
-سید ابراهیم موسوی اندانی نجف آباداصفهان

-وحید فتحی نجف آباداصفهان

-امید اسماعیلی اصفهان اصفهان

-محمدعلی نایب پور اصفهان اصفهان

-محمد قنبری راشنانی اصفهان اصفهان

-مجتبی شهابیاصفهان اصفهان

-حمید شفیعی علویجه اصفهان اصفهان

قبولعطیه کاظمیاصفهان اصفهان

قبولزهرا کشتکار اصفهان اصفهان

قبولبتول خسرویان اصفهان اصفهان

قبولزهرا عدالت خواه اصفهان اصفهان

-فاطمه لطفیاصفهان اصفهان

-محمدتقی هداوندخمینی شهراصفهان 

قبولحسین عرفانی زادهخمینی شهراصفهان 

قبولملیحه طالبیخمینی شهراصفهان 

-شیرین خدامرادی پورکرجالبرز

قبولرشید پورحیدریکرجالبرز

-مسعود کمندیکرجالبرز

-مهدی اکبرزاده نظرآباد البرز

-مهدی کیان ساوجبالغ البرز

-اردشیر هدایتی سرابآذربایجان شرقی 

-امید هدایتی سراب آذربایجان شرقی 

-سید عبدالصمد میرغفاریآذرشهرآذربایجان شرقی 

قبولخالقی آذر... بیت اآذرشهرآذربایجان شرقی 

-مهدی بازیار جم بوشهر

قبولمحمد عباسیگناوه بوشهر

-ریحانه همت زاده گناوه بوشهر

قبولاسفندیار غفاریبوشهربوشهر 

-صدیقه رفیع پوربوشهربوشهر 

قبولمهتاب صالحی شمیراناتتهران 

_طاهره خلجی شمیراناتتهران 

قبولحجت متقیشمیراناتتهران 

قبولشمس آفاق حسینیان واحد غربتهران 

-فاطمه جودی قایش قورشان واحد غربتهران 

-کریم نوری ابوذرشهر قدستهران 

-فاطمه زارعیرباطکریم تهران 

-پارسا یحیی پورشرقتهران 

 93اردیبهشت و ثلث ممتاز  نسخ نتایج امتحانات پایان دورهای 



قبولاللهیارخوشبختیشرقتهران 

-سحرتوحیدوندشهریار تهران 

قبولمهناز چگینی شهریار تهران 

-سودابه نفریه شهریار تهران 

-علی اشرلفیان بروجن چهارمحال و بختیاری

-عباس کریمی سبزوارخراسان رضوی 

-مسعود خلیفه قادری خواف خراسان رضوی 

-محسن اولیائی کاشمر خراسان رضوی 

قبولمحمد مهدی مالزاده نیشابور خراسان رضوی 

-برات مداح بنده قراییدره گز خراسان رضوی 

قبولمحمد طاهریمشهد خراسان رضوی 

-محمدتقی دلیر کالته مشهد خراسان رضوی 

-فاطمه کریم الحسینی مشهد خراسان رضوی 

-رفعت اسماعیل پور مشهد خراسان رضوی 

-بی بی ملیحه سیدیمشهد خراسان رضوی 

قبولاعظم شریفیمشهد خراسان رضوی 

-نجمه همایونی فرمشهد خراسان رضوی 

-فاطمه یثربی نائینیمشهد خراسان رضوی 

-افسانه مقامی فربجنوردخراسان شمالی

-مرضیه ستار شیخی اهوازخوزستان 

-احمد عبیات اهوازخوزستان 

-اکبر تقی پور دزفول خوزستان 

قبولندا منجم زاده دزفول خوزستان 

قبولمینا باباعلی شاهرودسمنان

قبولوحید امینیان شاهرودسمنان

-فاطمه صداقتی جهرمی استهبانفارس

-نجمه کشاورزشیرازفارس

قبولغالمرضا ابراهیمیشیرازفارس

قبولسکینه برزگر شیرازفارس

قبولالهام محمدی نیا شیرازفارس

-مریم نصیرزاده شیرازفارس

-سیدحسین غازیسپیدان فارس 

-مهدی فخاریقم قم 

قبولزهره ستاریقم قم 

قبولمرتضی باقریقم قم 

-مصطفی باقریقم قم 

-علیرضا السمیقم قم 

-معصومه احمدوندقم قم 

-فاطمه باقرپورقم قم 

-سمانه خسروی گرگان گلستان 

قبولنرگس میرزائی تالش گیالن



قبولجواد خیرخواه صومعه سرا گیالن

-سمیه زابلی سوستانیالهیجانگیالن

قبولمحمدنبی مهدویازنالرستان

-نبی فالحی ازنالرستان

-ام البنین ایرانشاهیازنالرستان

-مهری پوالدوندازنالرستان

-پریسا ایرانشاهیازنالرستان

-مریم مرزبانازنالرستان

-محمد حسین مهدویازنالرستان

-شیما مسلمیتنکابن مازندران 

-مهراب موال تنکابن مازندران 

-سینا علی دوست تنکابن مازندران 

-محمدرضا تیموریان قائم شهرمازندران 

-عبداله علیزادهقائم شهرمازندران 

-سیدمحسن توسلی طباطبائیاراکمرکزی

-هانیه صفری کرهرودی اراکمرکزی

-لیال کیانپوربندرعباسهرمزگان 


