستان

191816امامقلیسرایلوناصرگنبد کاوسگلستان

1718محسنسلمانی ممقانیآرمیتاگنبد کاوسگلستان

17محمدسیدیابوذرگنبد کاوسگلستان

181816جلیلصادق زادهخدیجهگنبد کاوسگلستان

17حمیدضیاییمهدیگنبد کاوسگلستان

17گلدی محمدعطاخانیمژگانگنبد کاوسگلستان

20غالمفرومدیمحمدرضاگنبد کاوسگلستان

1818مهدیمرتضوی میالنیسیدصدراگنبد کاوسگلستان

15حسینمولویرامیالگنبد کاوسگلستان

18محمدمیرمحمدیاعظم گنبد کاوسگلستان

17رضانوری دالورعلیگنبد کاوسگلستان

17سیاوشوجدانیثناگنبد کاوسگلستان
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17محمدشیردلامیرحسینگنبد کاوسگلستان

17محمدمقصودلومارتیاگنبد کاوسگلستان

15محمدرضاوحدانیمحمدجوادگنبد کاوسگلستان

16جهانگیرآقا یاری احترام آستارا گیالن

161716حبیب الهرضاپور یلدا آستارا گیالن

17علی اصغرنظام دوست رباب آستارا گیالن

171818فریدونحسین پور  پیربنه مریم آستانه اشرفیهگیالن

1415حسنعلی دخت مهربانعباس آستانه اشرفیهگیالن

1515محمدقاسم زاده مهرناز آستانه اشرفیهگیالن

17کاسکریمی شیرزادآستانه اشرفیهگیالن

1517موسیمنوچهری  بارکوسراییمعصومه آستانه اشرفیهگیالن

15کوچکعلیمدهوش مرجان آستانه اشرفیهگیالن

18اسمعیلمحمدپور محمدامین آستانه اشرفیهگیالن

1615حسینوحیدی سحر آستانه اشرفیهگیالن

16نقره علیبختیاری افسانه بندر انزلی گیالن

15ابوالقاسمرحمانی فر عباس بندر انزلی گیالن

17بهمنسلیمانی سمیه بندر انزلی گیالن

15رضاشایانفر محمد بندر انزلی گیالن

16شمسعلیصعفوری داودبندر انزلی گیالن

15سیدمصطفیمیری سیاوزان سیده لیال بندر انزلی گیالن

171517محمدباقراخوان کاظم زاده مجید رشتگیالن

1716محمدتقیاسالم دوست فریما رشتگیالن

14اسمعیلامین زاده سنندجی ابراهیم رشتگیالن

18میرکتاباحمدی اندبیلی سیدروح اله رشتگیالن

17محمدرضااصغریان پریسا رشتگیالن

15حسینعلیبخشی پور مدینه رشتگیالن

14غالمحسنباقری قانعی فریبارشتگیالن

14هادیپاک نعمت هانیه رشتگیالن

1517مختارپادنگچیانناصر رشتگیالن

15محمودجاهدیطنین رشتگیالن

15عنایت الهحاجی زاده کتایون رشتگیالن

17علیحسن پور محمدرشتگیالن

15ولی الهحاجی پور سلمه رشتگیالن
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161614علی اکبرحامدنژادگلثوم رشتگیالن

1515علیرضارستگار ساالر رشتگیالن

1615چراغعلیرستمی اسکندر رشتگیالن

17رضازارععلیرشتگیالن

14فرهادزمانی برسری شهناز رشتگیالن

15گلسیرتی دوبخشری شهربانو رشتگیالن

1615همایونسروری میترا رشتگیالن

16سیدعباسسیدی لیف شاگردسیدسکینه رشتگیالن

14افشارشمشیربندامیرحسین رشتگیالن

15افشارشمشیربندامیرعباس رشتگیالن

161514اسدالهعزیزیامیدعلی رشتگیالن

171715حسنعزت دوست لیال رشتگیالن

1817هادیعطارچیان رقیهرشتگیالن

1614محمدرضاعضدی دیلمی بیتارشتگیالن

14رحیمقلی پور ریحانه رشتگیالن

16مظفرقنبری شاهراجیزری رشتگیالن

161717حبیب الهقاسمیرضارشتگیالن

1715جعفرکریمی غزل رشتگیالن

17محمدکنعان روغزل رشتگیالن

14علی اکبرکریمیان پریدخترشتگیالن

14مرتضیگیالنپور مهدی رشتگیالن

17سیداسمعیلموسویان سیده زهرا رشتگیالن

16حسنمحمدزاده نیلوفر رشتگیالن

1816محمدعلیموسی نژادمرسده رشتگیالن

14صمدمحتشم سیفی زهرا رشتگیالن

15هوشنگمحمودی افسانه رشتگیالن

171817امانعلیمحمودی مریم رشتگیالن

15مجیدمحمدصفتفاطمه رشتگیالن

16محمدرضامساح زاده زینب رشتگیالن

171615احمدنجات علی اصغر رشتگیالن

1616حسیننژادباباییسپیده رشتگیالن

16اسمعیلندیمی ابراهیم رشتگیالن

14فریبرزامیرخانی مرواریدرضوانشهرگیالن
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17خیامامیریریحانه رضوانشهرگیالن

18کیوانایلداری هشتحین حسنا رضوانشهرگیالن

14فرهنگاسحاقی  پیرهراتی محمدطاها رضوانشهرگیالن

14عمرانسیفی گیالندهی حامد رضوانشهرگیالن

14پژمانضیایی پیرهراتی محمدکیان رضوانشهرگیالن

15صفدراهلل بخشی سارا رودبارگیالن

16ابراهیماحمدی کوشکی فاطمه رودبارگیالن

17علیثناخوانسعیده رودبارگیالن

16یارعلیگودرزوند چگینینرجس رودبارگیالن

-داریوشمصلحی فاطمه رودبارگیالن

14محبیآزیتارودبارگیالن

15عبدالحمیدیوسفی پور معصومه رودبارگیالن

14اسمعیلآقاجانییاسینرودسرگیالن

15حسنباباییرقیه رودسرگیالن

16محمودبهرامیفاطمه رودسرگیالن

14محمدجوادتقی پورمهیار رودسرگیالن

14محمدجمالوندفرانک رودسرگیالن

15رضاجلدیدنیا رودسرگیالن

16محمدعلیحسن زاده اطاقورنصراله رودسرگیالن

17غالمعلیحبیبیفاطمه رودسرگیالن

17رمضانحمیدپناه نسیبه رودسرگیالن

17قاسمحاضریزیبا رودسرگیالن

17علیرضادلمانیان الدن رودسرگیالن

14محمدحسینحسن پور هدیه رودسرگیالن

17غالمرضارضائی ام کلثوم رودسرگیالن

14علیشوکتیهستی رودسرگیالن

1817جلیلعاشوری زینب رودسرگیالن

15علیعلویمریم رودسرگیالن

16حسینعباسی کندسرزهرا رودسرگیالن

14ابوطالبعاشورزاده فاطمه رودسرگیالن

15محمدقربانپور طراوترودسرگیالن

17خسروکوهپیما الناز رودسرگیالن

16محمدرضالهنموییروژین رودسرگیالن
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16محمدکاظمگلعلی پورصابررودسرگیالن

16محمدعلیمهدی زاده کیمیا رودسرگیالن

15علیرضافروتن آنیسارودسر گیالن

17سیدموسیمظفریسیدمحمدرودسر گیالن

14کیانوشخردمندام کلثوم سیاهکلگیالن

14ربیعیبیتاسیاهکلگیالن

16جهانگیرزیارتی رقیه سیاهکلگیالن

15حمیدزحمتکش هلیا سیاهکلگیالن

15شهریارعفت پناه شیال سیاهکلگیالن

15حسنقربانی محمدامین سیاهکلگیالن

1716ضیاءصحرانورد سالومه سیاهکلگیالن

1515مهردادمحمدیان مهدی سیاهکلگیالن

16اسمعیلپاکدلمهدی صومعه سراگیالن

17عسگرعسگری قاسم صومعه سراگیالن

14حمیدگرجی تیناصومعه سراگیالن

15محمدافشار امیرمحمدفومنگیالن

15علیباشی فومنیرضافومنگیالن

14سعیدپورصفار امیرحسین فومنگیالن

14مهدیتیغ نورد  هادی فومنگیالن

15مهدیجهان فکرابوالفضل فومنگیالن

14احمدرمضانی هادی فومنگیالن

14رحمتعلیصفرنیا ام البنین فومنگیالن

1515هوشنگعلیزادهزهرا فومنگیالن

14مصطفینوریابوالفضل فومنگیالن

16رحمتآهنگرضوانه الهیجانگیالن

17اسمعیلاسماعیل پور مریم الهیجانگیالن

1617علیامین   زینب الهیجانگیالن

15حسناسدی نوبیجار مائده الهیجانگیالن

14هادیبرمایه تینا الهیجانگیالن

1816پرویزبیارس منا الهیجانگیالن

14مسعودبرزینحسین الهیجانگیالن

16احمدپورحسن روشنا الهیجانگیالن

15هادیجعفری قدسیحامد الهیجانگیالن
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18طهمورثحدادپور جاوید الهیجانگیالن

18محمدحسن پور لیداالهیجانگیالن

17رمضانرحیمیپروانه الهیجانگیالن

17عبدالهرسولی مژگانالهیجانگیالن

17نوروز علیشاهوند هاجر الهیجانگیالن

15منصورشجاع فاطمه الهیجانگیالن

16سیدرضافالح میرموسوی سیدساراالهیجانگیالن

14علی اکبرفقیه شجاعیآناهیدالهیجانگیالن

19نجف زاده معصومه الهیجانگیالن

1717ابراهیمنیکروحدیثالهیجانگیالن

16احمدعلیاحمدی پور طاهره لنگرودگیالن

17سیدتقیابوطبیخسیدمریملنگرودگیالن

16مهدیابدی خواه مبینا لنگرودگیالن

16عبدالحسینآزادی دوست حمزه لنگرودگیالن

161515علیبرازنده طلوعی معصومه لنگرودگیالن

16سیدفرهادحسینی دیوشلی فاطمه السادات لنگرودگیالن

15سیدمهدیحسینی   سید زینب لنگرودگیالن

14مرتضیحسن زاده  فائزه لنگرودگیالن

14سیدحبیبحسینی دیوشلی سیده فریبا لنگرودگیالن

15خسروخسروشاهی مهراوه لنگرودگیالن

14مسعودذبیحی بردیا لنگرودگیالن

15مجیدرضاییمحیا لنگرودگیالن

15عباسسروری سپیده لنگرودگیالن

14عیسیصالح سیده رحیمه لنگرودگیالن

14سیدعلیغالمپور سیدایلیا لنگرودگیالن

14ایرجغالمی هانیه لنگرودگیالن

15داریوشفالحی پرهام لنگرودگیالن

15رضاقنبری  زهرا لنگرودگیالن

14علیقربانی محمدمهدی لنگرودگیالن

14کامرانکشاورز لنگرودی طاهالنگرودگیالن

14مصطفیمقدسیراحیل لنگرودگیالن

15ایمانمبتکریثنا لنگرودگیالن

15فریدونسنایی رادسونیا ماسالگیالن
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16سیدهادیمحمدی سیدهومن ماسالگیالن

16شیرنگنورمحمدی فیروز ماسالگیالن

17سیف اله جودکیالهامازنالرستان

18علیابراهیمیزهراازنالرستان

19رضاباباییمهساازنالرستان

18سهراببرگ  بیدوندیرهامازنالرستان

18محمد حسینجانبزرگیحسینازنالرستان

17مرتضیحجتیمحمد ازنالرستان

201917عطاخوانساریفرزانه ازنالرستان

19ولیدهقانابوالفضلازنالرستان

191919عزیزالهسرلکمریمازنالرستان

2019علیعنایتی فرسحرازنالرستان

19ابراهیمقنبریفاطمهازنالرستان

18عباسعلیلکمتینازنالرستان

19قاسممهدویمعصومهازنالرستان

1819اسدالهمهریعبدالهازنالرستان

201918سید رضامیرباقریسید محسنازنالرستان

17جمشیدنیکدلرضاازنالرستان

1920مهدیبیرانونداحمدرضاالشترلرستان

2020مهدیبیرانوندمحمد طاهاالشترلرستان

19حجت الهرحمتیمسلمالشترلرستان

2020محمدسپهوندمحیاالشترلرستان

2020سپهرفروهریصدراالشترلرستان

1818ساسانمحمدپناهامیررضاالشترلرستان

18محمدحسناکبری نسبعلی الیگودرزلرستان

1818رضاایرانشاهیفاطمه الیگودرزلرستان

18اکبرتاجدیوندسمیهالیگودرزلرستان

19منصورزرینفاطمه الیگودرزلرستان

1820احمدرضاصادقی الهامالیگودرزلرستان

201817ماشااهللعسگریفریبا الیگودرزلرستان

1818محمدکاشیرضوانالیگودرزلرستان

17رضانظریامیرعلیالیگودرزلرستان

2017علینوروزیفرشید الیگودرزلرستان
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18محمد صادقمحبیمحمد مهدی الیگودرزلرستان

2020غالمابراهیمیبهرامبروجردلرستان

17علیابوالفتحیمهرنازبروجردلرستان

17علیالماسیمحمدصالحبروجردلرستان

202018...عباد اامینیاننرگسبروجردلرستان

181817حاتمآدینه وندعلیبروجردلرستان

1920شیرزادبرق افکنمجیدبروجردلرستان

19رضابیگلرزهرابروجردلرستان

19سلیمانترجمانلیالبروجردلرستان

2020عباسحیدرزاده یگانهاحسانبروجردلرستان

19مجتبیروزبهانیعلیبروجردلرستان

15علیرضازندیزهرابروجردلرستان

19محمد ابراهیمزیار نگین بروجردلرستان

18حسینساکیغالمحسنبروجردلرستان

18غالمحسنساکیابوالفضلبروجردلرستان

17ایمانساکیآینازبروجردلرستان

18محمدعباسی  دزفولیعسگربروجردلرستان

19...امان اعسگریزهرا بروجردلرستان

1918غالمرضاعمرانیمجیدبروجردلرستان

18محمدفصیحینرگس بروجردلرستان

18عباسکاکاوندفاطمهبروجردلرستان

18محمد جعفرکاوندحمیدبروجردلرستان

1919محمد علیکردیمیالدبروجردلرستان

2019محمدگودرزیسلمانبروجردلرستان

18محمد علیگودرزیصابربروجردلرستان

1919احمدگودرزیزهرهبروجردلرستان

18یارحسینگودرزیمهدیهبروجردلرستان

2018محمدهادیگودرزیمائدهبروجردلرستان

1818اسماعیللشنیمحمد رضابروجردلرستان

1919عبدالرسولمحمدیسعیدبروجردلرستان

18داریوشمرادینگاربروجردلرستان

15رضامقدسیهستیبروجردلرستان

18محمودنصرالهیامیرحسینبروجردلرستان
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1918محمد کریمهدایتلیالبروجردلرستان

1718مجتبییثربی طباطباییمحمدبروجردلرستان

20میرفالحاسدی گنجیسمیراخرم آبادلرستان

20عسگربیرانوندمهریخرم آبادلرستان

19نورمحمدپاپیزهراخرم آبادلرستان

20علیپور هادیپرویزخرم آبادلرستان

19حیدردارابی ترهانیالهام خرم آبادلرستان

18مهردادرحمتیریحانهخرم آبادلرستان

20سیدمحمودزاهدیسیداحمدخرم آبادلرستان

18محمدکریمسلیمانیپروینخرم آبادلرستان

20علیرضاشکیبا فردمعصومهخرم آبادلرستان

20حجت الهعزیزیفرزانهخرم آبادلرستان

19محمدعلیحسنوندیساراخرم آبادلرستان

18ذبیح الهمجیدیمرضیهخرم آبادلرستان

19نصرالهمجیدیذبیحخرم آبادلرستان

19علیمعظمی گودرزیبهارخرم آبادلرستان

18هبت الهمیناییامیرخرم آبادلرستان

19نادرنجیب زادهزهراخرم آبادلرستان

16ابراهیماحمدوندشبنمدورودلرستان

16غالمعباستویسرکان منشنسریندورودلرستان

1818کاظمجودکیفاطمهدورودلرستان

1819محمدعلیچگنیمحمدرضادورودلرستان

18محمدعلیدرویشیطیب دورودلرستان

16رضارضا زادهفاطمهدورودلرستان

1818حسینیاراحمدیهانیهدورودلرستان

16یدالهدرویش پورزهره کوهدشتلرستان

16سیروسرحیمیساقیکوهدشتلرستان

16فرهادسلطانپورمیتراکوهدشتلرستان

16علیصادقیکافیهکوهدشتلرستان

16مرادطهماسبیلیالکوهدشتلرستان

18حمزهعزیزیآریا کوهدشتلرستان

17میر حسینکریمیمحمدامیدکوهدشتلرستان

17غالمرضاکونانیمحمدکوهدشتلرستان
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15محمدعلیملکی تبارامیرحسینکوهدشتلرستان

16نادرندریطاهاکوهدشتلرستان

19سید مراد حسینی ملک تبارزهرانورآبادلرستان

16عزت الهفتحیشهین نورآبادلرستان

17محمد علیکاوه ایسمیهنورآبادلرستان

15غالمرضاآزادیالهامآملمازندران

14ایرجآهنگری وزنائیعشراآملمازندران

1515علیابراهیمیفاطمهآملمازندران

1616غالمحسینالهی رادالههآملمازندران

171615هاشمامیرصادقینیماآملمازندران

15حسنبلباسیثناآملمازندران

14رشیدپهلوان زادهفاطیماآملمازندران

191817یداهللتوکلیحسینآملمازندران

14محمدرضاحاجی آقاییحسامآملمازندران

141614کوروشحسینیمحمدحسینآملمازندران

14منصورحق شناسشایاآملمازندران

15تقیخادمیمیناآملمازندران

161515محرمعلیخادم شیروانزهراآملمازندران

14خسروخادمیستایشآملمازندران

1616یحییرضاییسیده حسناآملمازندران

15ولی اهللسعادتمندعلیآملمازندران

14احمدسلحشور نوریمعصومهآملمازندران

1414هادیشاکری نژادامیرحسینآملمازندران

14محمدتقیشعبانی عمراننیماآملمازندران

15مالکشیروئیمهدیهآملمازندران

15مصطفیصادقپورمنیرهآملمازندران

16احمدصفانوائیرضاآملمازندران

15حسنطهرانیسانازآملمازندران

15علیغالمی نیاحسناآملمازندران

-14خیراهللفاضلی فرپارساآملمازندران

15قاسمفرزانههمتاآملمازندران

1515محمدرضاقاسم زادهفاطمهآملمازندران

15بهرامقنبریمهناآملمازندران
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1616حسنگلزادهمانیآملمازندران

191916احمدلقاییرضاآملمازندران

-عبدلمجیدمحمدیسیده یاسمنآملمازندران

-1614احمدمحمدیجعفرآملمازندران

1515احمدمحمدیمطهرهآملمازندران

161514عسکریهوشمندمهدی آملمازندران

16ابوطالبافروغپریچهربابلمازندران

161614حسینباقری نیا بیشهاعظمبابلمازندران

15جابرپرجهستیبابلمازندران

171617محمودپرهیزکارمائدهبابلمازندران

16مظفرپورباباجانمریمبابلمازندران

161616تقیتجویدیفرشادبابلمازندران

181719قاسمجعفرآقائیانزهرابابلمازندران

1617خسروحسن زادهمحمدبابلمازندران

161414محمدعلیحسن زادهشمسهبابلمازندران

171515محمودحقانیسهیالبابلمازندران

1616علی اکبردانائی فرمهنازبابلمازندران

14محمدحسینرضایی مقدممتینبابلمازندران

14سید محمدرسولی نژادسیدعرفانبابلمازندران

1717همترضا نژادزهرابابلمازندران

14محمودزعفرانیهانیهبابلمازندران

15علیرضازورج تقیآتوسابابلمازندران

171815اسداهللشعبان نژادفاطمهبابلمازندران

14بهروزصادق ششبلیمحمدبابلمازندران

14سیدرحیمصادق نیاسیده سارابابلمازندران

15سید علیطاهری قادیسیده سارابابلمازندران

14قاسمعابدی سونیابابلمازندران

-محمودعلی پرستامیررضابابلمازندران

151515مسلمعشقیانراحلهبابلمازندران

14علی اکبرعظیمی فرفاطمهبابلمازندران

15ابوطالبغالمرضاییآتنابابلمازندران

161614احمدفرهنگیوحیدبابلمازندران

-محمدقدم زادهامیرمهدیبابلمازندران
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-حسینکشاورزطاهابابلمازندران

14حسینگرگانیامیرصالحبابلمازندران

1616سید حسینمقیمی اندیسیده فاطمهبابلمازندران

15علیرضامجتهدی فرمریمبابلمازندران

-1614احمدمرادی نجاراصغربابلمازندران

171714حسینهاشم خانیشیمابابلمازندران

16سید کریمهاشمی مرزونیرقیه ساداتبابلمازندران

161616الیاسهاشمی  سید جعفربابلمازندران

-مهدیهاشمی تبارمژگانبابلمازندران

15مسیبپور رحیمسکینهبهشهرمازندران

1515تقیجعفرپورفاطمه بهشهرمازندران

17محمدعلیرنجبررکاوندیالهامبهشهرمازندران

-محسنعطوفیفاطمهبهشهرمازندران

15علیکبیری نسبمائدهبهشهرمازندران

14قدمعلیکوچک پور عمراناکرمبهشهرمازندران

14سیدحسنمرتضویسمیرابهشهرمازندران

15علیمحمدینجیبهبهشهرمازندران

14غضنفرمسگربنفش تپهمجتبیبهشهرمازندران

16محمدمحمدیان حسینبهشهرمازندران

15مختارکلبادی نژادماجدهبهشهرمازندران

14حسینمیالدی گرجیمحمدعلیبهشهرمازندران

15علی وفااشکورلجرکوثرتنکابنمازندران

14مهدیخدریامیر محمدتنکابنمازندران

1617علیخواجوی احمدیایالتنکابنمازندران

15تقیعلی ولدمعصومهتنکابنمازندران

15علیرضاعشورییاسمینتنکابنمازندران

16آقاجانقاسمی زلیخاتنکابنمازندران

14قاسممنصوریمهدیتنکابنمازندران

15کاوهموفی آبادیکیانتنکابنمازندران

15عبدالحسینیوسفیحسامتنکابنمازندران

1515محمدبلوریایران رامسرمازندران

14مظاهرپورمنصورینوشینرامسرمازندران

14مظاهرپورمنصورینیوشارامسرمازندران
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-امیندرجانیرضارامسرمازندران

15مهدیدژآرامهدیسرامسرمازندران

15مهدیرادمردسودارامسرمازندران

15حسینرضایی کماییفردوسرامسرمازندران

14مرتضیصادقی درسنگیمحمدرضارامسرمازندران

-علیرضاعلی لمتریآیدینرامسرمازندران

-سیامکغالمیابوالفضلرامسرمازندران

-هادیکمالی نژادهانیهرامسرمازندران

-محمد علیکیاکریمیمائدهرامسرمازندران

1615علیرضامرادیبنیامینرامسرمازندران

14حمیدرضامعرفبیتارامسرمازندران

-محمد رضاموسی پوردالرآمرامسرمازندران

14سیاوشآرین نیاآرالساریمازندران

1515سیاوشآرین نیامارالساریمازندران

161516 نصراهللاسداهلل پورسید خدیجهساریمازندران

17محمدحسیناسدیمحمد مهدیساریمازندران

15ناصراسدیمهرآفرینساریمازندران

1515محسناسمعیلی ماسولهمیناساریمازندران

14اسمعیلآقا جانیکوروشساریمازندران

1715ابوالقاسمپرواسیفاطمه زهراساریمازندران

17سیفعلیپیریرامینساریمازندران

1616رمضانعلیجعفری جمنانیام البنینساریمازندران

171715خیراهللخرقه پوشخاطرهساریمازندران

17عارفخورشیدیامیر محمدساریمازندران

14محسنرضائیانمعصومهساریمازندران

171718مصطفیسلطانیوحیدساریمازندران

1515طیبشجاعیاللهساریمازندران

16عباسشعبان نژادپرنیانساریمازندران

15علیشمسیهنگامهساریمازندران

161616عباسصالحیعمادساریمازندران

1615نور محمدصیاغیربابهساریمازندران

1616شعبانعلیزادهمهرانهساریمازندران

16صادقعلیغالمیکوثر ساریمازندران
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14عشقعلیغالمیشکوفهساریمازندران

1616رمضانقربانیانمعصومهساریمازندران

1816سعیدقلی پورمهرسانساریمازندران

161516علیکلیجیزهراساریمازندران

17محمدکشاورزطلیعهساریمازندران

1615سید احمدکالنتریسیده مدیحهساریمازندران

14سید حسنمحمدیسیده نگارساریمازندران

17فتح اهللمحمودیمنصورهساریمازندران

1615غالمرضامسگریبهارهساریمازندران

181616سید صادقموسویسیده سمیهساریمازندران

141715سلماننوروزیرحمانساریمازندران

-کیوانوالهیحسنساریمازندران

151414کمالهمت آبادیمریم ساریمازندران

161515حسنهنرمندوحیدساریمازندران

15علیپناهیزهراسوادکوهمازندران

14محمدجعفرعشقی رومیناسوادکوهمازندران

15سیدرضاموسویثمین الساداتسوادکوهمازندران

1614علی باباآبچرعاطفه قائمشهرمازندران

16مهدیاحمدیخاطرهقائمشهرمازندران

14حمیدبرزوییمهدیاقائمشهرمازندران

15مهربانحاجی ملکمحمدقائمشهرمازندران

1516سید نظامحسینیسیده محدثهقائمشهرمازندران

15سیدحسنحسینی کردخیلیسیده رقیهقائمشهرمازندران

15سید مصطفیحسینی سیدیسید قاسمقائمشهرمازندران

14حمیدرضاخنکدارزینب قائمشهرمازندران

14مصطفیدهقانیانیسناقائمشهرمازندران

181716یداهللروحانیحسینقائمشهرمازندران

14حسینروحانیمهدیهقائمشهرمازندران

14علیرستمیهستیقائمشهرمازندران

15محمدجعفرزین علیاحمدرضاقائمشهرمازندران

1616ناصرسلمیان تبارسمیهقائمشهرمازندران

14رحمانشیرزادی کرمانیابراهیمقائمشهرمازندران

15حمیدطوسی کالئیآدینهقائمشهرمازندران
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1616صایرعباس زادهعلیرضاقائمشهرمازندران

14علیفارابیسکینهقائمشهرمازندران

14محمدرضافتحی میرارکالئیفاطمه قائمشهرمازندران

16اصغرفریدونی کوچکسرانیزینب قائمشهرمازندران

15عباسقاضی زادهاعظم قائمشهرمازندران

16هورمندقهاری الریمیپارساقائمشهرمازندران

1614روح الهقهاری الریمیهورمندقائمشهرمازندران

14مهدیکاظمیامیرکیانقائمشهرمازندران

15علیگل بیانیشمیمقائمشهرمازندران

14حسینمحمدیامیرعلیقائمشهرمازندران

16رحمت الهموسویسید محمد قائمشهرمازندران

14رحمت الهموسویفائزه ساداتقائمشهرمازندران

16پیوندنوشیروان پوراوستاقائمشهرمازندران

15بینشایلبهرادکالردشتمازندران

1616خیامصداقتعاطفه کالردشتمازندران

1616جمالیوسفی پوراعظم کالردشتمازندران

14محمدابراهیمییگانهمحمودآبادمازندران

14محمدپورمحمدیپرنیانمحمودآبادمازندران

15سید مجتبیحسینیسیده هلیامحمودآبادمازندران

1817بهادردیوساالرعلی محمودآبادمازندران

15فتح اهللرضاپورفاطمهمحمودآبادمازندران

1515لطف اهللشریفیانمهنازمحمودآبادمازندران

15جهانبخششعبان زادهنگینمحمودآبادمازندران

16محمدعطاطالچیانشفقمحمودآبادمازندران

16محمدعطاطالچیانشقایقمحمودآبادمازندران

14غدیرعبدیبهنازمحمودآبادمازندران

16مرتضیمحمودزادهمعصومهمحمودآبادمازندران

15امیدمحمدیآوامحمودآبادمازندران

17احمدملکوتی نژادزهرامحمودآبادمازندران

15علیاکبرنژادامیرعلینکامازندران

14حمیدرضاترکیانطاهانکامازندران

14محمدابراهیمخرمیسنانکامازندران

15اسمعیلدارابیزهرانکامازندران
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-حمیدرضارسولیامیرحسین نکامازندران

-جعفرزحمتکشامیرحسیننکامازندران

15عبدالرضازمانینیکنازنکامازندران

-حسینزیانپومحمدامیننکامازندران

-کریمصادقی زرندینیفاطمهنکامازندران

17هدایتطوسی نیاروح اهللنکامازندران

-مهدیعربامیررضانکامازندران

14سیدحسنکوثریمهیارنکامازندران

15محمودمحمدطاهریمحمدنکامازندران

-امیرمحمدیپارسانکامازندران

14سیدعلیمصطفویسید امیرمحمدنکامازندران

14غالمرضایزدانیفرشته نکامازندران

1615غفارشکروی نوریاسفندیارنورمازندران

1515علیرضامرزیطوبینورمازندران

14رمضاناسحاقی خیرودکنارامیر محمدنوشهرمازندران

14علی اکبراسحق کجوریانطاهرهنوشهرمازندران

15محمدپور محمدفاطمهنوشهرمازندران

16میرحسنرمضان زادهسید محمدنوشهرمازندران

14سید محمدرمضان زاده مقریسید پارسانوشهرمازندران

15اسکندرنجفی  یاسوریایرجنوشهرمازندران

15حمیدآزاد نیاامیر حسام اراکمرکزی

16کریمالکه ای حمید اراکمرکزی

1714اصغراحمدی عباساراکمرکزی

181917بیاتی فرهاد اراکمرکزی

16سعیدبیک زاده سبحان اراکمرکزی

171817پرویزبیگی سعید اراکمرکزی

1717هادیجلیلی اعظم اراکمرکزی

15سید عباسحسینی نگین الساداتاراکمرکزی

1817مهدیحالج فرمحمد علی اراکمرکزی

1415محمد ابراهیمخزاعی حمید رضااراکمرکزی

14علیرضاخوانساری زهرا اراکمرکزی

1515عزت الهرضاییهومن اراکمرکزی

1919ابراهیمربیعی معصومه اراکمرکزی
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1714سید جلیلرفیعیسید حسناراکمرکزی

14محمد صادقستاری ریحانه اراکمرکزی

14نصرت الهشمسیمحمد صدرااراکمرکزی

1718ابراهیمشهسواران مجیداراکمرکزی

1718غالمحسینصوفیملورین اراکمرکزی

1615حسنصمدی محسن اراکمرکزی

14علیرضاطهماسبی آیدااراکمرکزی

1818سید جاللفردوسیسید محمد اراکمرکزی

17علیفراهانی سام اراکمرکزی

16محمد صابرفراهانی فاطمه اراکمرکزی

15علیرضافراهانی شایاناراکمرکزی

14محمد جوادقدمگاهی کیانااراکمرکزی

14شمسعلیقیاسیافشار اراکمرکزی

1516جعفرقاسمی سعید اراکمرکزی

16امیرکریمی محمد باقراراکمرکزی

17عبدالهکله سنجانی منصورهاراکمرکزی

17علیمیرزاییمحیااراکمرکزی

1818علیرضاملک حسینی حسن اراکمرکزی

-عربعلیمحمد طالبیعلیاراکمرکزی

16قاسمعلیمحمدی محدثه اراکمرکزی

14محمدیمحمدی مهر انگیزاراکمرکزی

14عبدالهمحمدی مهشیداراکمرکزی

16امیرمختاری بهراداراکمرکزی

171815جعفرمحبیاننفیسه اراکمرکزی

16درویش علیمحمدی مجیداراکمرکزی

2018علیوثوقامین اراکمرکزی

14اسدالهنعیمی مهالاراکمرکزی

15رضانجارچیعلی اراکمرکزی

17محمدنیک یارفاطمه اراکمرکزی

15عبدالحسنیاللیابراهیم اراکمرکزی

1817سید صادقحسینی هانیه سادات اراکمرکزی

1716ناصرخلیلیمریم اراکمرکزی

1515مصطفیداودآبادیمهدیساراکمرکزی
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15محسنرحیمی ماهان اراکمرکزی

15مرتضیرفیعیسینااراکمرکزی

14رضاسجادی نصر سید حسیناراکمرکزی

14محمد رضاصمدی محمد مهدیاراکمرکزی

1717حسینیطاعتی فاطمه اراکمرکزی

16محمد صادقکاظمی مهناز اراکمرکزی

1816سجادمالباشیرضااراکمرکزی

16درویش علیمحمدی مجیداراکمرکزی

17علی اصغراحمدی مائده اراکمرکزی

14غالمعلیاحد محمد رضا اراکمرکزی

18محمدپای وندی نفیسه اراکمرکزی

14قاسمتقواییراد مهر اراکمرکزی

16علیرضاحیدری زهرا اراکمرکزی

17شکر خداروحی حسین اراکمرکزی

16علی حسینرضاییزهرا اراکمرکزی

14داودرضاییفاطمه اراکمرکزی

15محمدسجادی سید حسناراکمرکزی

15محمدشریعت منشپرگل اراکمرکزی

17حسنعلی میقانی فاطمه اراکمرکزی

16حسنعلیعبدی رضوان اراکمرکزی

16علی اکبرکاج حسین اراکمرکزی

17حجتگودرزی مرضیه اراکمرکزی

14محمد اسماعیلمرادی عزیزهاراکمرکزی

14محمدرضامرادی زهرا اراکمرکزی

17آقا نورمحمدی سید حمید رضااراکمرکزی

14ابوالفضلمولودی نازنین اراکمرکزی

15حبیب الهنادری ماریه اراکمرکزی

15حبیب الهنادری نادر اراکمرکزی

16عبدالهادینادری نوشین اراکمرکزی

15مجتبییوسفی فاطمه اراکمرکزی

1816غالمعلیفیض آبادمحمد امینآشتیانمرکزی

16عباسسربندی فراهانیمحنا آشتیانمرکزی

14محمدرضاشبانی آشتیانیکیمیاآشتیانمرکزی
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14عبدالهمحبیرومیناتفرشمرکزی

1817ناصرمجیدیمیالدتفرشمرکزی

14عبادوایمندیابوالفضل تفرشمرکزی

19ناصرمجیدیمیالدتفرشمرکزی

14حسیننوروزیمحمدامینتفرشمرکزی

15حبیبابوالحسنیزهرا تفرشمرکزی

17حسیناحمدجعفریعلیرضاتفرشمرکزی

14علیرضاالهیانمشکاتتفرشمرکزی

16علیرضاحاجیسحرتفرشمرکزی

18محبعلیطیبیابوالقاسم تفرشمرکزی

16سجاداحمدیسماخمینمرکزی

15محسناحمدیپگاهخمینمرکزی

14قدرت اهللاسدیمحدثهخمینمرکزی

18مهرناکبریعطیهخمینمرکزی

15محمدامیریطاهاخمینمرکزی

18احمدامیریمریمخمینمرکزی

17محمدعلیایرانشاهیحسنخمینمرکزی

16احمدبهشتیسیدعلی اصغرخمینمرکزی

14سید حسینبهشتیفاطمه ساداتخمینمرکزی

14امیرترابیعلیخمینمرکزی

15محمدحسینتوانایسناخمینمرکزی

15حمیدرضاجعفریزهراخمینمرکزی

14حمیدرضاجعفریصباخمینمرکزی

17محمدرضاجوانمردقدسیهخمینمرکزی

15داوودحبیبیحسامخمینمرکزی

17سید حسنحسینیزهرا ساداتخمینمرکزی

16ابوالفضلدستورزیامیر رضاخمینمرکزی

17غضنفردهاقیننرگسخمینمرکزی

16احمدرضاراضیعلیخمینمرکزی

17سیدمجیدرفیعیسید فائزهخمینمرکزی

18غالمرضاروشنیاعظمخمینمرکزی

16اسداهللسلطانیناهیدخمینمرکزی

17نصرتشیخیرقیهخمینمرکزی
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18حمیدمحمدیکیارشخمینمرکزی

16سعیدمحمدیفاطمهخمینمرکزی

16نادرمظاهریارتمیسخمینمرکزی

14سیدعلیموسویزهرا ساداتخمینمرکزی

15علینوروزیسمانهخمینمرکزی

17سیدعطاهاشمیسیید جاللخمینمرکزی

16سیدوحیدهاشمیزینب ساداتخمینمرکزی

17سیدامیرهاشمیعشرت ساداتخمینمرکزی

16علی اصغررزاقیمریمدلیجانمرکزی

18علیرضاآقارضاییمحمد مهدیساوهمرکزی

19ابوالفضلآگاهمحمد امینساوهمرکزی

20امیراحمدیساجدهساوهمرکزی

18....ماشااروشناییراحلهساوهمرکزی

18مسعودروشن ضمیرمحمد امینساوهمرکزی

17خلیلسالمتعلیساوهمرکزی

19رجبعلیطالبیزهراساوهمرکزی

17جعفرقراگوزلورضاساوهمرکزی

1815اصغرقنبریمرجانساوهمرکزی

16محمد رضاکاوهامیرحسینساوهمرکزی

15اسماعیلکرمیفاطمهساوهمرکزی

14...عبدانورزهراساوهمرکزی

14...عبدانورزهرهساوهمرکزی

16حسنواحداعضمساوهمرکزی

19امیراحمدیساجدهساوهمرکزی

17علی حسینبرزوشیماساوهمرکزی

18مسعودروشن ضمیرمحمد امینساوهمرکزی

17محمدسماییامیرحسینساوهمرکزی

19رجبعلیطالبیزهراساوهمرکزی

17عقیلغالمیفرزانهساوهمرکزی

16عباساصغریمهدیساوهمرکزی

14رضابخشندهدانیالساوهمرکزی

15احمدحیاتینرگسساوهمرکزی

16علی اکبردرویشرقیهساوهمرکزی
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14محمد رضاشریعتیاشکانساوهمرکزی

-علیمنصوریراضیهساوهمرکزی

-ناصرنجفیعسلساوهمرکزی

16امیرمشهدیدیانا شازندمرکزی

1816غالمعلیمحمدیمریمشازندمرکزی

17علیعابدیفاطمه شازندمرکزی

15اکبررحیمیفاطمه شازندمرکزی

15علیرحیمیفاطمه شازندمرکزی

16رمضانعلیحمیدی فیجانیمریم شازندمرکزی

18مجیدبزرگپورنازنین زهراشازندمرکزی

16احمدنظریملیکاشازندمرکزی

16وحیدقنبریمهرناز شازندمرکزی

1815محمودعظیمیعلیرضاشازندمرکزی

-جواداصغریامیر حسین شازندمرکزی

16ابوالقاسمشمسییوسفشازندمرکزی

15ابراهیمیوسفیمهدی شازندمرکزی

16محمودامینی زادگانمعین شازندمرکزی

17علیشادان پوربهزادشازندمرکزی

17حسینرحیمیپروانهدلیجانمرگزی

19حمسدرضاحسینزادهامیرحسندلیجانمرگزی

14یاسراینالوایلیابستکهرمزگان

1615عبدالرحیمعلی نیاشیرینبستکهرمزگان

15بهمنمیریالنازبستکهرمزگان

18عین الهباقریانسیامکبندرعباسهرمزگان

14نقیتقی زادهشهینبندرعباسهرمزگان

1615فیروزحاتمیمهرنوشبندرعباسهرمزگان

15عبدالهجمشیدیعلیبندرعباسهرمزگان

1716اسحاقزارعی نژادفاطمهبندرعباسهرمزگان

17علی اکبرزرگرنیامجیدبندرعباسهرمزگان

17ذبیح الهشرفیفاطمهبندرعباسهرمزگان

15علی اکبرمنجزیبهنازبندرعباسهرمزگان

17باباعلیاقاخانیهالهبندرعباسهرمزگان

16محمدحاجی زادهفائقهبندرلنگههرمزگان
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16یعقوبزمانیماریابندرلنگههرمزگان

14علی اکبرابراهیم زادهایلیاجزیره کیشهرمزگان

1616علیچاربندمعصومهجزیره کیشهرمزگان

17محمدنقیخانزاد تهرانیطیبهجزیره کیشهرمزگان

15محمد باقرخدایاریجوادجزیره کیشهرمزگان

161616حبیب الهرضاییناهیدجزیره کیشهرمزگان

15ابراهیمصداقتابوالفضلجزیره کیشهرمزگان

16سعیدصومعهرضاجزیره کیشهرمزگان

15یوسفغیورعرشیاجزیره کیشهرمزگان

171616احمدمرشدیانوحیدرضاجزیره کیشهرمزگان

16محمدذاکریامیرحسینمینابهرمزگان

1917علیرضاجهانگیریمحمد حسنالهههلند

1714محمدجهانگیریزینبالهههلند

14بهروزروشنیان بخشمستورهاسدآبادهمدان

16ایرجسجادیالنازاسدآبادهمدان

15ایرجسجادیزهرا ساداتاسدآبادهمدان

17اردشیرسبزه ایمهتاباسدآبادهمدان

15قاسمعلیقربانی حافظمحموداسدآبادهمدان

17علی حسیننادری آرمانابولفضلاسدآبادهمدان

15شهابنادری آرمانعلیاسدآبادهمدان

16نادرهوشنگی قانعزهرااسدآبادهمدان

181617محمدسعیدانصاریمهدیبهارهمدان

17نعمت الهپیروزیفرزانهبهارهمدان

16محمدحسنجعفریافسانهبهارهمدان

1616محمودجعفریفاطمهبهارهمدان

17قهرمانخورشیدیمهدیبهارهمدان

17عزیزرستمی سلیمانفاطمهبهارهمدان

15محسنسبزیمژدهبهارهمدان

17هاشمشکری کبیربنیامینبهارهمدان

1717فتح الهطورجی سرورزهرهبهارهمدان

16سیدعلیموسوی بهارسیده زهرابهارهمدان

14حسننبی پورمحمدمهدیبهارهمدان

17اردشیروجدانی همتنسترنبهارهمدان
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16رضابختیاریعلی تویسرکانهمدان

15قاسمسوریزهراتویسرکانهمدان

15مصطفیظاهریدینا تویسرکانهمدان

14محمدعظیمیعلی تویسرکانهمدان

14محمدعظیمیمهدی تویسرکانهمدان

-محمودفتحیامیر علی تویسرکانهمدان

1614جمشیدرضائی جمرامین رزنهمدان

161615آقامعلیشرفی امیدمحمد رضارزنهمدان

1615طاهرطاهریمهدیه رزنهمدان

14امیر حسینلیلیزهرا رزنهمدان

171516محمد حسنمصطفویاصغر رزنهمدان

1816رجبعلیباذلیمعصومهفامنینهمدان

2019مهدیحسن خانیمهرانفامنینهمدان

16مصطفیعظیمیسیدامیر محمدفامنینهمدان

16محمدآقارمضانیشهالکبودراهنگهمدان

15لطف اهللکریمی رحمانیالهامکبودراهنگهمدان

1616صفی اهللاسماعیلیسعیدمالیرهمدان

1717احمدافتخاریسمیهمالیرهمدان

14محمودبیدمالمریممالیرهمدان

15روح اهلل بهرامیامیرساممالیرهمدان

16محمدجعفریمحسنمالیرهمدان

1615رضاحسینیسیده فاطمهمالیرهمدان

161515عبداهللرفیعیمریم مالیرهمدان

1617حجت اهللزارعینمنوچهرمالیرهمدان

16مهدیسایوندزهرامالیرهمدان

171717فضل اهللسلطانیعبداهللمالیرهمدان

1516حسن عباسیه بزرگیسوگلمالیرهمدان

14مهدیغفوری کسبیابوالفضلمالیرهمدان

17حمیدفرهادیمهالمالیرهمدان

171715رضاقمریزهرامالیرهمدان

16حسین میرزائیزهرامالیرهمدان

16محمدهمائی منشایمانمالیرهمدان

15رحمانپیرحیاتیسمیهنهاوندهمدان
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14مهدیخدارحمیسمیرانهاوندهمدان

18محمدرسولخزاییحسیننهاوندهمدان

17علی امیددکامئیعلی محمدنهاوندهمدان

20نبی الهسیاوشیمحمدحسیننهاوندهمدان

16ابراهیمفرپورالهامنهاوندهمدان

15خدادادکیانیمنصورهنهاوندهمدان

16هادیموسیونداکرمنهاوندهمدان

16امیدعلیمومی وندمجیدنهاوندهمدان

16فیروزنیک فرسیمانهاوندهمدان

15حسناسفندیارینرگسنوژههمدان

15صید مرادچلهءمهیننوژههمدان

16حسینحیدریان رادزینبنوژههمدان

1716مراددرویشیمصطفینوژههمدان

1515محمد رضاسپهرمریمنوژههمدان

15فخرالدیننظریسنانوژههمدان

201819محمدعلیاستداللیمهدیهمدانهمدان

16مصطفیافراش آببهنازهمدانهمدان

1816جعفرامانیمحمدطاهاهمدانهمدان

1718غالمحسینامینیفرزانههمدانهمدان

181615محمودایمانیمحمدعلیهمدانهمدان

1716اکبرباباییزهرا همدانهمدان

15حسینباباییعلیهمدانهمدان

15علی محمدبیاتمصطفیهمدانهمدان

15محمدمهدیبیارشلیالهمدانهمدان

14ارسالنپرتوی شایانعلیهمدانهمدان

16حاج قربانپورابراهیمیمحمد مبینهمدانهمدان

15علی اشرفترکاشوندعلیرضاهمدانهمدان

15محمدجلودارانپریساهمدانهمدان

14سعیدحسنی مهررضاهمدانهمدان

16علیحیدرپورعلیرضاهمدانهمدان

16علیحیدرپورمحمدرضاهمدانهمدان

151615برات علیحیدریفرزانههمدانهمدان

15محمدخدابنده لومهنازهمدانهمدان
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14مجیدخزلیفاطمههمدانهمدان

161715حمدالهخلیلی فردهادیهمدانهمدان

14ابراهیمدستجردیمهدیههمدانهمدان

1617حسنذوالفقاریزهرا همدانهمدان

14علیرحمتیخدیجههمدانهمدان

14هدایت الهرشیدینوشینهمدانهمدان

16علی اصغررفیعیمحمدمهدیهمدانهمدان

16عین الهرمضانیفهیمههمدانهمدان

15کیوانزاهدیزهرا همدانهمدان

15محمدنبیزنگنهزهرا همدانهمدان

17محمدحسینزورمندمحمدماهانهمدانهمدان

15سیدمرتضیسیدیسیدعلیرضاهمدانهمدان

1717علیسیروسینازنینهمدانهمدان

1614مهدیشریفیسعیدهمدانهمدان

14حسینشعبانی راستگوساراهمدانهمدان

15حسنشعبانی راستگویاسینهمدانهمدان

15حسینشهابیسمیراهمدانهمدان

1514علی اصغرشیرییاسمنهمدانهمدان

1515علیطاهریبنیامینهمدانهمدان

19حسینعبدی نژادمحمدرضاهمدانهمدان

17بیرامعلیعدالتیمعصومههمدانهمدان

1716اسماعیلغالمینیرههمدانهمدان

18محمدعلیفامیل مداحیانمنصورههمدانهمدان

181617نادرفرهادیشهابهمدانهمدان

16محمدصادقفرهانیانهانیههمدانهمدان

15محمدکریمقرائیصفوراهمدانهمدان

16موسیقربانینساءهمدانهمدان

15حسینقطورنادیاهمدانهمدان

17رضاقلخانیرضوانهمدانهمدان

17محمدقمری منشعارفههمدانهمدان

1716محمدرضالک زادهلعیاهمدانهمدان

18محمودمحمدیپروانههمدانهمدان

15اسماعیلمحمدیفهیمههمدانهمدان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15حاجعلیمرادیفاطمههمدانهمدان

14عباسمسیبیاننفیسههمدانهمدان

1715سید محسنمیرمعینیمرضیه الساداتهمدانهمدان

15ارسالننوروزیمریمهمدانهمدان

1615حسینعلیورمزیارسمیراهمدانهمدان

1614عبدالهورمزیار نجفیمجیدهمدانهمدان

15حسنیادگاریفاطمههمدانهمدان

14ایوبیعقوبیستایشهمدانهمدان

17سید مرتضیصحافیاحترام الساداتابرکوهیزد

16محمدفالحزادهاعظمابرکوهیزد

14کامرانپروریبیتااردکانیزد

18کاظمسلمانیسعیدهاردکانیزد

14هادیشاکرزهرااردکانیزد

15محمدجوادطحانپورنرگساردکانیزد

17محمدجوادعازمیایلیااردکانیزد

17حبیب اهللمجاورسمیهاردکانیزد

15علیهاتفیزهرااردکانیزد

171617محمدعلیزارعزادهزینبمهریزیزد

-خلیلالشمس الدینیفاطمهمیبدیزد

14محسنابراهیمیفاطمهمیبدیزد

15سیدحمیدرضاامامیمحمدحسام الدین میبدیزد

15کمالامامیفاطمهمیبدیزد

-محمدحسینامامیمریممیبدیزد

16ابوالفضلبرزگریشیوامیبدیزد

14حامدپورطالبیکیمیامیبدیزد

14محمدتقی زادهعلیرضامیبدیزد

14احمدثقفیمریممیبدیزد

15محمدجوادجعفریفاطمهمیبدیزد

14حسینحجتیزینبمیبدیزد

1516محمدخواجه نژادزینبمیبدیزد

-امیرحسینرضاییعلیمیبدیزد

-مهدیزارعشاهیمحدثهمیبدیزد

15محمدزمانیامیرمحمدمیبدیزد
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15علیسعیدی پناهبشیرمیبدیزد

-غفارغفاریعلیمیبدیزد

-محمدحسنکارگرامیرمحمدمیبدیزد

14محمدعلیکریمیندامیبدیزد

1517حسینکمالیفاطمهمیبدیزد

-غالمرضامختارینرگسمیبدیزد

14سیدمصطفیموسویماءده السادات میبدیزد

1919محمد باقرابوترابیعلییزدیزد

17امینارجمندمجیدهیزدیزد

15ابوالفضلامیدوارشیمایزدیزد

14غالمرضاانتظاریآرزویزدیزد

14محمدرضاانتظاریریحانهیزدیزد

14مجیدانتظاریالهه یزدیزد

-حمیداورجعلی زادهآبتین یزدیزد

18محمد رضاآسیابان زادهشیمایزدیزد

14مهدیبخت جومحمد صالح یزدیزد

1717محمودبخشی ندوشنزهرایزدیزد

14محمدبرزگر دهجیسجادیزدیزد

16عبدالحمیدبنادکوکیمرضیه یزدیزد

15غالمرضاثوابیمریم یزدیزد

-غالمرضاجعفریامیر احمدیزدیزد

14غالمرضاجعفریامیر محمدیزدیزد

1614حمیدخاموشی اصفهانی محمدیزدیزد

15غالمرضاخیاطیانفلورایزدیزد

16محمد حسیندهشیریریحانهیزدیزد

17محموددهقانالهه یزدیزد

15محموددهقان بنادکیفرزانهیزدیزد

16مهدیدهقان منشادینازنین زهرایزدیزد

181715یداهللراعیمریمیزدیزد

1714حسنرضایی ابوالحسن آبادیهادی یزدیزد

16محمدحسنرضایی صدر آبادیزهرایزدیزد

14محمدزارعفاطمه یزدیزد

1618علی اصغرزارع بنادکوکیمینایزدیزد
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16فضل اهللزارع بنادکوکیحسنیزدیزد

161817حسینسرچمیمهدیه یزدیزد

18نجف قلیسرداری مهرآبادمریمیزدیزد

15علی اکبرشمسنرگس یزدیزد

17امیرشمسعلی اکبریزدیزد

16مجیدشهرادیانهستییزدیزد

16محمد جوادصحاف نیاسحریزدیزد

-غالمحسینطال زادهمحمد یزدیزد

16امیرعباس پورنسرینیزدیزد

17حسینعلیزاده بافقیمحدثهیزدیزد

16سیدمحمدفاطمیون عقدافائزه الساداتیزدیزد

1716محمد علیفخارزادهفهیمه یزدیزد

17محمد علیقاسمی ندوشنغزلیزدیزد

15محمدعلیقربانینگاریزدیزد

16اسماعیلکارگراسفندآبادیمحمدیزدیزد

18احمدکاظمیریحانهیزدیزد

1815رضاکبیری شاه آبادمحدثهیزدیزد

16سید مهدیمحترمزهره الساداتیزدیزد

-سید مهدیمحترماعظم السادات یزدیزد

18احمدمحسن زادهریحانهیزدیزد

16حسینمحسنیانمرجانیزدیزد

16علیمحمدیامیرحسینیزدیزد

-اکیرمحمدی رادمائدهیزدیزد

16علیرضامصباح فرمحمدیزدیزد

18محمدرضامیرجلیلیمریم یزدیزد

17مجتبینشاسته گرمحمد یزدیزد

16اصغرنشاسته گرنازنین فاطمه یزدیزد

1915محمد رضانیکوکارانایمان یزدیزد

15جلیلیاوریزهرایزدیزد


