
-یوسف دادجوپارس آباداردبیل

-ابراهیم نصرالهیمبارکهاصفهان

قبولفخرالسادات فاتحیخمینی شهراصفهان

قبولافسانه شاهین خمینی شهراصفهان

قبولسمیرا حاتمی خمینی شهراصفهان

قبولمحمد هوازادهخمینی شهراصفهان

-امیرحسین جدیداالسالمگلپایگاناصفهان

قبولمهدی آبیاری ریزیزرین شهراصفهان

قبولمهری مرادیانزرین شهراصفهان

قبولفریبا نقی زادهاصفهاناصفهان 

قبولمنیره صهبااصفهاناصفهان 

-سهیال شفاییاصفهاناصفهان 

-فاطمه صارمی پوراصفهاناصفهان 

قبولزهرا اسحاقیاصفهاناصفهان 

قبولمنصوره مشایخیاصفهاناصفهان 

قبولبتول مختاریاصفهاناصفهان 

قبولبهاره آزاداصفهاناصفهان 

قبولپریسا کاویانیاصفهاناصفهان 

-رحمت اله قنبریاصفهاناصفهان 

-ابراهیم فرهنگ بروجنیاصفهاناصفهان 

-حسین سلیمانی راداصفهاناصفهان 

-سید مجتبی معین الدینیاصفهاناصفهان 

قبولعلی اصغر رحیمیاناصفهاناصفهان 

-سید فرشاد ادیبیاصفهاناصفهان 

قبولسینا گلبناصفهاناصفهان 

قبولفرنوش تکفالحساوجبالغالبرز

قبولمحمود ایرانشاهیساوجبالغالبرز

قبولناصرگروسیکرجالبرز

قبولزهرا البرزیکرجالبرز

قبولمریم خیری پورکرجالبرز

قبولمعصومه نصیریکرجالبرز

قبولسمیرا ساریخانینظرآبادالبرز

قبولعلی ترنج سیمیننظرآبادالبرز

قبولعلیرضا هاتمی ایالمایالم

 93ای شکسته عالی اردیبهشت ماه  دورهنتایج امتحانات پایان 



قبولاسد ربیعیایالمایالم

-سارا رنجبرآبدانانایالم

قبولامیر بخشیمرندآذربایجان شرقی

قبولکلثوم محبوبیمرندآذربایجان شرقی

-علیرضا بخشیمراغهآذربایجان شرقی

-امیراسمعیلیشبستر آذربایجان شرقی

-علی عزت خواه شبستر آذربایجان شرقی

-محمد عزت خواهشبستر آذربایجان شرقی

-زینب عهدنوخامنهشبستر آذربایجان شرقی

قبولسعیده قاسمیتبریزآذربایجان شرقی 

قبولصفیه لطفیتبریزآذربایجان شرقی 

قبولسعید مقدمتبریزآذربایجان شرقی 

قبولهادی مصطفاییتبریزآذربایجان شرقی 

-منوچهر رضازادهبوکانآذربایجان غربی

-عباس فالحارومیه آذربایجان غربی

-علیرضا فایضیارومیه آذربایجان غربی

-سعیده رحیم زاده ارومیه آذربایجان غربی

قبولندا شریفی آذرارومیه آذربایجان غربی

-معصومه قلی زاده ارومیه آذربایجان غربی

-فریده علی زادهارومیه آذربایجان غربی

-شهال عظیمیماکوآذربایجان غربی

-عمران چمنی شاهین دژآذربایجان غربی

-امیر حسنی نیا شاهین دژآذربایجان غربی

قبولنسرین خیاطشاهین دژآذربایجان غربی

-رویا کریمیشاهین دژآذربایجان غربی

قبولرضا شیخهمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولمرتضی گلیتکابآذربایجان غربی

-میر سجاد حسینیسلماسآذربایجان غربی

-یاور رضاییسلماسآذربایجان غربی

قبولجالل حالج نقدهآذربایجان غربی

قبولشه ونممهابادآذربایجان غربی

-بیت اله حسینیان میدانیمهابادآذربایجان غربی

-سید محمد جمال الدین عبدالهیمهابادآذربایجان غربی

-بهزاد تنهائی مرندمهابادآذربایجان غربی

قبولمحمد انوبیدهبندردیربوشهر

قبولسیدصادق پوزشبندردیربوشهر



قبولعلی آذرشباهرم تنگستانبوشهر

قبولشایسته پورجمبرازجانبوشهر

قبولحسین رسولیرباط کریمتهران

قبولفاطمه عزیزیرباط کریمتهران

قبولمرضیه صعودیواحد شرقتهران

قبولآزاده میرزاییواحد شرقتهران

-سحر وطن خواهواحد شرقتهران

-میثم طاهریانواحد شرقتهران

قبولمحمدرضا علیخانیواحد شرقتهران

قبولثریا گودرزیواحد مرکزتهران

قبولمهدی اصانلوواحد مرکزتهران

قبولاسماعیل کرامتیواحد مرکزتهران

قبولعبدالکریم حکیمیشمیراناتتهران

قبولاحمدرضا ترابی گودرزی شمیراناتتهران

قبولسعدیه کردپورشمیراناتتهران

قبولآیدا اشرفیشمیراناتتهران

قبولحمزه ایرانشاهیشهر قدستهران

قبولمهدی بیک محمدیشهریارتهران 

قبولعلی اکبر امیرقلی پورشهریارتهران 

-مهوش جلمبادانیشهریارتهران 

قبولعقیل موسویشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولمحسن حیدریان دهکردیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-رضا خزاییشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولراشین شاکریانشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولغالمرضا ذاکریبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولرحمان عسگریفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولمسعود نظریفارسانچهارمحال و بختیاری

-مهدی پاکدلفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولمهدی جهانگیر  بیرجندخراسان جنوبی

قبولاحمد اقبالی بیرجندخراسان جنوبی

قبولعلی اکبر بارانی پور بیرجندخراسان جنوبی

-احمد نقوی حسینیبشرویهخراسان جنوبی

قبولندا امدادی فرمشهدخراسان رضوی

قبولزنیب جمالی پناهمشهدخراسان رضوی

-دینا سپهر فرمشهدخراسان رضوی

قبولمحبوبه علی حوریمشهدخراسان رضوی



قبولفاطمه همتی جوانمردمشهدخراسان رضوی

قبولامید مقیمی چاهکمشهدخراسان رضوی

قبولمرتضی محمد پورمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد کاظمیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد جواد ضیائی نیامشهدخراسان رضوی

قبولمجید رجائیمشهدخراسان رضوی

قبولرحمان درکیمشهدخراسان رضوی

قبولسید علی چاوشیمشهدخراسان رضوی

قبولسید حامد تفتیمشهدخراسان رضوی

قبولجلیل ایزدیمشهدخراسان رضوی

قبولرضا رضوانینیشابورخراسان رضوی

-فاطمه لکزیاننیشابورخراسان رضوی

-مریم بابائیقوچانخراسان رضوی

قبولعلیرضا نظری مطلقبردسکنخراسان رضوی

-نازنین نیازیدره گزخراسان رضوی

-منا محبی عدلسبزوارخراسان رضوی

-حسین دلبریسبزوارخراسان رضوی

-مریم امیریسبزوارخراسان رضوی

قبولملیحه زارعگنابادخراسان رضوی

قبولزهره مظلوم بنهنگیتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولحسین مسافرتیتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولبهزاد آبساالنکاشمرخراسان رضوی

قبولرضا کوهیاسفراینخراسان شمالی

-محمود رحیمی کیکانلواسفراینخراسان شمالی

قبولمرضیه نوریانبجنوردخراسان شمالی

قبولمینا لشگریشیروانخراسان شمالی

قبولمحمد با اصلشیروانخراسان شمالی

-محمد باقر صحرا نشین سامانبندرامام خمینی خوزستان

قبولعبدالحسین کریمیگتوندخوزستان

-سیدامیرحسین موسوی سوسنگردخوزستان

-حکیمه جرفیسوسنگردخوزستان

-مصطفی قنبری زادهباغملکخوزستان

-عبدالحسین نظارات آبادانخوزستان

قبولمجید بلوچ رودباریآبادانخوزستان

-مرضیه پورمحمدآبادانخوزستان

-امیدعلی کاظمیاهوازخوزستان



-فرزاد رحیمیان شاداهوازخوزستان

-ثریا توکلی خواهمسجد سلیمانخوزستان

-سیده مریم صالحیمسجد سلیمانخوزستان

-نجمه کاظمیمسجد سلیمانخوزستان

-محمد نبی کاربخشیمسجد سلیمانخوزستان

قبولعلی زمانیامیدیهخوزستان

-اعظم بزرگمهرآغاجاریخوزستان

قبولسید فضل اله عباس نژادآغاجاریخوزستان

قبولعلی صادقی مقدمدزفولخوزستان

قبولپیمان خدایی نجاردزفولخوزستان

قبولعبدالحمید جوهریاندزفولخوزستان

قبولمهدی ملهمیدزفولخوزستان

قبولابراهیم حبیبی کوتیانیدزفولخوزستان

قبولالهام شفیع نژاددزفولخوزستان

قبولمیترا رشیدی نیادزفولخوزستان

قبولعباسقلی محمدیخدابندهزنجان

-انوشیروان قاسمیخدابندهزنجان

قبولفاطمه محبوبی اصلزنجانزنجان 

قبولمسعود میرزا معصومیزنجانزنجان 

-ولی اله جاهدزنجانزنجان 

-مسلم کوثریشاهرودسمنان

قبولنجمه ناصحیدامغانسمنان

-زهرا تیمویدامغانسمنان

قبولجمیله همتیسمنانسمنان

قبولوجیهه علی میرزاییزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمد صادق ذوالفقاریزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولالهام گلگونمرودشتفارس

قبوللیال برقرارجهرمیجهرمفارس

قبولسلطانعلی بیاتجهرمفارس

-زهره ذوالقدری جهرمیجهرمفارس

-محمد اکبریفسافارس

-رحیم عسگری سروستانیسروستانفارس

-فریبا ابراهیمیسروستانفارس

-مجید کمالی سروستانیسروستانفارس

قبولسید حامد خلیلیآبادهفارس

-سمیه مسعودیآبادهفارس



-مرجان ندافیانآبادهفارس

-مریم چراغی کارزونیکازرونفارس

-الهام خسرویکازرونفارس

-فهیمه میرینی ریزفارس

-امین عبدلی نی ریزفارس

-معصومه معین زاده نی ریزفارس

قبولناهید احمدپورشیرازفارس

قبولزهرا انصاری فردشیرازفارس

قبولزهرا حسینیشیرازفارس

قبولفهیمه خاکسارشیرازفارس

قبولاعظم رضا توفیقیشیرازفارس

قبولالهام رنجبرشیرازفارس

-زهره کنگاوریشیرازفارس

-راحله کسراییشیرازفارس

-صدیقه مختاریشیرازفارس

قبولرضا انتقادشیرازفارس

-مجیدرضا انصاریشیرازفارس

-وحید بهروزیشیرازفارس

قبولکیهان بویراحمدیشیرازفارس

-حجت اله پور ابراهیمشیرازفارس

-حمید پوالدستونشیرازفارس

قبولامیرحسین دهقانیشیرازفارس

قبولرضا سرکشیانشیرازفارس

قبولمحمدرضا غیورفرشیرازفارس

قبولسروش معصومیشیرازفارس

-عزیزاله معینیشیرازفارس

-محمدرضا آثاریارسنجانفارس

-ابراهیم اسکندریارسنجانفارس

قبولزکیه زارع زادهخرم بیدفارس

قبولفرزانه جمشیدینورآباد ممسنیفارس

قبولفرنگیس افتخارخنجفارس

قبولمحمد صادق مقدسیخنجفارس

قبولیوسف خادمیخنجفارس

-قطب الدین رنجبرخنجفارس

-الهه نجاریالرستانفارس

-جعفر زائریاوزفارس



-حمید سروراماوزفارس

-یوسف صفریاوزفارس

قبولشایان پوردشتآبیکقزوین

-علی مهدی پورقزوینقزوین

-وحید رحمانیقزوینقزوین

قبولشهروز نادریانقزوینقزوین

-لیال اسدی قزوینقزوین

قبولفاطمه فرهیخته رادقزوینقزوین

قبولزهرا کاظمی آزاد قزوینقزوین

قبولسیده آرزو نیک پیقزوینقزوین

-سمیه درزی رامندیبویین زهراقزوین 

-حسین اینانلو بویین زهراقزوین 

قبولکیوان اسدی پور فردبویین زهراقزوین 

قبولزهرا آرانیقمقم

قبولشبنم اسالمیقمقم

قبولمریم کرم باباییقمقم

-سید عبداله زمانیبیجارکردستان

قبولنیر فرجیبیجارکردستان

قبولضیاءالدین الماسیبیجارکردستان

-ناهید اشرفیسنندجکردستان

-محمد کوهسار بستانیسنندجکردستان

قبولمحمدعلی زارع زردینیسنندجکردستان

-ادب زمانی دادانهسنندجکردستان

-طیفورفیضیسنندجکردستان

-صالح مجیدیسنندجکردستان

-مسعود مستعانسنندجکردستان

قبولکمال کمانگرکامیارانکردستان

قبولفرید خلیلیقروهکردستان

-ماریه آقابراریدیواندرهکردستان

قبولشاهوبرقیمریوانکردستان

قبولفراست سجادیمریوانکردستان

قبولفرزانه عزیزیسقزکردستان 

قبولسمیرا متقیسقزکردستان 

قبولشکوفه عزیزیسقزکردستان 

قبولعباس آئین کرمانکرمان

قبولملیحه عربزرندکرمان



قبولروح اله طهماسبیشهر بابککرمان

-فهیمه نامدارسیرجانکرمان

-زینب مقتدریسیرجانکرمان

قبولمنیژه حسین رضاییرفسنجانکرمان

قبولعلی صالحی نسبرفسنجانکرمان

قبولابوحامد حسن شاهیرفسنجانکرمان

قبولمحمدعلی ایران منشرفسنجانکرمان

-نادر همتیصحنهکرمانشاه

-معصومه ناصریصحنهکرمانشاه

قبولمریم زارعیصحنهکرمانشاه

-شکوفه حسینیصحنهکرمانشاه

-شهره تیموریصحنهکرمانشاه

-یحیی شاهمرادیکنگاورکرمانشاه

قبولسید حسین میر معینیکنگاورکرمانشاه

قبولفاطمه اشرفیکنگاورکرمانشاه

-زینب خزائیکنگاورکرمانشاه

-حسنا خمیس آبادیکنگاورکرمانشاه

-عرفان چقامیرزاکرمانشاهکرمانشاه

-فرزاد چراغی نیاکرمانشاهکرمانشاه

-کورش خسرویکرمانشاهکرمانشاه

قبولمجتبی صفاریکرمانشاهکرمانشاه

-کریم منیفیکرمانشاهکرمانشاه

قبولمحمد لرستانیکرمانشاهکرمانشاه

قبولمحمد یونس مرادیکرمانشاهکرمانشاه

قبولپویا نمکیکرمانشاهکرمانشاه

-نیلگون دایی زادهکرمانشاهکرمانشاه

قبولاعظم کنجوریانکرمانشاهکرمانشاه

قبولپریسا مهرپناهکرمانشاهکرمانشاه

-حسین فرهادی پوریاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-سیده معصومه میرطاهریگرگانگلستان

-محمد تیموریگرگانگلستان

قبولفاطمه رجبعلیرامیانگلستان

-محمود مصطفی لوآزادشهرگلستان

-احمد مصطفی لوآزادشهرگلستان

قبولغالمرضا قاضی محسنیآزادشهرگلستان

قبولمهدی محمدنیاگنبد کاووسگلستان 



قبولرضوان رنجبر شیخانیالهیجانگیالن

قبولسید مهدی موسوی مهرالهیجانگیالن

قبولمیترا رستمیالهیجانگیالن

-غالمرضا حسن نژادرشتگیالن

قبولحمید زینالیرشتگیالن

قبولزهرا ظفریصومعه سراگیالن

-زکریا عبدالعلی پورسیاهکلگیالن

قبولرقیه منتظریسیاهکلگیالن

قبولامین رحیمیآستاراگیالن

-اشرف طاهریرضوانشهرگیالن 

قبولمعصومه مرادزاده روزبهانیبروجردلرستان

-زینب خاتون منصوریبروجردلرستان

قبولرضا شجاعی رئیسیبروجردلرستان

قبولمهدی دهقانیازنالرستان

قبولناصر رحمتینورآبادلرستان

قبولسیده محمد حسن موسویکوهدشتلرستان

قبولفریبرز طهماسبیکوهدشتلرستان

قبولآبتین ابدالیکوهدشتلرستان

-رضا موسویالیگودرزلرستان

قبولنسرین ساالرونددورودلرستان

قبولبهروز توحیدیاندورودلرستان

قبولشیدا رحمتیالشترلرستان

-مریم درزی شیخقائم شهرمازندران

-فاطمه درزیقائم شهرمازندران

-علی اکبرشعیبیقائم شهرمازندران

قبولنیلوفر وحید طالقانیساریمازندران

-حسن فراهانیتنکابنمازندران

قبولعلیرضا فرامرزیچالوسمازندران

قبولاحسان احمدی نژادبابلمازندران

قبولشکوفه انصاریبابلمازندران

-ستار بلبلیاراکمرکزی

-عاطفه دلیانیاراکمرکزی

-حسین شیرزادیبندرعباسهرمزگان

قبولمحمد رضا پارسیان ایرانیبندرعباسهرمزگان

قبولکامران اژدریبندرعباسهرمزگان

-علی شیخی بستکهرمزگان



-ناهید محمد احمدیبستکهرمزگان

-مریم محمدیبستکهرمزگان

-آرزو جهاندیده بستکهرمزگان

-سمیه پوریوسفبستکهرمزگان

-مریم حیدریبستکهرمزگان

قبولمریم شیرعلیمالیرهمدان

-محمد جامه بزرگتویسرکانهمدان

-میثم خادمیتویسرکانهمدان

-اشرف بختیاریتویسرکانهمدان

-هانا محمدی سمانهمدانهمدان

قبولسیما قادریهمدانهمدان

-زهره صدرهمدانهمدان

-وحیده رجبی شادیانهمدانهمدان

-سیده فاطمه حسینی سیرهمدانهمدان

قبولمحمودرضا کرمعلیاسدآبادهمدان

-محمد حسن ملکیاسدآبادهمدان

-بی بی صغری اقبالی زارجیزدیزد

-مهدیه رنجبریزدیزد

-مرضیه میرجمالییزدیزد

قبولمرضیه کفیرییزدیزد

-حمید رضا دهقان بنارکیزدیزد

-مریم پورحاجی شیرازیابرکوهیزد

قبولحسن دهقانیمیبدیزد

قبولمحمدرضا رحمتیمیبدیزد

قبولمحدثه زارعیمیبدیزد

قبولمهدیه زارعی بیدکیمهریزیزد

-حسین دهقانیخاتمیزد

قبولحسین چاه مورتینیخاتمیزد


