
نتیجه آزموننام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

-رضا28آزیتا اله مرادیاصفهاناصفهان

قبولمحمدحسن0418-محمدحسین محمدیاصفهاناصفهان

-محمدعلی1100بهنام زمانیاصفهاناصفهان

-احمد1589مجتبی انتشاریاصفهاناصفهان

قبولحسن798سیدمصطفی موسویاصفهاناصفهان

قبولقاسمعلی3مرتضی توکلیاصفهاناصفهان

-صفرعلی317نرگس فضل الهیاصفهاناصفهان

-حسین1620-شیما سادات گشتیاصفهاناصفهان

-محمد کریم1451علیرضا اعظمیاصفهاناصفهان

قبولمصطفی228مرتضی محیتایی زمانیاصفهاناصفهان

قبولمحمدرحیم810داود قاسمیاصفهاناصفهان

قبولمحمود440حمیدرضا رمضانیاصفهاناصفهان

قبولسیدنقی11سیدمحمود فاطمیاصفهاناصفهان

-غالمحسین0559684959احمد خیریکرجالبرز

قبولولی اهلل0320115615رحمت آذری فرکرجالبرز

1393ماهفوق ممتاز دی

(  چلیپا نستعلیق)



-محمدعلی0063834431حسن اوجاقیکرجالبرز

-یارمراد 1190اسداله کرمی نژاد ایالم ایالم

قبولجعفر154محمد طریقت مهربانیتبریزآذربایجان شرقی

قبولغیب علی11حسن عبدالرحیمیتبریزآذربایجان شرقی

قبولفتحعلی127عارف نصیرپورتبریزآذربایجان شرقی

-...اسدا6268علیرضا عبادیتبریزآذربایجان شرقی

-محمد95الله احمدزاده تبریزآذربایجان شرقی

قبولفتحعلی8213-حسین نصیرپورتبریزآذربایجان شرقی

-همت علی336رضا متفحصتبریزآذربایجان شرقی

قبولاسماعیل 26ناصر قلی زادهتبریزآذربایجان شرقی

-اسمعیل620وحید عندلیبیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدآقا94934مهدی باقری خیرآبادیتبریزآذربایجان شرقی

-قربانعلی2636-2970944383محمد علی شفیعی اورمیهآذربایجان غربی

قبولعلی اصغر 2309-2754470591مجید محسن زادهاورمیهآذربایجان غربی

قبولیوسفعلی276-2754190521علی استاد احمدی اورمیهآذربایجان غربی

-رحمان626-2929312971محمد نورمحمدی اورمیهآذربایجان غربی

قبولمحمد رضا-2790149331نقی جعفرزاده بهستانیاورمیهآذربایجان غربی

قبولصفرعلی3860-نیلوفر یاری تکابآذربایجان غربی

-ابراهیم 1حمید نویدی تکابآذربایجان غربی



قبولاسد 28علی اسماعیل پورتکابآذربایجان غربی

قبولحسن13919علی اکبر غفوریتکابآذربایجان غربی

قبولعبدالرحمن116ابراهیم عابدیتکابآذربایجان غربی

قبول-8126-بالل انعامیانتکابآذربایجان غربی

قبولنصرت 315اسالم احمدیانتکابآذربایجان غربی

-...صحبت ا239مهران رضوانیتکابآذربایجان غربی

قبول--کلیدریغربتهران

---سیدمحمد میرفندرسکیغربتهران

-محسن5413-فهیمه سرباختهمرکزیتهران 

-احمد4271-رضا ضیایی نژادمرکزیتهران 

-احمد2655-وحید شیخ حسنیمرکزیتهران 

-جلیل7153-رضا آقاکثیریمرکزیتهران 

-محمدحسن64محمدرضا نیک اختربیرجندخراسان جنوبی

قبولمحمدرضا2551مجتبی ابراهیمیبیرجندخراسان جنوبی

قبولحسین522غالمرضا جهانبانیمشهدخراسان رضوی

-عیدمحمد726اسماعیل فرزادی نیامشهدخراسان رضوی

قبول...فیض ا1072محمد دیهماهوازخوزستان

-...امان ا7133سرور یزدانیاهوازخوزستان

-نادر13111سعید آقامرمزیاهوازخوزستان



-شیرزاد542مهران یوسفیاهوازخوزستان

قبولعباس8سید ضیاالدین عسکریاهوازخوزستان

--330علیرضا احمدیاهوازخوزستان

قبولمحمد علی1745داود هراتیانسمنانسمنان

قبولشیرعلی2امید فیروزنیاسمنانسمنان

قبولکاظم258کیوان شربتدارسمنانسمنان

-غریبعلی351عباس پاکدلسمنانسمنان

قبول--امین علویسوئدسوئد

---بابک علیرضا واردیسوئدسوئد

-محمد7480محمدهادی گهرنژادشیرازفارس

-عوض3429محبوبه نوبخت شیرازفارس

قبولعبدالکریم4664-حسین داودیشیرازفارس

قبولخلیفه اسمعیل2محمدجعفر خلیفه شیرازفارس

قبولغالمرضا 236علی اکبر فرحبخششیرازفارس

-محسن0899-حسین توکلیانشیرازفارس

-مهدی693ابوالحسن دیهیمقزوینقزوین 

قبولحمزه علی5256-علیرضا اباصلتقزوینقزوین 

-محمود1046آزاده برادرانقزوینقزوین 

-صفر 2139حدیثه باجالنقزوینقزوین 



-کاظم 2205اسماعیل لطفی پورقم قم 

-ابوالحسن17سیدحسین مزارعیقم قم 

-جعفر537مرتضی حسن زاده قم قم 

قبولبخشعلی8866مهران بهزادیقم قم 

قبولاسماعیل 2632محمدمهدی منصوری قم قم 

قبولعلی اکبر2816علی اله یارقم قم 

-محمدامین0792-اکبر مرادی قم قم 

-ابوالقاسم533حسین ایرانیقم قم 

-احمد407طاهر عرفانیسقزکردستان

قبولسعید690خالد عزیزیسقزکردستان

قبولحسین1015اسماعیل سالمتی نیاسقزکردستان

قبولعمر18363علی پاک نیت سقزکردستان

-حسن543اسماعیل حق طلب سقزکردستان

قبولجعفر28461دانا سعیدیسقزکردستان

قبولعلیرضا53فریدون سبزه بانسقزکردستان

قبولحسین611انور صحتسقزکردستان

قبولصالح468صابر میکائیلیسنندجکردستان

-یداله 6300منصور عرب زاده سنندجکردستان

قبولاحمد279اردشیر وکیلیکرمانشاهکرمانشاه



قبولعلی اکبر1189-احمد بهروزیگرگانگلستان

-یارعلی153نازپری کریمی نژادگرگانگلستان

-غالمعلی7440بهروز قبادیرشتگیالن

--107کیانوش سوریازنا لرستان

قبولعلی فتح42هوشنگ دریکوندخرم آبادلرستان

-علیمراد1320حسین حیدریخرم آبادلرستان

-سید جالل9506زهره سادات قادریاراکمرکزی

-زین العابدین24علیرضا بیگییزدیزد 

-علی اکبر204محمد ضرابییزدیزد 


