
نتایجنام پدرمحل صدورنام خانوادگی، به ترتیب الفبانامشعبهاستان

18عسگراردبیلتموکافشیننمیناردبیل

19عبادالهاردبیلعلی نژادنیلوفر نمیناردبیل

17جهانگیرآبادهاحمدیانسیهاصفهاناصفهان

15محمد علیاصفهانپوربافرانیسارااصفهاناصفهان

16عبدالوهابآبادانحدیدیمحمداصفهاناصفهان

16محمداصفهانحسینیمهسا ساداتاصفهاناصفهان

16محمداصفهاندهقانیمریماصفهاناصفهان

14غالمرضااصفهانشجاع پورنازنین زهرااصفهاناصفهان

15--صادقی زادهاحمداصفهاناصفهان

16مجیدتهرانکوپاییالنازاصفهاناصفهان

17اسماعیلاصفهانموسویانسیهاصفهاناصفهان

15حسینعلیاصفهاننریمانیسپهراصفهاناصفهان

17محمد علیاصفهاننوروزیاناعظماصفهاناصفهان

14محمدرضاخوانساراکبریمحدثهخوانساراصفهان

14هوشنگخوانسارخسرویفاطمهخوانساراصفهان

14اصغرخوانسارنوروزینگارخوانساراصفهان

14حسینخمینیشهرامان الهیمحبوبهخمینی شهراصفهان

17عبدالهاصفهانحاجی هاشمیفرزانهخمینی شهراصفهان
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17کریماصفهانرضاییفاطمهخمینی شهراصفهان

16صفرعلیخمینیشهرزاوالنمهینخمینی شهراصفهان

15رمضانعلیاصفهانصادقیفاطمهخمینی شهراصفهان

18جعفرشیرازملکمریمخمینی شهراصفهان

16اسدالهاصفهانمومنیسمیهخمینی شهراصفهان

14علیرضاخمینیشهرباقریکریمخمینی شهراصفهان

14اکبرخمینیشهرحاجیانیونسخمینی شهراصفهان

15عبدالحسینخمینیشهرشاهینمحمد سجادخمینی شهراصفهان

15عبدالرحیماصفهانعلی باباییحبیب الهخمینی شهراصفهان

14سیدمرتضیاصفهانموسویسید محمدخمینی شهراصفهان

16منوچهرماهشهرافضلیماهرخشاهین شهراصفهان

16حمیدماهشهرشریفیبهاره شاهین شهراصفهان

14عبدالرضااصفهانقاسمیمهرآئین شاهین شهراصفهان

14مهدیشهرضااسحاقیمائده ساداتشهرضااصفهان

14محسنشهرضاباباربیعمهدیشهرضااصفهان

16محمدعلیشهرضاطریقیفائزهشهرضااصفهان

15ذبیح الهشهرضامکارمی اسفرجانیفروغشهرضااصفهان

19حسنکاشاناسماعیل زادهمهدی کاشاناصفهان

18عباسکاشان       اعلمعادلهکاشاناصفهان

16احسانکاشان    بدیعیملیحه کاشاناصفهان

16غالمحسینکاشانپیشتازمحمد جوادکاشاناصفهان

16مرتضیکاشاندقیقی کاشانیانمریم کاشاناصفهان

15مهدیکاشانعظیمیزهرا کاشاناصفهان



17امیر حسینکاشانمحبی نسبزهرا کاشاناصفهان

17علی اکبرکاشانمومنی راوندینرجس کاشاناصفهان

16غالم رضاکاشاننجیبناصرکاشاناصفهان

14علیرضاکاشاننوروزی راداحسان کاشاناصفهان

15محمدبادرودوارستهطاهرهکاشاناصفهان

14مهردادشهرضاایرجی شیرین مبارکهاصفهان

15اسالممبارکهصفری محمد مهدیمبارکهاصفهان

14همایونمبارکهعباسینرجسمبارکهاصفهان

14اسماعیلمبارکهفروغیملیکامبارکهاصفهان

15مظاهرمبارکهکریمی زهرامبارکهاصفهان

15حسنمبارکهمهدویپریسامبارکهاصفهان

14علیرضامبارکهمحبیفاطمهمبارکهاصفهان

15علی اصغرلنجانملتزهرامبارکهاصفهان

15علی اصغرلنجانملتلیالمبارکهاصفهان

14خدادادمبارکهناظریانمهرانه مبارکهاصفهان

20احمدتهرانابراهیمیمجید کرجالبرز

18مهدیسوادکوهاسدی ملردیشکیباکرجالبرز

15سیدتقیتهرانجعفریسیده فاطمهکرجالبرز

16محمدعلیرودسرجعفری لگموجمریمکرجالبرز

19علی اصغرکرجچاره سازمحبوبه کرجالبرز

16بهنامکرجحبیبیانمهساکرجالبرز

18داودتهرانخانعلیتیناکرجالبرز

19اسدالهتهراندمرچلیسمیه کرجالبرز

19ابوالحسنهمدانرستمیمحمدکرجالبرز



16ذبیح الهتهرانرضاییبهمن کرجالبرز

16کامرانتهرانرضوانیفاطمه کرجالبرز

16عبدالحمیداهواززادگانسپهر کرجالبرز

15ابوالفضلتهرانزارعمعصومه کرجالبرز

14محمدعلییزدصادقیانعلی اکبرکرجالبرز

14محمدجوادتهرانصیادیساراکرجالبرز

16زین العابدینتبریزعبدالرحیمیمکرمه کرجالبرز

18نبیالیگودرزفرهمندیشهاب الدینکرجالبرز

18یزدانکرجکورانیرامینکرجالبرز

16پاشاکرجمرادیفاطمهکرجالبرز

17محمدتهرانناطریانفاطمهکرجالبرز

18سیدرضاکرجنوراللهیسید محمد علی کرجالبرز

17نوذرکرمانشاهوفاییآزادهکرجالبرز

16محمدتهرانیردان پناه مقدمشیواکرجالبرز

17محمدرامسریوسفی فردریحانهکرجالبرز

16مرادحسینابوالفتحیعلیکرجالبرز

15ابراهیمکرجآخوندیعارفهکرجالبرز

15علیکرجاقبال زاده فردملیکاکرجالبرز

16یوسفامیری نژادمناکرجالبرز

17یداهللشمیرانبیاتسهیالکرجالبرز

14نصرت الهتهرانجمالیناصرکرجالبرز

14علی محمدکرجحاجی حسینی رنانیمرضیهکرجالبرز

15سید حمیدبندرعباسحائریسیدعلیکرجالبرز

16ناصرحسن زاده گشایشالیاسکرجالبرز

17شجاع الدینحسنیمریمکرجالبرز

15حاج علیحق گوسیمینکرجالبرز



17صادقدهقانیمنصورکرجالبرز

15علی محمدکرجروستاییحدیثهکرجالبرز

15علی محمدکرجروستاییزهرهکرجالبرز

16احمدزرگرساراکرجالبرز

17حامدکرجشاکریعلیکرجالبرز

16محمدعلیکرجعبداللهیدیناکرجالبرز

15محمدعلیکرجعبداللهیساراکرجالبرز

16محمدفرزیغالمعباسکرجالبرز

18فتح الهقبادی پورعلیرضاکرجالبرز

16عبدالوهابمالکیزهراکرجالبرز

14مهدیتهرانمشایخیهستیکرجالبرز

15سید فتح الهدشستانموسوی برازجانیسیده ناهیدکرجالبرز

14سید مجتبیتهرانموسوی منشآیالرساداتکرجالبرز

15عباستهراننیازخانیاعظمکرجالبرز

16مصیبوحیدیزهراکرجالبرز

14ابوالفضلساوجبالغتوده زارعمانیساوجبالغالبرز

15جوادکرجخداییمحمدساوجبالغالبرز

17نعمت الهساوجبالغعباس پورسمیراساوجبالغالبرز

18داوودکرجمعدنکنسمیهساوجبالغالبرز

20جمشیدتهران       باباییبنت الهدیفردیسالبرز

20محمدرشت     پور بخشآرش فردیسالبرز

16حسنکرجدهنو خلجیعباس فردیسالبرز

18محمد علیقزوین رضاییفاطمه فردیسالبرز

17غالمعلیتهرانشعفی زادهزهرا فردیسالبرز

15محمدتهرانصالحیسینافردیسالبرز

15کریمکرجکاظمیانفاطمه فردیسالبرز



17مجیدکرجکاظمیمحمد مهدیفردیسالبرز

16احمدکرجکاظمیامیرفردیسالبرز

16قاسمبروجردمعظمی گودرزیعلیفردیسالبرز

18مهراناهواز محجوبترگلفردیسالبرز

15احدهشتگردبهادریفاطمهنظرآبادالبرز

18علیتهرانرادپوررقیهنظرآبادالبرز

15جاللهشتگردقاسمیرقیهنظرآبادالبرز

17جاللهشتگردقاسمیفاطمهنظرآبادالبرز

17سیروسهشتگردگودرزیعرشیانظرآبادالبرز

16غالمرضاتهراننصیریفرزامنظرآبادالبرز

15حیدرفنالنداالسعدندی دبیامارات

16کریمالرستانزینلی کلثومدبیامارات

18علی بازمرودشتنصیریسعیده ایالمایالم

16نیازعلیایالمفرجیمحمدحسنایالمایالم

16سید حبیب اله1حوزه مجیدیانسیده زهرهایالمایالم

14محسنایالمداودیساراایالمایالم

15علیبدرهمحمدیعلیرضابدرهایالم

14نوربخشبدرهکریمیشایان بدرهایالم

17فارسبدرهغالمیفردین بدرهایالم

14ایرجابدانانبارانیدانیالآبدانانایالم

14حجتآبدانانمرادخانیپارساآبدانانایالم

15علیآبدانانمرادخانیسبحانآبدانانایالم

14یعقوبآبدانانمرادخانیکاوهآبدانانایالم

18علی-آقامحمدییحییآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی



14محمود-حاتمیمرضیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

19جعفر-حسن زادهبیوکآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

19شفیع-میرزاییاحمدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

19علی-میرزاییمهدیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18یونستبریزاباذری سنگستانفرزینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20حسینشبستراسکندرلیلیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16اسرافیلتبریزاسماعیل زادهجاللآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18آقاباالهادیشهرامینیاصلیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14سلطانعلیتبریزاوجاق زادهعلیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20علیاسکوباغبانی دیزجیحسنآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17رضاتبریزجعفریطالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20قربانعلیهشترودجاللیانامینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

19قادرتبریزجمهوری سرخهمنصورآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

19محمدحسنتبریزحسن زاده بهروزماهرخآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18حسیناسکوحسنیمعصومهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17ابراهیمتبریزحسنی لرزهراآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20اصغرتبریزخدائی الوارلیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18داودتهراندانشمندپورسیمینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20جعفرآذرشهردیزج چراغیرقیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

19حسینتبریزسلطانیحمیدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16سعیدشبسترشفیعی خانهمحمدحسینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15صمدتبریزشمس علیزادهملیکاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16اژدرتهرانصادقی رازلیقیشبنمآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی



16رضی الدینتبریزفیض حسینیسیده زهراآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16علیتبریزقائم آذرهماآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18محرمعلیتبریزقلی پورشهالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

19سیدفرهادتبریزمبینسولمازآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17علیتبریزمعمار کوچه باغاسماعیلآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18زین العابدینتبریزهمدانلوالههآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17مجیدسرابتفکریندا آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17رحیمسرابجوادیفرانک آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18لطف الهسرابعلی پورمهدی آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20ابراهیم خلیلشبسترحق گونازیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17قربانعلیتبریزبختیاریمهتاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16بهروزشبسترنجاتی شندیمحمد تقیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17مصیبسلماساعیانبهمن آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16ابوالفضلتسوجخلفیحسن آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18قدرتتبریزعطاریعلی آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17حسنشبستررشیدیانسعیدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20جعفرصادقشبسترامیدوارلیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15محمدعلیملکاناقتدارزادهمحمدرضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14محسنملکانبشارتی حانیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14مصطفیبوکانجواهریطاها آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16محمدحسنملکانرضائی فرسعیدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14مصطفیملکانزینالیمهدیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15قربانعلیملکانزینالیمجتبیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی



15ایوبملکانشبانیعلی اکبرآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14رضاملکانفرهنگیاکبرآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14صمدملکانفرهنگیحسینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20علیبنابمحمدیانرضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15اردشیرمراغهنریمانپورپریساآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14علیرضابنابیعقوبیکیمیاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17حسنمیانهخردمندنیالیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17صفرمیانهانگوتیشهرامآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

20علیمیانهنوروزیفریدونآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15محمدشاهین دژکاظمی زاد حیدرباغیعلیرضامیاندوآبآذربایجان غربی

19حمیدمیاندوآبصمدی زنجیر آباد رویامیاندوآبآذربایجان غربی

15طاهرارومیهسلیمان زادهامیررضامیاندوآبآذربایجان غربی

14جمالاورمیهبحــریمهـال ارومیهآذربایجان غربی

14محسنسلماسپوررجـبی سما ارومیهآذربایجان غربی

16عبدالهسقزخضـریکوثـرارومیهآذربایجان غربی

17فریدونسردشتآقائـیآروین ارومیهآذربایجان غربی

18میر حسینخویمجــاور آیـدا ارومیهآذربایجان غربی

17نورالدیناورمیهمحمد علیزادهتوحید ارومیهآذربایجان غربی

18ابراهیمسقزاحمدیانآمنهبوکانآذربایجان غربی

19فیروزسقزبابا میریسحر بوکانآذربایجان غربی

18محمدبوکاندوبرااسرینبوکانآذربایجان غربی

19کمالبوکانصوفی حسینینرمین بوکانآذربایجان غربی

19مسعودبوکانقادرزادهسیمینبوکانآذربایجان غربی



19محمودبوکانمرادیهادیبوکانآذربایجان غربی

18   عثمان پیرانشهر      ابوبکریاحد  پیرانشهرآذربایجان غربی

16   رحیم    نقده حسینی مقدسیمریم پیرانشهرآذربایجان غربی

14    طیب پیرانشهر       مدرسیسروش پیرانشهرآذربایجان غربی

17غالمعلیتکابچراغیمحمد امینتکابآذربایجان غربی

18ناصرتکابراکعیمحمد امیرتکابآذربایجان غربی

17مطلبتکابرستمیشایان تکابآذربایجان غربی

17غیبعلیتکابسماییامیرحسینتکابآذربایجان غربی

17طاهرتکابشافعیمحمد محسنتکابآذربایجان غربی

15یعقوبتکابصالحیاشکانتکابآذربایجان غربی

17صادقتکابصبوریمهدی تکابآذربایجان غربی

16محمدعلیتکابمحبوبیعلیرضاتکابآذربایجان غربی

15جوادتکابمردیمحمد باقر تکابآذربایجان غربی

16محمدعلیتکابمقصودیابوالفضل تکابآذربایجان غربی

18رسول سلماسبهرامیفاطمه یسناسلماسآذربایجان غربی

16بابکسلماسخاصه خانعرفانسلماسآذربایجان غربی

18مجیدسلماسکیمیامحمد امینسلماسآذربایجان غربی

16علیسلماسمهدیزادهمهدی سلماسآذربایجان غربی

19امامعلیچالدراننجفیابراهیم سلماسآذربایجان غربی

17سجادشاهین دژبابائیمحمد امینشاهین دژآذربایجان غربی

17شمس الدینپلدشتاسکندریمعصومهماکوآذربایجان غربی

16مقصودماکومحسن نژادفریباماکوآذربایجان غربی

15اروجماکوحسن نژادساالرماکوآذربایجان غربی



16صادقماکوحسین پورعباسماکوآذربایجان غربی

15   انور  مهاباد   حسین زادهمحمدمهابادآذربایجان غربی

16غالمعلیبوشهرافراسنفاطمهاهرم تنگستانبوشهر

14علیرضاتنگستاناحمدزادهمژگان برازجانبوشهر

16مرتضیبرازجانجاویدنیامرضیه برازجانبوشهر

19مرادبرازجانسعدآبادیزینب برازجانبوشهر

20قهرماندشتیشریفی بهلولیفرهاد برازجانبوشهر

18حسینبرازجانابراهیمیجمالبوشهربوشهر

16صیف اهللاهوازصفاییزهرابوشهربوشهر

20حسینبوشهرضرارهاکبربوشهربوشهر

16سیدعلیتنگستانهاشمیفرزانه ساداتبوشهربوشهر

16محمددیراندرزکیانوشدیربوشهر

18عطافیروزآبادجاودانمرضیهکنگانبوشهر

20حسین گناوهکشاورزرسول گناوهبوشهر

17عبدالنبیدیلمبشیردیلمیصادقبندردیلمبوشهر

17محمدجم برقیزینبجمبوشهر

17محمودالمردبهزادینرگسجمبوشهر

15عبدالهجمپرهیزکارمحمد جمبوشهر

15عبدالهجمپرهیزکارعلی جمبوشهر

17بهیارجمچمن پیرامهدی جمبوشهر

16اکبرمهرجمالیجوادجمبوشهر

17حسنجممظفری زهراجمبوشهر

17قاسمکرمانمحمدی نسبسمانه جمبوشهر



15عبدالحسینجمعباسیامیررضا جمبوشهر

17عباسعلیجمعباسیعبدالحسین جمبوشهر

18حیدردشتیابراهیمیفریبادشتیبوشهر

15ابراهیمبوشهرشاکری مطلقاهورادشتیبوشهر

15حسیندشتیرحیمی فرارسالندشتیبوشهر

15حسندشتیفقیهامیررضادشتیبوشهر

17خدارحمدشتیکللی خورموجیاسالمدشتیبوشهر

14علیتهراناحمدیامیرمهدیاسالمشهرتهران

16خدمتعلیتهرانبابائیعلیاسالمشهرتهران

-احمدبابلپاشایمهدیاسالمشهرتهران

14مصیبسرابثابتیشیریناسالمشهرتهران

15سیدمهدیتهرانحسینینگیناسالمشهرتهران

14ناصرتهرانخسرویمعصومهاسالمشهرتهران

16یوسفتهرانسیفینیلوفراسالمشهرتهران

-علیتهرانطهماسبیمسعوداسالمشهرتهران

16محسنتهرانعباس بگلوتینااسالمشهرتهران

15داداشتهرانعلی نژادمیالداسالمشهرتهران

14شعبانبهارقربانی سپهرناصراسالمشهرتهران

14ذکرالهتهرانکریمییساسالمشهرتهران

15سیدزین العابدینتهرانکالنترینرجساسالمشهرتهران

14صفدررباط کریممروتیمینااسالمشهرتهران

14مرتضیتهرانمالییریحانهاسالمشهرتهران

14خلیلتهراننوریسیاوشاسالمشهرتهران



17محمد ناصرمشهدنیکونام منفردحانیهاندیشهتهران

-عبدالهتهرانتیمور زاده مقریعلیپیشواتهران

15فالمرزاردستانحاجی حسینی سفیدهجعفرپیشواتهران

14سلطانعلیورامینخاکسار دولت خانهرضاپیشواتهران

15رمضانعلیشمیرانآسالساحلتهران بزرگتهران

14کیخسروتهرانآقایی جوبنیزهراتهران بزرگتهران

16محمودتهرانابراهیمیمهریتهران بزرگتهران

14علی اصغرتهرانابراهیمی زمانیمهدیهتهران بزرگتهران

14یدالهورامینابراهیمی همپازهراتهران بزرگتهران

14محرمتهراناحمدزاده علیشاهآذرتهران بزرگتهران

14نعمتتهراناحمدیمریمتهران بزرگتهران

16احمدتهراناحمدی طباطبائیفائزه ساداتتهران بزرگتهران

15امیرعباستهراناختراعیامیرحسینتهران بزرگتهران

14غالمعلیاصفهاناستکیالههتهران بزرگتهران

14احسانتهراناسدزادهآنوشاتهران بزرگتهران

15مظفرتاکستاناسکندریسهیالتهران بزرگتهران

14ناصرتهراناصغریالهامتهران بزرگتهران

15محمدتهراناصفهانیانعطیهتهران بزرگتهران

15رحمت الهسیرجانافتخاریحمیدهتهران بزرگتهران

16حسنتهراناکبریسمانهتهران بزرگتهران

15دوست محمدمشهداکبری فرحانیمریمتهران بزرگتهران

16مصطفیتهرانایرانیمهساتهران بزرگتهران

17جاللپارس آباد مغانباباوند گبلورقیهتهران بزرگتهران



15مهدیتهرانبرنج کارکیاناتهران بزرگتهران

15ناصرتبریزبقائی راوریکورشتهران بزرگتهران

17حسنقمبنی رضی مطلقنفیسهتهران بزرگتهران

14بهروزتهرانبیونیبهشادتهران بزرگتهران

14علیرضاتهرانپامریحانهتهران بزرگتهران

15محمودتهرانپرهیزکار مزینانیشیرینتهران بزرگتهران

15علی اکبرتهرانپناهحسنتهران بزرگتهران

15محمودتهرانتوکلیفرزانهتهران بزرگتهران

15باقرتهرانجاللی کشگیمهدیتهران بزرگتهران

15علیآبادانجاللی نژادساراتهران بزرگتهران

15اشرفتهرانجواهرزادهآرزوتهران بزرگتهران

15فتاحیتهرانجوزیفرامرزتهران بزرگتهران

14حسینتهرانحاجی آقا کاروانمریمتهران بزرگتهران

16غالمرضاتهرانحبیبینگارتهران بزرگتهران

14ماشاءالهتهرانحسین خانییوسفتهران بزرگتهران

14محسنتهرانحسین نیامحمدحسینتهران بزرگتهران

16جاللتهرانحسینیافشینتهران بزرگتهران

15سیدحسنتهرانحسینیسیدحسینتهران بزرگتهران

14سیدهاشمآملحسینیسیدرضاتهران بزرگتهران

15جالل الدینتهرانحسینیسیدعرفانتهران بزرگتهران

16محمدرضااصفهانحقانیزینبتهران بزرگتهران

14حیدرتهرانحکیم زاده خوئیفریباتهران بزرگتهران

14محمدباقرتهرانحمیدیمعصومهتهران بزرگتهران



14شعبانتهرانحیدرینرگستهران بزرگتهران

14علی اکبردارابخرم دلحسام الدینتهران بزرگتهران

14محمدرضاتهرانخسروجردیزهراتهران بزرگتهران

14علیتهرانخسروزادهمریمتهران بزرگتهران

16داودتهرانخطیبیمریمتهران بزرگتهران

14مهدیتهرانخلیلی پورمژگانتهران بزرگتهران

15حمزه علیقزوینخمسه پورمحمدحسینتهران بزرگتهران

19حجت الهکرجخوشه گیرمرضیهتهران بزرگتهران

15اکبرتهرانداورزنیرضاتهران بزرگتهران

14احمدرضاتهرانداورزنیفرشتهتهران بزرگتهران

15علی اصغرتهرانداورزنیمحمدسجادتهران بزرگتهران

16اسمعلیتهراندرویشوندمحمدتهران بزرگتهران

14اصغرتهراندست نشاننسترنتهران بزرگتهران

16محمدرضاتهراندهقانیاعظمتهران بزرگتهران

14رحیمتهرانرئیسیگلزارتهران بزرگتهران

15حجت علیتهرانراعیپریساتهران بزرگتهران

14طاهرتهرانرحمانیاسماتهران بزرگتهران

14محمدتهرانرحیمیراضیهتهران بزرگتهران

16اسمعیلتهرانرحیمیزینبتهران بزرگتهران

14حجت الهریرستگارنیامحمدحسینتهران بزرگتهران

14فغفورتهرانرستم زادکلثومتهران بزرگتهران

14علی اصغرتهرانرضائیمرصعتهران بزرگتهران

15رمضاناصفهانرضائیمریمتهران بزرگتهران



14محمدحسینتهرانرضائیان بزازمریمتهران بزرگتهران

17مرتضیتهرانرضاسلطانینادیاتهران بزرگتهران

14عادلتهرانرضاییفاطمهتهران بزرگتهران

15حسنتهرانرنجبرزاده دیبازرامیرتهران بزرگتهران

15علیتهرانرنجبریانسعیدتهران بزرگتهران

15بهمنتهرانرهگذرفاطمهتهران بزرگتهران

15جعفرتهرانزینلوسعیدهتهران بزرگتهران

16مهدیتهرانساطع بیدگلیسعیدهتهران بزرگتهران

16مهدیمشهدسعیدی رضویهاشمتهران بزرگتهران

14محمدرضاتهرانسلطانیعرفانتهران بزرگتهران

14محمدعلیتهرانسلطانی دانامهدیتهران بزرگتهران

15میرزامرادهمدانسهامیسعیدتهران بزرگتهران

15میریوسفتهرانسیدشمسسیدداوودتهران بزرگتهران

15محمدرضااراکشاه صنماعظمتهران بزرگتهران

17مصطفیتهرانشایستهمحبوبهتهران بزرگتهران

15حبیب الهتهرانشریفی فردنداتهران بزرگتهران

16محمدتهرانشریفی مجدآرزوتهران بزرگتهران

14غالمحسنتهرانشعاریاحسانتهران بزرگتهران

16محمداصفهانشعبانی وندادهحسینتهران بزرگتهران

16سعیدتهرانشمعدانیپگاهتهران بزرگتهران

15غفارتهرانشهبازیحسینتهران بزرگتهران

15محمودتهرانشهبازیانزینبتهران بزرگتهران

14امیرورامینشهریاریانساراتهران بزرگتهران



19محمدتقیمینودشتشهمرادیحمیدرضاتهران بزرگتهران

18مرادعلیتهرانشیخمصطفیتهران بزرگتهران

14علی کرمورامینشیرکوندفاطمهتهران بزرگتهران

15جوادشیرازشیعه زادهشیواتهران بزرگتهران

18حسینتهرانحسن پورضحیتهران بزرگتهران

16الیاستهرانصادقیداریوشتهران بزرگتهران

17حمیدمشکین شهرصحت منداهل مویلمحبوبتهران بزرگتهران

18قربانعلیتهرانصفائیرضوانتهران بزرگتهران

16محمدتهرانصفاریسمانهتهران بزرگتهران

14احمدتهرانصفریسرونازتهران بزرگتهران

17غالمرضاتهرانصفریسهیالتهران بزرگتهران

16غالمرضاتهرانصیادیزهرهتهران بزرگتهران

15قنبرتهرانطالقانی سیدآبادیپروینتهران بزرگتهران

18رضاتهرانطاهری حسین آبادیمحمدمهدیتهران بزرگتهران

15حافظکرجطهمورثیعلیتهران بزرگتهران

16محمدتهرانعبادیایوبتهران بزرگتهران

18حبیبتهرانعباسیفرزانهتهران بزرگتهران

14محمدعلیشمیرانعباسیانصفوراتهران بزرگتهران

16محمودتهرانعجمفرزانهتهران بزرگتهران

14حسنتهرانعلی پورموناتهران بزرگتهران

14محمدتهرانغالم نژادفاطمهتهران بزرگتهران

16محسنتهرانغالمیزهراتهران بزرگتهران

17ابراهیممرندفائقمحسنتهران بزرگتهران



17حسینشمیرانفاخرمنشپریاتهران بزرگتهران

-فرشیدتهرانفرحیمیناتهران بزرگتهران

14محمدتهرانفرخانیمهدیتهران بزرگتهران

18محمدتهرانفروزانکیامصطفیتهران بزرگتهران

14همایونتهرانفرهی رادریحانهتهران بزرگتهران

15ابوالحسنتهرانفضلعلیزهراتهران بزرگتهران

16فاضلگرمسارفالحزهراتهران بزرگتهران

15مهدیتهرانفالح دوستمنیرهتهران بزرگتهران

16سیدصالحتهرانقاضیسیدعلیتهران بزرگتهران

15محمودتهرانقدرتیمریمتهران بزرگتهران

14علیرضاتهرانقیامهمحمدامینتهران بزرگتهران

16محمدتهرانکاظم حسینیفاطمهتهران بزرگتهران

16سهرابنجف آبادکاظمیاعظمتهران بزرگتهران

14جاللتهرانکبودانیان اردستانیلیاتهران بزرگتهران

15مهدیتهرانکریمیفاطمهتهران بزرگتهران

16محمدتهرانکفاشانامیررضاتهران بزرگتهران

17محمدتهرانکالری درونکالییمنصورهتهران بزرگتهران

-سلطانمیانهکالنترییوسفتهران بزرگتهران

17سعدالهتهرانکلهریپرویزتهران بزرگتهران

16داودتهرانگرجیلیالتهران بزرگتهران

14فرامرزتهرانگل زادهمحسنتهران بزرگتهران

15غالمعلیتهرانگنجعلیمحمدرضاتهران بزرگتهران

16هوشنگتهرانگودرزیمحمدامینتهران بزرگتهران



14عظیم الهتهرانمحمداوغلیرضاتهران بزرگتهران

14محمدحسینبیجارمحمدپورزهراتهران بزرگتهران

17حسنتهرانمحمدخانیمهدیتهران بزرگتهران

16محمدباقرقممحمدی پیاممسعودتهران بزرگتهران

14حسنتهرانمزارئهمجیدتهران بزرگتهران

18رضاتهرانمزیکیمحسنتهران بزرگتهران

14محمدتهرانمطهری نیافهیمهتهران بزرگتهران

14علی اصغرمشهدمعصومی خامنهزهراتهران بزرگتهران

16یعقوبتهرانمقید خمامیفاطمهتهران بزرگتهران

18عباسقائمشهرمواجیوحیدتهران بزرگتهران

16سیدابراهیمقائم شهرموسوی چاشنیفهیمه الساداتتهران بزرگتهران

14عبدالرضابابلمهاجری نژادنگینتهران بزرگتهران

15علیمشهدمهدوی نژادمریمتهران بزرگتهران

-جوادتهرانمیرشاکیعاطفه ساداتتهران بزرگتهران

16ایرجتهراننجفیداودتهران بزرگتهران

16احمدتهراننجیبمژگانتهران بزرگتهران

17جلیلمرندنوروزیمحمدحسینتهران بزرگتهران

15ابوالقاسمسارینوریالمیراتهران بزرگتهران

16بیوکتهراننیک پورفاطمهتهران بزرگتهران

16محمدرضاتهرانوجدانی نیاپریساتهران بزرگتهران

14علی اکبرشمیرانونکیکبریتهران بزرگتهران

17شاپورتهرانهادی پورنسرینتهران بزرگتهران

16ابوالفضلریهمتیاکرمتهران بزرگتهران



15احمدتهرانهنری شعبانیسعیدهتهران بزرگتهران

15کمالتهرانیادگاریحمیدرضاتهران بزرگتهران

15حسینمالیریاریمهدیتهران بزرگتهران

16عباستهرانیکتاسانازتهران بزرگتهران

18مهدیتهرانیوسفساراتهران بزرگتهران

14محمد حسینتهرانآذر افشانمهشاددزاشیب      - تهرانتهران

14احمدتهرانآشوریمونادزاشیب      - تهرانتهران

14غالم حسینتهراناحدیفاطمهدزاشیب      - تهرانتهران

15غالم علیتهراناحمدی خواهشیوادزاشیب      - تهرانتهران

-محمد حسینتهراناربابی وحدتخدیجهدزاشیب      - تهرانتهران

14رضامشهداسدیزهرادزاشیب      - تهرانتهران

14غالم حسینتهراناکرمیایلیادزاشیب      - تهرانتهران

15محمد حسنتبریزبابایی خطیبیابراهیمدزاشیب      - تهرانتهران

15جمشیدتهرانبیرجندیانزهرادزاشیب      - تهرانتهران

15رضاتهرانتکیهمریمدزاشیب      - تهرانتهران

-مسعودتهرانجامیپارمیندزاشیب      - تهرانتهران

14علیرضاکواالالپورچراغلوبردیادزاشیب      - تهرانتهران

14مجتبیتهرانحاجی شفیعیسارادزاشیب      - تهرانتهران

14محمد سعیدتهرانحاجی صفر علیمریمدزاشیب      - تهرانتهران

15محمد حسنقزوینحیدریزهرادزاشیب      - تهرانتهران

-محمد رضاتهرانخان احمدامیرعلیدزاشیب      - تهرانتهران

16یعقوب علیتهرانخواتیحامددزاشیب      - تهرانتهران

14محمد مهدیشیرازدشتیزهرا فتانه دزاشیب      - تهرانتهران



14احمدآبادانذوالقدریآتسادزاشیب      - تهرانتهران

14محمودشمیرانرازقندیسمیهدزاشیب      - تهرانتهران

14عباسعلیتهرانراستیان طهرانینیلوفردزاشیب      - تهرانتهران

15مظفرتهرانرشیدیانفرزانهدزاشیب      - تهرانتهران

14عبدالوهابتهرانرفایی شمالینازنیندزاشیب      - تهرانتهران

-مهدیقمرمضانی مقدمعارفهدزاشیب      - تهرانتهران

15تورجتهرانرنجبر قهوه چی فومنیسحردزاشیب      - تهرانتهران

14محمدتهرانزرگر جواهرینفیسهدزاشیب      - تهرانتهران

14محسنتهرانزرگریانآویژهدزاشیب      - تهرانتهران

17علی اکبراراکساعیاشکان دزاشیب      - تهرانتهران

15عبداهللتهرانسپنجییوسفدزاشیب      - تهرانتهران

-احمدشهریارستودهنیرهدزاشیب      - تهرانتهران

14اردبیلاردبیلسید رحیمیمریمدزاشیب      - تهرانتهران

14محرم علیتهرانشفیعیمعصومهدزاشیب      - تهرانتهران

14غالم حسینقمشیخ علی محمدیمحمد علیدزاشیب      - تهرانتهران

-علیرضاتهرانغزنوی رادآذیندزاشیب      - تهرانتهران

14سید حسنتهرانفاطمیانسید علیدزاشیب      - تهرانتهران

14محمد رضاتهرانفخارپرنددزاشیب      - تهرانتهران

16ذبیح اهللتهرانفیروزیمجیددزاشیب      - تهرانتهران

14مجیدساریقرائتیمریمدزاشیب      - تهرانتهران

-علیتهرانقراییآمیتیسدزاشیب      - تهرانتهران

15محمد علیزاهدانکیخائیمهدیدزاشیب      - تهرانتهران

14امیرتهرانگیویفائزهدزاشیب      - تهرانتهران



16علیآملمحمودزاده اندواریرامیندزاشیب      - تهرانتهران

14حبیب اهللتهرانمزینانیفرشتهدزاشیب      - تهرانتهران

14محمد تقیتهرانمشایخ بید آبادمنادزاشیب      - تهرانتهران

15حسینتهرانمعماری نجف آبادمحسندزاشیب      - تهرانتهران

14غالم رضاتهرانمهرانیآرشدزاشیب      - تهرانتهران

16فرز علیشهر ریمهربانیعباسدزاشیب      - تهرانتهران

14سعیداصفهاننادریاننغمهدزاشیب      - تهرانتهران

15محمدتهراننصر الهیرضادزاشیب      - تهرانتهران

15عروجعلیسربندنعمتیعلیدزاشیب      - تهرانتهران

14زماناهوازنفیسیهستیدزاشیب      - تهرانتهران

14عبدالرضاکرمانشاهنمازیگلنازدزاشیب      - تهرانتهران

16محمد علیشمیراننوروزی فروفادزاشیب      - تهرانتهران

15عباسعلیتهرانواسعیمحسندزاشیب      - تهرانتهران

16عباسعلیشمیرانولی زادهطنازدزاشیب      - تهرانتهران

16ایرجشمیراناتولیانیمعصومهدزاشیب      - تهرانتهران

14آقا سید علیکاشانهاشمیانرعنادزاشیب      - تهرانتهران

14مصطفیرباط کریمترابیحسنمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

-ودودرباط کریمجزایریمبینمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14اسداسالمشهردرخشانمحمدمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

-بهمنتهران جنوبرحمانیامیرحسینمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14جوادرشوندامیرمحمدمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14جعفرگلستانرنجبراحمدرضامتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14کمالسرابروحیمحمدرضامتفرقه  - تهران مرکزیتهران



14شکرتهران زمانیامیدمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14اسمعیلسحرخیزمحمدرضامتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14اسحقتهرانصالحیپیمانمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14علیکرجفرج زادهمهرشادمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14سیدخلیلرباط کریمقاسمی نرادسیدعلیمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

-علیرباط کریمقلی زادهابوالفضلمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14احمدلکرضامتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14اسماعیلتهرانهرازیزینبمتفرقه  - تهران مرکزیتهران

14...فضل ااسالمشهرامیراصالنیآمنهرباط کریمتهران

14احمدهمداناحمدی جنتمهدیشمیراناتتهران

14هادیاقتداریمائدهشمیراناتتهران

15نادرمالیردلفانیمیتراشمیراناتتهران

15علیرضاپاکدشترضاییکبریشمیراناتتهران

15قاسمتهرانمحمدییسناشمیراناتتهران

14علیتهرانحاج کاظمیفاطمهشهرریتهران

14علیریرضایی کیامهالشهرریتهران

14محمداصفهانسالمتیانصدفشهرریتهران

14غالمرضاریسماویانمریم شهرریتهران

14اصغرسربندسهرابیداودشهرریتهران

15عبدالرضاشمیرانصداقتمهشیدشهرریتهران

15محمدریعلی گودرزیعلیشهرریتهران

-مصطفیشمیرانفرجیامیرمحمدشهرریتهران

15علیریکمالیحسینعلیشهرریتهران



14محمدریکیماسیاعظمشهرریتهران

14رضاتهرانمختاریعلیشهرریتهران

15جوادریمصطفاییامیرحسینشهرریتهران

14فرامرزریمیرآخورلیپروانهشهرریتهران

15صمدشمیرانمیرآخورلیزهراشهرریتهران

16رحت الهشهریارآهونفاطمهشهرقدستهران

16صفت الهتهرانافالکیحسنشهرقدستهران

-محمدرضاتهرانبیدگلیانایلیاشهرقدستهران

14شنبهفریدون شهرحسامیسجادشهرقدستهران

17محبعلیتکابحضرتیپرویزشهرقدستهران

-شهرامتهرانفرهنگیانرادمانشهرقدستهران

15رضاتهرانگودرزیراضیهشهرقدستهران

14محمدرضاتهرانمسرورعلی اصغرشهرقدستهران

14بهروزتهرانمیارکیانیحسینشهرقدستهران

15صالحخلخالهاشم زادهجمال الدین شهرقدستهران

15حسینتهران جریرهزهراشهریارتهران

14حمیدشهریارحبیبیزهراشهریارتهران

16محمودمیانهحق ویردیمسعود شهریارتهران

17یوسفبابلخلجصادق شهریارتهران

-رضا_دالوریمحمدشهریارتهران

14قدرتکرجشکریزهراشهریارتهران

17جوادخلخالصادقلوفاطمه شهریارتهران

15...سیف اتهران صادقیمحمدحسینشهریارتهران



14عباسکرجعزیز الهیسمیهشهریارتهران

14محمدرضاگلپایگانعطاییفاطمه شهریارتهران

17محمدرضاالیگودرزعیسیوندحسینشهریارتهران

14حبیبشهریارقربانیمحمدامینشهریارتهران

14میرداودتهران قریشیفاطمه شهریارتهران

14رضاکرجمحمدزادهفرزینشهریارتهران

14سیدحسینشهریارهاشمی نژادسیدمعصومهشهریارتهران

14عبدالرضاتهرانهداوندهداشهریارتهران

15محمدهادیتهران یمینیآزادهشهریارتهران

15علیرضادماونداسفندیارغالمعلی فیروزکوهتهران

15حسنفیروزکوهپاکاکبرفیروزکوهتهران

14محمدتهرانعصاریرضافیروزکوهتهران

16عباسشمیرانآقاجانیمحمدصدراواحد انقالبتهران

14محمدعلیتهرانابوذرخانیاحمدواحد انقالبتهران

15عباستهراناربابمحمد حسین واحد انقالبتهران

15ابوالحسنتهرانانتظارینرگسواحد انقالبتهران

14حیدرکرمانشاهپاکدامنمریمواحد انقالبتهران

14محمد حسنتهرانپایدارمحمدرضاواحد انقالبتهران

16رحمت الهتهرانحاجی بیگیاعظم واحد انقالبتهران

14یدالهقلهک حسنینسرینواحد انقالبتهران

14سیدجوادقمحسینیسید محمد حسینواحد انقالبتهران

14درویش علیتهرانحیدریفرزانه واحد انقالبتهران

14محمدقائم شهرحیدریهادی واحد انقالبتهران



14علیتهرانخزرثریاواحد انقالبتهران

15علیرشتخورگامیکتایون واحد انقالبتهران

15غالمحسینسبزه واردلبریسیماواحد انقالبتهران

15منوچهرتهرانذاکریگلناز واحد انقالبتهران

14محمدتهرانرحیمیفریدون واحد انقالبتهران

14حمیدتهرانرضاییفروغ واحد انقالبتهران

16عبدالحسیناصفهانرفیعیعلیرضا واحد انقالبتهران

15یوسفلنگرودرهبرعلیواحد انقالبتهران

14سید محمدمشهدساقیسید حسن واحد انقالبتهران

15تورجتهرانطوسیمهدیواحد انقالبتهران

14حمیدرضاتهرانقنبرییاسمین واحد انقالبتهران

16ابوالقاسمتهرانگنجی دلشادعلیرضا واحد انقالبتهران

19حسینتهرانمحمد حسین زاده محسن واحد انقالبتهران

15امیرتهرانمرویفرشته واحد انقالبتهران

15سید محسنقزوینمیررحیمیسید علیرضاواحد انقالبتهران

15سید محسنقزوینمیررحیمیسید محمدرضاواحد انقالبتهران

17ابوالفتحتهرانمیریمحمد حسنواحد انقالبتهران

14پاکدشتتهراننصراللهیمصطفیواحد انقالبتهران

17علی اصغرتهرانواشقانی فرهانیعلیرضا واحد انقالبتهران

16شهریارتهرانواالمهرامیرمصطفیواحد انقالبتهران

15سید محمدسیرجانهاشمیزینبواحد انقالبتهران

14احمدمروستهوشمندمروستیمهوشواحد خوشتهران

14نصرت اهللاراکایبگیایرجواحد رسالتتهران



14محمدتهرانپژوهندهمهدیواحد رسالتتهران

15سیدمسعودکرمانشاهحسینیسیدعلیواحد رسالتتهران

15سیدمعین الهخرم آبادحیات الغیبسیده مریم واحد رسالتتهران

14امراهللصدوقدهقانیمرضیهواحد رسالتتهران

14حمیدرضاتهرانرحیمیمحمدعلیواحد رسالتتهران

15حسینشمیرانرشیدی خزاقیزهراواحد رسالتتهران

14امیرتهرانزرین پورفرزانواحد رسالتتهران

14مسلمشمیرانسمندیشیرینواحد رسالتتهران

14برزونهاوندسیفجوادواحد رسالتتهران

14محمدتهرانعاقلمژده واحد رسالتتهران

14علی اصغربابلگرجی زادهاعظمواحد رسالتتهران

14حسنعلیتهرانموالئیمهدیواحد رسالتتهران

14علیبروجردنورمحمدعلی آبادیعلیرضاواحد رسالتتهران

14غالمعلیتهرانهمتیانمحمدواحد رسالتتهران

14اسدالهتهرانفریدپناهالهام واحد شرقتهران

-محمدتهرانگرشاسبیسهیال واحد شرقتهران

15محمدعلیتهرانهمتی داویجانیالهام واحد شرقتهران

16کاظمتهرانصادقیسمانهواحد غربتهران

14محمدتهرانطالقانیمهدی واحد غربتهران

15حسنهمدانقربانیشیداواحد غربتهران

15همت الهاهوازمفاخرفخرالزمانواحد غربتهران

15منوچهرتهرانوزیریمهتابواحد غربتهران

15اهلل وردیتهرانوزیرینادیاواحد غربتهران



14احمدتهرانامیرچوپانیسوزانواحد کارونتهران

16یحییفسابهشتی نیامحمد مهدیواحد کارونتهران

-حمیدتهرانپسندیده سکاچایمبیناواحد کارونتهران

14حمیدتهرانپسندیده سکاچایمریمواحد کارونتهران

14محمدابراهیمتهرانجاللیداودواحد کارونتهران

14خلیلبهبهانحدادیانفاطمهواحد کارونتهران

18محمد علیتهراندانشور موساییانوشهواحد کارونتهران

15احمدرفسنجانسعیدی رفسنجانیسولمازواحد کارونتهران

15سید مرتضیتهرانسید ابوالقاسمعشرتواحد کارونتهران

14احمدرضااصفهانصابریطیبهواحد کارونتهران

14ذبیح الهتهرانعرب حاجی آقاامیرواحد کارونتهران

14محمدانزلیفرهتمهشیدواحد کارونتهران

-ضیادالدینتهرانپوشیدهمحمد مهدیورامینتهران

14بهمنورامینعبرتیراحلهورامینتهران

14علیرضاپاکدشتلرنیفرنوش ورامینتهران

14یعقوبکیش مهرپرورسیناجزیره کیشجزیره کیش

16نظرعلیبروجنعالییعبدالحسینجزیره کیشجزیره کیش

16اسماعیلاردلاحمدینرگس شهرکردچهارمحال و بختیاری

15فریبرزشهرکردآردیشصابرشهرکردچهارمحال و بختیاری

14سیدجمالشهرکردآزاده قهفرخیسیده فاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علی محمدشهرکردخدادادیمرضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

18رزاقاصفهاندرخشندهسیده طاهرهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16رحمت الهشهرکردزمانی پورسمیهشهرکردچهارمحال و بختیاری



16خدامرادشهرکردشایستهاکرمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علیفارسانصالحی فردمرضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14حمیدشهرکردغالمی امیدشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علیشهرکردقلعه بیگینداشهرکردچهارمحال و بختیاری

16اصغرشهرکردمبینی دهکردیفاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16حمزه علیشهرکردمحمدیانفاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16فرزادشهرکردموقنپرهامشهرکردچهارمحال و بختیاری

20فیض اهللشهرکردمولوییونسشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علی اکبرشهرکردیوسفیپریساشهرکردچهارمحال و بختیاری

17احمدبروجناخوان طاهریماه منیرشهرکردچهارمحال و بختیاری

17روح اهللبروجناکبری گندمانیاسماعیلشهرکردچهارمحال و بختیاری

18سیداحمدبروجنافضلیمرضیه بیگمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15سید جوادبروجنرضوانیسیده سپیدهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14احمدبروجنمهدوی دهاقانیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

-رضابشرویهحسینی نژاد محبیسینابشرویه   خراسان جنوبی

14حسنبشرویهرمضانیان مقدمعلیبشرویه   خراسان جنوبی

-حسینبشرویهساالریمحمد امین بشرویه   خراسان جنوبی

-علیفردوسزمینیرضابشرویه   خراسان جنوبی

-سید مهدیمشهدطیرانیسید محمد حسینبشرویه   خراسان جنوبی

-محمدفردوسعباسیعلیرضابشرویه   خراسان جنوبی

14رجبعلیسبزوارنیساریعلی اصغربشرویه   خراسان جنوبی

14ارشبیرجندبرآغوشمهنازبیرجندخراسان جنوبی

16محمد حسنبیرجندسیارفردفاطمهبیرجندخراسان جنوبی



16محمد حسینبیرجندعنایتی فرمحمد امیربیرجندخراسان جنوبی

15رضابیرجندعلی آبادیفاطمه بیرجندخراسان جنوبی

19محمد بیرجندقبولمهدیهبیرجندخراسان جنوبی

16علیرضابیرجندکارگر پورمحمد حسینبیرجندخراسان جنوبی

14عبدالرضابیرجندمصلحیپویا بیرجندخراسان جنوبی

15عبدالحسینبیرجندیونسیمحدثه بیرجندخراسان جنوبی

19سیدعلیفردوسجلیلیسید جوادفردوسخراسان جنوبی

17رمضانقایناتسکندریمهدیقائنخراسان جنوبی

15حمیدقایناتمرتضی پوراحمدرضاقائنخراسان جنوبی

19محمدبردسکنساالریعلیبردسکنخراسان رضوی

18عباسعلیتایبادافکن پورحمیدتایبادخراسان رضوی

14علی اصغرجامکاللیمحمد حسین تربت جامخراسان رضوی

18غالمعلیتربت حیدریهآذریانراضیهتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدکاشمرجعفریانمعصومه خلیل آبادخراسان رضوی

17احمدخوافباهوشمحمودخوافخراسان رضوی

14قربانمشهدبرات زادهپرستودرگزخراسان رضوی

14عباس سبزوار آذر مینا فاطمه سبزوارخراسان رضوی

20جواد سبزوار افغانی مقدم ملیکا سبزوارخراسان رضوی

20غالمحسین فردوس اسماعیل زاده محسن سبزوارخراسان رضوی

20محمد ابراهیم سبزوار اله آبادی موسی الرضا سبزوارخراسان رضوی

19علی اکبر قوچان برازنده امین سبزوارخراسان رضوی

18رمضان سبزوار چشمی زهرا سبزوارخراسان رضوی

17هادی سبزوار حاجی شمسایی فائزه سبزوارخراسان رضوی



15حسین سبزوار خاک دوست سینا سبزوارخراسان رضوی

16علی اکبر سبزوار خسروآبادی الهام سبزوارخراسان رضوی

16ابراهیم خواف زنگنه فرزانه سبزوارخراسان رضوی

17علی اصغر سبزوار منتخبی همایون سبزوارخراسان رضوی

16محمود سبزوار محمدی بنفشه سبزوارخراسان رضوی

17علی سبزوار مهرورزیان محمد سبزوارخراسان رضوی

20غالمرضا تویسرکان نوری جواد سبزوارخراسان رضوی

19غالمرضافریمانانبائی فریمانیسعیدهفریمانخراسان رضوی

15علی اکبرفریمانچوپانمحمدفریمانخراسان رضوی

18سیدعبداهللقوچانجعفریسیدحبیبقوچانخراسان رضوی

18قلیقوچانرحیم نیامیناقوچانخراسان رضوی

18محمدرضاقوچانرضوانیطیبه قوچانخراسان رضوی

18محمدحسینقوچانشکسته بنداللهقوچانخراسان رضوی

15غالمرضاقوچانغالمیفاطمهقوچانخراسان رضوی

14جوادکاشمرمنتظریشایانکاشمرخراسان رضوی

17فرامرزکاشمردودیانزهراکاشمرخراسان رضوی

19حسینمشهدحجابی دوممبیناکاشمرخراسان رضوی

15محمدرضاکاشمرنواییمهدیهکاشمرخراسان رضوی

-مهدیکاشمریزدانیمحدثهکاشمرخراسان رضوی

15محمد کاشمرمسرور نعیمینرگسکاشمرخراسان رضوی

16حسینگنابادصدوقیفاطمه گنابادخراسان رضوی

19اسداهللگنابادگنابادیلیلیگنابادخراسان رضوی

17مهدیگنابادیعقوبیامینگنابادخراسان رضوی



17محمداصفهاناکبری قوژدیالههمشهدخراسان رضوی

15محمدرضامشهداخگریامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

18غالمعلینیشابورباغجری نیکوعلیرضامشهدخراسان رضوی

17محمدرضامشهدبرادران هرویلیالمشهدخراسان رضوی

17سید سعیدتربت جامبرومند دانشزهرا مشهدخراسان رضوی

14احمدمشهدبهنام مقدمصفورامشهدخراسان رضوی

17مهدیتربت حیدریهتوسلیانصبورامشهدخراسان رضوی

17محمدباقرمشهدتوسلیانغزالهمشهدخراسان رضوی

17جوادمشهدحسین زادهستایشمشهدخراسان رضوی

16مهدینیشابورحیدریفاطمهمشهدخراسان رضوی

15حسینمشهدرضوانیانمهرناز ساداتمشهدخراسان رضوی

17کاظممشهدزمان زادهزهرا مشهدخراسان رضوی

15هاشمشادمانمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14امیرمشهدعارفمحمدمجتبیمشهدخراسان رضوی

15صمدمشهدعلمی حسینیسید علیمشهدخراسان رضوی

18مهدیمشهدعلوی صابرسید امیر حسینمشهدخراسان رضوی

17محمدباقرمشهدعلوی رضویسید محمدحسینمشهدخراسان رضوی

19محمودقوچانعلیزادهعلی اصغرمشهدخراسان رضوی

19ابراهیممشهدفندرسیبتولمشهدخراسان رضوی

17رجب علیمشهدقدیمیان جرفیعلیمشهدخراسان رضوی

17حمیدرضامشهدقربانیامیرعلیمشهدخراسان رضوی

17محمدعلیاصفهانکربالییمهدیمشهدخراسان رضوی

17غالمرضامشهدکیانیمطهرهمشهدخراسان رضوی



18امیریزدمصونعطیه مشهدخراسان رضوی

16رضامشهدمنتظمیکریستینمشهدخراسان رضوی

15سیدکاظمنیشابورموسویسیدمحمدمشهدخراسان رضوی

17اسداهللمشهدمهدیانفاطمهمشهدخراسان رضوی

16علیمشهدنیرآبادیمهنازمشهدخراسان رضوی

16محسنمشهدآریا فراهورا نیشابورخراسان رضوی

17رمضانعلی بجنوردملکشیمریمبجنوردخراسان شمالی

16مهدیبجنوردرحمتیمریمبجنوردخراسان شمالی

14مهردادبجنورددستپاکسپهربجنوردخراسان شمالی

14مهردادبجنورددستپاکسهیلبجنوردخراسان شمالی

16حسنبجنوردمحمدیاحسانبجنوردخراسان شمالی

15سید حسنفاروجطاهری سیده زینبشیروانخراسان شمالی

14مهدیشیروانحسنی آترینشیروانخراسان شمالی

14بهروزشیروانسرداری ارتیانیفاطمهشیروانخراسان شمالی

17غریبآغاجاریاحمدی رادکبری امیدیهخوزستان

18حسینبهبهانزیدانیهاشم امیدیهخوزستان

18ناصربهبهانسلیمانیغالمرضاامیدیهخوزستان

17سیف الهبهبهانعبدی الیمستانجعفرامیدیهخوزستان

17ابوالفتحاهوازاسدی شیخ رباطفرزانهاندیمشکخوزستان

18ابدالعباساندیمشکدرافشانمعصومهاندیمشکخوزستان

14سوزیاندیمشکرشنویحامداندیمشکخوزستان

16حسناندیمشکصفایی پورپریااندیمشکخوزستان

17رجبدزفولاحمدیعلی اهوازخوزستان



17احساناهوازاستادچینی گرزهرااهوازخوزستان

16علی محمداهوازاسیوندفرنگیساهوازخوزستان

16فیاضاهوازباویجمیلهاهوازخوزستان

19عبدالحسیناهوازباویخدیجهاهوازخوزستان

16بابکاهوازبهرام پورپانیذاهوازخوزستان

16عبد االمیراهوازحزبهفردوساهوازخوزستان

18غالمرضاآبادانداوودی نژادطاهره اهوازخوزستان

16حمید رضااهوازشاکریانشیریناهوازخوزستان

15شنبهرامهرمزشنبه زادههیبت الهاهوازخوزستان

17علیرضااهوازشیرانشقایقاهوازخوزستان

17پرویزهندیجانصفاییجهانگیراهوازخوزستان

19مختارشوشترطهماسبینگیناهوازخوزستان

19قدرت الهاندیمشکعامریمهدیهاهوازخوزستان

19حبیب الهمسجدسلیمانعلیخانیفاطمهاهوازخوزستان

16محمد رضااهوازکاظمیمریماهوازخوزستان

16عبد المحمداهوازاشراقی نیاعلیاهوازخوزستان

16اکبراهوازپناهیانلیالاهوازخوزستان

15حسناهوازتاکیانفاطمهاهوازخوزستان

14اسماعیلاهوازجاوید فردنیااهوازخوزستان

16محمد صادقاهوازحمادیمرتضیاهوازخوزستان

15غالمرضامشهدفردوسیانمبینااهوازخوزستان

17محمدشوشکعبعلیاهوازخوزستان

17یاسراهوازکعب اصلمحمد امیناهوازخوزستان



17حسیناهوازمسعودی پوریوسفاهوازخوزستان

15اسماعیلاهوازموسویانفاطمهاهوازخوزستان

17غالم حسینمسجد سلیماننسیم زادهمهدیاهوازخوزستان

18جمشیداهوازنظریعلیاهوازخوزستان

16بهمنشوشترنوذریعلیاهوازخوزستان

16علیدرودهاشمی نژادحدیثاهوازخوزستان

16غالمرضااهوازهوشمند نیاحسین اهوازخوزستان

17احمدایذهرشیدیسمیهایذهخوزستان

17محمدرضاایذهسعیدیانسمیهایذهخوزستان

17اله نظرایذهطاهریمحمدایذهخوزستان

17حسینعلیایذهکایدیکامرانایذهخوزستان

19فرامرزایذهکوراوندفرزادایذهخوزستان

17بوعانآباداندریسحافظآبادانخوزستان

18نورمحمدخرم آبادرضائیحدیث آبادانخوزستان

20عباسآبادانسعدیهمجیدآبادانخوزستان

18علیآبادانمحمودیزهرا آبادانخوزستان

18محمودآغاجاریافضلیپروین آغاجاریخوزستان

19قربانعلیآغاجاریرحیمیزهراآغاجاریخوزستان

20عباسآغاجاریصانعیفاطمه آغاجاریخوزستان

20جابر شکاریهادیبندرامام خمینیخوزستان

15نورالهبهبهان  آیرمفاطمهبهبهانخوزستان

17موسیبهبهان  انبازفرزانهبهبهانخوزستان

17محمدباقربهبهان  بوستان افروززینببهبهانخوزستان



17عباسبهبهان  دهدشتیسارابهبهانخوزستان

16خلیفهبهبهان   عرفانی فراسماءبهبهانخوزستان

16غالمعباسگناوه  قزل بیگلوماریابهبهانخوزستان

18جمالبهبهان  یوسفی منشفرشتهبهبهانخوزستان

17نعمت الهبهبهانزره پوشعلیبهبهانخوزستان

15محمدبهبهان شجاییمهدیبهبهانخوزستان

16عباسبهبهان فاطمی منشهادیبهبهانخوزستان

16مجیدبهبهان گندمیعلیبهبهانخوزستان

16حمیدبهبهان هیبتیرضابهبهانخوزستان

18حسنگچسارانآریا منشمریمخرمشهرخوزستان

18گتیهآبادانباجیزینبخرمشهرخوزستان

19دایخخرمشهرحیدریفارسخرمشهرخوزستان

16مصطفیخرمشهررویسیمبینخرمشهرخوزستان

17محمدمسجد سلیمانشیرپورسیامکخرمشهرخوزستان

17مرتضیخرمشهرعسکریمحمد رضاخرمشهرخوزستان

16کریمدزفولاکبریندادزفولخوزستان

16عباسدزفولباقریآزادهدزفولخوزستان

15حسیندزفولسعدیثنادزفولخوزستان

15علیرضادزفولصاحب محمدیمریم دزفولخوزستان

17سید محمد علیدزفولعلویزهرا ساداتدزفولخوزستان

16گودرزدزفولفرخوندایران دزفولخوزستان

17محمد علی دزفولحاجیمنصوردزفولخوزستان

17یحیمیاندوآبدبیرنریمان دزفولخوزستان



17نقیدزفولسیاهی آهنگرعلیرضا دزفولخوزستان

20علیفریدونشهرمحمدوندی نسب محمد علی دزفولخوزستان

15علیدزفولنظری ندافمحمد دزفولخوزستان

17عبدالنبیسوسنگردحنیحن زادهلمیا سوسنگردخوزستان

17مهدیسوسنگردعفریفاطمهسوسنگردخوزستان

16جاسمسوسنگردعفرینرگس سوسنگردخوزستان

15عطیههویزهنیسیآسیه سوسنگردخوزستان

16عباسشوشتر مهدی زادهمبیناگتوندخوزستان

17عباسشوشتر مهدی زادهمهرانا گتوندخوزستان

20--اریحیمصطفیبندرماهشهرخوزستان

19--اریحیمحمدعلیبندرماهشهرخوزستان

18--بهمئیمهریبندرماهشهرخوزستان

18--حمیدرضابندرماهشهرخوزستان

18--حیاتیلیالبندرماهشهرخوزستان

18--رحمانیانساغر بندرماهشهرخوزستان

19--رضایی فردحسینبندرماهشهرخوزستان

17--ریاحیفاطمهبندرماهشهرخوزستان

19--سلطانیالهامبندرماهشهرخوزستان

17--فالحیعصمتبندرماهشهرخوزستان

15--محسنیآوابندرماهشهرخوزستان

14--مفتاحیمحیابندرماهشهرخوزستان

18--نیل ساز دزفولیندابندرماهشهرخوزستان

17بیژن مسجدسلیمانطهماسبیحسینمسجد سلیمانخوزستان



16محمودمسجدسلیمانطوفانشیدامسجد سلیمانخوزستان

16فرهادگچسارانقنبریعالیهمسجد سلیمانخوزستان

17عزت الهتکابتقویعباسعلیزنجانزنجان

16غالمعلیابهرابراهیمیمهدی ابهرزنجان

15فیض الهخرمدرهحاجی حسینیمرتضی ابهرزنجان

15اسماعیلابهرحسنیشایان ابهرزنجان

14محمدابهررجبیمحمد هادیابهرزنجان

-قدرتخرمدرهسعیدیداودابهرزنجان

-برجعلیابهرکرمیحمیدابهرزنجان

-محمدرضاابهرمعینیفرشادابهرزنجان

17عشقعلیابهرزمانیاکرمخرم درهزنجان

18خداوردیابهرمیر چراغیمیناخرم درهزنجان

18حسنخرم درهنوحیمهرانخرم درهزنجان

17سیدعباسسمنانخاتمیسیدمحمدباقرسمنانسمنان

14صمدسمنانعبدوسغالمرضاسمنانسمنان

16رضاسمنانعلی عسگرعلیسمنانسمنان

14زین العابدینسمنانکارگرانحمیدرضاسمنانسمنان

15عباسدامغانمطواعیمرتضیسمنانسمنان

16...برات ابیارجمندابراهیمیصدیقهسمنانسمنان

19حسنعلیسمنانحاجیانفاطمهسمنانسمنان

14شیرمحمدسمنانعابدیسده زهراسمنانسمنان

15محمداسماعیلشاهرودپاییزیامیررضاشاهرودسمنان

15عطاگرگانرسولیمریمشاهرودسمنان



16حاجی محمدشاهرودسبحانیهادیشاهرودسمنان

16ابراهیمسمنانشریفینگارشاهرودسمنان

16علی اکبرشاهرودعامریاحسانشاهرودسمنان

14محمداسماعیلشاهرودعبدالهینسرینشاهرودسمنان

15علیشاهرودمحمدیسمیهشاهرودسمنان

14سیدمحمدشاهرودمیرعباسیسیدآمنهشاهرودسمنان

14حسیندامغانارکانی زادهمعصومه دامغانسمنان

14عبدالعلیفرانسهبصیریساینادامغانسمنان

17علیدامغانترابیمحمدمهدیدامغانسمنان

16ولی الهدامغانجندقیانشکوفهدامغانسمنان

15علی اکبرسمنانخلجمحموددامغانسمنان

15محمداسماعیلدامغانرضاییفاطمهدامغانسمنان

17هیبت الهمیامیفرامرزی ثالثاسدالهدامغانسمنان

14غالمرضادامغانقربانیانعلیدامغانسمنان

18نور احمدزابلپارسی فرفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

17ابراهیمزاهدانراشکی قلعه نومرضیهزابلسیستان و بلوچستان

18نصرت الهزابلشهبازیحسنزابلسیستان و بلوچستان

14مهدیزابلکیقبادیفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

16شیر علیزابلنظام دوستفریدهزابلسیستان و بلوچستان

18محمد رضاخاششیخ ویسیمجیدزاهدانسیستان و بلوچستان

16غالمعلیآبادانعرب درگیمحمد رضازاهدانسیستان و بلوچستان

19ولی الهزاهدانمعینیسمانهزاهدانسیستان و بلوچستان

18دلمراد-مرادیصفت خاتونسراوانسیستان و بلوچستان

16محمد انورسراوانجنگی زهی شستانمحمدسراوانسیستان و بلوچستان



16ثانیمرودشت عمادیزهراارسنجانفارس

14حسنشیرازمحمودیفاطمهارسنجانفارس

16خسرواقلیدآقاشیریالهاماقلیدفارس

18محمد صادقفیروز آبادطالبیمحمد محسناقلیدفارس

-منصورالرستانرشیدیامیداوزفارس

16حسنالمردرضاییمحمد رضا اوزفارس

19علیآبادهآهنکوبیحمید رضاآبادهفارس

18غالمعباسشیرازبهرامیسحرآبادهفارس

17بهادرآبادهتایید نژاد کفایتآبادهفارس

18رضاآبادهتوکلینرگسآبادهفارس

18علی حسینمرودشتچرپانلوروح اهللآبادهفارس

16مجیدآبادهسعادتسپیدهآبادهفارس

17احمدآبادهفیروز مکانزهراآبادهفارس

17حسینآبادهنقیزهراآبادهفارس

18پرویزاقلیدعباسیبختیارآبادهفارس

15نصرالهبهبهانقراییمصطفی پاسارگادفارس

18علیمرودشتغریبیمحمدپاسارگادفارس

14محمدرضاشیرازکوهبرالیناپاسارگادفارس

14سیدجبارجهرم رضویمریم السادات جهرمفارس

14غالمرضاجهرم کارگرجهرمی منصوره جهرمفارس

14محرمخرمبیدانصاریعلیرضاخرمبید فارس

17 حجت الهخرمبیدحسینیزهرهخرمبید فارس

14علیخرمبیدخجستهامیر محمدخرمبید فارس



16علیخرمبیدخجستهزهرا خرمبید فارس

14عین الهخرمبیدخرم دلزینتخرمبید فارس

14جاللخرمبیدساریخانیمهدی خرمبید فارس

14اکبرخرمبیدکارگرنیما خرمبید فارس

14عبدالرحمانالرستانابونجمیعاطفه خنجفارس

15عبدالکریمالرستانباقریحمیده خنجفارس

16خداخواستخنجخیرآذرعلی خنجفارس

14داریوشخنجدانیالینیلوفر خنجفارس

14صمددارابپورعباسیزهرا دارابفارس

14کرامتدارابرنجبرمهناز دارابفارس

14حسیندارابسلیمانیفرشتهدارابفارس

14علی اصغردارابکشتکارملیحهدارابفارس

17خلیفهممسنیحسینیمخملرستمفارس

14علی محمدممسنینیکنامزهرارستمفارس

16جانعلیممسنینیکنامدرنارستمفارس

-مسعودممسنینیکناممریمرستمفارس

17محمدحسینسروستاننیکبختابوذرسروستانفارس

17اسماعیلفساارجمندزادهلیالشیرازفارس

15احمدشیرازامانیفاطمهشیرازفارس

15فریدونبواناتامیریپورانشیرازفارس

16حبیب اهللشیرازبصیری فردصباشیرازفارس

-محمدرضاشیرازپور محمدفاطیماشیرازفارس

-عبدالمجیدشیرازتوانامهرآئینشیرازفارس



17غالمعباسدارابتوکلی پورهانیهشیرازفارس

16محمدشیرازجعفریراحلهشیرازفارس

15محمدتقیتهرانحاج حیدریزهراشیرازفارس

16حسنشیرازحفیظناز آفرینشیرازفارس

16محمدجوادجهرمحق شناسسلماشیرازفارس

15برزواهوازحیدریفاطمهشیرازفارس

16عبدالهشیرازداربازبنفشهشیرازفارس

16مصطفیشیرازدهقانصدیقهشیرازفارس

14طمراسشیرازدوکوهکیطاهرهشیرازفارس

-ناصرشیرازرحیمیزهراشیرازفارس

14اسدشیراززارعفرشتهشیرازفارس

-محمدرضاشیراززارعمریمشیرازفارس

18علیالرستانزمانیهنگامهشیرازفارس

17سید جاللشیرازساحلمحبوبهشیرازفارس

15علیشیرازشاهپورینسرینشیرازفارس

14ابراهیمشیرازشجاعیانهلناشیرازفارس

14حبیبسروستانشفیعی سروستانیزهرهشیرازفارس

14سیاوششیرازشیروانیفاطمهشیرازفارس

15رحمنشیرازصادقیکبریشیرازفارس

16محمودشیرازصبوریلیالشیرازفارس

15استوارشیرازفتوح آبادیالهامشیرازفارس

18ضرغامداریونقمبریسمانهشیرازفارس

14محمدشیرازمحبیحمیدهشیرازفارس



14فردین رضاشیرازمحمدی نژادملیکاشیرازفارس

16محمدابراهیمفسامروجیزهراشیرازفارس

15محمد کاظمشیرازمفخمیاناهیتاشیرازفارس

16امرالهشیرازمهبودیفاطمهشیرازفارس

17کمالشیرازمیریفرزانهشیرازفارس

17جوادشیرازکاظمی فردهاجرشیرازفارس

14علیشیرازآزادمحمد رضاشیرازفارس

17نادرکازروناستواراحسانشیرازفارس

16حسن علیمرودشتامیریحمید رضاشیرازفارس

14سید ابراهیمشیرازانجوی حسینیسید محمد مهدیشیرازفارس

-علی اصغرشیرازخشیارامیرعباسشیرازفارس

15عباستهراندادمرزعبدالحسینشیرازفارس

16حیدرعلیجهرمروغنیانمحمدکاظمشیرازفارس

15محمدعلیشیرازشکری نژادحسینشیرازفارس

14محمداستهبانقاعدیانابوذرشیرازفارس

15قربانعلیشیرازقربانیرسولشیرازفارس

16احمدشیرازقربانی باوریانیمحمد جوادشیرازفارس

16محمد حسینشیرازمختاریعباسعلیشیرازفارس

14غالم رضاشیرازمهیاریمحمد رضاشیرازفارس

14سید مجدالدینشیرازیزدانیسید مهرادشیرازفارس

14عبدالرضاشیرازیوسفیامیرحسینشیرازفارس

16احمدشیرازکاوهکورششیرازفارس

19علیشیرازکوهبرکریمشیرازفارس



15حسینفساآرشصدیقهفسافارس

15آزادفساابراهیم نژادعلیرضافسافارس

15مجتبیفساتوفیق زادهمریمفسافارس

15حمزهفساثمن خیرآبادیداودفسافارس

15رحمانفسارحمانیانمریمفسافارس

17محمدصادقفساعلی اکبریزهرافسافارس

15یداهللفساکارگرمهرانفسافارس

-محسنکازرونآوریحمیدرضاکازرونفارس

15علی مینانورآباد ممسنیپرویزیفاطمهکازرونفارس

15سیدابراهیمکازرونموسویسیده زهراکازرونفارس

-سیدابراهیمشیرازموسویسیده یلداکازرونفارس

14حمیدالرستاناثنی عشریریحانهالرستانفارس

14عبدالعزیزالرستانبیدارمغزمحمدالرستانفارس

15اکبرالرستانخردنیامحسنالرستانفارس

14محمدحسنالرستانشکوهیفرشتهالرستانفارس

15قاسمالرستانعطاریسهیالالرستانفارس

19علی قربانفیروز ابادپالیزانمهردادمرودشتفارس

14مرودشتاسکندرچمن دریمیالدمرودشتفارس

17نصیرشیراززارعمهشیدمرودشتفارس

16قبادمرودشتمختاریصدیقه مرودشتفارس

14محمد رحیممرودشتمرادپورفاطمهمرودشتفارس

15محمدتقیالمردتقی پورکبری مهرفارس

17اسدالمردفرازیعلی مهرفارس



16دهرابممسنیبهادریزهرا نورآباد ممسنیفارس

16سیداحمدممسنیحسینیسید محمد نورآباد ممسنیفارس

16سیروستهرانخسرویمبینانورآباد ممسنیفارس

16بهروزممسنیعباسییوسفنورآباد ممسنیفارس

14مرتضیگراشپرده نشینهانیهگراشفارس

16عبدالحسینگراششاه محمدیعلی اکبرگراشفارس

16محمودگراشمحسن زادهعبدالمحسنگراشفارس

15محمدتقی قزوینچیت ساز    هلیا قزوینقزوین

-حمداله کرجحیدری روچی    سمانه قزوینقزوین

-حسین قزوین خالقی     محمد پارسا قزوینقزوین

15محمد صالحتهرانرحیمیان نودهی    امیر رضا قزوینقزوین

15مهدی قزوین سهرابی پیر کوهی   نیما قزوینقزوین

15میر آقا طارم شفیعی   معصومه قزوینقزوین

15حسینقزوین کجینه باف   مونا قزوینقزوین

18جلیلقزوین کرمی     سکینه قزوینقزوین

17امان اله قزوین مافی  سکینه قزوینقزوین

14محمدتقیقزوین محمدی       علیرضا قزوینقزوین

14مهدیآوجاوروجیمحمدرضاتاکستانقزوین

14محرمعلیضیاءآباداوروجیمهدیتاکستانقزوین

15علی اصغرتاکستانلشگریفاطمه تاکستانقزوین

15احمدقزوینحقیقتساناز الوند و البرزقزوین

17رضاعلیقزوینحسینیزهراالوند و البرزقزوین

14حمیدقزوینسلطانیسهیلالوند و البرزقزوین



19فیض الهقزوینقلیزادهفاطمهالوند و البرزقزوین

17محمدرضاسیرجاناسماعیلی رادزهرهقمقم

16حسناراکباباییزهرهقمقم

15حسنقمتوحیدی مهرحسینقمقم

14حسینقمجوادزادهفاطمهقمقم

18محمدقمداودآبادیفرزانهقمقم

18قاسمعلیایالمدرویشیزینبقمقم

16غالمعلیاراکرحیمیآزادهقمقم

16ابوالحسنقمرزاقیحانیهقمقم

17موسیاستهبانرنجبرمحسنقمقم

14عزت اهللقمزندیهنفیسهقمقم

14منصورتهرانسلمان صفتامیرقمقم

17یداهللقمسلیمانیفرزانهقمقم

14محمدمهدیتهرانصادقیزهراقمقم

17سیدتقیقمصحرائیسیده سعیدهقمقم

17محمدرضاقمصدقیساراقمقم

14حبیب اهللقمفاضلیسعیدهقمقم

16حسینقمفیلسوفیانمحمدحسینقمقم

16مرتضیقممیرزابیگی نائینفاطمه زهراقمقم

20سید مرتضیقممیره ایالهام ساداتقمقم

14محمدنوشهرنظافتیمهدیقمقم

17مرتضیآملواعظ جوادیصامدهقمقم

14سید هادیبانهسمیعیسید  محمدبانهکردستان



15محمدبیجارصابرینسترنبیجارکردستان

14محمدبیجارقربانپورحدیثبیجارکردستان

16سیدمحمودقروهاحمدی دهرشیدسیدپیامدهگالنکردستان

14امجددهگالنغفوریشاهیندهگالنکردستان

14آزاددهگالنقوامیآراد دهگالنکردستان

15محموددهگالنمبارکیکیمیادهگالنکردستان

17محمدبیجارمحمدیسیدهومندیواندرهکردستان

15نابغدیواندرهمحمدیحسندیواندرهکردستان

17محمدطالبدیواندرهقریشیسیدمیالددیواندرهکردستان

15حسام الدینسقزامامیمصلح الدین سقزکردستان

14محمدسقزاسعدیساراسقزکردستان

16سیف الدینسقزحسینیفریباسقزکردستان

20علیسقزجهانگیریجمشیدسقزکردستان

15احمدسقزخضریعارفسقزکردستان

14احمدسقزخضریناصرسقزکردستان

15عبدالرحمنسقزدلنواعطیفهسقزکردستان

14محمدصالحسقزرشیدیشهالسقزکردستان

18جمیلسقزرستمیمهرانسقزکردستان

14خالدسقزصادقیآمنهسقزکردستان

18علیسقزظریفی آمنه سقزکردستان

17تهمورثسنندجاحمدیثنا سنندجکردستان

15تهمورثسنندجاحمدیساراسنندجکردستان

14عباسسنندجاحمدیساریهسنندجکردستان



16احمدسنندجافضلیبشراسنندجکردستان

14سامسنندجایمانیآرتینسنندجکردستان

17هادیسنندجترابیسمیراسنندجکردستان

17ملکسنندجحسینیروژینسنندجکردستان

16محمدسنندجحسنیعبدالباسطسنندجکردستان

18حسینعلیبیجاردلشادسعیدسنندجکردستان

15محمدامینسنندجرستمیسیامکسنندجکردستان

18محمدشریفسنندجسکونتیهه ناسنندجکردستان

16لطف اهللسنندجشافعیچیمنسنندجکردستان

17فیض اهللعجب شیرعباسیمحمدرضاسنندجکردستان

16پرویزسنندجغالمیاندلنیاسنندجکردستان

15احمدسنندجفهیمسروه سنندجکردستان

17احمدسنندجفهیممهینسنندجکردستان

15عثمانسنندجقوامیفرزینسنندجکردستان

14حسنسنندجکریمیلیالسنندجکردستان

14محمدسنندجمرادیسناسنندجکردستان

14طالبسنندجمنصوریبهارسنندجکردستان

15محمدصالحکرمانشاهنمدیآرزوسنندجکردستان

14جمیلدیواندرهیوسفیسید سالمسنندجکردستان

15مرتضیقروهرحمانیمریمقروهکردستان

16بها الدینمریوانبزرگ امیدفرزادمریوانکردستان

16علیعلیآبادکتولحاجی آبادیابوالفضلمریوانکردستان

14عبدالقادرمریواندانشورعدنان مریوانکردستان



17حسینمریوانستایشخالدمریوانکردستان

15فایقمریوانملک نیامحمدمریوانکردستان

15حمیدکرمانبرزگردارستانیفاطمهکرمانکرمان

15احمدرفسنجانبرکاننجمهکرمانکرمان

14احمدکرمانپاکدلزهراکرمانکرمان

16سیدمحمودبمحبیب الهیمحدثه السادتکرمانکرمان

19پرویزکرمانجهانگیریحمیدرضاکرمانکرمان

14مرتضیکرمانرجبیموناکرمانکرمان

17رمضانکرمانرحیم آبادیروح اهللکرمانکرمان

15محمدکرمانرشیدیفائزهکرمانکرمان

14یداهللمنوجانزارعیحدیثکرمانکرمان

17علیکرمانزرندی گوهرریزیاحسانکرمانکرمان

16علیکرماندولت آبادیمحدثهکرمانکرمان

15حمیدکرمانسعیدیحنانهکرمانکرمان

16علیبمکامکارهدیکرمانکرمان

15حمیدکرمانکشورپورفوزیهکرمانکرمان

16چراغجیرفتگیالنیعلیرضاکرمانکرمان

16پنجعلیکرمانمنصوریمهدیهکرمانکرمان

15ابراهیمزاهدانمهاجریخدیجهکرمانکرمان

17محمدکرمانمهدابیآنتاکرمانکرمان

16حمزهکرمانوثوقمحبوبهکرمانکرمان

16عباداهللبافت یزدانپناهیداهللکرمانکرمان

16اصغررفسنجانبلندیعلیکرمانکرمان



14صفدرآملبدخشیسحرکرمانکرمان

14رضاسیرجانپورامیناییامیرحسینکرمانکرمان

14محمودکرمانحیدریلیالکرمانکرمان

15اژدررفسنجانعبادینرگسکرمانکرمان

14مصیبزرندایزدیفاطمهکرمانکرمان

14حمیدرضازرندبیگتاشیعلیکرمانکرمان

15امیدزرندسلطان زادهاردالنکرمانکرمان

1515محمدسینکرماناحمدی نزادشیواکرمانکرمان

15محمدسیرجاناصولی نژادنجمهکرمانکرمان

17شکراهللسیرجانبرکولرضاکرمانکرمان

16خسروسیرجانحیدری نژادفاطمهکرمانکرمان

14نعمت اهللسیرجانرضاییشقایقکرمانکرمان

14جمالسیرجانرییِسیامیرحسینکرمانکرمان

16علی اکبرسیرجانزنداقدسکرمانکرمان

15اسماعیلسیرجانزیدآباد نژادعلی کرمانکرمان

15کهندلسیرجان سبزی علی پورحسینکرمانکرمان

14مجتبیسیرجانطالبی زادهیحییکرمانکرمان

18ابوالقاسمسیرجانقاسمی محمودآبادیسعیدکرمانکرمان

15غالمرضاسیرجانقاسمی نژادراینیمحمدامینکرمانکرمان

15غالمحسینسیرجانگلزاریمحمدامینکرمانکرمان

14سیدمحمدرضاکوهبناندهمیریسیدمحمدحسینکرمانکرمان

14محمدکوهبنانرهجوامیرحسینکرمانکرمان

15رمضانکوهبنانرهجوصغریکرمانکرمان



15شهریاربافتسلطانی نژادفریباکرمانکرمان

15قبادجیرفتشهدادی ساردوصابرکرمانکرمان

17اکبرشهربابکعسگریانزهراکرمانکرمان

17محمود رضااسالم آبادسهرابیمحمداسالم آباد غربکرمانشاه

14حمید رضاسنقربشیریپوریاسقزکرمانشاه

14مرادعلیسنقرپناهینسرینسقزکرمانشاه

14بهمنباخترانمویدی سهیالسقزکرمانشاه

16محب علیتهرانهادییمعصومهسقزکرمانشاه

16امین الهصحنه         چراغیآرشصحنهکرمانشاه

17پیمانصحنه       قربانیبهارصحنهکرمانشاه

18نادعلیکرمانشاه       حاتمیعلیصحنهکرمانشاه

16چراغعلیصحنه     گروسیمریمصحنهکرمانشاه

18محمد رضا کرمانشاه پیر فالح نسرین کرمانشاهکرمانشاه

16کرمانشاه دارستانی شهری زهرا کرمانشاهکرمانشاه

15بهمن گیالنغرب رضایی شهناز کرمانشاهکرمانشاه

15محتبی اسالم آباد رحیمی نسترن کرمانشاهکرمانشاه

16علی کرمانشاه قاضیان حوریه کرمانشاهکرمانشاه

16خانعلی داالهو محمدی نادیا کرمانشاهکرمانشاه

16علی اصغر کرمانشاه مصیبیان نگیسا کرمانشاهکرمانشاه

14خسروکرمانشاه اقبالی حسن  کرمانشاهکرمانشاه

14علیرضا کرمانشاه پور بی آزار امیر رضا کرمانشاهکرمانشاه

14صحبت اله کرمانشاه حسینی ساسان کرمانشاهکرمانشاه

19کرم اله کرمانشاه شهبازی کامران کرمانشاهکرمانشاه



-رضا کرمانشاه فضلعلی حسن  کرمانشاهکرمانشاه

16حقمراد کرمانشاه گرشاسبی عبدالعلی کرمانشاهکرمانشاه

20عباس بروجرد معصومی عبدالرضا کرمانشاهکرمانشاه

14نور اله قصرشیرین ملک زاده مهدی رضا کرمانشاهکرمانشاه

17ماشااله کرمانشاه واحدی احسان کرمانشاهکرمانشاه

14مراد کرمانشاه همتی امیر حسین کرمانشاهکرمانشاه

18کامرانتهرانبیاتحنانه کنگاورکرمانشاه

16اسفندیارکنگاورتوسلیآرش کنگاورکرمانشاه

16علی اصغرکنگاوررحمان آبادیساراکنگاورکرمانشاه

15حسنکنگاوررحمتیزهراکنگاورکرمانشاه

16علیکنگاوررحیمیپردیس کنگاورکرمانشاه

15سبز علیکنگاورخمیس آبادیمهساکنگاورکرمانشاه

16علی رضاورامینمتینغزلکنگاورکرمانشاه

18مرادهرسیننوذرینورالدینهرسینکرمانشاه

16محمدحسین کهگیلویه چرامین زیبا دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

16جهانگیر  کهگیلویه 3حخسرونژاد فیروز دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

18شمشیرکهگیلویه 7حکاظمی راضیه دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17مجیددهدشتنادری علی دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17محمدرضاکهگیلویه 7حیگانه پروین دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

16مهدی دهدشتیوسفیمحمددهدشتکهگیلویه و بویراحمد

14هجیردهدشتآذرخشصدیقیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

14زریربویراحمدحیدریمعصومهیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16مهردادمرودشتعسکریسلیمهیاسوجکهگیلویه و بویراحمد



15خوبیاربویراحمدعلوی پورراضیه    یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17رمضانعلیگرگاناباذریصدیقهگرگانگلستان

15اسحقبهشهربخشیمحمدگرگانگلستان

14سیدعلیرضاگرگانحسینیسیده فرزانهگرگانگلستان

15مجتبیگرگانشکیمبینا  گرگانگلستان

16حسنگرگانکریمیعطیه گرگانگلستان

15حجتگرگانملک حسینیساراگرگانگلستان

15...عزیزاگرگانمهاجر نوعیزهراگرگانگلستان

17یوسفتالشصفر زادهژیالآستاراگیالن

19حسناستانه اشرفیه اذرگونمهدیهآستانه اشرفیهگیالن

16 حسناستانه اشرفیه اقایی پور دهکاسودابهآستانه اشرفیهگیالن

15حسیناستانه اشرفیه دوبراکامیابآستانه اشرفیهگیالن

20اسماعیلاستانه اشرفیه عابدینیعلیآستانه اشرفیهگیالن

17تقیرشتمحمودیفاطمهرشتگیالن

14اسفندیاررشتمطهریآذررشتگیالن

17محمدعلیرشتسماعیمحمد حسینرشتگیالن

15رضااردبیلساعی سلیمیسیدامیررشتگیالن

16میرحجترشتحبیب زادهفروزان رشتگیالن

16بابکرشتمسیح زادهماریارشتگیالن

15رضاچالوسراکعیمریمرشتگیالن

15غالمحسینرشتتوکلیطیبهرشتگیالن

18ایرجتالشبخشیسید ابراهیمرضوانشهرگیالن

17ولی الهماسالپورحنیفهامیر مهدیرضوانشهرگیالن



18ولی الهرضوانشهرپورحنیفهمهشیدرضوانشهرگیالن

18فریدونرضوانشهرستودهها نیتارضوانشهرگیالن

18علی اصغررضوانشهرستودهامیر حسامرضوانشهرگیالن

19بهنامرضوانشهرهمتییادگاررضوانشهرگیالن

18کیوانرضوانشهرهمتییلدارضوانشهرگیالن

19پرویززنجانحسین زادهمریم رودبارگیالن

18مهدیرودسرجعفرنژاداحمدرودسرگیالن

19باقررودسررحمانیاعظمرودسرگیالن

18حسینلنگرودشعبانیمانیرودسرگیالن

17علی اکبرمشهدعشوری گیلوکجانی اعظمرودسرگیالن

20اسمعیلرودسروثوقی رادمریمرودسرگیالن

18علی اصغرتهرانثابتمعصومهصومعه سراگیالن

14مسعودصومعه سراحقیقت پناهامیر مهدیصومعه سراگیالن

20حمزه"محسنیمبینصومعه سراگیالن

17مهدیرشتنطاقیزهراصومعه سراگیالن

15ابراهیم فومن بزرگی راد سوسنفومنگیالن

14ابراهیم فومن مشتاق  احمدی علیرضا فومنگیالن

18شعبانعلیالهیجانجانی پورروح اهللالهیجانگیالن

17امیدالهیجانشکیبای ثابتفاطمه الهیجانگیالن

18حسینالهیجانفالح خوش چهرهامین الهیجانگیالن

17احمدالهیجانفرجیبتول الهیجانگیالن

18بندر انزلی سهرابهمرنگبهارهالهیجانگیالن

18احمدلنگرودمیرفالححلما لنگرودگیالن



18ساالرتالشحسن نژاد محمدماسالگیالن

17فردینماسالمروت دوستمحسنماسالگیالن

17بهزادلنگرودمختارییاسمن املشگیالن

14حسینلنگرودمالیییاساملشگیالن

14مظاهراملشقربانعلی زادهمحمداملشگیالن

15اسماعیللنگرودابراهیمیامیرحسیناملشگیالن

16بابکلنگرودریحانیرایاناملشگیالن

18ساسانبروجردبهزادیسحرخرم آبادلرستان

17غزت الهبروجردبیاتمحمدخرم آبادلرستان

17محمدرضابروجردبهنیامحمودخرم آبادلرستان

16حسینانارپورعباسفاطمه خرم آبادلرستان

15رضابروجردداراییمحمدخرم آبادلرستان

14همایونبروجرددل بخشسمیراخرم آبادلرستان

15علی حسینبروجردزندیمحمد خرم آبادلرستان

14عبداعلیبروجردسپهربندزهراخرم آبادلرستان

15ابواحسنازناساطانیسلمانخرم آبادلرستان

15علی اصغربروجردشاهسوارمیناخرم آبادلرستان

15محمدبروجردعمادیمعصومهخرم آبادلرستان

14عباسبروجردکامیابسهیال خرم آبادلرستان

15عالبروجردکاکا وندزهراخرم آبادلرستان

14صفرازنالک چشمقربانعلیخرم آبادلرستان

15داودابادانکشکولیمحمودخرم آبادلرستان

16یدالهبروجردگودرزیرضوانخرم آبادلرستان



14غالمحسناندیمشکملک محمودیرحیمخرم آبادلرستان

18رضابروجردمظفریصالحخرم آبادلرستان

16عباسبروجردموسویسیدیزدانخرم آبادلرستان

17سرتیپالشترولیزاده آبیوحید رضاخرم آبادلرستان

17صادقخرم ابادیوسفی جممحسنخرم آبادلرستان

15حمیدلندننوریحامدلندنلندن

16قاسمتهرانحق شناسمرتضیلندنلندن

14کیومرثبمسلطانیعلی اصغرآملمازندران

16دالوربابلاکبری بنگررحیمهبابلمازندران

14حسنبابلاکبریمریمبابلمازندران

14بهروزبابلحسنعلی پورمعصومه بابلمازندران

15حسنبابلحسینیسیده هستیبابلمازندران

15کریمبابلرجب پورزهرابابلمازندران

20حسنبابلرزاقی حیدریمجیدبابلمازندران

14حرمتبابلطهماسب پورآمنهبابلمازندران

14هادیبابلعلیزادهسحربابلمازندران

15صفدرشیرازممتازیحمیدبابلمازندران

15نعمت الهنوشهرآهنگرمژگانچالوسمازندران

14فرزادچالوساسفندیاری فرامیرحسینچالوسمازندران

15علیآملجمالیمهدیهچالوسمازندران

15احمدنوشهرجنتیمریمچالوسمازندران

14سلیماننوشهرحاجی نوریزهراچالوسمازندران

15مسعودتهرانربانیمریمچالوسمازندران



16اسفندیارنوشهرعبداله پورفرزانهچالوسمازندران

15ارسطوچالوسفیروزیحمیدچالوسمازندران

14رحمتنوشهرمیرج فیروزیفاطمه زهراچالوسمازندران

14باقرقائمشهراحمدیعلیرضا قائمشهرمازندران

-علیرضاقائمشهربیگدلیدنیاقائمشهرمازندران

-کامرانسیفیامیررضاقائمشهرمازندران

14خدابخشقائمشهرصادقیام البنینقائمشهرمازندران

-قربانجویبارفرج تباراحسانقائمشهرمازندران

-علیقاسمییلداقائمشهرمازندران

14نوروزساریلطفیصباقائمشهرمازندران

15زین العابدینبهشهربابایی آلوکندهکلثومنکامازندران

14اسماعیلتهرانمالیی رئیسیجوادنکامازندران

14صفرچالوسباقرزاده ثانیمحمدنوشهرمازندران

14علیگرگانفرح زادمحمدنوشهرمازندران

14محمدقلیکرمانشاهمرادیمژگاننوشهرمازندران

16کامرانشوشیزدان پناهپریاساریمازندران

14یزدانتنکابنآزمونطیبهتنکابنمازندران

14ابوطالبتنکابنسماییسپهرتنکابنمازندران

14حمزهخرمشهرنظاراترضا تنکابنمازندران

14کریمتنکابنوردی بسندیریحانهتنکابنمازندران

-قاسمرامسرایمانیابوالفضلرامسرمازندران

-عبدالرضارامسرسلملیانامیرحسینرامسرمازندران

14اسکندرخلخالسلیمان زادهلیدارامسرمازندران



14رجبعلیالهیجانشنگل نیاناهیدرامسرمازندران

-مختاررامسرفضل کریمیزهرا رامسرمازندران

15هوشنگرامسرالریجانیامیررضارامسرمازندران

-مختارلنگرودنیک فرمحمدرامسرمازندران

-علیتنکابنیوسف سجادیسامانرامسرمازندران

15علی اصغرنوشهرصادقیانرقیهکالردشتمازندران

14محمدنوشهرمرادپورمیالدکالردشتمازندران

14سیدخلیلکالردشتنوراشرف الدینسید فرزینکالردشتمازندران

14غالمحسینشاهرودعسگریمریمکالردشتمازندران

14نبی الهمحمودابادباباییمبینامحمودآبادمازندران

14مسعودمحمودابادطهماسبیفائزهمحمودآبادمازندران

15امامقلیاملعابدیمهدیمحمودآبادمازندران

14هوشنگنورعالئیفاطمهمحمودآبادمازندران

17ابوالفضلاراکاسدی جونوشیشقایقاراکمرکزی

15مجدالهاراکابراهیمیعلیاراکمرکزی

14حسنساوهاکبرییگانهاراکمرکزی

17مجتبیساوهاله وردیامیرمهدیاراکمرکزی

14یدالهخمینابراهیمیزهرااراکمرکزی

16اهلل بخشخرم آبادبیرانوندعلیاراکمرکزی

14محمدتهرانبخشینسریناراکمرکزی

-سعیداراکبهمنیتینااراکمرکزی

18اکبرساوهبناییسعید اراکمرکزی

15سید محسناصفهانتوسلی طباطباییفاطمهاراکمرکزی



14حسیندزفولجنتیفاطمهاراکمرکزی

17قاسماراکجیریاییمبیناراکمرکزی

17سیدعباسدلیجانجاللیاعظم ساداتاراکمرکزی

19مسلمساوهجواهریصفرعلیاراکمرکزی

15سهلعلیساوهجوکارعلیرضااراکمرکزی

14بهرنگاراکخانبلوکیکیمیااراکمرکزی

16اسدخندابخادمیسودابهاراکمرکزی

14علیاراکخسرویمحمدرضااراکمرکزی

15موسیشیرازدستارنگاراراکمرکزی

16تقیساوهدرستکارامیداراکمرکزی

19مسلمتهرانرنجبریکمیلاراکمرکزی

14داودمالیرساریخانیفرحاراکمرکزی

17سیدرضااراکسجادیسیدحساماراکمرکزی

15علیساوهسهرابیمایدهاراکمرکزی

16حسینساوهسعیدیفاطمهاراکمرکزی

14غالمرضامرودشتشیفتهمیترااراکمرکزی

-رضااراکشمس کالهیتمنااراکمرکزی

15عزیزالهساوهشکراییسعیدهاراکمرکزی

16قنبرتهرانشاه حسینیرسولاراکمرکزی

14داودخمینطهماسبی پورالهاماراکمرکزی

15هوشنگاراکعلی محمدیمریماراکمرکزی

14محمدرضااراکعسگریفتانهاراکمرکزی

17حسینساوهعنایت فرامیراراکمرکزی



16حبیب الهوفسعلیخانیندااراکمرکزی

16حبیب اله-عبدلیفرشتهاراکمرکزی

14علیالیگودرزعبدیمایدهاراکمرکزی

18حسنساوهعلی میرزاییمحمداراکمرکزی

14ابراهیماراکفرجینرگساراکمرکزی

-نبیاراکقاسمیساجدهاراکمرکزی

18محمدکاظماراکقربانیملیحهاراکمرکزی

14حسنخمینکریمیامیر مهدیاراکمرکزی

14سعید خمینمحمدیفاطمهاراکمرکزی

14سیدمحمدرضاتفرشمیرحسینیزهرا ساداتاراکمرکزی

16حسناراکمشکانینیوشااراکمرکزی

14سیدضیاالدیناراکمیرمحمدیسیدسراج الدیناراکمرکزی

16خسرواراکولی زادهلیالاراکمرکزی

14علیبستکحاجی طالبیعفافبستکهرمزگان

14محمد صالحبستکدریابرپورانبستکهرمزگان

14محمدامینجناحرضایی منشفاطمهبستکهرمزگان

14محمدبستکعبدالواحدیعلیه بستکهرمزگان

14محمدبستکگرگیانالهامبستکهرمزگان

14محمدبستکمشکانیفاطمه بستکهرمزگان

15محمدابرکوهابراهیمیعباسبندرلنگههرمزگان

15محمداشرفیهپور مهدیمیالد بندرلنگههرمزگان

14عبداهللبندر لنگهجمعهفرهاد بندرلنگههرمزگان

14محمدبندر لنگهدریا گذرعاطف  بندرلنگههرمزگان



16عنایتبافتقادریفاطمهبندرعباسهرمزگان

17هوشنگنجف آبادبراتیزهرابندرعباسهرمزگان

17عباسعلیگنابادنجف پوراعظمبندرعباسهرمزگان

17اسماعیلتهرانفردوسیمحمدعلیبندرعباسهرمزگان

16غالمبندرعباسحقیری زادهام البنینبندرعباسهرمزگان

18یعقوببندرعباسبرخورداریشوکتبندرعباسهرمزگان

16فرخبندرعباسساالرپورمعصومهبندرعباسهرمزگان

14نصرت الهزارعیخدیجهبهارهمدان

18احمدسوریبهمنبهارهمدان

18فریدوننوریراضیهبهارهمدان

18اسماعیلیونسیجاللبهارهمدان

17حمیدافشاریمهدیبهارهمدان

18محمدعلیترکاشوندرضوانبهارهمدان

18شکرالهفتحیرضابهارهمدان

14حسنساریخانیپدرامبهارهمدان

15بهرامشهابیعلیبهارهمدان

15درویشعلیکاظمیمصطفیبهارهمدان

14مسلممرادیامیرمحمدبهارهمدان

15محمد شفائیمحمودبهارهمدان

15منصورصالحآیدابهارهمدان

17علیآرمندعارفهبهارهمدان

17نادراسماعیل نسبسوگندبهارهمدان

16سلیمانچراغیشیرینبهارهمدان



17حمیدافشاریمهدیتویسرکانهمدان

18محمدعلیترکاشوندرضوانتویسرکانهمدان

18شکرالهفتحیرضاتویسرکانهمدان

14حسنساریخانیپدراممالیرهمدان

15بهرامشهابیعلیمالیرهمدان

15درویشعلیکاظمیمصطفیمالیرهمدان

14مسلممرادیامیرمحمدمالیرهمدان

15محمد شفائیمحمودنهاوندهمدان

15منصورصالحآیدانهاوندهمدان

17علیآرمندعارفههمدانهمدان

17نادراسماعیل نسبسوگندهمدانهمدان

16سلیمانچراغیشیرینهمدانهمدان

15حیدرخوش روشعباسهمدانهمدان

14عبدالوهابزنگنهامیرحسینهمدانهمدان

18فرهنگطالبیانیویداهمدانهمدان

14جوادفخاریانلعیاهمدانهمدان

17علیکرامتی پورمعصومههمدانهمدان

16محمدکشاورزدیباهمدانهمدان

14علیمحمدیزهراهمدانهمدان

19حسننادریفائزههمدانهمدان

14ناصرهاشمینوشینهمدانهمدان

14علیابرکوهخیراندیشمحمد جوادابرکوهیزد

15حسیناردکانحیدریمهتاباردکانیزد



14روح اهللاردکانروشانعلیاردکانیزد

-حمیدرضااردکانشاکرابوالفضل اردکانیزد

14حسناردکانشاکرطاهرهاردکانیزد

15محمدعلیاردکانطالعیزهرهاردکانیزد

17مهدیاردکانغمخوارمیترااردکانیزد

17جواداردکانفروغیمرجاناردکانیزد

15حسیناردکانکالنتریپریسااردکانیزد

14شعبانعلیاردکانمیرجانیمبینااردکانیزد

-حمیدرضااردکانهاتفیمریماردکانیزد

-محمدرضااردکانیمنیمائدهاردکانیزد

15محمدرضامیبدبوالحسنیریحانهمیبدیزد

14محمدسعیدمیبدباباحسینیفاطمهمیبدیزد

15محمدحسیناردکانپهلوان شمسیفاطمهمیبدیزد

-محمدعلیاردکاندهقانیریحانه میبدیزد

17امیرنائینرضاییمرضیهمیبدیزد

17محمدعلیمیبدزینیزهرامیبدیزد

14حسینیزد سلمانی رادفاطمهمیبدیزد

16محسنمیبدشریفیمحمدامینمیبدیزد

20غالم رضامیبدعلمچیفاطمه میبدیزد

-هدایتمیبدفالح پورمحمدامینمیبدیزد

16سیدعلی اکبرمیبدموسویعطیه الساداتمیبدیزد

16محمدعلییزدمهدویمنصورهمیبدیزد

16حسینزرندمیرزاییزهرهمیبدیزد



-سید علیمیبدهاشم زادهفروغ الساداتمیبدیزد

17محمدرضامهریزافخمیفاطمهمهریزیزد

14احمدیزدزارعمحمدمهدیمهریزیزد

14جمالمهریززارع بیدکیمحمدحسینمهریزیزد

15علیمهریزصمیمی فرآسیهمهریزیزد

15رضاتفتبرومندامینهیزدیزد

-حسنتفتدهقان پورعلییزدیزد

15علیرضاشیراززارعفاطمهیزدیزد




