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1917میکائیلآذرنورینمحمداردبیلاردبیل

171714طالببخشی زادمهدیاردبیلاردبیل

16رستمپورقلیمهدیهاردبیلاردبیل

17حسینتقی زادهامیرمحمداردبیلاردبیل

16صدیفعبادی بیتاسمیهاردبیلاردبیل

202020میرمهدیقریشیمیرصادقاردبیلاردبیل

16عزیزمیرزاپورسیدامیررضااردبیلاردبیل

1517حبیبعلی محمدینسترناردبیلاردبیل

14قرباناکبریمنصورگرمیاردبیل

14عوضاقبالییعقوبگرمیاردبیل

14رستمعلیحامدعلیرضاگرمیاردبیل

14احمدزیباییعلیرضاگرمیاردبیل

14سالمتخلفیپرویزگرمیاردبیل

14ابراهیمشعبانیمهدی گرمیاردبیل

14رحمتجاهدسعیدگرمیاردبیل

14سرخوشعباسیاحدگرمیاردبیل

14میریونسعلویسید ناصرگرمیاردبیل

17سعدالهقلی یانحسنگرمیاردبیل

14سعیدالهرحیم پورانعلیرضاگرمیاردبیل

16محمدفرجیعلی گرمیاردبیل

14غفارنورخانافشینگرمیاردبیل

171615ستارصالحیانمریم نمیناردبیل

14وکیلعبدیحسین نمیناردبیل

1616عزیزولی نژادیلدانمیناردبیل

15محمداحمدیشهاباصفهاناصفهان

14حسناسماعیل زادهشیریناصفهاناصفهان

15سعیداصغریستایشاصفهاناصفهان

1717نعمت الهاکبریامیراصفهاناصفهان

16حسینآقاکوچکیانصبااصفهاناصفهان

-15مهدیباباییعارفاصفهاناصفهان

14احمدبجستانیفتانهاصفهاناصفهان

15مالکبهشتی نژادسید محمداصفهاناصفهان

17احمدبیگدلی پروانه اصفهاناصفهان

14ذبیح الهبیگیحسناصفهاناصفهان

15نوروزعلیبیگیحسیناصفهاناصفهان

1399تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره مقدماتی، متوسط و خوش
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

18حسنترکمانی کلهرودیغزالهاصفهاناصفهان

-حمیدرضاجاهیآریااصفهاناصفهان

18مهرانجندقیانمحمد مسیحاصفهاناصفهان

15مهدیجهانیانامیر حسیناصفهاناصفهان

15عباسجوانمردیفریبااصفهاناصفهان

1917علیحسینیمحمدرضااصفهاناصفهان

1714احمدخجستهزهرااصفهاناصفهان

15ایرجخواجهلیالاصفهاناصفهان

1716محمدرجبیفاطمهاصفهاناصفهان

17عبدالحمیدروشن سیچانیبهناماصفهاناصفهان

16محسنسوفسطاییابوالفضلاصفهاناصفهان

17علیسید بکاییریحانه ساداتاصفهاناصفهان

14شهرامشریعتکیمیااصفهاناصفهان

16ابراهیمشریفیلیالاصفهاناصفهان

15فرهادشفیعیونپارسااصفهاناصفهان

16طوغانشمسیسعیداصفهاناصفهان

15مجتبیصادقعلیاصفهاناصفهان

1615محسنصالحی اسکندریرامیناصفهاناصفهان

14محمدصادقضیاء بروجنینسریناصفهاناصفهان

14علیطالقانیمحسناصفهاناصفهان

-عیسیطاهری بروجنیعلی اصغراصفهاناصفهان

1616حسنعابدینیطاهرهاصفهاناصفهان

17زینلعالی پورنورااصفهاناصفهان

17مهدیعباسیحورااصفهاناصفهان

17حسینعبدالییگانهاصفهاناصفهان

1615حسینعلیدوستیمعراجاصفهاناصفهان

16حسینغفرانیمحمد حسناصفهاناصفهان

14مهدیقربانیپریااصفهاناصفهان

17حسینکرامتیصادقاصفهاناصفهان

14کیوانکیانیراضیهاصفهاناصفهان

14عبدالهکیانیمحمدامیناصفهاناصفهان

14حسینکیماسیثنااصفهاناصفهان

1616جعفرگلچین فرمحسناصفهاناصفهان

16یارعلیمحبیسارااصفهاناصفهان

15حسینمدنیونفریبااصفهاناصفهان

1917علیرضامهدیانمهدیاصفهاناصفهان

-15جمالموسویمحسناصفهاناصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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14جعفرمیرهدایتیجاللاصفهاناصفهان

16حسینعلیمیرزاییاعظماصفهاناصفهان

15مجیدناصریمحمداصفهاناصفهان

16حسیننقدی دهنویمریماصفهاناصفهان

18محمودرضانیکبختبینااصفهاناصفهان

18احمدهاشمیان سدهشهاباصفهاناصفهان

17خیرالهولیخانیمهرداداصفهاناصفهان

16علی اکبریزدیمژگاناصفهاناصفهان

1818حبیب الهبابایی زادهآسیهآران و بیدگلاصفهان

17مجتبیبیابانپورمرضیه  آران و بیدگلاصفهان

1818داودحقیقت صفتنرجسآران و بیدگلاصفهان

1817محمدخانی بیدگلیعباسآران و بیدگلاصفهان

17احمدرضا حاجیصالحآران و بیدگلاصفهان

17حجت الهمشرقیمهدیهآران و بیدگلاصفهان

1817نعمت الههمایی پورفائزهآران و بیدگلاصفهان

16علیرضاابراهیمیمحمدامینخمینی شهراصفهان

16عبدالمجیدابراهیمیهادیخمینی شهراصفهان

17حجتابراهیمیانپریاخمینی شهراصفهان

15غالمرضاامینیعارفهخمینی شهراصفهان

17مهدیآقاییامیرعلیخمینی شهراصفهان

17محمودباقریعلی خمینی شهراصفهان

17مرتضیبرومند نژادالههخمینی شهراصفهان

16عباسبیابانگردزهراخمینی شهراصفهان

17جلیلپریشانیفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

1716علیرضاتوسلیحسینخمینی شهراصفهان

17علیرضاتوسلیمهدیخمینی شهراصفهان

16محسنجبل عاملیفاطمهخمینی شهراصفهان

15مرتضیچیتگرالنازخمینی شهراصفهان

17محمداسماعیلحاجیانئداخمینی شهراصفهان

14علیرضاخسرویامیرحسینخمینی شهراصفهان

15علیرضاخسرویفاطمهخمینی شهراصفهان

16علیدهقان نصیریهستیخمینی شهراصفهان

16حسندهنویهستیخمینی شهراصفهان

17محمدعلیدیباجیآنیاساداتخمینی شهراصفهان

16سیدمحمددیباجیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

17مصطفیذبیحیزهراخمینی شهراصفهان

19محمدعلیرحمتیعلیرضاخمینی شهراصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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17ابراهیمرضازادهنازنین فاطمهخمینی شهراصفهان

1714جاسمرضاییفاطمه خمینی شهراصفهان

16اسماعیلرضاییمطهرهخمینی شهراصفهان

16رسولرضاییمهدیخمینی شهراصفهان

16سلمانرضاییرضاخمینی شهراصفهان

1916احمدرضاییمحدثهخمینی شهراصفهان

16عبدالهرضاییراحلهخمینی شهراصفهان

16حسنرضاییعصمتخمینی شهراصفهان

15مهدیرضاییستایشخمینی شهراصفهان

16تقیرضاییمریمخمینی شهراصفهان

16حمیدرضارفیعمحسنخمینی شهراصفهان

16جوادرفیعیفاطمهخمینی شهراصفهان

16جوادرفیعیمحمدخمینی شهراصفهان

15محمدصادقروح اللهیمهدیخمینی شهراصفهان

16حمزهسلطانیانمحمدحسامخمینی شهراصفهان

16غالمرضاشریفیانهدیهخمینی شهراصفهان

19محمدابراهیمشمسنرگسخمینی شهراصفهان

16مسعودشهبازی فردحنانهخمینی شهراصفهان

17علی اکبرشیرکشمطهرهخمینی شهراصفهان

16محمدصرامیعاطفهخمینی شهراصفهان

16رضاصرامیزینبخمینی شهراصفهان

14مهدیصرامیمحمدخمینی شهراصفهان

16عباسعباسییاسمنخمینی شهراصفهان

17حمیدرضاعباسیهماخمینی شهراصفهان

16حمیدرضاعراقینرگسخمینی شهراصفهان

2019فتح الهعظیمیاکرمخمینی شهراصفهان

16محمدحسنعمادیعادلخمینی شهراصفهان

15محمدعمادیمهرزادخمینی شهراصفهان

16جعفرعمادیامیرحسینخمینی شهراصفهان

16مجتبیعمادییگانهخمینی شهراصفهان

16اصغرعموسلطانیبهارخمینی شهراصفهان

1918علی مددعیسی پرهعزت الهخمینی شهراصفهان

17سیف الهفخاریمحدثهخمینی شهراصفهان

18محمدرضافخاریریحانهخمینی شهراصفهان

16اکبرفرهمندزینبخمینی شهراصفهان

17محسنفوالدچنگزهراخمینی شهراصفهان

1516مصطفیقاسمیفاطمهخمینی شهراصفهان
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17غالمحسینقربانیمحمدپارساخمینی شهراصفهان

17روح الهقربانیریحانهخمینی شهراصفهان

16اکبرکارگرزهراخمینی شهراصفهان

17حمیدرضاکاظمیعلیخمینی شهراصفهان

17حسینکمالیراضیهخمینی شهراصفهان

16احمدکمالیمائدهخمینی شهراصفهان

16محمودکوثریانمحمدجوادخمینی شهراصفهان

17عبدالرضامحمدخانیمریمخمینی شهراصفهان

14محمدمحمدیعباسخمینی شهراصفهان

16رضامحمودهستیخمینی شهراصفهان

15اسماعیلمحموددهنویزهراخمینی شهراصفهان

17مهدیمختاریستایشخمینی شهراصفهان

16حسین علیمختاریمائدهخمینی شهراصفهان

15رسولمرادیصبا خمینی شهراصفهان

15کاظممصطفاییامیرحسینخمینی شهراصفهان

17نصرالهملکیمریمخمینی شهراصفهان

15مصطفیموحدیآرزوخمینی شهراصفهان

14مهدینادریامیرحسینخمینی شهراصفهان

16امرالهنجفیهادیخمینی شهراصفهان

1516حسیننصیریمسیحخمینی شهراصفهان

16مجیدنعمتیمهشادخمینی شهراصفهان

16عبدالعلینعمتیزهراخمینی شهراصفهان

17اصغرنوروزینرگسخمینی شهراصفهان

15حسینهادیپورنگارخمینی شهراصفهان

16نورالههوشمندمریمخمینی شهراصفهان

1614کریماسماعیلیغالمحسین دهاقاناصفهان

15سلمانافخمیامیر مهدیدهاقاناصفهان

1717عبدالرسولاولیائیمهنازدهاقاناصفهان

1716عبدالجوادترابیمژده دهاقاناصفهان

1414علیرضاتقیانمرضیهدهاقاناصفهان

1515خدادادجهانشاهیسیمادهاقاناصفهان

15حسینرستمیفاطمهدهاقاناصفهان

14نعمت الهرضائیمریمدهاقاناصفهان

1717بهنام علیرئیس پوررسولدهاقاناصفهان

14پیامزنگنهتارا دهاقاناصفهان

16عوضعلیصالحینگار دهاقاناصفهان

1917همت علیعمادیسمیهدهاقاناصفهان
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14جهانشیرفرهمندیانکرامت الهدهاقاناصفهان

14ناصرکیارسینوشین دهاقاناصفهان

1717حساممیر شجاعیالهامدهاقاناصفهان

191815عزیزالهنمازیانمجتبیدهاقاناصفهان

15حبیب الهیثربیعلی دهاقاناصفهان

1515رضایعقوبیمحمددهاقاناصفهان

1717محمد تقیآصفیعاطفه سمیرماصفهان

15علی قربانآصفیمائدهسمیرماصفهان

15حسامرشیدیمهدیهسمیرماصفهان

16محمد تقیرشیدیزهراسمیرماصفهان

1717کرامت الهسلطانیالهامسمیرماصفهان

15علی اکبرشهیدانیحسینسمیرماصفهان

15مسعودتربتیبهزادشاهین شهراصفهان

1818علیحسینی رحمت آبادیامیرحسینشاهین شهراصفهان

15محمودرضاحکیمیان جزیفاطمه زهراشاهین شهراصفهان

17حسینعلیرفیعیزهراشاهین شهراصفهان

17سیروسشفیعی علویجهآرزوشاهین شهراصفهان

18اصغرصاحبان پورمیناشاهین شهراصفهان

14کرمعلیکنعانی جزیالنازشاهین شهراصفهان

15قادرکیقبادیعلیشاهین شهراصفهان

17اصغرلباففریباشاهین شهراصفهان

15نبی الهآقاییسارینا شهرضااصفهان

1714حبیب الهپایاناکرم شهرضااصفهان

1615حبیب الهپایانفاطمه شهرضااصفهان

14سیروسجعفریآیسا شهرضااصفهان

15مهدیحسینیمرضیه شهرضااصفهان

15محموددهقانطاها شهرضااصفهان

15محسندهقان پورمتین شهرضااصفهان

15حمیدرضارحیم زادهآرمان شهرضااصفهان

16محمدرضاشبانی پرنیان شهرضااصفهان

14حمیدعلی نژاد یکتا شهرضااصفهان

17یدالهعوض پورساحره شهرضااصفهان

14رضافرزانهشهال شهرضااصفهان

14مهدیقنبریانمحمدحسین شهرضااصفهان

16حبیبگرامی مهدیهشهرضااصفهان

14احمدرضاگالبی ایلیا شهرضااصفهان

16مهدینیک بخت زینب شهرضااصفهان
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17محسنعبدالعظیمیمهرانافالورجاناصفهان

15بهروزقاسمیمحمدفالورجاناصفهان

1617مرتضیکمالیراضیهفالورجاناصفهان

17حبیبگرجیشکوهفالورجاناصفهان

15محمدمظاهریمریمفالورجاناصفهان

15قلیموساییافسانهفالورجاناصفهان

15محمدتقینصرالهیمنیرهفالورجاناصفهان

1916مهدیاخباریآرمین کاشاناصفهان

16رحمت الهدشتیمبیناکاشاناصفهان

1716محمدسید اصفهانیانفاطمه ساداتکاشاناصفهان

-سید علیطهمیترا سادات کاشاناصفهان

171717علیقپانی فرد کاشانیرضاکاشاناصفهان

14نصرتمتقی نژادخسروکاشاناصفهان

19رضازارعی فرحسینگلپایگاناصفهان

18مهدیفصیحیسلمانگلپایگاناصفهان

181615صفرعلیمتانتریحانهگلپایگاناصفهان

191816ولی الهمحمدیانخدیجه گلپایگاناصفهان

1614مجیداحمدی قهنویهیاسرمبارکهاصفهان

1616محمداسدی جوهرستانیمریم مبارکهاصفهان

1816شیر علیاسرافیلیاکرممبارکهاصفهان

171715رمضانایرانپورفاطمه مبارکهاصفهان

1714مهدیبهرامیمحمد علیمبارکهاصفهان

17سهراببهرامیشیوا مبارکهاصفهان

171516خسروجمشیدیمبینامبارکهاصفهان

1617نعمتحقیقیالینامبارکهاصفهان

171818محمدرجاییسمیرا مبارکهاصفهان

15محمدسلیمانی بابادینرگس مبارکهاصفهان

16حسینصالحی مبارکهزهرامبارکهاصفهان

15حمیدمنصورینگار مبارکهاصفهان

14روح الهناظریان آنیتامبارکهاصفهان

15سید عبدهللهاشمیعلیمبارکهاصفهان

-1515علی محمدابراهیمی رادمان مهردشت اصفهان

1614علیابراهیمی محسن مهردشت اصفهان

1514حسنابراهیمی محمدجواد مهردشت اصفهان

181614حسینخالوییامیدمهردشت اصفهان

1717محسنرفیعی سیدعلی مهردشت اصفهان

14حسنزمانیساجدهمهردشت اصفهان
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14حسینزمانی فاطمهمهردشت اصفهان

1615عباسشفیعیشیوا مهردشت اصفهان

15عباسشفیعیمهسامهردشت اصفهان

1615ابوالفضلعابدی سجاد مهردشت اصفهان

1614مهردادعزیزیپویامهردشت اصفهان

1514امیرقدیمیسید راضیه مهردشت اصفهان

1514غالمرضاقلندریسینامهردشت اصفهان

15عباسمحبیمبینا مهردشت اصفهان

181614جعفرنیکفرد الههمهردشت اصفهان

14عباسنیکفرد سجاد مهردشت اصفهان

1514جعفرنیکفرد نیما مهردشت اصفهان

18عبد الحسینسلطانی محمدییاسمینناییناصفهان

15حمیدشهریاری مزرعه شاهیرضاناییناصفهان

14رضاطالب زاده نائینییاسمنناییناصفهان

1516عزیزقره داغیعلیناییناصفهان

1415حسناسماعیلیمحدثهنطنزاصفهان

14احمدعلیشیرخشتیامیرمهدینطنزاصفهان

16فصل الهنادریالهامنطنزاصفهان

15ایوبآقامحمدزادهلیالساوجبالغالبرز

16نادربکانسودهساوجبالغالبرز

15ابراهیمبلیکهزهراساوجبالغالبرز

15محمدحسنحسینینگینساوجبالغالبرز

14روح الهخرم جاهرضاساوجبالغالبرز

15حسینعلیخرمندارمژگانساوجبالغالبرز

15فرامرزراستی پورزهراساوجبالغالبرز

15بهمنعباسیفاطمهساوجبالغالبرز

16علی جمعههزارهموسیساوجبالغالبرز

18بهرامیعقوبیقاسمساوجبالغالبرز

16حسنآزادبرینوراکرجالبرز

1716ناصرآژیرمرضیهکرجالبرز

15علی اکبراسدی برقانیفهیمهکرجالبرز

1716محمدحسناشتراکیمریمکرجالبرز

1514حسنباستانیسپیدهکرجالبرز

16مهدیباسرهامیرعباسکرجالبرز

17مهدیباسرهعلیکرجالبرز

1615قربانعلیبرقبانیریحانهکرجالبرز

1615مهدیتوجهبهارهکرجالبرز
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19امیدعلیتوکلیمحسنکرجالبرز

19درویشجعفریریحانهکرجالبرز

16احمدجعفری فردوسیهطیبهکرجالبرز

1715محمدجوادنژادمریمکرجالبرز

15سیدمحمدچراغ پورپروانهکرجالبرز

15محمدرضاحاجیانامیرهمایونکرجالبرز

16غالمحسینحسنیفاطمهکرجالبرز

15سیداحمدحسینیسیده باهرهکرجالبرز

15محمدکاظمخورشیدیانکیوانکرجالبرز

14حسندلفانیاحمدکرجالبرز

16محمدرضاراستگویگانهکرجالبرز

16محمودرحیمینداکرجالبرز

14مرحمتعلیرسائیفاطمهکرجالبرز

14صابررمضانیمعصومهکرجالبرز

181917علیرضاروغنی زاده دزفولیرضاکرجالبرز

1919غالمحسینزمانی فردامیدکرجالبرز

14مهدیزندیهامیرحسینکرجالبرز

15محمدساکانلوستایشکرجالبرز

16محمدسعادتیعبدالناصرکرجالبرز

1717غالمحسینسلطان پورمرضیهکرجالبرز

17خسروسلیمانیکسریکرجالبرز

181817علی احمدسوریحسینکرجالبرز

17محمدحسنسیرائیطاهاکرجالبرز

16عبدالرضاشمسیشیماکرجالبرز

1517حمیدصاحبی ذاکرمائدهکرجالبرز

15علیصفارها قزوینیفرحنازکرجالبرز

16شهرامطاقتیآذینکرجالبرز

16کامرانطاهری زادهنیکاکرجالبرز

19سلطان حسینعیوضیطیبهکرجالبرز

14مالک اژدرفرهادی حاجی بابامحمدمهدیکرجالبرز

18سهیلفنائیانانیساکرجالبرز

14غالمحسینکاههمریمکرجالبرز

14علیرضاکه زادهامیرمهدیکرجالبرز

15تقیمحمدقاسمیحبیبکرجالبرز

-مهدیمحمدیماهانکرجالبرز

-مهدیمحمدینیوشاکرجالبرز

19علیمحمودی احیاکرجالبرز
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14علیرضامعصومیجعفرکرجالبرز

17یوسفمقدمفاطمهکرجالبرز

15قدرت الهموسویمهریکرجالبرز

14سیدصباح الدینموسوییسناساداتکرجالبرز

16ابوالقاسممیالنی قاسم زادهشهرزادکرجالبرز

17کرمعلینجفیسمیراکرجالبرز

191917فرامرزنیک فالحآزادهکرجالبرز

171716فالمرزنیک فالحمعصومهکرجالبرز

-صمدهادیان شیالتسولمازکرجالبرز

15امیدعلیآقاییفاطمهنظرآبادالبرز

171715عباسپیشگاهیرقیهنظرآبادالبرز

1616یعقوبرفیع پورفاطمهنظرآبادالبرز

171615جمشیدسلطانیبهادرنظرآبادالبرز

16محمدفرخ زادمحسنایالمایالم

15احمدقیطاسیعباسایالمایالم

17بهمننجفینسیمایالمایالم

161517سبزعلیتناوریشاهپورآبدانانایالم

16جهانگیرسلیمانیعباسآبدانانایالم

15رضادوستانیزهرابدرهایالم

15کرم رضاباباخانیسلیمهبدرهایالم

15ولیباباخانینگینبدرهایالم

16علیباباخانیمینابدرهایالم

15ایرججعفریایلیابدرهایالم

15علی عباسرادمنشسکینهبدرهایالم

1617غالمرضاقاسمیعلیرضاچرداولایالم

18داوودشادیعلیدهلرانایالم

1918حیدراحمدیسکینهارسآذربایجان شرقی

2016قادرخسروی گرگریاصغرارسآذربایجان شرقی

1919اسالمعلیشیخلومهردادارسآذربایجان شرقی

1818میرعلیعلیپورشجاعیسیدحسنارسآذربایجان شرقی

2016محمدعلیقاسم زادهایمان ارسآذربایجان شرقی

1517حسینخدادوست ابوالفضل اهرآذربایجان شرقی

1515قربانصمدیعلی اهرآذربایجان شرقی

1415امیدعزتمندمعراج اهرآذربایجان شرقی

15بهروزنوری زادهفائزهاهرآذربایجان شرقی

-حسینحکمتیبهنام بستان آبادآذربایجان شرقی

1414احدفیضیمهدیبستان آبادآذربایجان شرقی
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--14محمدرضاآبساالنمهتابتبریزآذربایجان شرقی

14میرتوحیدابوالعالئیتبسمتبریزآذربایجان شرقی

1516سیدرضااحسنسیده آتناتبریزآذربایجان شرقی

14جواداحمدپورمیناتبریزآذربایجان شرقی

-جعفراحمدیامیرعلیتبریزآذربایجان شرقی

151717حسناسدپورناصرتبریزآذربایجان شرقی

151515اکبراسعدینسیمتبریزآذربایجان شرقی

14عیسیاسالمیزهراتبریزآذربایجان شرقی

15علیاشجعیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

1515مهدیاشرفیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15علی اصغراصغریافسانهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدامامی امجدطاهاتبریزآذربایجان شرقی

-1514جوادحاج علیزادهمبینتبریزآذربایجان شرقی

14اصغرحسن پور مازگرمارالتبریزآذربایجان شرقی

-محمدحسین زادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

14اکبررادپورعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

14غالمحسینرستم فام اصلشهنازتبریزآذربایجان شرقی

-1414رضاسلطنت پوریکیانتبریزآذربایجان شرقی

14بهروزسینائیزهراتبریزآذربایجان شرقی

1515رحیمشعبانینسترنتبریزآذربایجان شرقی

181617قربانعلیشفیعیرضاتبریزآذربایجان شرقی

14محمودصالح ورامینتبریزآذربایجان شرقی

-علیعبدیمریمتبریزآذربایجان شرقی

151514محمدرضاعلی لوداورتبریزآذربایجان شرقی

171618اسماعیلغنی زادهصمدتبریزآذربایجان شرقی

15عبدالهفتحیلیالتبریزآذربایجان شرقی

14رسولفرهادیشکوفهتبریزآذربایجان شرقی

-طهمورسفرهوشتیمورتبریزآذربایجان شرقی

141414علی اکبرقاسم نژادامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

151517هاشمکبیرسجادتبریزآذربایجان شرقی

1414یونسمحمدیزهراتبریزآذربایجان شرقی

161617علیمحمودیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

161618سیدبیوکموسوی عدلسیدمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15رضامینائی بیرامیموناتبریزآذربایجان شرقی

-جوادنونهال نهرکوثرتبریزآذربایجان شرقی

-غالمرضاهدایتیمیناتبریزآذربایجان شرقی

17خیرالهیاوریآفاقتبریزآذربایجان شرقی
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14عین الهیاوریخیرالهتبریزآذربایجان شرقی

1416احمدحبوطیسیماجلفاآذربایجان شرقی

1415میر سجادفتاحیشقایقجلفاآذربایجان شرقی

14محمدحسینفتاحیعلیجلفاآذربایجان شرقی

1616محرممهران منشسحرجلفاآذربایجان شرقی

14علی رضاخادمعطاسرابآذربایجان شرقی

1415قاسماحمدیسهیالشبسترآذربایجان شرقی

14احمدجعفرینساشبسترآذربایجان شرقی

1515امیرزارعینساشبسترآذربایجان شرقی

141516محمدعلیشاهقلیلیالشبسترآذربایجان شرقی

1414شهرامعبداله زادهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

15یوسفاسحقیصبامراغهآذربایجان شرقی

14اصغرکریمیانهاجرمراغهآذربایجان شرقی

-علیبیرامی فارفارحجتمرندآذربایجان شرقی

14جوادمعصومی هاوستینمحدثهمرندآذربایجان شرقی

201817خداورنآسایش  خواهمژگان اورمیهآذربایجان غربی

201816همتحیدرزاده اصلبابکاورمیهآذربایجان غربی

17تورجکریمیآرساناورمیهآذربایجان غربی

201716غالمرضاگلزاریحمیداورمیهآذربایجان غربی

18یوسفعلیمرادخانیمحمد اورمیهآذربایجان غربی

15کاظماخالقیپریسا اورمیهآذربایجان غربی

14رضامحمدزادهسودا اورمیهآذربایجان غربی

15جمشیدموسیقیفائضه اورمیهآذربایجان غربی

191515عبدالقادرخضریناصربوکانآذربایجان غربی

15صمصاماکرمیحدیثبوکانآذربایجان غربی

15صمصاماکرمیمحدثهبوکانآذربایجان غربی

191515یونسداودیانمهنازبوکانآذربایجان غربی

1814ایرجفرجیان کشاورزهرابوکانآذربایجان غربی

1715مرادکریمیفاطمه بوکانآذربایجان غربی

15احمدیوسفیشبنمبوکانآذربایجان غربی

1615علی الهقدیریسرونازتکابآذربایجان غربی

18حسناشرافیبابکتکابآذربایجان غربی

18قدرت الهامینیسوسنتکابآذربایجان غربی

18آیت الهجهدیثناتکابآذربایجان غربی

16صمدخانیفاطمهتکابآذربایجان غربی

17محمودهمتیافسانهتکابآذربایجان غربی

1716حسینبرومندآرشسلماسآذربایجان غربی



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1615وحیدجعفریمهدیسلماسآذربایجان غربی

15عبدالهحق وردی لولیالسلماسآذربایجان غربی

15نجات الدینحسینلوسولمازسلماسآذربایجان غربی

171616فریدونمحمدباقرلوفاطمهسلماسآذربایجان غربی

14بهزادشیرازیآنیالرشاهین دژآذربایجان غربی

14بختیارعلیپورنازنین زهراشاهین دژآذربایجان غربی

1518شهرامغریبآرینشاهین دژآذربایجان غربی

15سیامکداداش زادهبارانشاهین دژآذربایجان غربی

17مسلمزینال پور رندیسپیدهماکوآذربایجان غربی

1716فرخمحمد نژادآرینماکوآذربایجان غربی

201717رسولکاکه ممیناصرمهابادآذربایجان غربی

14رضااکبریمحمد رادینمیاندوآبآذربایجان غربی

14رضااکبریمحمد رویینمیاندوآبآذربایجان غربی

15سعیدخوش منشمسعود میاندوآبآذربایجان غربی

19جهانگیرقنبریآرشمیاندوآبآذربایجان غربی

15تقیمحبوبیفرانکمیاندوآبآذربایجان غربی

1916عمراهنجفیامیر حسینمیاندوآبآذربایجان غربی

16رمضاندرویشزهرادوسلدورفآلمان

16مرتضیرضاییامیردوسلدورفآلمان

15یدالهصفریبتولدوسلدورفآلمان

1919محمودموسوی فردنیرواناونکوورآمریکای شمالی

1819محمد علیگمینی بهارهونکوورآمریکای شمالی

19عزیزاحسانعرفانونکوورآمریکای شمالی

201918محسنصفری پورپیمان ونکوورآمریکای شمالی

17نادیعلیهمتیماشاالهونکوورآمریکای شمالی

18حسینحبیبینجماونکوورآمریکای شمالی

17چراغعلیامجدیانمریمونکوورآمریکای شمالی

20حسینثبوتی اباصلتیرحیم ونکوورآمریکای شمالی

17سید احمدحسینی نژادپویانونکوورآمریکای شمالی

-محمدزنگنهعلیرضابوشهربوشهر

19سیدکمالعارف زادهشبنمبوشهربوشهر

16محمودکشتگرفیروزهبوشهربوشهر

14رضاگراشیفاطمه زهرابوشهربوشهر

18مسعوداحمدیمحمدجمبوشهر

181714علیریاحیعارفجمبوشهر

1817مسعودصف شکنسعیدجمبوشهر

1817بهروزفتحیفاطمهجمبوشهر
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1816سیدعبدالهفخرپورسیدحسنجمبوشهر

1715عبدالرسولقاسمیراضیه جمبوشهر

1816حسینقاسمیمهساجمبوشهر

14علی اصغرمالشاهیامیرعلیجمبوشهر

2017حکم علینجفیحسنجمبوشهر

202019سیداحمدنیک بینسیدعلیجمبوشهر

18رضااحمدیادیبدشتیبوشهر

-علیامیریمطهرهدشتیبوشهر

-سیدمحمدباقریسیدعباسدشتیبوشهر

17سیدعباسباقریسیدمهدیدشتیبوشهر

18احمدجعفریسمیهدشتیبوشهر

18غضنفرحیاتیزهرادشتیبوشهر

-ابراهیمشاکریامیررضادشتیبوشهر

1916غالمعباسشجاعیسمیهکنگانبوشهر

1918محمدعلی پورامینکنگانبوشهر

17محمدرضابازداری مطلقفاطمه گناوهبوشهر

-15محسنبازداری مطلقحدیثگناوهبوشهر

14سیدعلیابراهیمیسیدامیناسالمشهرتهران

-1614محمداسدیمهدی اسالمشهرتهران

14فرخاصغریامیرعباساسالمشهرتهران

202019عبدالرزاقالستیشهراماسالمشهرتهران

16اصغرآجرلوتهمینهاسالمشهرتهران

14آزادآذریناکبریاسالمشهرتهران

14روح الهآرمیونسبحان اسالمشهرتهران

171716یعقوبآرینمهدیاسالمشهرتهران

14اسمعیلبدرلومهدیاسالمشهرتهران

17منصوربدیعیانحانیهاسالمشهرتهران

-حشمت الهبهرام پوریاحسیناسالمشهرتهران

15محمدرشیدترکمندیامیرمحمداسالمشهرتهران

14علیجهانشیریپارسااسالمشهرتهران

201816علیحاجی وندحمیدهاسالمشهرتهران

14حسنحیدریهلیااسالمشهرتهران

16رحیمی بنمارانمحمدحسیناسالمشهرتهران

16محمدرضارشیدیمحمدپارسا اسالمشهرتهران

14اسدالهرضاخانفاطمه اسالمشهرتهران

16بمان علیرضاییعلیرضا اسالمشهرتهران

1515محمدسهرابی فردسکینهاسالمشهرتهران
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1716ادریسصدیقیمسعود اسالمشهرتهران

14محسنصفری آذرساماناسالمشهرتهران

17حسین علیعباسیرمضاناسالمشهرتهران

16رسولعصمتیریحانهاسالمشهرتهران

1717اسحقعظیمیمحمداسالمشهرتهران

17احمدعلیجان پورسحراسالمشهرتهران

16رحمانغالمینسریناسالمشهرتهران

19عیسیفرجیسمیهاسالمشهرتهران

17یعقوبعلیفالحیسمیهاسالمشهرتهران

16باقرفیض امام دوستمهدیاسالمشهرتهران

14اصغرکریمیاکرماسالمشهرتهران

15صادقکریمیزینباسالمشهرتهران

15حمیدمحمدی ده چشمهنیمااسالمشهرتهران

15تیمورمددیحسناسالمشهرتهران

14علیمعافیمحسناسالمشهرتهران

201917محمدنجف زادهمهدیاسالمشهرتهران

16علینجف زادهفاطمهاسالمشهرتهران

15مصطفینوروزیماهاناسالمشهرتهران

171616سیدحسینهاشمی نسبسیدعباساسالمشهرتهران

17یوسفاحمدیانایلیااندیشهتهران

14محموداکبری یکتامجیداندیشهتهران

16احمدسالک رحمانیحسیناندیشهتهران

15علی عباسشیخیویدااندیشهتهران

15بابکطرزعلیآبتیناندیشهتهران

1614حرمتطهماسب پورفاطمه الزهرااندیشهتهران

15ناصرعربامیرمهدی اندیشهتهران

1414جابرعرب پورابوالفضلاندیشهتهران

1414رضافکریفاطمه اندیشهتهران

17محمود علیمحمدلوامیرعباس اندیشهتهران

17جعفرممی پورحنانهاندیشهتهران

17علی اکبرمومنیمائدهاندیشهتهران

1615مصطفیفیروزیامیرحسینبهارستانتهران

15اصغرعباسپورمحیدبهارستانتهران

14محمداسماعیلآدینه زادهالهامپاکدشتتهران

14سیدمجیدامیدوار سیاهکل محلهدیما سادات پاکدشتتهران

15احمدبوربوراژدریمحدثهپاکدشتتهران

1414مصیبحامدی خواهالههپاکدشتتهران
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14عباسعلیقرائیستایشپاکدشتتهران

14محمدعلیگودرزیدانیالپاکدشتتهران

17حسینمرادیخدیجهپاکدشتتهران

171615محمدقادری جعفریپریساپیشواتهران

1615سید عبدالکریممظفریسید احسانپیشواتهران

1515محسنابراهیمیمحدثهتهرانتهران

15عزیزالهابراهیمیحبیبهتهرانتهران

16کامبیزابراهیمیعلیتهرانتهران

201716محمدقاسمابریالههتهرانتهران

-حسناسحقیمحمدحنیفتهرانتهران

19محمدرضااسالمی گیالنیامیرحسینتهرانتهران

15ناصراسماعیل نژادحسنتهرانتهران

1514جواداشرافیریحانهتهرانتهران

1816محمدعلیاشگ تلخلیالتهرانتهران

1818علی رضااصغرپورابراهیمتهرانتهران

1716محمدباقراکبریفرزینتهرانتهران

16غالمرضااکبریزهراتهرانتهران

1714سیدناصرامامی زادهزهرهتهرانتهران

17محمدامیریمعصومهتهرانتهران

-سوخته روامیریزینبتهرانتهران

-کاظمامینیزهراتهرانتهران

15منصورامینی احمدآبادعلیتهرانتهران

201918بیگلربیگ زادهصفرتهرانتهران

16منصورپاشاییزهرا ساداتتهرانتهران

16عبدالمجیدپوازیمحمدعلیتهرانتهران

14شهرامپوررنگساریناتهرانتهران

16محمدهاشمپورمنشیسعیدتهرانتهران

15محسنپیرهادیالههتهرانتهران

161616عبدالرضاتفتاسماتهرانتهران

17اسدالهجلیلهمهساتهرانتهران

201816عباسجوادبیگیحمیدرضاتهرانتهران

15داودچراغیپارساتهرانتهران

16ابراهیمچگنیعلیتهرانتهران

14محمدرضاحاجی غفارلومریمتهرانتهران

15قادرحسینی رادفاطمهتهرانتهران

19قربانعلیحجازی بخشملیحهتهرانتهران

201914سیدعلیحسینی پوراکرم الساداتتهرانتهران
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15ایرجحسینی سربیشهنازتهرانتهران

17رحیمحضرتیفاطمهتهرانتهران

14رشیدخان گلی نژادزهراتهرانتهران

1715سعیدخانجانیحافظتهرانتهران

1918عبدالرضاخزائیمحمدعلیتهرانتهران

191816عبدالمحمددارابیزینبتهرانتهران

14محسنداودیمنصورتهرانتهران

1514مجیددهاقینمحمدامینتهرانتهران

14حسندهبانی نژادحمیدهتهرانتهران

14عباسدهقانوحیدتهرانتهران

1714یوسفذکریشیماتهرانتهران

16بهرامذوالفقاریعلیتهرانتهران

16منوچهرربانیانسانازتهرانتهران

15ایمانعلیرشوندمحمدتهرانتهران

18علیرضازادهامیرمهدیتهرانتهران

18محمدرضایی رود میانهشبنمتهرانتهران

1514علی رضارضویامیرعلیتهرانتهران

14علی اکبررنجبریلداتهرانتهران

1716غالمرضارهبرخانیکیسحرتهرانتهران

1715رحمانرهنمامحمدتهرانتهران

1715محمداسماعیلزمانمریمتهرانتهران

1717محسنستایش صدراحسانتهرانتهران

1616بهلولسلطانیپارساتهرانتهران

1615بهلولسلطانیپویاتهرانتهران

15کریمسلطانی حلوائیجوادتهرانتهران

16علیمرادشاملومعصومهتهرانتهران

15محمدشعبان خواهمژدهتهرانتهران

1919مسعودشکیبانازنینتهرانتهران

18مصطفیصادق عمل نیکوآناهیتاتهرانتهران

181816حسنصادقیداودتهرانتهران

18اسدالهصیدسیدرضاتهرانتهران

201916اسکندرعبادیمعصومهتهرانتهران

16میرزاجانعلی لواحمدتهرانتهران

16اسدالهعلی وحدتیمریمتهرانتهران

1614تیمورعلیاریحانهتهرانتهران

15محمدقربانی زهراتهرانتهران

14کامرانقلی نژادشایانتهرانتهران
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1717غالمعلیقلی نیا علیرضاتهرانتهران

14اسدالهکاظمیفاطمه زهراتهرانتهران

181817محسنکدیوراحمدعلیتهرانتهران

1414غالمعلیگل بهارفریدهتهرانتهران

1414شمسعلیگیلکنسرینتهرانتهران

14محمدمحسنی غیب دوستینرگستهرانتهران

1916قربانعلیمحمدی اصلفرزانهتهرانتهران

17نقیمدیرنمینیستایشتهرانتهران

15محمدهادیمشایخعصمتتهرانتهران

15مسعودمشایخمحمدرضاتهرانتهران

16عباسمعتقدیسیدحسنتهرانتهران

15علی اصغرمعصومیمحمدعلیتهرانتهران

15حاجی یحییمهدیزادگانام البنینتهرانتهران

-کیومرثمحرابی ساریایرانتهرانتهران

1616محمدموسویریحانهتهرانتهران

15سیدمصطفیموسویسیدفائزهتهرانتهران

1515حسینعلینامنیمائدهتهرانتهران

2017جمالنجاتی محرمیزهراتهرانتهران

16سیدکاظمنشاطشکیبا الساداتتهرانتهران

191916محمدنصرتی نیکوابوالقاسمتهرانتهران

15محرمنصیری حسینیهحمزهتهرانتهران

17علینوبهارحمیدهتهرانتهران

191917علی اصغرنوروزیمهینتهرانتهران

15یوسفنوروزیفاطمهتهرانتهران

2018میرحبیبنوریمیربهرنگتهرانتهران

16سلیمانهرورانیزینبتهرانتهران

191817مقصودعلیهنرمندحدیثهتهرانتهران

191916یوسفوحدتفاطمهتهرانتهران

14فالمرزوفاییسمیهتهرانتهران

14اسحقیوسفیپرستوتهرانتهران

1917مرادفرهنگ مهررقیهدماوندتهران

16محمدولی عبادیعرفاندماوندتهران

15حمیدعلیمحمدیفریبادماوندتهران

18محمدرضامعادیخواهفاطمهدماوندتهران

15علیکاردگرسمیهدماوندتهران

16رضاچگینیعبداله رباط کریمتهران

17محمودمحمدیمحمدمسیحارباط کریمتهران
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18محرممالئیآرینرباط کریمتهران

19محمد ابراهیممرآتیعلیرباط کریمتهران

15محمدنوریخدیجهرباط کریمتهران

17محمدامینیحامد ریتهران

16صاحبعلیبهادری بزچلوییعاطفه ریتهران

15احمدقلیجهانگیریمجتبیریتهران

17عباسعلیحسین پورمریمریتهران

14احمدداستانیعباس ریتهران

1515احمدرضاعسلریتهران

1818محمدزارعیعطیه ریتهران

14وحیدطاهرییلداریتهران

16محمدعلی خانزادهیاسینریتهران

17کاظمکاظمیمبیناریتهران

1514حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

15رضااحدینرگسشهرقدستهران

1915غالمعلیاحمدعموئیرضاشهرقدستهران

17علیرضاامامقلییاشارشهرقدستهران

14علیرضاآباییامیرحسینشهرقدستهران

1818عباسحنیفهسمانهشهرقدستهران

14غالمحسینخلفیفاطمهشهرقدستهران

16ستارذوقیفرزانهشهرقدستهران

14جعفررسولیهستیشهرقدستهران

14تقیعلی ولدمعصومهشهرقدستهران

16جهانگیرنوابافسانهشهرقدستهران

14شهرامنورمحمدیعلیشهرقدستهران

191616ناصرنوری نژادمرضیهشهرقدستهران

14غضنفریوسفیصادق شهرقدستهران

14وحیدبابازاده بنفشه ورقمهرانشهریارتهران

14مهردادبرار خاصیپارساشهریارتهران

1818علی اکبرپیر قلینیرهشهریارتهران

19جهانبخشتوسلیمحدثهشهریارتهران

1414حسنجاگیریراضیهشهریارتهران

1614هادیساالروندمحسنشهریارتهران

1514حسنسبزیکار قانعسوریشهریارتهران

16مرادسیاهی متعلقایلیاشهریارتهران

15رضاشعبانیمرتضیشهریارتهران

1414تقیغرقیزهرهشهریارتهران
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16سعیدفرج زاده تهرانیسحرشهریارتهران

19محمدمحمد حسینیمهدیسشهریارتهران

17والهمراد خانیفائزهشهریارتهران

14حسناراکیفاطمهقرچکتهران

15محمد نبیانصاری فردسکینهقرچکتهران

15رحمت الهتوسلیفاطمهقرچکتهران

1615حجت الهحدادیلیالقرچکتهران

1515فتحعلیسارا بیگیرضاقرچکتهران

15حسنشهبازیعطیهقرچکتهران

14حافظعلیصباحیبهرامقرچکتهران

14سید جاللصدریاکرم السادات قرچکتهران

15سید موال مرادقربانی چاالبهمریم ساداتقرچکتهران

171515داودامیر هاللیاشرف واحد امام علیتهران

1918سید علی اکبرحسینی زادهزهرا ساداتواحد امام علیتهران

18مهدیسهی زاده ابیانهزهراواحد امام علیتهران

17حسینعربیالههواحد امام علیتهران

17غالمحسینکاظمیشهالواحد امام علیتهران

1914محمدمحیطیزهراواحد امام علیتهران

19سیدابراهیمموسوی فاطمه ساداتواحد امام علیتهران

17حسنموالیینازی واحد امام علیتهران

1716محمودندافیونفریباواحد امام علیتهران

15ابراهیمشهرابی فراهانیقاسم واحد امام علیتهران

1714بساطعلیشیری زاداحدواحد امام علیتهران

17عبدالحمیدعظیمیفاطمهواحد امام علیتهران

1914محمدحمیدکریم نیازهراواحد امام علیتهران

14محسنکلهرایلیاواحد امام علیتهران

15پرویزاسماعیل بیگینرجسواحد امام علیتهران

14علی اکبرتوکلی دوستهانیهواحد امام علیتهران

15عبدالکریمرجبی فرشته واحد امام علیتهران

16علی اکبرروحانیسهیال واحد امام علیتهران

15علیعباسی سیری داود واحد امام علیتهران

17علی اصغرفتح اللهیملیحهواحد امام علیتهران

16محمدحمیدکریم نیامحمدرضاواحد امام علیتهران

14محمودکریمی نژادشهالواحد امام علیتهران

14مهرانگیلمهدیواحد امام علیتهران

1814حاجی خانامانیمحسن واحد انقالبتهران

14محسنایرائیامیرهوشنگواحد انقالبتهران
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16علیرضاآقشتمحدثهواحد انقالبتهران

1815احمدبیابانیحانیه واحد انقالبتهران

17محمدپرتوی رادمهرنوشواحد انقالبتهران

141414حسنربانییوسف واحد انقالبتهران

1514عباسشاهسوندمهدی واحد انقالبتهران

191815جوادصادقیطاهاواحد انقالبتهران

171714محمودصادقیمحسن واحد انقالبتهران

15علیقائم مقامیشکوه ساداتواحد انقالبتهران

1715عزت الهقدیانیمختارواحد انقالبتهران

15علیرضاقهرمانیمحمد مهدیواحد انقالبتهران

15محمد حسینواحدی ترکمانینیماواحد انقالبتهران

181514اکبروزیری پروانه واحد انقالبتهران

14سید بزرگمهروالئیسیده فرنازواحد انقالبتهران

14عباساسماعیل پورانجیلهآتناواحد جنت آبادتهران

19مهرعلیباران چشمهمریمواحد جنت آبادتهران

15محمد حسینبیاتنرگسواحد جنت آبادتهران

1717حمیدبیسادیسیناواحد جنت آبادتهران

14رجب علیپشم فروشعبدالمجیدواحد جنت آبادتهران

1616محمدپهلوان شریفمحمد امینواحد جنت آبادتهران

171715امین الهجعفریسهیالواحد جنت آبادتهران

14علیرضاجعفریضحاواحد جنت آبادتهران

16محمد جواهری کچوسنگیساقیواحد جنت آبادتهران

17خیرالهرجبی فرفلوراواحد جنت آبادتهران

16آرشساالریامینواحد جنت آبادتهران

14مجیدسورانیکوثرواحد جنت آبادتهران

14حسنشامحمدیشایسته واحد جنت آبادتهران

16فرامرزصادقیعاطفهواحد جنت آبادتهران

14علی اکبرعابدینآرزوواحد جنت آبادتهران

1918یدالهعزیزیپگاهواحد جنت آبادتهران

15حسینعسگریسحرواحد جنت آبادتهران

181816مهدیعالیی نژادوحیدواحد جنت آبادتهران

15سید عباسعمادیحسنواحد جنت آبادتهران

14رهبرعلیغنیمتیمرضیهواحد جنت آبادتهران

18محمد تقیفخری نژادحسینواحد جنت آبادتهران

17ایرجقانعفاطمهواحد جنت آبادتهران

1414رهبرقراباغیفریباواحد جنت آبادتهران

17افشینکاظمیرومیناواحد جنت آبادتهران
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14علیکحالیامیرمحمدواحد جنت آبادتهران

14علیکحالیامیرعلیواحد جنت آبادتهران

191716احمدکرمیآرمینواحد جنت آبادتهران

18علیکرمی داراب خانیاحمدواحد جنت آبادتهران

15علی اصغرکوشکیبیتا واحد جنت آبادتهران

1715غالم رضالکاکرمواحد جنت آبادتهران

17سید محمد رضامتولی الهه ساداتواحد جنت آبادتهران

15سید سبزعلیمحمدیلیال ساداتواحد جنت آبادتهران

16سیدحسینمختارشاهیبتول ساداتواحد جنت آبادتهران

181917یوسفملیحیشهنازواحد جنت آبادتهران

1818ابراهیمممانیمحمد اسماعیلواحد جنت آبادتهران

16سید محمد علیمیرحسینیسیده فاطمهواحد جنت آبادتهران

15علیمهدوی نژادمریم واحد جنت آبادتهران

14علینجم الدینمانیواحد جنت آبادتهران

1717شهرامنیرومنش نازنینواحد جنت آبادتهران

16محمدولی زادهیاسمینواحد جنت آبادتهران

191716احمدهمرنگ پیله رودمریم واحد جنت آبادتهران

14محمدرضایوسفی سیالخورینازنین واحد جنت آبادتهران

1716حسینعلیلوی اوغانیبابکواحد جیحونتهران

1615امیرگلستانی رادهماواحد جیحونتهران

16علی پناهمرادیایوبواحد جیحونتهران

1515حمیدولی الهپارسادختواحد جیحونتهران

15علی اکبراحمدزاده میالد واحد دزاشیبتهران

191917علیاحمدی نیلوفر واحد دزاشیبتهران

1414محمدمهدیاخروی آزاده واحد دزاشیبتهران

14ولی الهاسمعیلی فاطمه واحد دزاشیبتهران

1717حسنافتخاری امیر عباس واحد دزاشیبتهران

14جعفراله یاری هادی واحد دزاشیبتهران

15احمدامامی تبار ربابه واحد دزاشیبتهران

191815اصغرایمانی عاطفه واحد دزاشیبتهران

16علی اصغرآبادانیان فاطمه زهرا واحد دزاشیبتهران

14پیمانآذرفام نارگل واحد دزاشیبتهران

1918بهمنباباخانلو آیدین واحد دزاشیبتهران

15علیرضاباقری زهرا واحد دزاشیبتهران

1919محمدرضاباهنر مریم واحد دزاشیبتهران

171716محمد حسنبهرامی پریا واحد دزاشیبتهران

-عبدالعلیپاسداری مژگان واحد دزاشیبتهران
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-اسماعیلپگاه نادر واحد دزاشیبتهران

14فریبرزپناه آبادی باران واحد دزاشیبتهران

15احمدپورخانی لنگرودی فاطمه واحد دزاشیبتهران

14حسینعلیپیرصمدی متین واحد دزاشیبتهران

1817جمشیدتمیزی مهران واحد دزاشیبتهران

191716حسنجبلی سارا واحد دزاشیبتهران

1616فیض الهجعفری نژاد مهدی واحد دزاشیبتهران

-1515محمودچهرگانی سمیرا واحد دزاشیبتهران

1514مهردادحبیبی آرمیس واحد دزاشیبتهران

15سید حسینحسینی فرزانه سادات واحد دزاشیبتهران

14بابکحقیقی موحد لیلیا واحد دزاشیبتهران

1919اکبرخادم خاطره سادات واحد دزاشیبتهران

14مصطفیرحیمی راشا واحد دزاشیبتهران

-قاسمروحانی عارفه واحد دزاشیبتهران

14سیروسروضه مقدم سارا واحد دزاشیبتهران

1919سید احمدسجادی پریا واحد دزاشیبتهران

16محسنسماواتیان فاطمه واحد دزاشیبتهران

1818عباسشهسواری امیر حسینواحد دزاشیبتهران

14مهدیشیری فاطمه  واحد دزاشیبتهران

15محمد حسینصابونچی یاسمین واحد دزاشیبتهران

15محمدطاهر خانی فاطمه واحد دزاشیبتهران

1414حسنعلی آقاییمریم واحد دزاشیبتهران

15صفرعلیفتحی عباس واحد دزاشیبتهران

17ید الهفرزانه مریم واحد دزاشیبتهران

17محمدرضاقاسمخان والی یاسمن واحد دزاشیبتهران

15اسماعیلقاسمی ناهید واحد دزاشیبتهران

15محمودقاضی فاطمه واحد دزاشیبتهران

16علیرضامحرمی دل آرا واحد دزاشیبتهران

14علیرضامحمودی روژان واحد دزاشیبتهران

14علینظرپور ماهان واحد دزاشیبتهران

15علی اصغرنظیری راد ریحانه واحد دزاشیبتهران

161615محمدعلیابو یی مهریزیحامدواحد رسالتتهران

1716سیدعلیتاج موسوی لنگرودیسیده نداواحد رسالتتهران

17محمدترکمننازنین فاطمهواحد رسالتتهران

1616فتح الهخاکپاشیلداواحد رسالتتهران

1818محمدحسنعلیزادهمژدهواحد رسالتتهران

171615فریبرزفهیمینویدواحد رسالتتهران
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16مهدیکرمیامیرعباسواحد رسالتتهران

16نوحمهدی بهشتیهدیهواحد رسالتتهران

1715مهدیموجانیفاطمهواحد رسالتتهران

15روح الهنوروزیمریمواحد رسالتتهران

1515حجت الهنوروزی قلعهسمانهواحد رسالتتهران

15عباسوحیدیساراواحد رسالتتهران

15احداقبالاعظم واحد شرقتهران

15کتابعلیامیریان پریوش واحد شرقتهران

14سیدمصطفیحسینیسکینه سادات واحد شرقتهران

1515محسنریاضت فاطمه واحد شرقتهران

16برزوقاسمیهانیه واحد شرقتهران

18مسعودشکوریسولماز واحد شرقتهران

15محمدمهدیعلی کاشانینیالواحد شرقتهران

181616علیرضاتن سازپریوشواحد فرمانیهتهران

14محمدحساسحمیدرضاواحد فرمانیهتهران

161616علی اکبرخانپورنرگسواحد فرمانیهتهران

161616علیزارعمریمواحد فرمانیهتهران

2018مجتبی سعادتعاطفهواحد فرمانیهتهران

171716سید احمدشجاعیزهراساداتواحد فرمانیهتهران

191816فتاحصالحیرقیهواحد فرمانیهتهران

161616مرتضیغنی پورمریمواحد فرمانیهتهران

1414محمدرضانشاطعطیهواحد فرمانیهتهران

1414عباسنیک بختمرتضی واحد فرمانیهتهران

171715عباسیاوری رامشهمجیدواحد فرمانیهتهران

1515ابوالفضلابراهیمیوحیدواحد قلهکتهران

1616محمداعظمیسامانواحد قلهکتهران

2019عبادالهاعالییمائدهواحد قلهکتهران

1918بهروزبراتی علیاعطیهواحد قلهکتهران

14عبدالحسینحسنیمحمد متینواحد قلهکتهران

16حمیدشاهسواریتهمینهواحد قلهکتهران

16اسماعیلکاووسیمحمودواحد قلهکتهران

1817جعفرجبارینگارواحد قیطریهتهران

201916انوشیروانکیاکجوریروجاواحد قیطریهتهران

17منوچهرکیوانمریمواحد قیطریهتهران

1917سیدمسیحهاشمیسیده صدیقهواحد قیطریهتهران

1816حسیناحمدیساتیواحد مرزدارانتهران

14حسنحدادیامیر حسینواحد مرزدارانتهران
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14محمدطاهریبهارهواحد مرزدارانتهران

201918صفرعسکرزادهغالمرضاواحد مرزدارانتهران

14علیرضاابوالحسنیامیرمهدیورامینتهران

18محمدرضادرویشیامیرعلیورامینتهران

1616بهرامفعلیمختارورامینتهران

17داودقرا چلوریحانهورامینتهران

18احمدعلیمحمودآبادیعلیرضاورامینتهران

17میکائیلمعصومیعلیورامینتهران

16میرآقاموسویمیرجوادورامینتهران

15ناصرمنصوریاحسانورامینتهران

15برات الهنجفی محمدزادهسمیهورامینتهران

18محمد جعفرحسین احمدیفرزانهبروجنچهارمحال و  بختیاری

1616سید اکبرسیدین بروجنیسید علیبروجنچهارمحال و  بختیاری

16بهمنطاهریمحمدبروجنچهارمحال و  بختیاری

17براتعلیعسگریعاطفهبروجنچهارمحال و  بختیاری

1717مجتبیفیاضی بروجنیزهرابروجنچهارمحال و  بختیاری

-رامینمنصوریآرمینبروجنچهارمحال و  بختیاری

17مسیح الهنادری دره شوریسلمانبروجنچهارمحال و  بختیاری

19فرامرزاله بیگیفاطمهشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16محمودایزدی قهفرخیمریمشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16عبدالهبهاءلوپارساشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16عزت الهتقویرضاشهرکردچهارمحال و  بختیاری

17بهروزجعفریاعظمشهرکردچهارمحال و  بختیاری

1617عبدالهحبیبیسمانهشهرکردچهارمحال و  بختیاری

1716ولی الهحسینیسید کریمشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16حمزه علیحسینیزینب شهرکردچهارمحال و  بختیاری

17پرویزخلیلی جونقانیراضیهشهرکردچهارمحال و  بختیاری

1816علی مرادخود سوز هفشجانیجاللشهرکردچهارمحال و  بختیاری

-هادیدرخشانیهانیهشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16مسلمرفیعی نژادپریاشهرکردچهارمحال و  بختیاری

17عباسعلیطالب زادهامیرمحمدشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16محمدطالبیلیالشهرکردچهارمحال و  بختیاری

17خدامرادطاهریمصطفیشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16وهابعلیمحمدیمریمشهرکردچهارمحال و  بختیاری

1617مهدیفتاح پورماهانشهرکردچهارمحال و  بختیاری

-کاظمفتحیپرنیاشهرکردچهارمحال و  بختیاری

18کهزادقاسمیامینشهرکردچهارمحال و  بختیاری
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17لطف الهقلی پورمجتبیشهرکردچهارمحال و  بختیاری

16عبدالرضاکامرانمهدیشهرکردچهارمحال و  بختیاری

19یدالهکریمیانشکیباشهرکردچهارمحال و  بختیاری

19حمیدکوهی فایقآرشامشهرکردچهارمحال و  بختیاری

181714مسعودندافیمحمدرضاشهرکردچهارمحال و  بختیاری

1715عسگرجزایریمعصومهفارسانچهارمحال و  بختیاری

16محمدجعفرینرگسفارسانچهارمحال و  بختیاری

1615حسینجمشیدیحسنفارسانچهارمحال و  بختیاری

-1717ساسانجهانبازیساالرفارسانچهارمحال و  بختیاری

16نورالهجهانبازینازنینفارسانچهارمحال و  بختیاری

16محمد رضاحیدریمریمفارسانچهارمحال و  بختیاری

16جهانگیرحیدرییگانهفارسانچهارمحال و  بختیاری

-سعیدرئیسیصبافارسانچهارمحال و  بختیاری

16روز علیسلجوقیزهرهفارسانچهارمحال و  بختیاری

1615کیانعباسیتارافارسانچهارمحال و  بختیاری

16رزاققاسمپورمحدثهفارسانچهارمحال و  بختیاری

1817عباسمالکیمحمد حسینفارسانچهارمحال و  بختیاری

1717نجفمحمدیسمیهفارسانچهارمحال و  بختیاری

17کریمهیبتی گوجانیفاطمهفارسانچهارمحال و  بختیاری

161614غالمحسینبرنای تنهامریمبیرجندخراسان جنوبی

181818علیچهکندی نزادسمانهبیرجندخراسان جنوبی

181717علیچهکندی نزادفرحانهبیرجندخراسان جنوبی

1616ابوالفضلغنچه مقدممهدیاربیرجندخراسان جنوبی

1816محمودحسین زادهنرگسبیرجندخراسان جنوبی

1716محمودحسین زادهابوالفضلبیرجندخراسان جنوبی

17قربانیریحانهبیرجندخراسان جنوبی

14غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

1918عباسخرمیمحمدخوسفخراسان جنوبی

16حسینرمضانیمصطفی خوسفخراسان جنوبی

16نعمتاصغریالههسرایانخراسان جنوبی

1716غالم حسینتیموریمحمد سرایانخراسان جنوبی

14علیخالقی زادهالهامسرایانخراسان جنوبی

191717علی اکبر شریف زادهمصطفیسرایانخراسان جنوبی

17محمدرضاعارفی فرمحمدقاینخراسان جنوبی

16علیعظیمیاعظمنهبندانخراسان جنوبی

15علیبهمنفاطمهبجستانخراسان رضوی

16علیرضارضاییمحسن بجستانخراسان رضوی
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16عبدالجوادمدنیطوبیبجستانخراسان رضوی

14برات الهاکبری مقدمعلیبردسکنخراسان رضوی

1716محمدطاهریمهدیبردسکنخراسان رضوی

18علی اصغرماه نسائیمریمبردسکنخراسان رضوی

15محمدمیرزاییرضابردسکنخراسان رضوی

14مهدیمیرزاییکوروشبردسکنخراسان رضوی

181818محمدداودیپریسا تربت جامخراسان رضوی

1714رشیدرشیدیعارفتربت جامخراسان رضوی

161517براتعامریامینتربت جامخراسان رضوی

15غالم محمدعزیزیمریمتربت جامخراسان رضوی

-1616حسنعظیمیعلیتربت جامخراسان رضوی

181717غالمرسولغالمیادریس تربت جامخراسان رضوی

191915جمشیدقاسمیبهروزتربت جامخراسان رضوی

14محمدعمرقربانیشهینتربت جامخراسان رضوی

181716مسعودمرآتیشیرین تربت جامخراسان رضوی

-1614علیرضانوروزیمحمد امینتربت جامخراسان رضوی

-محمدرضانیکناممحنا تربت جامخراسان رضوی

-حسینکاظمیمهدیهخلیل آبادخراسان رضوی

18مهدیاسماعیلیبهاردره گزخراسان رضوی

-1817حسینعباس زادهلیالدره گزخراسان رضوی

17براتمداحکوثردره گزخراسان رضوی

17محمدعلیابراهیمیالهامسبزوارخراسان رضوی

17حجتالهیاریراحیلسبزوارخراسان رضوی

16محمدامینینازنینسبزوارخراسان رضوی

16احسانباشتنیامیرحسامسبزوارخراسان رضوی

18حبیببه بینرویاسبزوارخراسان رضوی

16سیدعباسحسینیلیالساداتسبزوارخراسان رضوی

14حسنخان خسروانیمحمدکیانسبزوارخراسان رضوی

15محموددلبریبهنامسبزوارخراسان رضوی

15محمدرحیمی مقدمبهنازسبزوارخراسان رضوی

201918عابصزادفریونسسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبرزارع طرزقیاعظمسبزوارخراسان رضوی

15احمدسلیمی رادفاطمهسبزوارخراسان رضوی

14رسولشاهسونیآیداسبزوارخراسان رضوی

14عباسشاهمرادیمتینسبزوارخراسان رضوی

-صادقشکیبایییلداسبزوارخراسان رضوی

18اسدالهشیرخانیسمیهسبزوارخراسان رضوی
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-حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی

1815محمدطبسیمیناسبزوارخراسان رضوی

14محمدعلیزادهصباسبزوارخراسان رضوی

16مجیدکریمی دوستکوروشسبزوارخراسان رضوی

201815محمدمقصودیمعصومهسبزوارخراسان رضوی

1816علی اکبرمهرآبادیاعظمسبزوارخراسان رضوی

14فربدمیرزاییالینسبزوارخراسان رضوی

15فربدمیرزاییشیدرسبزوارخراسان رضوی

181814محمداسماعیلناجیحسینسبزوارخراسان رضوی

15عبدالحسبنامیری دلویینرگس سرخسخراسان رضوی

19علی محمدصانعیمریم سرخسخراسان رضوی

20هادیافتخاری جعفرآبادیپریساقوچانخراسان رضوی

2019اسدالهباباییریحانهقوچانخراسان رضوی

16امیدصابریروژینقوچانخراسان رضوی

17محمدقنبریکوثرقوچانخراسان رضوی

1514علیرضاکوهیریحانهقوچانخراسان رضوی

18سیدعظیمیاقوتیسیده مریمقوچانخراسان رضوی

1714 عباسعلیاحمدزادهفاطمهکاشمرخراسان رضوی

14مجتبیاکبرزادهامیر حسامکاشمرخراسان رضوی

18محمدامینیمطهرهکاشمرخراسان رضوی

16 محمد علیپرنوزهرهکاشمرخراسان رضوی

17سید حسنرفیعی خراسانیسید محمدکاشمرخراسان رضوی

17حسینزارعی ابوالفضلکاشمرخراسان رضوی

19حسینسروریامیر رضاکاشمرخراسان رضوی

14عادل صدوقی نائیمحمد جوادکاشمرخراسان رضوی

14حمیدصالحیانپارمینکاشمرخراسان رضوی

15علی اکبرغزنویرضاکاشمرخراسان رضوی

1514محمد مهدیفکورسارهکاشمرخراسان رضوی

-علی اکبر قادر نژادآینازکاشمرخراسان رضوی

1714رجبعلیمجیبیربابهکاشمرخراسان رضوی

17محمد رضامطلبیزینبکاشمرخراسان رضوی

15سید هادیمیریسید سبحانکاشمرخراسان رضوی

17صادقنظریطاهاکاشمرخراسان رضوی

1514غالمرضااسدییگانهگنابادخراسان رضوی

1515حسنپوررضافاطمهگنابادخراسان رضوی

14غالمرضاکریمیحمید رضاگنابادخراسان رضوی

-محمدمعصومیمحدثهگنابادخراسان رضوی
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15حسیناباصلتیسبحانمشهدخراسان رضوی

16محمدتقیابراهیمی نیا  سارامشهدخراسان رضوی

18برات الهاحمدی قجاقفاطمهمشهدخراسان رضوی

1615عبدالهادهم دوستعلی مشهدخراسان رضوی

19علیرضااشرفریحانه مشهدخراسان رضوی

15حسیناکبریمنامشهدخراسان رضوی

1815مرتضیایروانی نجفیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

15حسنایمان طلبمجتبیمشهدخراسان رضوی

17حسینباغیشنیسینامشهدخراسان رضوی

1414علی اکبربزرگ منشعارفهمشهدخراسان رضوی

16علی اکبربزرگ منشعطیهمشهدخراسان رضوی

1916حبیب الهبنجاریملیحهمشهدخراسان رضوی

15حسنپدرامی فرمهردادمشهدخراسان رضوی

14رضاپروینسوسنمشهدخراسان رضوی

-احمدرضاترشیزیمریممشهدخراسان رضوی

1916فرودتقدیسی برهانیجوادمشهدخراسان رضوی

1715محمدحسینتوسلیمحمدابراهیممشهدخراسان رضوی

16محمدرحیمتهامیسیدمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14مجتبیچشم  آغیلیاسمینمشهدخراسان رضوی

18محمداسماعیلحسینااحمدمشهدخراسان رضوی

14محمدحسینیمریممشهدخراسان رضوی

1614هادیحیدریامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

-محمودرضاخرم فرخدحسینمشهدخراسان رضوی

1918رحمانخیامیمریممشهدخراسان رضوی

18حسینعلیذبیحیحانیهمشهدخراسان رضوی

1614محمدرجب زادهعطیهمشهدخراسان رضوی

18محمدعلیرحیمیمهدیمشهدخراسان رضوی

17مجیدرزاقیعلیرضامشهدخراسان رضوی

17مهدیرضاییحسینمشهدخراسان رضوی

17حسینرضائی دومآیدامشهدخراسان رضوی

18مسلمرمضانیخدیجهمشهدخراسان رضوی

14حسنرمضانی تجنکیثنامشهدخراسان رضوی

15حسنزارعی فهیمه مشهدخراسان رضوی

15ناصرزنگنهزهرامشهدخراسان رضوی

1614علیزنگنه نیازآبادییگانهمشهدخراسان رضوی

1716ابراهیمسپهوندفرشتهمشهدخراسان رضوی

14مهدیسلیمینرگسمشهدخراسان رضوی
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202017عبدالمومنشجاع پور فدکیمحمدمشهدخراسان رضوی

18محمدمهدیشریف مشهدیمحمدحسنمشهدخراسان رضوی

18مهدیشکوریان توکلی مجیدمشهدخراسان رضوی

-علی اصغرصالحینجمهمشهدخراسان رضوی

1615علیصدارتیمریممشهدخراسان رضوی

-علیطالبیتینامشهدخراسان رضوی

16محمدطاهریسمیهمشهدخراسان رضوی

14علی اصغرطلوع زرین نوغانحسینمشهدخراسان رضوی

1617احمدعسکرآبادیحجتمشهدخراسان رضوی

17ابراهیمعطایی خلیل آبادیزینبمشهدخراسان رضوی

15مسعودعیدی بجستانیروژینمشهدخراسان رضوی

1818محمدغفاری نوغابینرگسمشهدخراسان رضوی

20علی اکبرفرخندههادیمشهدخراسان رضوی

2018کاظمفرهمندسیده صبامشهدخراسان رضوی

201718حسینعلیفرهنگیمحمد علیمشهدخراسان رضوی

19براتعلیفعال ملکیمریممشهدخراسان رضوی

1814مرتضیفیض آبادیفاطیمامشهدخراسان رضوی

18حسنقلیچی حصاریعطیهمشهدخراسان رضوی

1716رجبعلیقنبریزهرامشهدخراسان رضوی

15علیرضاکاشیمهدیمشهدخراسان رضوی

171715محمدعلیکثیری دولت ابادیهدیمشهدخراسان رضوی

2019محمدرضاکرمیبهارمشهدخراسان رضوی

201720محمدطاهرکوه جانی جعفرمشهدخراسان رضوی

19تاج محمدکوه جانی گوجیسمیهمشهدخراسان رضوی

15محمدرضاکوه گرداعظممشهدخراسان رضوی

201816مهدیالجوردیفاطمهمشهدخراسان رضوی

16محمدرضالشکریعصمتمشهدخراسان رضوی

15محمدمهدیمشائی پور عارفه مشهدخراسان رضوی

-رسولمصطفی زادهپارسامشهدخراسان رضوی

16علیمظفریپروینمشهدخراسان رضوی

-محمدباقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی

191618میرزاحسنمعینی مهر سمیرامشهدخراسان رضوی

191514علی رضامقدمامیررضامشهدخراسان رضوی

15علی رضامقدمامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

16امیرمقدممحمدطاهامشهدخراسان رضوی

-محمد حسینملکیانملیکامشهدخراسان رضوی

14محمدجوادموسویسیده نسترنمشهدخراسان رضوی
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-حسینناظریمهنازمشهدخراسان رضوی

2017محمدانورنجاتی زهرا مشهدخراسان رضوی

-مشهدنصیریاسمامشهدخراسان رضوی

17حسننوریزینبمشهدخراسان رضوی

202020محمداسمعیلوحیدیحسینمشهدخراسان رضوی

14سید احمدهاشم زادهسید حامدمشهدخراسان رضوی

-علی یاورهدایتیزهرامشهدخراسان رضوی

18برات الهیعقوبیمحمدمشهدخراسان رضوی

-علییوسف زادهاکرممشهدخراسان رضوی

14احمدابوترابیانمریم نیشابورخراسان رضوی

16عباسباری فاطمه نیشابورخراسان رضوی

15مجیدباغنویمهدی نیشابورخراسان رضوی

15بدرالدینبدیعهالهنیشابورخراسان رضوی

15علیبهادری رخساره نیشابورخراسان رضوی

17علی اصغربیاتیملیحهنیشابورخراسان رضوی

16امیدجان نثارهستی نیشابورخراسان رضوی

1814محمودجالل آبادی مبینا نیشابورخراسان رضوی

17محمدعلیحاجی سلطانی ندا نیشابورخراسان رضوی

16علیرضاحیدرآبادی مبینا نیشابورخراسان رضوی

14مجیددهنویعلیرضا نیشابورخراسان رضوی

14رضارسولیبی بی سمیهنیشابورخراسان رضوی

-محمدرضاروحبخش زهرا نیشابورخراسان رضوی

-محمودروشندل طرقی ساجده نیشابورخراسان رضوی

16عباسزواریانمحمد نیشابورخراسان رضوی

-1714علی اکبرسلیمانیعاطفه نیشابورخراسان رضوی

17حسینسلیمانیفاطمه نیشابورخراسان رضوی

18محمدعلیسلیمانیزهرا نیشابورخراسان رضوی

1915ابوالفضلشبیری فاطمه نیشابورخراسان رضوی

1614حسنشورگشتیمتیننیشابورخراسان رضوی

-15حسینشورگشتی ریحانه نیشابورخراسان رضوی

-علیرضاشورگشتی مائده نیشابورخراسان رضوی

19ابوالفضلصابری فردصدرانیشابورخراسان رضوی

20محمدباقرصادقی سمرجانلیالنیشابورخراسان رضوی

14محمدمهدیعمرانی احمد نیشابورخراسان رضوی

16محمدفتح آبادی مهنازنیشابورخراسان رضوی

-مهدیقاسمیان بجستانی مبینا نیشابورخراسان رضوی

17مرتضیکیکاوسی کیانا نیشابورخراسان رضوی
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-هاشمگنجعلی رعنا نیشابورخراسان رضوی

19محمدنصرآبادیاقدس نیشابورخراسان رضوی

201716محمدنظریحسیننیشابورخراسان رضوی

20محموداحمدیان مقدمحسین تربت حیدریهخراسان رضوی 

201817حسنبرجستهجاللتربت حیدریهخراسان رضوی 

1816حسینپویان منشملیحهتربت حیدریهخراسان رضوی 

15علیجهانشیریحمیدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی 

1615مهدیحاجی شمساییهستیتربت حیدریهخراسان رضوی 

16علی اکبررجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی 

14سیدمحمودسیدالحسینینداساداتتربت حیدریهخراسان رضوی 

15غالمعلیعبدالهیکیمیاتربت حیدریهخراسان رضوی 

15مجیدغالمیپریساتربت حیدریهخراسان رضوی 

16عباسقاضی زادهالهامتربت حیدریهخراسان رضوی 

15عباسعلیگل کارحسین تربت حیدریهخراسان رضوی 

15مهدیملیحالهامتربت حیدریهخراسان رضوی 

15علیرضامجتهدیپدیدهتربت حیدریهخراسان رضوی 

16احمدنعیمیمیتراتربت حیدریهخراسان رضوی 

1615علی اکبربرزگرزهرابجنورد خراسان شمالی

16ابراهیمنصریعلیرضابجنورد خراسان شمالی

161614محمدعلیمصباحیعاطفه بجنورد خراسان شمالی

17طالبمرتضاییرضابجنورد خراسان شمالی

16آدینه علیمحمدزاده کالتیمرضیهبجنورد خراسان شمالی

17شوذبقصابی فردمحمد جوادبجنورد خراسان شمالی

14نوروزمحمدعلی اکبریمحبوبهبجنورد خراسان شمالی

1814حمیدعزیزیسجادبجنورد خراسان شمالی

14یدالهصادقیسحربجنورد خراسان شمالی

19مسعودروشنیامینبجنورد خراسان شمالی

17محمد ابراهیمرنجبرفاطمه بجنورد خراسان شمالی

14مهرداددستپاکسپهربجنورد خراسان شمالی

16میثمداناییمحمد مهدیبجنورد خراسان شمالی

1816محمدعلیخضریهانیهبجنورد خراسان شمالی

18داوودطبریثنابجنورد خراسان شمالی

1516حبیب الهآل شیخکتایونبجنورد خراسان شمالی

17غالمحسینامینیفاطمهبجنورد خراسان شمالی

18محمودنیرومند فاروجیمه تاشیروانخراسان شمالی

15قربانعلیقلی زاده امیرآبادعلیشیروانخراسان شمالی

17محمودفرهادیضحاشیروانخراسان شمالی
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15ابوالفضلروحانیفاطمهشیروانخراسان شمالی

18هادیدهقانیحسینشیروانخراسان شمالی

16حسنحسین زادهمطهرشیروانخراسان شمالی

19محمدعلیحسین پورعادلهشیروانخراسان شمالی

15محمدریاحی سنگلینویدفاروجخراسان شمالی

17سیرمیرزا حسینیرجبیزهرافاروجخراسان شمالی

17عبدالعلیاسالمی فاروجیرویافاروجخراسان شمالی

19مالکشجاعی مقدممحسنامیدیهخوزستان

1915رضاحیدرعلی نژادطیبهامیدیهخوزستان

1615فریدونکاظمی اسفهمریمامیدیهخوزستان

17عظیممیردریکوندمریماندیمشکخوزستان

19ولیچناریداریوشاندیمشکخوزستان

1819علی حیدربیرانوندصادقاندیمشکخوزستان

17حمیدرضینمیثماندیمشکخوزستان

171715محمد قرباناصفهانیسمیرااهوازخوزستان

191616بمانعلیاصالن لوصغریاهوازخوزستان

16لفتهالبوعبادینسیماهوازخوزستان

18رسولاورکآریااهوازخوزستان

201715قاسمپورناصریعلیرضااهوازخوزستان

161715هوسنگپیراسته فرفروغاهوازخوزستان

19قاسمتمیمیرضااهوازخوزستان

16ناجیجاللیمریماهوازخوزستان

191816عبدالوهابحمادیعبدالهاهوازخوزستان

17عبدالخدرحمیدسارا اهوازخوزستان

181617شیرمحمدحمیدیانرقیه اهوازخوزستان

1718احمددوبهری زادهمحمدامیناهوازخوزستان

18خسروذرتی پورلیالاهوازخوزستان

1916شعبانرادمنشیانناهیداهوازخوزستان

191717غالمرضارحمتیطاهرهاهوازخوزستان

18نعمترضاعاطفهاهوازخوزستان

15محمدرضاییمبینااهوازخوزستان

15روح الهزارعیرومینااهوازخوزستان

19بهروززمانیمژگاناهوازخوزستان

17محمدرضاسعیدی نیازماناهوازخوزستان

18محمدرضاعلیخانیسینااهوازخوزستان

17محمدفالحیمصطفیاهوازخوزستان

1516حجتکریمی نژادبهروزاهوازخوزستان
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16حاجیعلیمحمدیزهرااهوازخوزستان

15حسین علیمختاریالهاماهوازخوزستان

16محمدعلینصرالهیمهدیاهوازخوزستان

15محمدامینهدایتیملیکااهوازخوزستان

1918اله بخشیعقوبینرگساهوازخوزستان

1617علیرضااعتماد نیامحمدرضاآبادانخوزستان

17احمدطالوریحداد آبادانخوزستان

1616علیهمتیان لرکیفاطمه آبادانخوزستان

161718سیدمحمدرضامرتضویسیدعلیآغاجاریخوزستان

16عبدالهآلبوغبیشامین بندر امام خوزستان

15حسنطاهریمحمدسعیدبندر ماهشهرخوزستان

1415فریدونابوعلی گله داریدرسابهبهانخوزستان

16پدرامپیروفرانکبهبهانخوزستان

14سید یعقوبحسنیمحمد امینبهبهانخوزستان

15فضل الهدادارنگینبهبهانخوزستان

17هدایت الهقدریپردیسبهبهانخوزستان

15محمدمحمودی نیازهرابهبهانخوزستان

17پیمانملکیپانیذبهبهانخوزستان

1615دانشمحمدی اولفروغبهبهانخوزستان

19موسیابریمحمدخرمشهرخوزستان

15مجیدشریداویعباسخرمشهرخوزستان

15فرامرزعنایتی عطا آبادیرویاخرمشهرخوزستان

1917محمدموسوی پارساسیده زهراخرمشهرخوزستان

15غالمرضامحمدیمرضیه خرمشهرخوزستان

17کرمعلیاکبرپورزهرهدزفولخوزستان

-حسنایمانی رادهادیدزفولخوزستان

1617پرویزبخشایش فرمحمدمهدیدزفولخوزستان

15پرویزبخشایش فرمهدیهدزفولخوزستان

17کرمعلیپورجاهدفاطمهدزفولخوزستان

-محمدجعفری پورشهیندزفولخوزستان

171717حسینقلیجعفری رادزینبدزفولخوزستان

-کاظمحاجی کرممنصوردزفولخوزستان

15محمدحسینخودآمدعبداالمیردزفولخوزستان

15کریمرادحسیندزفولخوزستان

1615محمدرجبیعلیدزفولخوزستان

18مرتضیرشیدیاننوشیندزفولخوزستان

191518حسینقلیرئیسی گیتیرضادزفولخوزستان
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16عبدالحسینصابونیغالمرضادزفولخوزستان

1717عبدالکریمنوربخشندادزفولخوزستان

17عبدالکریمنوربخشنسیمدزفولخوزستان

15عبدالحسیناسدی فردنگینشوشترخوزستان

151718مرتضیاسماعیلی پورالیناشوشترخوزستان

19فیصلبراجعهالهامشوشترخوزستان

19محمدجامعیژیالشوشترخوزستان

201815عبدالرزاقشتابیاسماشوشترخوزستان

14محمدشکرریزمهساشوشترخوزستان

161819عبدالرسولصرامیزهراشوشترخوزستان

151817محمودرضامهرنیاعلیرضاشوشترخوزستان

15محمدعلیالیاسیمعصومهگتوندخوزستان

15هرمزپناهینجمه گتوندخوزستان

15هرمزپناهیفروغ گتوندخوزستان

18حسنعلیحقیقیشیداگتوندخوزستان

17ابراهیمخسرویهستیگتوندخوزستان

18اسمعیلعسکرییزدانگتوندخوزستان

1717یدالهسلیمانیاحساناللیخوزستان

18ملکیجهانبخشیباختراللیخوزستان

17عبدالهموسویسید روح الهاللیخوزستان

18علی جمعهادیبی سدهابراهیممسجدسلیمانخوزستان

15بختیارجعفری شهنینجوامسجدسلیمانخوزستان

191516خیرالهخرممهدیمسجدسلیمانخوزستان

1916سیدتیمورصالحیسیده معصومهمسجدسلیمانخوزستان

18جوادعلی جماعتعلیرضاابهرزنجان

1514فرهادصحبت لومریم زنجانزنجان

1817یونسمقدمیفروغ زنجانزنجان

14افضلکیوانفراکبرزنجانزنجان

1617سید حسیننقیبیسیده فاطمهزنجانزنجان

1918ابوالفضلغالمیحسنزنجانزنجان

18حسینربیعبدالکریمزنجانزنجان

14مهدیاسکندریونسعید زنجانزنجان

17رسولکاوندیسمیرازنجانزنجان

17اسدالهاله وردیآیدا زنجانزنجان

1614علینوروزیناهید سلطانیهزنجان

-1615ناصرسلیمیعلیرضاسلطانیهزنجان

181816جلیلمحمدیمحمد جوادسلطانیهزنجان
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-1415علینوروزیوحید سلطانیهزنجان

-علینوروزیجمیله سلطانیهزنجان

1717علیخالقیمریمسمنانسمنان

17محمدآقاریاضیآرزوسمنانسمنان

16احمدسیف الهی خیاویشرارهسمنانسمنان

1819حبیب الهغالم بلوکیمحمدعلیسمنانسمنان

17علی اصغرمرادی حقیقیمجیدسمنانسمنان

14علی اصغراوحدی زادهزهراشاهرودسمنان

1414محمدتیموریعلیرضا شاهرودسمنان

181717محمدحبیبیانمحمدرضاشاهرودسمنان

14محمدرضاحبیبیانمهساشاهرودسمنان

17مسعودحسنیعادلهشاهرودسمنان

15محمدعلیشمسمنیرهشاهرودسمنان

1615علی اصغرعبداللهیصادقشاهرودسمنان

181718محمد تقیعامریانحسنشاهرودسمنان

1514یوسفعزیزیطاهرهشاهرودسمنان

16حسنمحمدمغانیمحمدمهدیشاهرودسمنان

18ابوالقاسماصغریمحمدگرمسارسمنان

1715علیحسن آبادیمهدیگرمسارسمنان

17علی رضامعینیاننرگسگرمسارسمنان

17اسماعیلمونسیهانیهگرمسارسمنان

14حمیدرضاهراتینگارگرمسارسمنان

17علیتبیانیانالههمهدیشهرسمنان

16محمدعمربلیدهیاسرچابهارسیستان و بلوچستان

181817فضل الهقره زاده شیرازیازادهچابهارسیستان و بلوچستان

15حمیدرضامیریالهامزاهدانسیستان و بلوچستان

15حسیننوکندیجوادزاهدانسیستان و بلوچستان

15احمدهراتی میرزاییزهرهزاهدانسیستان و بلوچستان

17علیرضافریدونیمریمزاهدانسیستان و بلوچستان

1516محمدرضایعقوبی فیض ابادیرومینازاهدانسیستان و بلوچستان

14غالمحسینابراهیمیعفتارسنجانفارس

16عظیمپاک مهرفاطمهارسنجانفارس

14حسنحیدری نقدعلیاطهرارسنجانفارس

14درویش محمدخادمیعلیرضاارسنجانفارس

15حسنرضاییعلی اکبرارسنجانفارس

17محمدهادیتوانگرساحلاستهبانفارس

19عباسجمالخواهغزلاستهبانفارس
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17ابراهیمزهریهاجراستهبانفارس

17سیدعبدالهضرغامیراضیهاستهبانفارس

16حجتفریبرزوحیداستهبانفارس

17رسولمتشکرسارینااستهبانفارس

171716بهمنجمالی حقیقتعلیآبادهفارس

15محمدرنجبرصفی آبادیزهراآبادهفارس

16محمدرسولطهماسبیسمانهآبادهفارس

15عبدالمجیدعلیقلیرویاآبادهفارس

14مرتضینفرزهراآبادهفارس

14علی محمداحتشامیبهارهجهرمفارس

15بهروزتکشزهراجهرمفارس

16عبدالهخوش آهنگنداجهرمفارس

-زین العابدینخوشدل محمدجهرمفارس

14مهدیزارعیان ریحانه جهرمفارس

14باقرزارعیان زهراجهرمفارس

14مهدیزارعیان فاطمهجهرمفارس

16حسن علیعارفزینب جهرمفارس

1516عبدالرسولعلی پناهمجتبیجهرمفارس

14حسینقلیچ خانی گلساجهرمفارس

16مرتضیکامران پورالهام جهرمفارس

15خلیلمعزیمهنازجهرمفارس

14رحیمنظری جهرمیفرنازجهرمفارس

14اسماعیلیعقوبیعلیجهرمفارس

16امیر رضااسماعیلیسناخرم بیدفارس

14غالم حسیناکبریفاطمهخرم بیدفارس

14رضاجعفریفاطمهخرم بیدفارس

15محمد علیحیدریمائدهخرم بیدفارس

15امان الهحیدریسپیدهخرم بیدفارس

14مرتضیدهقانینرگسخرم بیدفارس

15اسماعیلرحیمینیایشخرم بیدفارس

15علیرنجبر عملههانیهخرم بیدفارس

16عباد الهروح پرورالهامخرم بیدفارس

14علی اکبرزالفاطمهخرم بیدفارس

17اکبرساریخانیفائزهخرم بیدفارس

15کریمساریخانیمریمخرم بیدفارس

17روح الهسعادتمندعرفانهخرم بیدفارس

16عباسصادق پورفاطمهخرم بیدفارس
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15غالم حسینعادل پورسارهخرم بیدفارس

-عباسعلی میرزاییفاطمهخرم بیدفارس

16نعمت الهمهرابیفاطمهخرم بیدفارس

16اصغرمقدسمحمدرضادارابفارس

15احمدامینیرقیه سپیدانفارس

16جاللشریفییلداسپیدانفارس

-احمدعزیزپورسهیال سپیدانفارس

18محمد هاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس

17سعیدروحانیمرضیهسروستانفارس

1514عبدالهابراهیمیاسماعیلشیرازفارس

-علیرضاابوالوردیسیناشیرازفارس

-قاسماسفندیاریسبحانشیرازفارس

17ابراهیمایزدیثناشیرازفارس

14داریوشایزدییاسمنشیرازفارس

15عظیمآتش بیگ فردفاطمهشیرازفارس

-امینآزادینرجسشیرازفارس

1716قربانعلیباالنیاحسانشیرازفارس

18علی بازبذر افشانحسینشیرازفارس

17سید جاللبالدیایلنازشیرازفارس

-رسولبیات قطعیطاهاشیرازفارس

1718سهرابپرورشپیمان شیرازفارس

17محمد رضاتوکلیمریمشیرازفارس

17امامقلیجعفریآمنهشیرازفارس

16سروعلیجعفریسمانهشیرازفارس

1818محمد علیجعفریمرجانشیرازفارس

15رضاجعفریمرتضی شیرازفارس

18علیجعفریآیلینشیرازفارس

17محمد رضاجعفریپرنیاشیرازفارس

16عقیلجعفریابوالفضلشیرازفارس

-محمدحسین زادهمسعود شیرازفارس

14بهنامحسینیامیرمحمدشیرازفارس

-ماشاالهحسینیسیده فاطمهشیرازفارس

14غالمحسینحسینیسید امیرشیرازفارس

15علی اکبرحقیریمحمد شریفشیرازفارس

1517اسفندیارحیدریمسعودشیرازفارس

16جهانگیرخالقیصدیقهشیرازفارس

15خسروخسروی نیافاطمه شیرازفارس
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18علی رضاخواجه ئیانبهرامشیرازفارس

16میرزادادفرمحمد حسنشیرازفارس

1715صمددانشمندحمیدشیرازفارس

-شاهرخدرویشیآرش شیرازفارس

14محمددریا گردامیررضاشیرازفارس

-ماشاالهدریاگردمحمد شیرازفارس

14مجتبیدستانعبدالمجیدشیرازفارس

15نبی الهدهقانیزینبشیرازفارس

14حسینرحیمیفرهادشیرازفارس

15حسینرحیمیرضاشیرازفارس

17سعیدرزاقیآیداشیرازفارس

-16جمالرستگارمهدیشیرازفارس

1515کورشرضاییآرشیداشیرازفارس

14عبدالرضارنجکشمحمد حسینشیرازفارس

-غالمعباسزارعاحسانشیرازفارس

-سعیدزارععلیرضاشیرازفارس

1816درویشزارعیرزاق شیرازفارس

15هوشنگستایشگرالههشیرازفارس

14علی اکبرسخاییفاطمهشیرازفارس

17علیسلیم شیرازیکیمیاشیرازفارس

16سید تقیسهرابیسید حسین شیرازفارس

16نصرالهسید عباسیفاطمهشیرازفارس

-عبدالمحمدشهبازیالهامشیرازفارس

18اسدالهشیعهفاطمهشیرازفارس

1816اصغرشیعهکوثرشیرازفارس

1616جمالصادقی مهرعلی شیرازفارس

17محمد علیصالحیساراشیرازفارس

15خداکرمعزیزیاعظمشیرازفارس

14مجتبیقائدیامیرعلیشیرازفارس

14یدالهقدرتعادلشیرازفارس

-سیروسقره کندیامیرعلیشیرازفارس

16رضاکارگراسماعیلشیرازفارس

14علیکاظمیزهراشیرازفارس

-صمدکاظمیسجاد شیرازفارس

-صمدکاظمیمحمد علیشیرازفارس

16رضاکریمیعاطفهشیرازفارس

1818رضاکریمیفاطمهشیرازفارس
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14ابراهیمکشاورزیفاطمهشیرازفارس

181816عبدالهگودرزیعلیشیرازفارس

1518رضامحمدیفرنوششیرازفارس

14محمد رحیممحمدینرگس خاتونشیرازفارس

14حسنمرادیهلیاشیرازفارس

-1816صمدمرزبانسعیدشیرازفارس

16عیسیمسلمیمبیناشیرازفارس

17لطف علیمسیحا مهرماهورشیرازفارس

17حبیب الهمقیمیفاطمه شیرازفارس

14عبدالهمقیمیطاهاشیرازفارس

14سید حسینموسویسید زهرهشیرازفارس

15ابراهیممیرزاییفاطمهشیرازفارس

-علیرضاناصرالدینمحمد حسنشیرازفارس

-فتح الهنامجولیالشیرازفارس

15احمد رضاهادویانهانیهشیرازفارس

14سید احمدهژیریسید محمد علیشیرازفارس

16مهدیهل پورحدیثشیرازفارس

15مجتبیهوشیارمبیناشیرازفارس

16امینپادگانهآنیتافسافارس

17حمیدپورخواجهمائدهفسافارس

15هادیتقی زادهنرجسفسافارس

-غالمعباستوکلی پورهانیهفسافارس

-محمدرحیمجاللیآیدافسافارس

14مهدیقانعپرندفسافارس

17جمالکریم پوراسدالهفسافارس

17رضاکیالیزهرافسافارس

16علی کرممحمدیزهرافسافارس

16سلمانبذرافشانمحمدکازرونفارس

14حسنبشکاررقیهکازرونفارس

-16عیسیجاللیانخدیجهکازرونفارس

1715کرامتجوکار بنه عابدیزهراکازرونفارس

1615یحییحسینیسیدمحمدکازرونفارس

-سید محمدحسنحسینیسیده دیناکازرونفارس

191817کرامت الهخواجهرسول کازرونفارس

14صادقصادقی لیمنجوبرضاکازرونفارس

1615رضامنصوریزهراکازرونفارس

15شیرزادنیک خویزینبکازرونفارس
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-نورالهاستوار محمودابادیزهراکوارفارس

17مهرزادارجمندیفرشته کوارفارس

17علیجانسهرابی مطلقمحمد کوارفارس

17لطفعلیسهرابی مطلقعلیجانکوارفارس

16دارابقربانیمعصومه کوارفارس

14جمشیدباقریمرضیه گراشفارس

1415مسعودحبیب زادهعارفگراشفارس

15حسنزارع سعیدآبادیمحسنگراشفارس

1515مسعودزینلیمهردادگراشفارس

1514حاجیشیخیصفیهگراشفارس

14محمدباقرشیخیمهدیگراشفارس

14مهدینامورسهندگراشفارس

14امان الهوقارفردحسینگراشفارس

15ابراهیماسماعیلیعبدالحمیدالرستانفارس

1718علمدارخلیلیانفاطمهالرستانفارس

17اصغردهباشی الریسجاد الرستانفارس

17محمدحسینراستی الریمصطفیالرستانفارس

14فرجمعصومیفاطمهالرستانفارس

161617محمداسدیانیسهالمردفارس

1717عبدالعلیمدنی عباس المردفارس

15حسناسالمیفرشتهمرودشتفارس

16عبدالصمداسالمی نژادنرجسمرودشتفارس

14حمیدرضابنی پریمهسا مرودشتفارس

14اسکندرچمن دریمیالدمرودشتفارس

181716رضادشتکیعلی محمدمرودشتفارس

16حبیبرضاییکیمیامرودشتفارس

1816داریوشزارعاینازمرودشتفارس

16مهدیصفرزادهنگارمرودشتفارس

16رحیمقاسمیمسعود مرودشتفارس

-محمدکاظمیحدیث مرودشتفارس

17عبدالحمیدمعینیسمیهمرودشتفارس

17علیرضابهروزیبلقیسمهرفارس

-سید احمدصمدانیسید اسماعیلمهرفارس

16عزت الهاسدیاحساننی ریزفارس

16مرادبیاتشهالنی ریزفارس

17علیحسین نژادمهنازنی ریزفارس

15نصرالهنصیریزهرانی ریزفارس
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14رحمت الهاسدپور مهدیزرین دشت فارس 

16علی قلیامینینورعلیزرین دشت فارس 

-غالمحسینباقریاحمدزرین دشت فارس 

19هادیپرنیاعبدالکریم زرین دشت فارس 

1917غالمرضائیعبدالوحیدزرین دشت فارس 

15الماسسخنگورحمانزرین دشت فارس 

18غالمسخنگوعباسزرین دشت فارس 

14علی اکبرسخنگوفرزانهزرین دشت فارس 

17بهمنصالحیمصطفیزرین دشت فارس 

14قاسمعسکریالههزرین دشت فارس 

16قاسمعسکریلیالزرین دشت فارس 

16غالمعباسمیرشکارانفاطمهزرین دشت فارس 

16رضانجاتی سجادزرین دشت فارس 

16شعباننعمتیعلیازرین دشت فارس 

15رضازارعانملیکا زیارانقزوین

16قلیزمانیلیالزیارانقزوین

16ابوالقاسمصابونیزهرازیارانقزوین

1719دالورفالحرضا زیارانقزوین

2017صدقعلیقنبریداود زیارانقزوین

18حیدرکاظم زادهسحرزیارانقزوین

15محمداسکندریعسلالوندقزوین

1818غالمحسینمحمدیسودابهالوندقزوین

1716ابوالحسنمهاجرستایشالوندقزوین

18بهروزپاک نیتامیرمهدیالوندقزوین

17مصطفیرزاقیبنیامینالوندقزوین

16علی اوسطعسگریمحمدطاهاالوندقزوین

1717حسینکریمی هاحمیدهالوندقزوین

17شیرزادشاقالنیمحمدمهدیالوندقزوین

15غالمحسینبیاتیریحانهالوندقزوین

1918محمدحسین پور فتمه سریمسلمآبیکقزوین

18محمدرضاغالم طجریمژگانآبیکقزوین

15رحمت الهاکبریاحمدرضاتاکستانقزوین

16اصغرپیریفاطمهتاکستانقزوین

14تقیتقی پوراکبرتاکستانقزوین

15عباسرحمانیعاطفهتاکستانقزوین

16محمدرحمانیفاطمهتاکستانقزوین

14خلیلرحمانیفاطمه تاکستانقزوینقزوین
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18اسماعیلرحمانیزهیرتاکستانقزوین

15محمدرحمانیحسامتاکستانقزوین

15یدالهرحمانیفریباتاکستانقزوین

17حسنعلیرحمنیمعصومهتاکستانقزوین

14جمالسروشحدیثهتاکستانقزوین

16محرمعلیسروشمبیناتاکستانقزوین

1716رستمعلیسلطانلوهادیتاکستانقزوین

1716علیشعبانیحنانهتاکستانقزوین

14موسیکاظم خانلوفرزانهتاکستانقزوین

15مختارکاظم لوفاطمهتاکستانقزوین

15سیدرضاملک محمدیسیده بهارهتاکستانقزوین

15زین العابدینمهرعلیانمحمدصالحتاکستانقزوین

16هادیاحمدی فرامیر رضاقزوینقزوین

16امیرارشیامهرگانقزوینقزوین

14عزیزاکبری  خشکدشتی زهراقزوینقزوین

1614امیر ابراهیمامینی رضاقزوینقزوین

14صیدعلیاوسطیفرشتهقزوینقزوین

15پرویزآزادیمحمدعلیقزوینقزوین

14محمدبخشندهنازنین فاطمه قزوینقزوین

19ناصربرینمحمدقزوینقزوین

15هادیپارسائینیماقزوینقزوین

17جبارجباریلیالقزوینقزوین

17حسینچیتگرزادهپویانقزوینقزوین

17سید حسینحاج سید جوادیعاطفه قزوینقزوین

16جوادحاجی آقایینفیسهقزوینقزوین

1616مرتضیحسنیمرضیهقزوینقزوین

14سید نظامحسینیسیده مریمقزوینقزوین

14احمدحیدریدانش قزوینقزوین

1716فرهادخسرویمریم قزوینقزوین

15بهمنخشنودلیالقزوینقزوین

16رحماندرویشوندعطیه قزوینقزوین

17صفدردژاکامعصمت قزوینقزوین

15محسنذکانیامیر رضاقزوینقزوین

16سید محمدسادات سکاکبتولقزوینقزوین

16امیرشریفیمحمد مهدیقزوینقزوین

1614حجت الهشکیبانیافرشتهقزوینقزوین

1515صمدطاهریامیر علیقزوینقزوین
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15 صفرعظیمی شهرستانکیحیدرقزوینقزوین

17مرتضیعلی اکبریمحمد باقر قزوینقزوین

15ابوالقاسمعلیپورلیالقزوینقزوین

1716جاللغنچهمهدیقزوینقزوین

-رحیمکاشی هامحمد سیناقزوینقزوین

15مهردادکاظمی مافیمهیارقزوینقزوین

-فضایلکلهرنیرهقزوینقزوین

15مسعودکهن فرد مهشید قزوینقزوین

18یوسفماست بند کهنمحمد تقیقزوینقزوین

17محمدهادیمحسنیزهرهقزوینقزوین

16محمد تقیمطهری فرمنیرهقزوینقزوین

1615مرتضیمظفریسمانهقزوینقزوین

16جابرمهدوی کیاسمانهقزوینقزوین

15غالمرضامهدی زادهمناقزوینقزوین

17الیاسمهرجوسمیه قزوینقزوین

15سهرابنوروزیسپیده قزوینقزوین

14محسنآبکارمحمدماهانقمقم

1815احمدابراهیمیریحانهقمقم

15حسناخوانمحمدپارساقمقم

-مجیداسماعیلیکسراقمقم

15محمدجواداسماعیلی نژاداحمدقمقم

14سیدعلیامامیانمریم ساداتقمقم

15محمدفریدانصاری رودسریمحمدعلیقمقم

14محمدفریدانصاری رودسریمحمدحسینقمقم

16مهدیایوبیمائدهقمقم

1916مصطفیبدریمحمدعلیقمقم

16ابراهیمپرهیزکارسجادقمقم

17قاسمپورآقاجانفاطمه زهراقمقم

14حمیدجعفریمحمدحسامقمقم

14محرمعلیحسامیاحمدقمقم

14سیدجوادحسین پورکاشانیمژده ساداتقمقم

14سیدرسولحسینیمرضیهقمقم

15سیدمحمدرضاحسینی رکن آبادیمعصومه الساداتقمقم

1514سیدرضاحسینی رهقیسیدامیرشایانقمقم

1815سیدمحمودحسینی نیاسیدمحمدباقرقمقم

14حسنحیدرییکتاقمقم

15محسنخاکپورامیرمحمدقمقم
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14غالمرضادریکوندزهرهقمقم

1714عباسدالورانجوادقمقم

-محسندهقانمحمدجوادقمقم

14سمیع الهرحیمیآیساناقمقم

14سمیع الهرحیمیمهساقمقم

1715طاهروردیرحیمی هرچگانیفاطمهقمقم

18محمدرضارحیمیانمهدیقمقم

151914اباذررزاقیابوالفضلقمقم

14علی ابراهیمرضاییمریمقمقم

1815حسینقلیرفیععاطفهقمقم

1816عباسزفرقندیمحمدمهدیقمقم

15سیدعلیسازج هاشمینرگس ساداتقمقم

14میکائیلسلطان محمدیزهراقمقم

15میکائیلسلطان محمدییاسمنقمقم

14سیدعبدالکریمسیدرضائیسیدعلیرضاقمقم

16داودشاه حسینیساراقمقم

1817غالمعلیشعبان زادهمحمدحسینقمقم

17حسینشفیع پور مقدمنصیرقمقم

171814احمدشیخ بهاییمحمدحسینقمقم

14سعیدصداقت موحدفاطمهقمقم

15عبدالرضاصفاییمریمقمقم

14علیصیامیعرفانقمقم

16مجتبیطاهری مطلقنگینقمقم

15مصطفیطیبیمحدثهقمقم

1615حسنعروجیصباقمقم

15علیعلی پورامیر رضاقمقم

15سیدحسنعمادیسیدحیدرقمقم

1817محمدحسنغیبیفاطمهقمقم

17محمدفارابیزهراقمقم

14داودفاضل فالورجانیصدرالدینقمقم

15عباسفاضل نیشابوریمحمدمهدیقمقم

16شجاع علی میرزافاطمه میرزاهدیقمقم

16شجاع علی میرزافاطمه میرزارحمهقمقم

14سید مصطفیفرخ نژادپروانه ساداتقمقم

14اسماعیلفالحیوسفقمقم

15محمدقاسمیامیدقمقم

15هدایتقره داغیامیرمحمدقمقم
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16هدایتقره داغیامیرمهدیقمقم

171715داودکاوندیحسینقمقم

1717علیکحالی غریب دوستیرضاقمقم

1614محمدحسینکرمینفیسهقمقم

1716حمیدکریمیمحمدعلیقمقم

16محسنکریمیمحمدمهدیقمقم

14مهدیکولیوندسبحانقمقم

16عباسکیانی بیدگلیسمانهقمقم

1618غالمعلیکیوانیآرزوقمقم

14عظیم آقامزینانیفرشتهقمقم

16مرتضیملک محمدیفائزهقمقم

15سیدرضاموسویفاطمه ساداتقمقم

14محمدرضامومنیفاطمهقمقم

1520مهدیمهجوریانمهساقمقم

15محمدهادیمیبدیزهراقمقم

14سیدمحسنمیراسماعیلیهلیاساداتقمقم

14سیدمحسنمیراسماعیلیحنانه ساداتقمقم

16سیدمحمدمیره ایطیبه ساداتقمقم

14سیدایوبناطقیسیدحافظقمقم

202018قدرت الهنظامیمحمدقمقم

15نصرالهنعمتیمریمقمقم

1717عبدالکریموافیمرتضیقمقم

14سیدعلییحیی زادهسیدمحمدقمقم

14محمدرضااحمدیامیرمهدیراورکرمان

_صفرپورنخعی خیرآبادیغالمرضاراورکرمان

15حسینغیاثی راوریفتح الهراورکرمان

16غالمرضاکارگرمحمدرضاراورکرمان

16محمدهمدمجوسمیهراورکرمان

_سید مجمد رضاآدیشسید امیر علیکوهبنانکرمان

14حبیبحسنی نژادفائزهکوهبنانکرمان

_هادیخالداریفاطمهکوهبنانکرمان

_هادیخالداریریحانه کوهبنانکرمان

14محمدخالداریمحمدعرفانکوهبنانکرمان

14اسدالهرضابیگیطاهرهکوهبنانکرمان

1815محمدساالریامیر هادیکوهبنانکرمان

1514محمد جوادصیفوریحنانهکوهبنانکرمان

1815مچیدعسکریمیناکوهبنانکرمان
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1615محمودکالنتریصدریکوهبنانکرمان

14علیکرمیملیکاکوهبنانکرمان

1817عباسمیرزائیآزیتاکوهبنانکرمان

18ایرجکاظمیامیرعباس بیجارکردستان

15امیدبهدادآنیتادیواندرهکردستان

171716توفیقاحمدیقانعدیواندرهکردستان

1617عثمانکریم زادگانمتینسقزکردستان

15آرشمحمدیایمانسقزکردستان

1617حسنغفوریانورسقزکردستان

1818محمداحمدیفوزیهسقزکردستان

1817محمد صدیقساعدیسید عرفانسقزکردستان

1819خلیلحسینیهیواسقزکردستان

17حبیب الهآریا پورصباسنندجکردستان

18ابراهیماقبال پناهکژال سنندجکردستان

171715فرشیدپرتو اندازانمحمدمهدیسنندجکردستان

1616حبیب الهحقوقینازنینسنندجکردستان

17وفاصوفیروژانسنندجکردستان

17محمد رشیدکردنژادشعلهسنندجکردستان

191717عبدالهمنیجه زادهیدالهسنندجکردستان

16اسماعیلورمقانینرگسقروهکردستان

16اسماعیلورمقانینرگسقروهکردستان

18عبدالهفتحیرویاکامیارانکردستان

18علیرستادتارامریوانکردستان

18صابرمرادیمیرانمریوانکردستان

17محمدصالحمرادویسیجهانگیر مریوانکردستان

17محمدیونسرحمانیفاطمهمریوانکردستان

1618رشیداشکاوندهانامریوانکردستان

1414علیرضاآستانیمریمجیرفتکرمان

1414امرالهرییسیمحمدجیرفتکرمان

15محمدساالرکریمیمریمجیرفتکرمان

1916حسنشیبانیعلیرفسنجانکرمان

1414علیصالحیطیبهرفسنجانکرمان

15علی اکبرعباسیفاطمهرفسنجانکرمان

_علیاکبرزادهفاطمهزرندکرمان

141414یعقوبقادریخدیجهزرندکرمان

14اکبرمحمودزادهزهرازرندکرمان

141514جوادمهدویفهیمهزرندکرمان
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1617حسینقرایی پور زید آبادیمحمد سیرجانکرمان

_سیدمهدیسجادیسیدمحمدرضاسیرجانکرمان

_سیدرضاهاشمی رادفائزه الساداتسیرجانکرمان

_احمداحمدیانپروینشهربابککرمان

151614علیمحمودی میمندمحسنشهربابککرمان

14مجیدیوسف  زادهیاسمنشهربابککرمان

20علیرضاابراهیمی شاه آبادییاسرکرمانکرمان

181617غالمعلیافتخاریمحمدمهدیکرمانکرمان

15احمدامینیانامینکرمانکرمان

15حسنانصاریمحمدعلیکرمانکرمان

14تیمورآریان پورساغرکرمانکرمان

16محمدعلیپاسیارپارساکرمانکرمان

15زمانپورجعفرییونسکرمانکرمان

16غالمرضاپورشعباننازنین زهراکرمانکرمان

202018حسینحاجی علی زادهحمید کرمانکرمان

14حمیدرضاحسینی مجدآینازکرمانکرمان

14نورالهخالوئیامیرمحمدکرمانکرمان

_14مسعوددوازده امامیساراکرمانکرمان

15حسینرضاییسمانهکرمانکرمان

_عنایت الهرئیسینرجسکرمانکرمان

1816رضازحمتکشزینبکرمانکرمان

14فرامرززندوکیلیعارفهکرمانکرمان

1816اکبرزنگی آبادیفاطمهکرمانکرمان

16مونس علیساالریزهراکرمانکرمان

14سلیمانسالجقه موردورضاکرمانکرمان

14حسنشجاعیفاطمهکرمانکرمان

1716حسنشمسی گوشکیمحمودکرمانکرمان

15محمدرضاصابریتارخکرمانکرمان

15سعیدصادقیفاطمهکرمانکرمان

15اکبرعلیزادهمحمدکرمانکرمان

1817حمیدفردوسیریحانهکرمانکرمان

1414حسنکاربخشفاطمهکرمانکرمان

1614آرمینکاویانیستایشکرمانکرمان

14ناصرلولوئیساراکرمانکرمان

1915داریوشنخعی خوانسارزهرهکرمانکرمان

14اصغرنصیریحدیثکرمانکرمان

15حمیدنوحیبهروزکرمانکرمان
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14اکبرنژادیسودهکوهبنانکرمان

18محمدابراهیمیجواداسالم آبادغربکرمانشاه

19لطف الهخانی نصر آبادیمریماسالم آبادغربکرمانشاه

18کاکاعبدالهنجفینسریناسالم آبادغربکرمانشاه

17علی ناصرمرادیآمنهاسالم آبادغربکرمانشاه

17اصغربختیاریهوشیاراسالم آبادغربکرمانشاه

19غالمبستیمحسناسالم آبادغربکرمانشاه

16اسدنورشهبازیمرضیهاسالم آبادغربکرمانشاه

16محمدرضاصحراییمریماسالم آبادغربکرمانشاه

16لطیفحسینیاحساناسالم آبادغربکرمانشاه

15صیدمرادخسرویخداداداسالم آبادغربکرمانشاه

14ماشاالهباپیرزادهطاهرهسرپل ذهابکرمانشاه

20بهمنالفتیسعیدسرپل ذهابکرمانشاه

16لطف الهمقراضینشاطسرپل ذهابکرمانشاه

18اکبرتوسلسپیدهسرپل ذهابکرمانشاه

16سلیمگلمرادیساراسرپل ذهابکرمانشاه

16شاهمرادعلیپورمرتضی سرپل ذهابکرمانشاه

15شاهمرادعلیپورفریبرزسرپل ذهابکرمانشاه

18بهزادشاهمرادینداسرپل ذهابکرمانشاه

16احمدابراهیمیاشکانکرمانشاهکرمانشاه

17علیالیاسی روح الهکرمانشاهکرمانشاه

14مرادعلیامیریشبنمکرمانشاهکرمانشاه

20نبیالیاسی علی کرمانشاهکرمانشاه

-1616خدادادآژغ شب بو کرمانشاهکرمانشاه

-احمدحسینی افخمزهراکرمانشاهکرمانشاه

1816جاللحسینی سید مصباح کرمانشاهکرمانشاه

202020سهرابدوکانه ایپیمانکرمانشاهکرمانشاه

20ید الهریزه وندی رامین کرمانشاهکرمانشاه

15اصغرغالمیامیرمحمدکرمانشاهکرمانشاه

1716اسماعیلفرهنگیان شیما کرمانشاهکرمانشاه

-محمدعلیکاویانیمحمدامینکرمانشاهکرمانشاه

14ساالرملکیلیالکرمانشاهکرمانشاه

1618فریدوننظری جوهر کرمانشاهکرمانشاه

1718کیومرثیاری کیارش کرمانشاهکرمانشاه

16حسینیعقوبیبهارهکرمانشاهکرمانشاه

17فرشادحقیقینیوشاکنگاورکرمانشاه

14منصورمحمدی گردکانهبهارکنگاورکرمانشاه
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1616قلیجهاندیدهزهراباشتکهگیلویه و بویراحمد

1817فرج الهکرمیزینبباشتکهگیلویه و بویراحمد

1514سیدتقیآرام بنمهدی دهدشت کهگیلویهو بویراحمد

14غالم حسینانصاریزینبدهدشت کهگیلویهو بویراحمد

181816امیرقلیکاظمینسترندهدشت کهگیلویهو بویراحمد

1717امیرسیاوش نسبزینبیاسوجکهگیلویهو بویراحمد

181717علیشجاعی مقدمحسینیاسوجکهگیلویهو بویراحمد

1716کرم الهزارعی ناصر آبادنرگسیاسوجکهگیلویهو بویراحمد

16جمالصالحیامیر رضایاسوجکهگیلویهو بویراحمد

18حسینایروانیثریایاسوجکهگیلویهو بویراحمد

16امینخواستیحرمتیاسوجکهگیلویهو بویراحمد

15سردارجعفریانآرامیاسوجکهگیلویهو بویراحمد

18یحییبرزگرخاندوزیزهراآزادشهرگلستان

18محمدتقیخانزادتهرانیطیبهآزادشهرگلستان

19ابوالقاسمعربفاطمه آزادشهرگلستان

1615علی اضغررضاییزهرابندرگزگلستان

1514علیرضاییرضابندرگزگلستان

1918علی اضغررضاییفاطمه بندرگزگلستان

2019عبدالهرضاییوجیههبندرگزگلستان

17حسنآسودهاحمدعلی آبادگلستان

1815محمدعلیاعلمشاهیزینبعلی آبادگلستان

1714محمدعلیاعلمشاهیمعصومهعلی آبادگلستان

16حسیندنکوبمحسنعلی آبادگلستان

14اله یارخسرویعلیرضاگالیکشگلستان

14محسنخسرویمهیارگالیکشگلستان

19موسیخمریونسگالیکشگلستان

17علی اکبرشیخیهادیگالیکشگلستان

2018سیدابراهیمموسوی زادهسیده فاطمهگالیکشگلستان

202017علی اکبربرزگرخاندوزیغالمرضاگرگانگلستان

201917خدابخشفرهمندنیامحمدگرگانگلستان

201918اسمعیلممشتیفاطمه گرگانگلستان

16محموداسالمی مقدمساراگنبدگلستان

1716سیدابراهیمبزرگیالهه الساداتآستانه اشرفیهگیالن

15بهمنحیدری خوشکاروندانینسترن آستانه اشرفیهگیالن

15محمدتقیابوالحسنی جواد رشتگیالن

15علیرضاارزانی سارا رشتگیالن

15عنایت الهارزانی علیرضا رشتگیالن
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15سید محمدابراهیم موسوی سید جواد رشتگیالن

1516بیژنبدیعینیکتا رشتگیالن

15حسینبی آزار معصومه رشتگیالن

15غالمرضابگماز مرتضی رشتگیالن

1615محمدپور شعبانعلی فاطمه رشتگیالن

1414علیپور عبدتارا رشتگیالن

1415محمدپورنجار معصومه رشتگیالن

15محمدابراهیمتجسسیحمیدرضا رشتگیالن

15محمدرضاحقدوست امیرحسین رشتگیالن

15منصوررضایی نگار رشتگیالن

14علیرضارستگارساالررشتگیالن

14محمودعموزاده زینب رشتگیالن

1615ستارعطاء پورمعصومه رشتگیالن

14فرهادزمانی برسری شهناز رشتگیالن

1415لطفعلیکلوری فرشته رشتگیالن

14فریدونمهریعلی رشتگیالن

15معظممهرآیینشادی رشتگیالن

14چنگیزمشکیکسری رشتگیالن

15احمدمرتضوی صدیقه رشتگیالن

16اسمعیلنجفی گلناز رشتگیالن

1515عیسیندائی مریمرشتگیالن

16حسیننژاد بابائیسپیده رشتگیالن

181815اصغرهادی زاده لیال رشتگیالن

16کیوانایلداری هشتجینحسنارضوانشهرگیالن

16فردوسنوریصونارضوانشهرگیالن

161616حجتاله کریمی نسرین رودسرگیالن

161815عبدالباقیاسمعیل زاده نسرین رودسرگیالن

1717اسمعیلپناهیحسن رودسرگیالن

1817اسمعیلپناهیزهرارودسرگیالن

1716غالمعلیحبیبیفاطمه رودسرگیالن

1517حمیدرضاصادق پورمریمرودسرگیالن

1717حمیدرضاصادق پورزهرارودسرگیالن

1516بهروزصادق پورفاطمه رودسرگیالن

17علیرضادلمانیانالدن رودسرگیالن

171716محمدرضاعلیزادهشیال رودسرگیالن

1817علی اوسطعباسی راد طاهره رودسرگیالن

16عباسغریب نوازمائده رودسرگیالن
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15مرتضیکهنسالپروین رودسرگیالن

17سهیلمشهدیسانازرودسرگیالن

15محمدافشارامیر محمدفومنگیالن

15نازبرارافروزه اسمعیل فومنگیالن

15یدالهباهوشحمیده فومنگیالن

15سعیدپورصفاامیرحسین فومنگیالن

14مهدیجهانفکرابوالفضل فومنگیالن

15نادرجعفرپورنیمافومنگیالن

1614هاشمخداپرست هلیا فومنگیالن

15رحمتخوشبین رادفاطمه فومنگیالن

17فرهادسیفیکبریفومنگیالن

1618داوودعابدیابیطالبفومنگیالن

14یوسفیوسفیپارسا فومنگیالن

14احمدپورحسنروشنا الهیجان گیالن

16هوشنگجعفری زهره الهیجان گیالن

1617حامدرضا پوررایان الهیجان گیالن

14سید رضافالح میر موسوی سیده سارا الهیجان گیالن

14رضافکری آرتین الهیجان گیالن

15محمودکریمی پورفرناز الهیجان گیالن

161714محمودلطفی نژادنرجس الهیجان گیالن

16ابراهیممحسنی شیماالهیجان گیالن

16علیرضامجتهدی مریم الهیجان گیالن

16آرشآل شعبان امیر علی لنگرود گیالن

15مهدیبابایی بنیامین لنگرود گیالن

16هادیتقواییسید محمد لنگرود گیالن

16ذوالفقارجهاندیده الهام لنگرود گیالن

16رضاخادم باهوش زهرا لنگرود گیالن

16محمدخانجانی کیاکالیه صدیقه لنگرود گیالن

15عزتزائررضاییصغریلنگرود گیالن

1718رحمنشریفیمهدیه لنگرود گیالن

172019صمدصدرینادر لنگرود گیالن

17عبدالحسینطاهرآموزفرشته لنگرود گیالن

14حسینطواف زاده ساجده لنگرود گیالن

14انوشقرباندوست زینب لنگرود گیالن

16احمدعلیاحمدی پور طاهره لنگرود گیالن

15مسعودذبیحیبردیا لنگرود گیالن

15علیقربانیمحمدمهدی لنگرود گیالن



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16رضاقنبری زهرا لنگرود گیالن

17مهدیابدی خواه مبینا لنگرود گیالن

18سیدتقیابوطبیخسیده مریملنگرود گیالن

17مرتضیحسن زاده فائزه لنگرود گیالن

16فرزادبیژنگتارا ماسالگیالن

15قاسمتوکلی روشنک ماسالگیالن

15علیخیرخواه پانته آماسالگیالن

18مرتضیحجتیمحمدازنالرستان

18محسنمحمدیمحمد جوادازنالرستان

20محمدپوالدوندمریمالشترلرستان

2020صید محمدعلیشاهی چگنیشیرمحمدالشترلرستان

18سیدنوریمیرفرجود لنگرودیسیده ربابهالشترلرستان

2020سپهرفروهریسیناالشترلرستان

181818ایمانعلیمشایخیجوادالشترلرستان

202020فتح الهباقری بالنگانمحمد الیگودرزلرستان

202020حسینعلینجفیروح الهالیگودرزلرستان

18عبدالمجیدروزبهانیآتنابروجردلرستان

18مجتبیزمردیانپرنیان بروجردلرستان

18محمدجعفرکاوندحمیدبروجردلرستان

1818بهنامکماسییاسینبروجردلرستان

18علیگودرزیثمینبروجردلرستان

16چراغعلیگودرزیسهیالبروجردلرستان

18مجتبییثربی طباطبائیمحمدبروجردلرستان

18شیر ولیحمیدیانکورشخرم ابادلرستان

16هبت الهمیناییامیرخرم ابادلرستان

18حمیدولی زادهفاطمهخرم ابادلرستان

20محمدچگنیمژگاندرودلرستان

18سعیدچگنیثمیندرودلرستان

16حسینیاراحمدیهانیهدرودلرستان

16مرادعلیقادروندپردیسکوهدشتلرستان

16مرادعلیقادروندزهراکوهدشتلرستان

1816محمد قاسمموالییمهساکوهدشتلرستان

15مجیدمحمدیسیده یاسمنآملمازندران

-یارعلیمحمدنسب عمرانعباسآملمازندران

16غالمعلیآملی علی بابل مازندران

1616علیتوکلی ریحانه بابل مازندران

17محمدعلیخدابخشیامیرعباس بابل مازندران
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1616قنبرعلیزند یاشیدالهبابل مازندران

16حبیب الهنقی زاده فرگل بابل مازندران

15احمدشرافتفریبرزبهشهرمازندران

14مهدیموظف رستیصدیقهبهشهرمازندران

14مهدیموظف رستیملیکابهشهرمازندران

15محمدمحمدیانحسینبهشهرمازندران

14مهدیبصیریبیتاچالوسمازندران

1618اکبربهزادیمهدیچالوسمازندران

15حسنتیرگرماهانچالوسمازندران

15وحیدحیدریانسوگندچالوسمازندران

19ستارریاحیآرشچالوسمازندران

14رضاصبورمهاجررادینچالوسمازندران

-رضاصبورمهاجررایانچالوسمازندران

17کاووسعبداللهیحمیدهچالوسمازندران

15یعقوبعلیغالمبیرقیانمهتابچالوسمازندران

15سیدجمالفتاحیسیدمهدیچالوسمازندران

1717یدالهکثیریفهیمهچالوسمازندران

14علیدوستمقصودطالقانیزهرهچالوسمازندران

18محمدتقیبیضایی جویباریزینبساریمازندران

1618ابراهیمعابدیمحمدمهدیساریمازندران

17سیدپیامغضنفریزینب ساداتساریمازندران

1819محمدرضامحمدیفاطمه زهراساریمازندران

17فتح الهمحمودیمنصورهساریمازندران

181816حسینموسوی ساداتیسیده مریمساریمازندران

1718عبدالهنعمت نژادمجتبی ساریمازندران

18محمدواسو جویباریفاطمه  ساریمازندران

17حسیناحسانی کناریزهرافریدونکنارمازندران

171614حمیدرضااسحاقیرضافریدونکنارمازندران

14اکبرپناهی کناریمریم فریدونکنارمازندران

18مهدیاحمدی کمرپشتیخاطرهقائمشهرمازندران

15نادراوالدیبهنود قائمشهرمازندران

15حسنبهره دارکبریقائمشهرمازندران

-محمدرضاحسن پور قادیتاراقائمشهرمازندران

-حسنرسولی قادیکالئیفرزانهقائمشهرمازندران

1717حسنرضائیعلی قائمشهرمازندران

181817حسنرهامیکبریقائمشهرمازندران

171817حسین جانشیری تلوکالئیمحسنقائمشهرمازندران
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-محمدرضاعظیمیدیبا قائمشهرمازندران

14جمشیدعلی زادملیکاقائمشهرمازندران

-جاللغالمی وسیه سریفاطمهقائمشهرمازندران

-جاللغالمی وسیه سریفائزهقائمشهرمازندران

-محمدرضاکاظمی مجردکوثرقائمشهرمازندران

14محمدهوشیاریمهناقائمشهرمازندران

1616علییوسفیسمیهقائمشهرمازندران

15بینشایلبهرادکالردشتمازندران

17سیدمحمدآبلوییسیده مهالنکامازندران

14جوادجعفری زرندینینیایشنکامازندران

-جهانبخشحبیبیسولمازنکامازندران

15اسماعیلدارابیزهرانکامازندران

-مهدیعرب نظرگاهامیر رضانکامازندران

14رجبعلیقاسمیان گرجیابراهیمنکامازندران

-سید حسنکوثریسید مهیارنکامازندران

14بهزادالئینیمحمد اسماعیلنکامازندران

14محسنمحمدیهنگامهنکامازندران

-غالمرضایزدانیفرشتهنکامازندران

14یوسفیلطیفهنکامازندران

1614همت الهابراهیم نژادندا بابل مازندران 

16حجت الهابراهیمیعقیلاراکمرکزی

14هادیجلیلیاعظماراکمرکزی

16ابراهیمربیعیمعصومهاراکمرکزی

1414تقیکریمیسعیدهاراکمرکزی

16محمدزمانی نجف آبادیمحمدصادقاراکمرکزی

1414محمد حسینحیدریستایشاراکمرکزی

161515محسنکریمیزینباراکمرکزی

1515رضاشهبازیحساناراکمرکزی

15رضاغفاری هزاوهطاهرهاراکمرکزی

1715حسنینیرهاراکمرکزی

151414حمیدرضامحمدی نیکوهدیاراکمرکزی

14علیرضارجبیگلینااراکمرکزی

15علی اصغریوسفیزهرا اراکمرکزی

15حسینآمرهفاطمهاراکمرکزی

14روح الهمحمدیمحمد حسیناراکمرکزی

14امیرمصطفایی نژادکژالاراکمرکزی

16قاسمعلیمحمدیمحدثهاراکمرکزی
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14محمدمحمدیمهرانگیزاراکمرکزی

14محمدجوادقدمگاهیکیانا اراکمرکزی

15علیرضاطهماسبیآیدااراکمرکزی

14اسدالهنعیمیمهالاراکمرکزی

15حمیدآزادنیاامیرحساماراکمرکزی

14نصرت الهشمسیمحمد صدرااراکمرکزی

15امیرمختاریبهزاداراکمرکزی

14حسینجمشیدیبونهاراکمرکزی

17محمدجوادعلیدادیثنااراکمرکزی

16محمدنیک یارفاطمهاراکمرکزی

14احدفرید بورامیداراکمرکزی

15فریدونیوسفیبارمیس اراکمرکزی

14فوادباویآوااراکمرکزی

15عبدالهمحمدیمهشیداراکمرکزی

15امیرکریمیمحمدباقراراکمرکزی

14علیرضااسترابیمحدثهآشتیانمرکزی

14حسینطهماسبی آشتیانیفاطمه زهراآشتیانمرکزی

1414مهدیفتحعلی آشتیانیفاطمهآشتیانمرکزی

14غالمعلیفیض آبادمحمدامینآشتیانمرکزی

-عباسسربندی فراهانیمحناآشتیانمرکزی

-مجیدتوانای آهوییعمادآشتیانمرکزی

1514حسیناحمدیزینبخمینمرکزی

1515بابکامیریآرمیتاخمینمرکزی

14احمدرضابهرامیبهارخمینمرکزی

14ابراهیمچوگانیمبیناخمینمرکزی

1515اصغرحسینیاناهیتاخمینمرکزی

14محسنحمزه لوابوالفظلخمینمرکزی

15دانشرحیمیستایشخمینمرکزی

161615حجت الهسرلکیانوحیدخمینمرکزی

171616سلیمانعربرضاخمینمرکزی

14علی محمدعصاریتیناخمینمرکزی

1616ذبیح الهغالمیروح الهخمینمرکزی

14ابوالفضلقاسمیمهساخمینمرکزی

15علیرضاکوچکیپرهامخمینمرکزی

14فریدونمجتهدیخدیجهخمینمرکزی

14فریدونمجتهدیافسانهخمینمرکزی

1616روح الهمخملیمسعودخمینمرکزی
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1515غالمحسینمحمدیاحسانخمینمرکزی

1716احمدمداحیارشیاخمینمرکزی

15محمدامیریطاهاخمینمرکزی

15سیدحسنحسینیزهرا ساداتخمینمرکزی

1714داوودلیالییبهارخمینمرکزی

15نادرمظاهریآرتمیسخمینمرکزی

-قدرت الهاسدیمحدثهخمینمرکزی

14محسناحمدیپگاهخمینمرکزی

14رضاحمزه لوفاطمهخمینمرکزی

15غضنفردهاقیننرگسخمینمرکزی

-سید مجیدرفیعیفائزهخمینمرکزی

1615حسیناحمدیزهرادلیجانمرکزی

-علیرضااصغریمریمدلیجانمرکزی

15حمیدرضاجاللیآنوشادلیجانمرکزی

15رضاحسنیکوثردلیجانمرکزی

14شکرالهحیدریکوثردلیجانمرکزی

16علی اصغررزاقیمریمدلیجانمرکزی

16احمدسعادتمندسمیهدلیجانمرکزی

1715غالمحسینصادقیزهرا دلیجانمرکزی

14غالم محمدقنبریریحانهدلیجانمرکزی

16علی نقییوسفیفاطمهدلیجانمرکزی

15علیرضاآقا رضاییمحمد مهدی ساوهمرکزی

15محمد حسینحاج جعفریابراهیمساوهمرکزی

15سید ودیعحیدریسیدعلیساوهمرکزی

16فیض الهسلطانیعلیساوهمرکزی

16سالمرسولی عورعلیساوهمرکزی

16رجب علیطالبیزهرا ساوهمرکزی

151514علی رضاابراهیمیمحمد شازندمرکزی

15عبدالمجیدبزرگ پورنازنین زهراشازندمرکزی

151414یحییرجبیسجاد شازندمرکزی

14رضامقصودیفاطمه شازندمرکزی

-پرویزاکبرپورفاطمهبندرعباسهرمزگان

17محمدحسینبهپورریحانهبندرعباسهرمزگان

-1716مهدیتوکلیزهرابندرعباسهرمزگان

1717موسیپیرایشزهرابندرعباسهرمزگان

1819عیسیجعفریسکینهبندرعباسهرمزگان

-1817محمدجعفرزادهعلیرضابندرعباسهرمزگان
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1819حمیدحسین پورستایشبندرعباسهرمزگان

1816امامقلیرضاییسلمانبندرعباسهرمزگان

-موسیرنجبرالنابندرعباسهرمزگان

1414باقرزارعی نژاداسحاقبندرعباسهرمزگان

17اسحاقزارعی نژادفاطمهبندرعباسهرمزگان

16هادیشهابیفاطمهبندرعباسهرمزگان

201914محمدجواوعلی شیریلدابندرعباسهرمزگان

19حسینفالحنعیمهبندرعباسهرمزگان

16یوسفغیورعرشیاجزیره کیشهرمزگان

14شهریارقرایی خضرینسرینحاجی آبادهرمزگان

16محمدعلیقاسمیمحمدبهرادحاجی آبادهرمزگان

16جعفرنوروزیسکینهحاجی آبادهرمزگان

19یوسفخاکیامیرمحمدمینابهرمزگان

-محمددهقانییونسمینابهرمزگان

1818غالمکریمیمحمدامینمینابهرمزگان

16امیرجمالیفاطمهاسدآبادهمدان

16حشمت الهسالمرحمناسدآبادهمدان

15اردشیرسبزهمهتاباسدآبادهمدان

-قاسمقربانی حافظمحموداسدآبادهمدان

14قاسممحمدی دلپسنداسماءاسدآبادهمدان

16..نعمت اپیروزیفرزانهبهارهمدان

16مجتبیزیوری مهرانفرحانیهبهارهمدان

16مجتبیزیوری مهرانفرحنانهبهارهمدان

1815علی اکبرقنبرینازنین زهرابهارهمدان

16هادیگلزاری احمدیمحمد پارسابهارهمدان

2020چراغعلیگلزاری احمدیهادیبهارهمدان

15سید علیموسوی بهارسیده زهرابهارهمدان

17محمدخزایییاسر نهاوند همدان

20نبی الهسیاوشی محمد حسین نهاوند همدان

18محمدظفری سارا نهاوند همدان

17رحم خدامومنی فاطمه نهاوند همدان

17محمدولی الهی مجید نهاوند همدان

16محسنهنرور حسین نهاوند همدان

14مهرداداردشیریبارانهمدانهمدان

1816مسعودبهادریسعیدهمدانهمدان

17حشمتپژمان فرمهساهمدانهمدان

16داودترکاشوندامیرمحمدهمدانهمدان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

171614نصرت الهجعقریهدیههمدانهمدان

15محمدجلودارانپریساهمدانهمدان

14صید مرادچلهمهینهمدانهمدان

1616مسیح الهحیدریعلیهمدانهمدان

14حسنربانیمهدیههمدانهمدان

-امیرزرینحسینهمدانهمدان

14حافظساالریزهراهمدانهمدان

15ایوبعلیسرمدیمصطفیهمدانهمدان

201915حسنسعوهقاسمهمدانهمدان

14حسنشعبانی راستگویاسینهمدانهمدان

1814جوادشفایی مهرآیسانهمدانهمدان

16بیرامعلیعدالتیمعصومههمدانهمدان

1916علیعلی کرمیحامدهمدانهمدان

202018غالمحسنعین آبادیعلیهمدانهمدان

16رمضانعلیفرجیفاطمههمدانهمدان

-16ایرجقاسمیصباهمدانهمدان

1414حسنقراییمهدی همدانهمدان

14مسعودکاظمیهفاطمههمدانهمدان

171614حمیدکریم آبادیحسینهمدانهمدان

14صادقمحمدی اقدممرضیههمدانهمدان

14شمس الهمرادی انورترنمهمدانهمدان

16گالبعلیمسلم خانیفاطمههمدانهمدان

-1414امیرمصطفی زادهفاطمههمدانهمدان

161614حاجعلیملکیفاطمههمدانهمدان

15محمدموسویسیده میناهمدانهمدان

1614عباسمهاجرانیحسینهمدانهمدان

-1615علینظری مبتکرمرجانهمدانهمدان

17ذبیح الهاکرمیزهراابرکوهیزد

18محمد صادقآدمیالهامابرکوهیزد

15علیبارونیزهرا ابرکوهیزد

15سعیدرحیمیکیاناابرکوهیزد

15نادرزارعفاطمهابرکوهیزد

14سید حبیب الهزارعیامیرمحمدابرکوهیزد

15قاسمقاسمیعلیرضاابرکوهیزد

15محمدجوادکارگرمعصومهابرکوهیزد

181915محمدکریمیآرزوابرکوهیزد

14محسنابراهیمیفاطمهمیبدیزد
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-محمدرضابرزگریمحمدجوادمیبدیزد
-محمدعلیپایدارزهرامیبدیزد
-جمالپورمحمودآبادیمطهرهمیبدیزد
14ابوالفضلتوکلیامیرعباسمیبدیزد
15محمدعلیدانشورنادیامیبدیزد
14محمدعلیدانشورندامیبدیزد
1714محمددهقانیزهرامیبدیزد
15ماشاالهدهقانیمحمدجوادمیبدیزد
14محمدرضادهقانینازنین زینب میبدیزد
-جلیلزارعسهیالمیبدیزد
14محمدزارعیزهرامیبدیزد
1514محمدرتقیزارعیعاطفه میبدیزد
-علیشفیعیزهرامیبدیزد
-علیشفیعیزینبمیبدیزد
15محمدعازمیایلیامیبدیزد
-سعیدعزیزیحنانهمیبدیزد
14غفارغفاریعلیمیبدیزد
16محمدرضافاضلیمحمدطهمیبدیزد
14افشینفتح زادهالنازمیبدیزد
15حسینکارگرمحمد امینمیبدیزد
16سیداحمدمیراجاقفروزان الساداتمیبدیزد
14احمدندافمریممیبدیزد
14امینارجمندمجیدهیزدیزد
14ابوالفضلاسالمیمهدیهیزدیزد
201920محمد کاظمآیت اللهیسید احمدیزدیزد
171815احمدبدر آبادیفرزانهیزدیزد
17علیرضاجمالی نژادمهدیهیزدیزد
-داودحاجی بیگیالنازیزدیزد
14محمدحاجی رضاییمریمیزدیزد
18محمدحسنحق جوفاطمه یزدیزد
16رضاخادم آستانه انارینرگسیزدیزد
17محمدحسیندبستانی تفتیمجتبییزدیزد
-صادقدژپسندمرجانیزدیزد
-سید جاللروشن مقدمفاطمه السادات یزدیزد
14باقرصمدی شا ه آبادوجیههیزدیزد
15باقرصمدی شا ه آبادفاطمهیزدیزد
19سید عباسعرب زاده تفتیسید ابوالفضلیزدیزد
18مهدیفالح تفتیمحمدرضایزدیزد
1715مهدیمحمدیانمحمد یوسفیزدیزد
-سید مهدیمدرسیمحمد احسان یزدیزد
14سید منصورمیر طباییسید ولییزدیزد
15اصغرنشاسته گرنازنین  فاطمهیزدیزد
17محمد تقیوکیلیفرزادیزدیزد


