
نتایجنام پدرصادرهنام خانوادگینامشعبهاستان

18سیفعلیاردبیلیاوریاتابک اردبیلاردبیل

17محموداردبیلحکیمی نژادفرزاد اردبیلاردبیل

20عبادالهاردبیلعلی نژادنیلوفرنمیناردبیل

16عسگراردبیلتموگافشیننمیناردبیل

14مسعوداصفهانمصطفوییاسمین اصفهاناصفهان

16اصغراصفهانپورعلیآرزواصفهاناصفهان

15حسینجانبابلنامدارراحلهاصفهاناصفهان

18اکبراصفهانصالحی تبارریحانه اصفهاناصفهان

15حسناصفهانپشمیمنصورهاصفهاناصفهان

15مجیدتهرانخرازیهامهسااصفهاناصفهان

14حسنخمینی شهرعابدیاکرماصفهاناصفهان

15مرتضیاصفهانترکانسمیرااصفهاناصفهان

17حسیناهواززمانپورآزادهاصفهاناصفهان

16حسناصفهانکرباسیصفورااصفهاناصفهان

16هوشنگکاشانمیرحسینیمریماصفهاناصفهان

14عباساصفهانجلوانیناهیداصفهاناصفهان

15مهدیاصفهانزینل پورفیروزهاصفهاناصفهان
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15اکبرشهبازنگاراصفهاناصفهان

15تقیاصفهانیزدخواستیشادیاصفهاناصفهان

15ناصراصفهاننگینیمحدثه اصفهاناصفهان

14احمدرضااصفهاننریمانی نیوشا اصفهاناصفهان

16محمدعلیاصفهانصدرا رحامیمریم ساداتاصفهاناصفهان

15اسماعیلاصفهانعظیم زادهآیدا اصفهاناصفهان

14محمدرضارازیهلیااصفهاناصفهان

14کامراناصفهاناحمدیمحمدرضا اصفهاناصفهان

16محمداصفهاناسماعیلیانیوسف اصفهاناصفهان

14محمدعلیاصفهانخیاماحمد رضااصفهاناصفهان

15غالمحسینیزدرفیعمتیناصفهاناصفهان

14اکبراصفهانزجاجی نژادسید محمد صادقاصفهاناصفهان

14جعفرنجف آبادصحراییامیداصفهاناصفهان

17اسماعیلتهرانگرجیحسین اصفهاناصفهان

17مرتضیاصفهانمحلوجیعلیرضا اصفهاناصفهان

17مرتضیتهرانمدنیسید حمید اصفهاناصفهان

16جمشیدشهرکردمقیمیداوداصفهاناصفهان

16حسناصفهاننیرومندمحمد جواداصفهاناصفهان

17محمداصفهانولی پورصادقاصفهاناصفهان

15هدایت الهاصفهاناحمدیمهشاد ساداتخمینی شهراصفهان

15صفرعلیخمینیشهرزاوالنمهینخمینی شهراصفهان

15پیمانتهرانستارهپانیزخمینی شهراصفهان

14حسنعلیخمینیشهرصرامیشهینخمینی شهراصفهان



16حمیدخمینیشهرعلیزادهمهالخمینی شهراصفهان

16مهدیاصفهانکبیریبیتاخمینی شهراصفهان

15حسیناصفهانلطفیفائزهخمینی شهراصفهان

14خمینیشهر                               علیرضاشفیعیصادقخمینی شهراصفهان

-امیرخسرواصفهانمحمدیسروشخمینی شهراصفهان

-غالمرضااصفهاننجفیفاطمه زرین شهراصفهان

17صفرعلیسمیرمافشاریرضوانسمیرماصفهان

17عبدالحسینسمیرمآصفی سمیرمیغالم رضاسمیرماصفهان

17حسیناصفهانبیدرامسحرشاهین شهراصفهان

16هاشمشیرازابراهیمی آذرخواره گیحسنشهرضااصفهان

16محمدشهرضابهرامیابراهیمشهرضااصفهان

15احمدرضاشهرضاجاوریمحمد امینشهرضااصفهان

14علیرضاشهرضامیراجاقمبیناشهرضااصفهان

18حسنکاشاناسماعیل زادهمهدیکاشاناصفهان

18عباسکاشاناعلمعادلهکاشاناصفهان

16ماشالهکاشانرضوانی شادوحیدهکاشاناصفهان

16جعفراردستانشعبانی نژادفاطمه کاشاناصفهان

17محمدبادرودوارستهطاهره کاشاناصفهان

16محمدرفیعتهرانرفعتیپروینگلپایگاناصفهان

14داودتعرانشفیعیسپهرگلپایگاناصفهان

15ابوالفضلگلپایگانفراستمحدثه گلپایگاناصفهان

14علی اصغرلنجانملتلیال مبارکهاصفهان

14علی اصغرلنجانملتزهرامبارکهاصفهان



14نیازعلیاصفهانسلیمانیمینامبارکهاصفهان

17احمدتهرانابراهیمیمجیدکرجالبرز

15ایوبکرجاحمدیزهراکرجالبرز

15محمدعلیاملشجعفری لگموجسمانه کرجالبرز

16حسینهمدانچحاتمیانمیناکرجالبرز

16عبدالحمیداهواززادگانسپهرکرجالبرز

16زین العابدینتبریزعبدالرحیمیمکرمه کرجالبرز

16منوچهرتبریزعزیزیسهیال کرجالبرز

14وفاکرجعشوریزهراکرجالبرز

16هوشنگتهرانغفوریافسانهکرجالبرز

18حسینبستان آبادقدیمیسولمازکرجالبرز

18یزدانکرجکورانیرامینکرجالبرز

17محمدرضااهوازمجددالدنکرجالبرز

17حسینتهرانمخاطبنازنینکرجالبرز

18عزت الهتهرانمختاریشعلهکرجالبرز

16پاشاکرجمرادیفاطمهکرجالبرز

16جهانگیرکرجمیرزا حسینیمهرشادکرجالبرز

18محمدتهرانیزدان پناه مقدمشیواکرجالبرز

20--ابوالفتحیعلیکرجالبرز

15--آخوندزاده اصلرویاکرجالبرز

15--اسدیابوالفضلکرجالبرز

15--آسیایی صحنهمهرنوشکرجالبرز

16--برونکوروشکرجالبرز



16--پزشکیاشرفکرجالبرز

14--پورامینیپونهکرجالبرز

17--حاجی حسینی رنانیمرضیهکرجالبرز

15--حسینیزهره ساداتکرجالبرز

14--حسینیفرحکرجالبرز

14--حقیقی آتشگاهساراکرجالبرز

15--حیدریستایشکرجالبرز

16--خرد روستارضاکرجالبرز

15--درویشیمعصومهکرجالبرز

15--دسترنجداریوشکرجالبرز

17--زاهدینفیسهکرجالبرز

14حبیب الهکرجزکانیمهناکرجالبرز

16علی اوسطکرجسرحدیمستورهکرجالبرز

16علیتهرانسعیدیفرهادکرجالبرز

14عباسکرجسلطانیصدیقهکرجالبرز

15عباسکرجسلطانیمحدثهکرجالبرز

18مسعودتهرانسلیمیساراکرجالبرز

16کرجعلیشادمنامنمحدثهکرجالبرز

15یعقوبکرجشاهیمحدثهکرجالبرز

14رضاکرمانشاهصالحیان طباطباییسرورالساداتکرجالبرز

15محمدجوادقوچانصمصامیفاطمهکرجالبرز

14محمدعسگری علویجهساراکرجالبرز

15رحیمعلی زاده وانقینگینکرجالبرز



16محمدتقیتهرانعلیلوی نیریسحرکرجالبرز

17فتح الهقبادی پورعلیرضاکرجالبرز

16غالمرضافساقدیمیشعلهکرجالبرز

16رضاتهرانقهاریالههکرجالبرز

15حیدرکرجکبریائیبهارهکرجالبرز

15مظفرتکابکهتریزینبکرجالبرز

17محمدکرجگودرزیزهراکرجالبرز

17رجبالهیجانمباشر امینیرضاکرجالبرز

17مصطفیآوجمتولیمعصومهکرجالبرز

16ذبیح الهخلخالمرادزادهرقیهکرجالبرز

15علیرضا-مهمانخواهآنیتاکرجالبرز

15سید فتح الهدشستانموسوی برازجانیسیده ناهیدکرجالبرز

17میرتقیمرندمیریعقوب زادهمیررسولکرجالبرز

16ناصر-نجاریمجیدکرجالبرز

17محمدرضاکرجنصراللهیپانته آ کرجالبرز

17غالمحسینتهرانهادی گلیسانازکرجالبرز

15سیف الهکرجولیمریمکرجالبرز

15احمدرضا-یوسفینازنینکرجالبرز

15نقیکرجآقا زادهسینافردیسالبرز

15فردینکرمانشاهامیریهانیه فردیسالبرز

15رحمانکرجبتویی فرمحدثه فردیسالبرز

18جمشیدتهرانباباییبنت الهدیفردیسالبرز

19محمدرشتپور بخشآرش فردیسالبرز



16شاهرختهرانرزاقیسپهرفردیسالبرز

15ایرجتهرانشکوهی بهار ماهان فردیسالبرز

16فیروزتبریزقربانیمحمد مهدیفردیسالبرز

19حسیناراککمپانیعلیرضافردیسالبرز

16سعیدتهرانگلشنحمید رضا فردیسالبرز

18مهراناهوازمحجوبترگل فردیسالبرز

14عباسقماسماعیلینیرهساوجبالغالبرز

16خیرالهزنجانافشارشکرالهساوجبالغالبرز

17محمدقزوینترکمنآزادهساوجبالغالبرز

20رحمان بردیترکمنخسروزادحمیدساوجبالغالبرز

18جوادتهرانزادشیرآمنهساوجبالغالبرز

16ظفرکرمانشاهصفائی اصلنرگسساوجبالغالبرز

17مالکهشتگردزعیم داررحسنا  نظرآبادالبرز

18علیتهرانرادپوررقیهنظرآبادالبرز

18حسیندبیتهلکعبدالشکوردبیامارات

18محمدایالمحیدریستایش ایالمایالم

17نیاز علیایالمفرجیمحمدحسنایالمایالم

18نصرالهبدرهگلیمسلمبدرهایالم

15علی-آقامحمدییحییآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14محمود-حاتمیمرضیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16یونستبریزاباذری سنگستانفرزینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17سعیدتبریزاشکومحمدرضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15آقاباالهادیشهرامینیاصلیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی



17علیاسکوباغبانی دیزجیحسنآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17حسنتبریزپورمهدیفرینازآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16رضاتبریزجعفریطالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16قربانعلیهشترودجاللیانامینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15قادرتبریزجمهوری سرخهمنصورهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16محمدحسنتبریزحسن زاده بهروزماهرخآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15حسیناسکوحسنیمعصومهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14ابراهیمتبریزحسنی لرزهراآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17اصغرتبریزخدائی الوارلیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16جعفرآذرشهردیزج چراغیرقیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14یداهللتبریزرمادیمنصورهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14احدتهرانرنجدوستویداآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14علیتبریزژاله اصلاشرفآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15ابراهیمتبریزسالمتیعلیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15محمدتبریزسلطانیافسانهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15رضاتبریزشعاعیفهامهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14سعیدشبسترشفیعی خانهمحمدحسینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15علیاهرصادقیهادیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14علی اکبرتبریزصدقیانی زادهمحمدرضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14غالمرضاتبریزطلوع کتابیحنانهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14ودودتبریزعلیزاده نظمیامیررضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15علیتبریزقائم آذرهماآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15محرمعلیتبریزقلی پورشهالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی



17اسدالهتبریزکرم پورحمیدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17سیدفرهادتبریزمبینسولمازآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14رحیمتبریزمنافیانزهراآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16علیتبریزمواتی لیقوانمهدیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14محمدحسنتبریزنکوفرمحمدحسینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14محمداصفهاننوشمهرپردیسآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15مهدیتبریزوکیلیمهریآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15علیسرابباباپورمحمد آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14ابراهیم سرابسیارمهدیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17لطف اله سرابعلی پورمهدی آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15حسنشبستررشیدیان علیشاهیسعیدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14جعفرصادقشبسترامیدوارلیال آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16داودشبسترمنافپورعلیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15بهروزشبسترنجاتی شندیمحمدتقیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15مصیبسلماساعیانبهمن آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16غالمحسنمراغهنژاد صفریعادلآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14مصطفیبوکانجواهریطاها آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15محمدحسنملکانرضائی فرسعیدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14قربانعلیملکانزینالیمجتبیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14ایوبملکانشبانیعلی اکبرآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16علیبنابمحمدیانرضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14اردشیرمراغهنریمانپورپریساآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14علیرضابنابیعقوبیکیمیاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی



14حسنمیانهخردمندنیالیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15صفرمیانهانگوتیشهرامآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17علیمیانهنوروزیفریدونآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14رحیمسرابجوادیفرانک آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14ابوالفضلتسوجخلفیحسن آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15علیسرابباباپورمحمدسرابآذربایجان شرقی

14رحیمسرابجوادیفرانکسرابآذربایجان شرقی

19عسگرمیاندوابداس زرینمهدی میاندوآبآذربایجان غربی

18حمیدمیاندوابصمدی زنجیر ابادرویامیاندوآبآذربایجان غربی

18فریدونسردشتآقـاییآرویـنارومیهآذربایجان غربی

17صمدشهر ریزینلیاحمد ارومیهآذربایجان غربی

16علیاورمیه خلجمهدی ارومیهآذربایجان غربی

16اکبراورمیهحبیبی غفاریمحمد تقیارومیهآذربایجان غربی

16معصوماورمیه قلی زادهعلی ارومیهآذربایجان غربی

18ابراهیمسقزاحمدیانآمینه بوکانآذربایجان غربی

17فیروزسقزبابا میریسحربوکانآذربایجان غربی

16مسعودبوکانقادرزاده بوکانسیمین بوکانآذربایجان غربی

19محمودبوکانمرادیهادی بوکانآذربایجان غربی

17    عثمان پیرانشهر       ابوبکریاحدپیرانشهرآذربایجان غربی

16ارسالنتکاب سعادتیامیر رضاتکابآذربایجان غربی

18حسینعلیتکاب مرادیوحیدتکابآذربایجان غربی

15محمدسلماسدلشادامیرحسینسلماسآذربایجان غربی

16بابکسلماسخاصه خانعرفانسلماسآذربایجان غربی



15مجیدسلماسکیمیامحمد امینسلماسآذربایجان غربی

14علیسلماسمهدیزادهمهدی سلماسآذربایجان غربی

19امامعلیچالدراننجفیابراهیم سلماسآذربایجان غربی

18خدایارشاهین دژآقایانصدراشاهین دژآذربایجان غربی

17مسلمشاهین دژرستمیسجادشاهین دژآذربایجان غربی

19شمس الدینپلدشتاسکندریمعصومهماکوآذربایجان غربی

19اروجماکوحسن نژادساالرماکوآذربایجان غربی

19صادقماکوحسین پورعباسماکوآذربایجان غربی

19حسنتهرانمحمد نژادبهنامماکوآذربایجان غربی

14  علی  مهاباد        بایزیدهژار مهابادآذربایجان غربی

14  انور  مهاباد  حسین زادهمحمد مهابادآذربایجان غربی

14  صابر  بوکان      عثمانیسورانمهابادآذربایجان غربی

16اسماعیل  مهاباد       کریمیمحمد مهابادآذربایجان غربی

18   عزیز   مهابد       یوسفیسعیدمهابادآذربایجان غربی

16  خسرومهاباد       یوسفینویدمهابادآذربایجان غربی

15احمدبرازجانانصاریاننرگسبرازجانبوشهر

16غالمعلیدشتستانبازیاریسعیدهبرازجانبوشهر

17حسیندشتستانبردستانیعبدالرضابرازجانبوشهر

18مرادبرازجانسعدآبادیزینببرازجانبوشهر

18نعمت الهبرازجانشیروانی برازجانیحمیدهبرازجانبوشهر

15حسینبرازجانابراهیمیجمالبوشهربوشهر

19حسینبوشهرضرارهاکبر بوشهربوشهر

15محمددیراندرزکیانوشدیربوشهر



18احمدخورموجبهمنیعلیکنگانبوشهر

16عطافیروزآبادجاودانمرضیهکنگانبوشهر

16بهزادکنگانشجاعیمنیژهکنگانبوشهر

20حسینگناوه کشاورزرسول گناوهبوشهر

16ماندنیدیلممرادیفاطمهبندردیلمبوشهر

17اکبرمهرجمالیجوادجمبوشهر

16حسنجمخجستهمحمد باقرجمبوشهر

15حیدردشتیابراهیمیفریبادشتیبوشهر

14ابراهیمبوشهرشاکری مطلقاهورادشتیبوشهر

15خدارحمدشتیکللی خورموجیاسالمدشتیبوشهر

14قدرت الهتهرانآقامحمدیزهرااسالمشهرتهران

14خدمتعلیتهرانبابائیعلیاسالمشهرتهران

14عبدالرحمانتهرانحسینیسیدعلیاسالمشهرتهران

14ناصرتهرانخسرویمعصومهاسالمشهرتهران

-محسنتهرانعباس بگلوتینااسالمشهرتهران

-سیروستهرانغالمیحسناسالمشهرتهران

14شعبانبهارقربانی سپهرناصراسالمشهرتهران

-ذکرالهتهرانکریمییساسالمشهرتهران

14اسماعیلاسالمشهرمرادیرضااسالمشهرتهران

14کرمشاهنورآبادمرادیانعلیرضااسالمشهرتهران

14مهرعلیاردبیلنوبختزریاسالمشهرتهران

14علی محمدتهرانسهرابیالهاماندیشهتهران

14داوودتهرانمویدی...روح ااندیشهتهران



14عباساراکواشقانیزهرااندیشهتهران

15فالمرزاردستانحاجی حسینی سفیدهجعفرپیشواتهران

14محمدورامینحسن زادهمحسن پیشواتهران

14هادینیشاابورشیخیزهرا پیشواتهران

14حمیدتهرانآَقامحمدخانثریاتهران بزرگتهران

15محمدتهرانآذرکماننرگستهران بزرگتهران

14یدالهماهشهرآریافرسامانتهران بزرگتهران

-داودشهریارآقاجانی زادهمریمتهران بزرگتهران

14حمیدتهرانآقامیریحامدتهران بزرگتهران

14علیاراکآمرهیاسمینتهران بزرگتهران

15محمودتهرانابراهیمیمهریتهران بزرگتهران

14ایرجتهراناحمدیمحمدتهران بزرگتهران

14نعمتتهراناحمدیمریمتهران بزرگتهران

15احمدتهراناحمدی طباطبائیفائزه ساداتتهران بزرگتهران

15امیرعباستهراناختراعیامیرحسینتهران بزرگتهران

-ناصرتهراناصغریالهامتهران بزرگتهران

15رحمت الهسیرجانافتخاریحمیدهتهران بزرگتهران

14علییزدافراسیابیمهساتهران بزرگتهران

14امیرحسینتهراناکبریسمانهتهران بزرگتهران

14حسنتهراناکبریسمانهتهران بزرگتهران

14دوست محمدمشهداکبری فرحانیمریمتهران بزرگتهران

15علیتهرانامیدیرؤیاتهران بزرگتهران

14علیتهرانامیربهادری اربطژیالتهران بزرگتهران



14امیرحسینتهرانایازی زادمطهرهتهران بزرگتهران

15مصطفیتهرانایرانیمهساتهران بزرگتهران

14جاللپارس آباد مغانباباوند گبلورقیهتهران بزرگتهران

14سیامکتهرانباقریزینبتهران بزرگتهران

14امان الهتهرانباقریمهساتهران بزرگتهران

15حسنتهرانبنای خانیکیحنانهتهران بزرگتهران

15حسنقمبنی رضی مطلقنفیسهتهران بزرگتهران

14عبدالهتهرانپرواز دوانیپرستوتهران بزرگتهران

14علی اکبرتهرانپناهحسنتهران بزرگتهران

14مصطفیاصفهانپورپناهیشیرینتهران بزرگتهران

14اسماعیلتهرانترابیصالحتهران بزرگتهران

14ابوالقاسمگرگانتربتیطیبهتهران بزرگتهران

15اشرفتهرانجواهرزادهآرزوتهران بزرگتهران

14فتاحیتهرانجوزیفرامرزتهران بزرگتهران

15حسینتهرانحاجی آقامریمتهران بزرگتهران

-محمدصادقتهرانحاجی صادقیفریدهتهران بزرگتهران

14علیتهرانحسنیسمیهتهران بزرگتهران

-محسنتهرانحسین نیامحمدحسینتهران بزرگتهران

16جاللتهرانحسینیافشینتهران بزرگتهران

14محمدرضااصفهانحقانیزینبتهران بزرگتهران

14شعبانتهرانحیدرینرگستهران بزرگتهران

-محمودشمیراناتخانجانینیلوفرتهران بزرگتهران

14رضاعلیتهرانخانیمحبوبهتهران بزرگتهران



14رضاتهرانخداویردیعاطفهتهران بزرگتهران

-علی اکبردارابخرم دلحسام الدینتهران بزرگتهران

14محمدرضااهوازخرم دلرضاتهران بزرگتهران

15داودتهرانخطیبیمریمتهران بزرگتهران

17حجت الهکرجخوشه گیرمرضیهتهران بزرگتهران

-جعفراراکداربرپروانهتهران بزرگتهران

-محمدعلیتهرانداودآبادیسمانهتهران بزرگتهران

14اکبرتهرانداورزنیرضاتهران بزرگتهران

14احمدرضاتهرانداورزنیفرشتهتهران بزرگتهران

14علی اصغرتهرانداورزنیمحمدسجادتهران بزرگتهران

15اسمعلیتهراندرویشوندمحمدتهران بزرگتهران

15اصغرتهراندست نشاننسترنتهران بزرگتهران

14حسینتهراندوستیزهراتهران بزرگتهران

-مصطفیتهرانرحمانیزهراتهران بزرگتهران

14اصغرتهرانرحمانیغزالهتهران بزرگتهران

-علی اصغرتهرانرضائیمرصعتهران بزرگتهران

15مرتضیتهرانرضاسلطانینادیاتهران بزرگتهران

14عادلتهرانرضاییفاطمهتهران بزرگتهران

14محمدحسنتهرانرضایی سودانیزهراتهران بزرگتهران

15حسنتهرانرنجبرزاده دیبازرامیرتهران بزرگتهران

16علیتهرانرنجبریانسعیدتهران بزرگتهران

14بهمنتهرانرهگذرفاطمهتهران بزرگتهران

14حسینتهرانزارع صفی آبادیامینتهران بزرگتهران



14امرالهتهرانزندیحسینتهران بزرگتهران

15جعفرتهرانزینلوسعیدهتهران بزرگتهران

14علیالرستانسارینرگستهران بزرگتهران

14مهدیتهرانساطع بیدگلیسعیدهتهران بزرگتهران

15علی محمدتهرانسرشارزادهروژینتهران بزرگتهران

15مهدیمشهدسعیدی رضویهاشمتهران بزرگتهران

-عمرانتهرانسلطانیفاطمهتهران بزرگتهران

14محمدعلیتهرانسلطانی دانامهدیتهران بزرگتهران

14سیف الهتهرانسلیمیافسانهتهران بزرگتهران

14میریوسفتهرانسیدشمسسیدداوودتهران بزرگتهران

14محمدرضااراکشاه صنماعظمتهران بزرگتهران

15محمدتهرانشایستهزهراتهران بزرگتهران

15مصطفیتهرانشایستهمحبوبهتهران بزرگتهران

14علی اکبرتهرانشرفیناهیدتهران بزرگتهران

14حبیب الهتهرانشریفی فردنداتهران بزرگتهران

14حمیدتهرانشعبان لواسانیکیمیاتهران بزرگتهران

14محمداصفهانشعبانی وندادهحسینتهران بزرگتهران

15بهرامتهرانشقاقیسمیراتهران بزرگتهران

14سعیدتهرانشمعدانیپگاهتهران بزرگتهران

14غفارتهرانشهبازیحسینتهران بزرگتهران

14محمودتهرانشهبازیانزینبتهران بزرگتهران

16محمدتقیمینودشتشهمرادیحمیدرضاتهران بزرگتهران

14مرادعلیتهرانشیخمصطفیتهران بزرگتهران



14جوادشیرازشیعه زادهشیواتهران بزرگتهران

15فخرالدینتهرانشیوایی کجوریرضاتهران بزرگتهران

14علیتهرانصادق الوعدزهراناهیدتهران بزرگتهران

14الیاستهرانصادقیداریوشتهران بزرگتهران

17قربانعلیتهرانصفائیرضوانتهران بزرگتهران

15محمدتهرانصفاریسمانهتهران بزرگتهران

14احمدتهرانصفریسرونازتهران بزرگتهران

15غالمرضاتهرانصیادیزهرهتهران بزرگتهران

14محمدشمیرانطاهریثریاتهران بزرگتهران

16رضاتهرانطاهری حسین آبادیمحمدمهدیتهران بزرگتهران

15خدادادتهرانطاهری نژادمهدیتهران بزرگتهران

14حافظکرجطهمورثیعلیتهران بزرگتهران

15حبیبتهرانعباسیفرزانهتهران بزرگتهران

15محمودتهرانعجمفرزانهتهران بزرگتهران

15حمیدرضاتهرانعسکریموناتهران بزرگتهران

14محسنتهرانغالمیزهراتهران بزرگتهران

14مهدیتهرانغالمینرگستهران بزرگتهران

15ابراهیممرندفائقمحسنتهران بزرگتهران

14قاسمتهرانفرجیانعباستهران بزرگتهران

-فرشیدتهرانفرحیمیناتهران بزرگتهران

-محمدتهرانفرخانیمهدیتهران بزرگتهران

15محمدتهرانفروزانکیامصطفیتهران بزرگتهران

14قاسمتهرانفضلیعلیتهران بزرگتهران



-مهدیتهرانفهیمی کاشانیملیحهتهران بزرگتهران

15سعیدشمیرانقادریآرمیتاتهران بزرگتهران

15علیتهرانقاسمیزهراتهران بزرگتهران

14سیدصالحتهرانقاضیسیدعلیتهران بزرگتهران

14سیدمحمودتهرانقریشیوحیده ساداتتهران بزرگتهران

14علیرضاتهرانقیامهیاسمینتهران بزرگتهران

18سهرابنجف آبادکاظمیاعظمتهران بزرگتهران

16مهدیتهرانکریمیفاطمهتهران بزرگتهران

15غالمحسنالیگودرزکشاورزمیثمتهران بزرگتهران

14محمدتهرانکفاشانامیررضاتهران بزرگتهران

15محمدتهرانکالری درونکالییمنصورهتهران بزرگتهران

16سعدالهتهرانکلهریپرویزتهران بزرگتهران

-فضل الهشیرازکوه بر حقیقیمرضیهتهران بزرگتهران

15غالمعلیتهرانگنجعلیمحمدرضاتهران بزرگتهران

14هوشنگتهرانگودرزیمحمدامینتهران بزرگتهران

15محمدحسینتهرانمحبعلیساراتهران بزرگتهران

14عظیم الهتهرانمحمداوغلیرضاتهران بزرگتهران

16حسنتهرانمحمدخانیمهدیتهران بزرگتهران

15علیتهرانمحمدولیبهارهتهران بزرگتهران

15محمدباقرقممحمدی پیاممسعودتهران بزرگتهران

14رضاتهرانمحمودیریحانهتهران بزرگتهران

15محمدتهرانمرادیانمیناتهران بزرگتهران

15حمزهتکابمروتی پورزینبتهران بزرگتهران



14حسنتهرانمزارئهمجیدتهران بزرگتهران

15رضاتهرانمزیکیمحسنتهران بزرگتهران

-غالمرضااصفهانمشیرفاطمیمژگانتهران بزرگتهران

-علی اصغرمشهدمعصومی خامنهزهراتهران بزرگتهران

16یعقوبتهرانمقید خمامیفاطمهتهران بزرگتهران

15عباسقائمشهرمواجیوحیدتهران بزرگتهران

16سیدابراهیمقائم شهرموسوی چاشمیفهیمه الساداتتهران بزرگتهران

14هوشمندتهرانمهرابیعلیتهران بزرگتهران

-سیدمجیدتهرانمیرانملیکاساداتتهران بزرگتهران

14سیدموسیتهرانمیرخانیسیدمحمدرضاتهران بزرگتهران

14ایرجتهراننجفیداودتهران بزرگتهران

15احمدتهراننجیبمژگانتهران بزرگتهران

14حسنتهراننورزاده تپهمژگانتهران بزرگتهران

16جلیلمرندنوروزیمحمدحسینتهران بزرگتهران

15هادیتهراننیک نژادالهامتهران بزرگتهران

15محمدرضاتهرانوجدانی نیاپریساتهران بزرگتهران

15شاپورتهرانهادی پورنسرینتهران بزرگتهران

14احمدتهرانهنری شعبانیسعیدهتهران بزرگتهران

14کمالتهرانیادگاریحمیدرضاتهران بزرگتهران

16حسینمالیریاریمهدیتهران بزرگتهران

15حبیب اهللتهرانآهنگرشهالدزاشیب   - تهرانتهران

-علی اکبرتهراناثباتیالههدزاشیب   - تهرانتهران

14غالم حسینتهراناحدیفاطمهدزاشیب   - تهرانتهران



14غالم علیتهراناحمدی خواهشیوادزاشیب   - تهرانتهران

16مهدیاصفهاناستکیمسعوددزاشیب   - تهرانتهران

14رضامشهداسدیزهرادزاشیب   - تهرانتهران

14حسنجیرفتافشاری پورالهامدزاشیب   - تهرانتهران

-مهدیشمیرانایلخانیشاداندزاشیب   - تهرانتهران

14محمد حسنتبریزبابایی خطیبیابراهیمدزاشیب   - تهرانتهران

-احسانتهرانبروجردیانملیکادزاشیب   - تهرانتهران

14سید محسنتهرانبهفرمریم ساداتدزاشیب   - تهرانتهران

14محمدتهرانپایوری مهراممنیرهدزاشیب   - تهرانتهران

14حمیدتهرانپور جعفرفاطمهدزاشیب   - تهرانتهران

14محسنتهرانپیله وریستودهدزاشیب   - تهرانتهران

14رضاتهرانتکیهمریمدزاشیب   - تهرانتهران

14ناصرتهرانجعفری صابرینیوشادزاشیب   - تهرانتهران

14فرشیدتهرانحاجی جوادیپرستودزاشیب   - تهرانتهران

14سید حسنقمحسینیبهاره ساداتدزاشیب   - تهرانتهران

14حسنکرجحسینیزهرهدزاشیب   - تهرانتهران

14منصورتهرانحیدریامیر حسیندزاشیب   - تهرانتهران

14رضاتهرانخدابنده لوعسلدزاشیب   - تهرانتهران

14برهان الدینتهرانخزائیشیمادزاشیب   - تهرانتهران

15یعقوب علیتهرانخواتیحامددزاشیب   - تهرانتهران

14علیتهراندرخشانثریا دزاشیب   - تهرانتهران

14محمد مهدیشیرازدشتیزهرادزاشیب   - تهرانتهران

15احمدآبادانذوالقدریآتسادزاشیب   - تهرانتهران



14محمد مهدیتهرانرحمانیآرزودزاشیب   - تهرانتهران

14مهدیتهرانرمضانی مقدمعارفهدزاشیب   - تهرانتهران

14تورجتهرانرنجبرسحردزاشیب   - تهرانتهران

14محسنتهرانزرگریانآویژهدزاشیب   - تهرانتهران

15علی اکبراراکساعیاشکاندزاشیب   - تهرانتهران

14عبداهللتهرانسپنجییوسفدزاشیب   - تهرانتهران

14جهانگیرتهرانسپهرنیابیتادزاشیب   - تهرانتهران

14محرم علیتهرانشفیعیمعصومهدزاشیب   - تهرانتهران

14غالم رضاتهرانشکرچیانمریمدزاشیب   - تهرانتهران

14محمد صادقیزدشیخی زادهفرهنگدزاشیب   - تهرانتهران

14جهانگیرتهرانصدهزاریفاطمهدزاشیب   - تهرانتهران

14علی اکبرتهرانطاهریالههدزاشیب   - تهرانتهران

-خیر اهللقزوینعسگریمحمرمعلیدزاشیب   - تهرانتهران

14سید حسنتهرانفاطمیانسید علیدزاشیب   - تهرانتهران

14حسینشمیرانفالحانسیهدزاشیب   - تهرانتهران

14ذبیح اهللتهرانفیروزیمجیددزاشیب   - تهرانتهران

14مجیدساریقرائتیمریمدزاشیب   - تهرانتهران

-محمد حسنتهرانقنبری نسبفاطمهدزاشیب   - تهرانتهران

15محمد علیزاهدانکیخائیمهدیدزاشیب   - تهرانتهران

14امیرتهرانگیویفائزهدزاشیب   - تهرانتهران

14علیاملمحمود زادهرامیندزاشیب   - تهرانتهران

15حسینتهرانمعماری نجف آبادمحسندزاشیب   - تهرانتهران

-سید سعیدتهرانموسوی خصالمهدیه ساداتدزاشیب   - تهرانتهران



15غالم رضاتهرانمهرانیآرشدزاشیب   - تهرانتهران

15فرز علیشهر ریمهربانیعباسدزاشیب   - تهرانتهران

14سعیداصفهاننادریاننغمهدزاشیب   - تهرانتهران

14محمد مهدیتهراننصر الهیرضادزاشیب   - تهرانتهران

-عبدالرضاکرمانشاهنمازیگلنازدزاشیب   - تهرانتهران

14محمد علیشمیراننوروزی فروفادزاشیب   - تهرانتهران

14عباستهرانواسعیمحسندزاشیب   - تهرانتهران

14جعفرتهرانولی زادهسحردزاشیب   - تهرانتهران

15عباسعلیشیرازولی زادهطنازدزاشیب   - تهرانتهران

14جمشیدتهرانهمرنگ شایقاصغردزاشیب   - تهرانتهران

-عباسعبیتهران جنوببرقبانیعلیمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

14مصطفیرباط کریمترابیحسن متفرقه   - تهران مرکزیتهران

14حبیبجعفرزادهامیرمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

14سیدداوداسالمشهرحسینی جهزدانیسیدآرشمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

-بهمنتهران جنوبرحمانیامیرحسینمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

-جوادرشوندامیرمحمدمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

15جعفررنجبراحمدرضامتفرقه   - تهران مرکزیتهران

-هادیکرجریحانیانآرمینمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

14اسماعیلشهرییزدانمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

14رستمتهران عبادیمهدیمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

-مهدیعلی دوستامیرحسینمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

-محمدعلیتهرانفتحی پورعرفان متفرقه   - تهران مرکزیتهران

-یدالهکوهدشتنجاتیامیررضامتفرقه   - تهران مرکزیتهران



14غالمعلیمیانهنقوییونسمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

15رضانوروزیمهدیمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

16اسمعیلتهرانهرازیزینبمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

14حسنتهرانیعقوبیمحمدحسینمتفرقه   - تهران مرکزیتهران

14بایرامعلیتهرانتبریزیمهدی رباط کریمتهران

15...رحمت ابیجارحسنییحییرباط کریمتهران

16محسنزنجانعبدیحسنرباط کریمتهران

15محمودتهرانلطفیسولمازرباط کریمتهران

15خالقتهراننوروزیحسینعلیرباط کریمتهران

14اکبرشیرازانتشاریمریمشمیراناتتهران

14مصطفیتهرانبراتیشهالشمیراناتتهران

14باقرتهرانده پهلوانشاهینشمیراناتتهران

16سیداحمدذوالفقاریعلیشمیراناتتهران

14مصطفیورامینزینی وندفائزهشمیراناتتهران

15محمدرضاآبادهسجادیفائزهشمیراناتتهران

-محمدرضاسیل سپورستایششمیراناتتهران

15ولی الهتهرانغریبیرضوانهشمیراناتتهران

14بهروزمحمدحسینیاشکانشمیراناتتهران

14اصغرتهرانآزادمهرعرفانشهر ریتهران

14غدیرکلیبراحمد نژادعیسیشهر ریتهران

14مهدیتهرانتوکلی اولمحمدهادیشهر ریتهران

14ربعلیتهرانجباریزهرهشهر ریتهران

14نعمتتهرانجمیلی گورابسمیهشهر ریتهران



15علیفیروزآبادیمریمشهر ریتهران

14صادقتهرانقرآنی نوشادحسینشهر ریتهران

14ابراهیمتهرانکارگراحسانشهر ریتهران

14محمدعلیتهرانکروبیشیماشهر ریتهران

14علی کرمریمالمیراعظمشهر ریتهران

15صفت الهتهرانافالکیحسنشهر قدس     تهران

-هادیتهرانباقریمبینشهر قدس     تهران

15محمدشمیرانحسن پورطنازشهر قدس     تهران

14محبعلیتکابحضرتیپرویزشهر قدس     تهران

15ابوالحسنتویسرکانخزلیسکینهشهر قدس     تهران

14جمشیدتهرانشاهوردیساراشهر قدس     تهران

14رضاتهرانگودرزیراضیهشهر قدس     تهران

15قدرت الهابهرمقدمسمیراشهر قدس     تهران

14بهروزتهرانمیارکیانیحسینشهر قدس     تهران

15صالحخلخالهاشمی زادهجمال الدین شهر قدس     تهران

15عقیلکرجاله وردیمهدیهشهریارتهران

-شهروزتهرانسروشیانایلیاشهریارتهران

14اسماعیلکرجسیجانیفرشتهشهریارتهران

-رمضانعلیکرجشهبانکردیلیالشهریارتهران

14جوادخلخالصادقلوفاطمه شهریارتهران

14محمدرضاکرجطاهریعباسشهریارتهران

16علیرضادماونداسفندیارغالمعلی فیروزکوهتهران

15نقیفیروزکوهاسفندیارمهدی فیروزکوهتهران



14حسنفیروزکوهپاکاکبرفیروزکوهتهران

15محمدتهرانعصاریرضافیروزکوهتهران

15فریدونورامینشکری اکرم قرچکتهران

15قربانورامینکاظمیجعفر قرچکتهران

14محمدعلیتهران ابوذرخانیاحمدواحد انقالبتهران

14عباسشمیرانآقاجانیمحمدصدراواحد انقالبتهران

14عباستهراناربابمحمد حسین واحد انقالبتهران

-ابوالحسنتهران انتظارینرگسواحد انقالبتهران

14عبدالرحمنتهرانجوادیمریمواحد انقالبتهران

15رحمت الهتهرانحاجی بیگیاعظم واحد انقالبتهران

14سیدجوادقمحسینیسید محمد حسینواحد انقالبتهران

14درویش علیتهرانحیدریفرزانه واحد انقالبتهران

-علیرضاتهرانخواجه سعیدیعطیه واحد انقالبتهران

15علیرشتخورگامیکتایون واحد انقالبتهران

14غالمحسینسبزه واردلبریسیماواحد انقالبتهران

14-تهرانذاکریگلنازواحد انقالبتهران

14امیرریرحیمیزهراواحد انقالبتهران

14حمیدتهرانرضاییفروغ واحد انقالبتهران

15نایب علیتهرانرضاییمرتضیواحد انقالبتهران

16عبدالحسیناصفهانرفیعیعلیرضا واحد انقالبتهران

14یوسفلنگرودرهبرعلیواحد انقالبتهران

14سید محمدمشهدساقیسید حسن واحد انقالبتهران

14تورجتهرانطوسیمهدیواحد انقالبتهران



15ابوالقاسمتهرانگنجی دلشادعلیرضا واحد انقالبتهران

14حسینتهرانمحمد حسین زادهمحسن واحد انقالبتهران

14امیرتهرانمرویفرشته واحد انقالبتهران

14رضاتهرانموثقعلی اکبر واحد انقالبتهران

15سید محسنقزوینمیررحیمیسید علیرضاواحد انقالبتهران

15سید محسنقزوینمیررحیمیسید محمدرضاواحد انقالبتهران

16ابوالفتحتهرانمیریمحمد حسن واحد انقالبتهران

14پاکدشتتهراننصراللهیمصطفیواحد انقالبتهران

14علی اصغرتهرانواشقانی فرهانیعلیرضاواحد انقالبتهران

14شهریارتهرانواالمهرامیرمصطفیواحد انقالبتهران

14سید محمدسیرجانهاشمیزینبواحد انقالبتهران

14احمدمروستهوشمندمروستیمهوشواحد خوشتهران

14نصرت اهللاراکایبگیایرجواحد رسالتتهران

14محمدتهرانپژوهندهمهدیواحد رسالتتهران

15سیدمسعودکرمانشاهحسینیسیدعلیواحد رسالتتهران

14سیدمعین الهخرم آبادحیات الغیبسیده مریم واحد رسالتتهران

14امراهللصدوقدهقانیمرضیهواحد رسالتتهران

14حسینشمیرانرشیدی خزاقیزهراواحد رسالتتهران

14مسلمشمیرانسمندیشیرینواحد رسالتتهران

15برزونهاوندسیفجوادواحد رسالتتهران

14علی اصغربابلگرجی زادهاعظمواحد رسالتتهران

14حسنعلیتهرانموالئیمهدیواحد رسالتتهران

14علیبروجردنورمحمدعلی آبادیعلیرضاواحد رسالتتهران



15غالمعلیتهرانهمتیانمحمدواحد رسالتتهران

15منوچهرتهرانبرازیدهمژده واحد شرقتهران

14امیرتهرانجمالیساراواحد شرقتهران

14امیرتهرانحبیبیسیمین واحد شرقتهران

14وحیدتبریزدباغ صالحیمحمدرضاواحد شرقتهران

14حسینتهرانسمیعییاسمین واحد شرقتهران

15فرضعلیتهرانعباسی مقدممریم واحد شرقتهران

14مجتبیتهرانعبدالهینداواحد شرقتهران

14روح الهتهرانعزیزآبادی فراهانیسعیدواحد شرقتهران

14مجتبیتهرانغالمیعلیرضاواحد شرقتهران

14محمدتهرانگرشاسبیسعیده واحد شرقتهران

14محمدجعفرتهرانمعطریمنیژه واحد شرقتهران

14علی اکبرتهرانهاشمیسیده سحرواحد شرقتهران

14محمدعلیتهرانهمتی داویجانیالهام واحد شرقتهران

18علیتهراناکبری مقدمسعیدواحد غربتهران

15علی اصغرتهرانپناهی فرپوریا واحد غربتهران

14محمدحسینتهرانحیدریآریان واحد غربتهران

14محمدتهراندهنادیرضاواحد غربتهران

15کاظمتهرانصادقیسمانهواحد غربتهران

15محمدتهرانطالقانیمهدیواحد غربتهران

16حسنهمدانقربانیشیداواحد غربتهران

14هادیتهرانمحمدی محمدیساراواحد غربتهران

14همت الهاهوازمفاخرفخرالزمانواحد غربتهران



14منوچهرتهرانوزیریمهتابواحد غربتهران

15اهلل وردیتهرانوزیرینادیاواحد غربتهران

15قاسمتهرانشبانکاریزینبواحد قیطریهتهران

15نعمت الهتهرانفیض بخشآتوساواحد قیطریهتهران

15اسد الهتهرانمصلیفاطمهواحد قیطریهتهران

15یحییفسابهشتی نیامحمد مهدیواحد کارون تهران

14امیرتهرانپایکاریحانیهواحد کارون تهران

14امیرتهرانپایکاریریحانهواحد کارون تهران

14محمدابراهیمتهرانجاللیداودواحد کارون تهران

14خلیلبهبهانحدادیانفاطمهواحد کارون تهران

17محمدعلیتهراندانشورموساییانوشهواحد کارون تهران

15احمدرفسنجانسعیدی رفسنجانیسولمازواحد کارون تهران

-سیدمرتضیتهرانسیدابوالقاسمعشرتواحد کارون تهران

14احمدرضااصفهانصابریطیبهواحد کارون تهران

14سیف الهتهرانطاهریفرحنازواحد کارون تهران

14محمدانزلیفرهتمهشیدواحد کارون تهران

15مهدیتهرانمرادیامیررضاواحد کارون تهران

-جاللتهراننوراهنیلوفرواحد کارون تهران

15قدیرورامینامینیمحمود ورامینتهران

15علی اکبرورامینتاجیکمریم ورامینتهران

14محمدورامینچراغیعرفانورامینتهران

14غالمرضاورامینرضاییمریم ورامینتهران

14اسماعیلورامینعطریزینب ساداتورامینتهران



15منصورورامینکاسبانزهراورامینتهران

15سیامکشهرکردامامیعلیرضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

15عبدالحسینشهرکردترکیفرشتهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17عبدالرسولشهرکردحیدریامیررضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

14حسینشهرکردرئیسیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

-خسروشهرکردعلی بابایییاسمینشهرکردچهارمحال و بختیاری

17عبداهللشهرکردضیاییزینبشهرکردچهارمحال و بختیاری

15اکبرشهرکردمصطفویطاهرهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14روح اهللبروجناکبری گندمانیاسماعیلشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سیداحمدبروجنافضلیمرضیه بیگمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15سبزعلیشوشترجعفریزینبشهرکردچهارمحال و بختیاری

14حسینفارسانجعفریسحرشهرکردچهارمحال و بختیاری

17ابوالفتحفارسانخورشیدیمحمدشهرکردچهارمحال و بختیاری

14ابوالفضلغالمیمهدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15خداکرمموساییمهتابشهرکردچهارمحال و بختیاری

15بهرامفارساننوروزیاحمدشهرکردچهارمحال و بختیاری

15سیدروح اهللفارسانهاشمیسید حسنشهرکردچهارمحال و بختیاری

16باقرفارسانیداللهیمهدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

17احمدرضاشهرکردیداللهییاسمنشهرکردچهارمحال و بختیاری

15حسینبشرویهرمضانیان مقدمعلیبشرویهخراسان جنوبی

16حسینبیرجند بخشیمریم بیرجندخراسان جنوبی

15محمد حسینبیرجند سیارفردفاطمهبیرجندخراسان جنوبی

18علی اکبربیرجند علی آبادیمصطفی بیرجندخراسان جنوبی



19عباسعلیتربت حیدریهعباسیامیر حسین بیرجندخراسان جنوبی

17محمد بیرجند قبولمهدیه بیرجندخراسان جنوبی

14سید هاشمبیرجند هاشمیعلی اصغر بیرجندخراسان جنوبی

17محمد ناصرمشهد یوسفیانالهه بیرجندخراسان جنوبی

17سیدعلیفردوسجلیلیسید جوادفردوسخراسان جنوبی

16محمدعلیفردوسکنعانیمحدثهفردوسخراسان جنوبی

16جلیلبیرجندسربیشه گیمحمدمهدیقائنخراسان جنوبی

16رمضانقایناتسکندریمهدیقائنخراسان جنوبی

14حمیدقایناتمرتضی پوراحمدرضاقائنخراسان جنوبی

18عباسعلیتایبادافکن پورحمیدتایبادخراسان رضوی

18دالورتایبادشریفی نوبهاریعبدالهادیتایبادخراسان رضوی

18غالمرضاتربت حیدریهحسن زادهعلیتربت حیدریهخراسان رضوی

-محمدکاشمرجعفریانمعصومه خلیل آبادخراسان رضوی

15سیدحسنخاشهاشمی فریزنسرین خوافخراسان رضوی

-عباس سبزوار آذرمینا فاطمهسبزوارخراسان رضوی

15محمد اسماعیلی خوشمردان فاطمهسبزوارخراسان رضوی

15جواد سبزوار افغانی مقدم ملیکا سبزوارخراسان رضوی

20غالمحسین فردوس اسماعیل زاده محسن سبزوارخراسان رضوی

19محمد ابراهیم سبزوار اله آبادی موسی الرضا سبزوارخراسان رضوی

16علی اکبرقوچان برازنده امین سبزوارخراسان رضوی

17رمضان سبزوار چشمی زهرا سبزوارخراسان رضوی

15هادیسبزوار حاجی شمسایی فائزه سبزوارخراسان رضوی

17ابراهیم خواف زنگنه فرزانه سبزوارخراسان رضوی



14سید جواد سبزوار دنیا فاطمه زهرا سادات سبزوارخراسان رضوی

18محمد رضا سبزوار شمس آبادی مریم سبزوارخراسان رضوی

14علی اصغرسبزوار منتخبی همایون سبزوارخراسان رضوی

20غالمرضا تویسرکان نوری جواد سبزوارخراسان رضوی

17علیشهریارپردلمحبوبهفریمانخراسان رضوی

16سیدعبداهللقوچانجعفریسیدحبیبقوچانخراسان رضوی

14غالمحسینمشهدحسن نژادمحمدقوچانخراسان رضوی

15محسنقوچانحیرانیامیرحسینقوچانخراسان رضوی

17قلیقوچانرحیم نیامیناقوچانخراسان رضوی

16علیکاشمراحمدیاکرمکاشمرخراسان رضوی

15فرامرزکاشمردودیانزهراکاشمرخراسان رضوی

15حسینمشهدحجابی دوممبیناکاشمرخراسان رضوی

20علیکاشمرحیدریانمحمدکاشمرخراسان رضوی

14سیدعلیکاشمرسیدیسیدجالل الدینکاشمرخراسان رضوی

16سید مرتضیتربت حیدریهاسماعیلیسیدعلی گنابادخراسان رضوی

-محمدگنابادمظلومامیررضاگنابادخراسان رضوی

16محمدمشهدمهرآئینمعصومهگنابادخراسان رضوی

19حسینفردوسابراهیمیعلیمشهدخراسان رضوی

14محمدرضامشهداخگریامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

14عبدالهمشهدارفع فتح اله خانیزهرهمشهدخراسان رضوی

16نورالهمشهدبیات ترکمهسامشهدخراسان رضوی

14علیمشهدپورغالمامیرحسینمشهدخراسان رضوی

16علیشهرکردجعفری نژادسلیمانمشهدخراسان رضوی



19علیرضامشهدجالئی پوستیانحمیدمشهدخراسان رضوی

17مهدیمشهدحسین پور ازغدیمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

19غالمعباسمشهدحیدری معینیزهرامشهدخراسان رضوی

19ابوالفضلمشهدخواجه نامقیمریم مشهدخراسان رضوی

17ابوالفضلمشهدخوبان شرقمهسامشهدخراسان رضوی

16محمودمشهدخورسند وکیل زادهنرگس مشهدخراسان رضوی

15غالمرضامشهددانشور شکوهیپوراندختمشهدخراسان رضوی

17علیرضامشهددزیانیانمهدیمشهدخراسان رضوی

19سیدمهدیمشهددلبریاعظم سادات مشهدخراسان رضوی

18ابوالحسنمشهدرضوی شاندیزعلیرضامشهدخراسان رضوی

18کاظممشهدزمان زادهزهرامشهدخراسان رضوی

14جعفرمشهدسلطانیمتینامشهدخراسان رضوی

17رضامشهدشکوهی تبریزیمحمودمشهدخراسان رضوی

19غالمحسینمشهدشافعیمهدیهمشهدخراسان رضوی

17حسینمشهدشایسته خونعیمهمشهدخراسان رضوی

16مجیدمشهدعابدی قیومبهارمشهدخراسان رضوی

14حسنمشهدعصارشهرزادمشهدخراسان رضوی

17احمدمشهدفیاضیهدیمشهدخراسان رضوی

14مصطفیمشهدمرجانیسیده هلنمشهدخراسان رضوی

17امیریزدمصونعطیهمشهدخراسان رضوی

16مجتبیمشهدمالئکهمریم مشهدخراسان رضوی

16سیدآقامشهدمیرزاباباییسیده زهرامشهدخراسان رضوی

16رمضانعلیسبزوارمیرییلدامشهدخراسان رضوی



16ابراهیممشهدنمودارنغمهمشهدخراسان رضوی

14جوادمشهدنوروزیزهرامشهدخراسان رضوی

19علیرضاتهراننیرومندپیمانمشهدخراسان رضوی

17علی نقیمشهدنیری شهریزهرامشهدخراسان رضوی

19محمدعلینیشابور باغشنی راضیه نیشابورخراسان رضوی

16حسیننیشابوربیات ترکالهامنیشابورخراسان رضوی

16یداهللنیشابورچدانیامیرمهدینیشابورخراسان رضوی

17غالمرضانیشابور حصاریزهرانیشابورخراسان رضوی

-امیننیشابورخواستهکیمیانیشابورخراسان رضوی

15رجبعلینیشابوررامشینیمعصومهنیشابورخراسان رضوی

15حبیبنیشابوررحمانیآیدا نیشابورخراسان رضوی

17عبداهللنیشابورعسگرآبادیرضانیشابورخراسان رضوی

17حسیننیشابورفتحیزینبنیشابورخراسان رضوی

15محمد نیشابور نعمتی مقدمامیرحسیننیشابورخراسان رضوی

20سیدعلی نیشابورنیکان سیدابراهیمنیشابورخراسان رضوی

17حسنبجنوردمحمدیاحسانبجنوردخراسان شمالی

17محمدمشهدهمتیزهرهشیروانخراسان شمالی

17محسنتهرانوطن پرستصنمشیروانخراسان شمالی

16ناصرشیرواننیک اندیشسحرشیروانخراسان شمالی

15محمدرضاشیروانمومنسکینهشیروانخراسان شمالی

15مجیدشیروانعربخانیعسلشیروانخراسان شمالی

15امرالهشیروانعباس زادهفاطمهشیروانخراسان شمالی

17علیشیروانعصمتیطیبهشیروانخراسان شمالی



16ادینهشیروانشیردلمجیدشیروانخراسان شمالی

15خلیلشیروانابراهیمیانزهرهشیروانخراسان شمالی

15فرهادشیروانذاکریفریدونشیروانخراسان شمالی

14حسینمشهدرمضان زادهیونسفاروجخراسان شمالی

19عباسآبادانسعدیهمجیدآبادانخوزستان

17نوراهللآبادانملکییکتاآبادانخوزستان

16علیآبادانمحمودیزهراآبادانخوزستان

19محمودآغاجاریافضلیپروینآغاجاریخوزستان

18قربانعلیآغاجاریرحیمیزهرا آغاجاریخوزستان

18عباسآغاجاریصانعیفاطمه آغاجاریخوزستان

18سید صفردیلمموسویسیدمختارآغاجاریخوزستان

19غریبآغاجاریاحمدی رادکبریامیدیهخوزستان

18حسینبهبهانزیدانیهاشمامیدیهخوزستان

19ناصربهبهانسلیمانیغالمرضاامیدیهخوزستان

19سیف الهآملعبدی الیمستانجعفرامیدیهخوزستان

17بهراماندیمشکپیروزمندفاطمهاندیمشکخوزستان

16رحمناندیمشکخادم زادهعلیاندیمشکخوزستان

18علی میرزااندیمشکداوودهمحمد یاسیناندیمشکخوزستان

16عسکرآبدانانشریفی نیازینباندیمشکخوزستان

17محمدرضااندیمشکقالوندیمعصومهاندیمشکخوزستان

15عبدالکریماهوازمحمدیمحمد امیناندیمشکخوزستان

18رجبدزفولاحمدیعلیاهوازخوزستان

16احساناهوازاستادی چینیزهرااهوازخوزستان



15فیاضاهوازباویجمیله اهوازخوزستان

15بابکاهوازبهرام پورپانیذاهوازخوزستان

17محمدصادقاهوازحمادیمرتضیاهوازخوزستان

17کاظماهوازخان زادهفوزیهاهوازخوزستان

16عبد الحسناهوازخوارزمیصدیقه اهوازخوزستان

17غالمرضاآبادانداوودی نژادطاهرهاهوازخوزستان

16شنبهرامهرمزشنبه زادههیبت اله اهوازخوزستان

16علیرضااهوازشیرانشقایقاهوازخوزستان

16پرویزهندیجانصفاییجهانگیراهوازخوزستان

17مختارشوشترطهماسبینگیناهوازخوزستان

17قدرت الهاندیمشکعامریمهدیهاهوازخوزستان

17محمد رضااهوازکاظمیمریماهوازخوزستان

16قدرت الهاهوازموسویمائده اهوازخوزستان

16جمشیداهوازنظریعلیاهوازخوزستان

16علیداداهوازصفرزادهفرشیداهوازخوزستان

16محمدشوشکعبعلیاهوازخوزستان

17بهمنشوشترنوذریعلیاهوازخوزستان

17غالمرضااهوازهوشمند نیاحسیناهوازخوزستان

16احمدایذهرشیدیسمیهایذهخوزستان

17اله نظرایذهطاهریمحمدایذهخوزستان

17فرامرزایذهکوراوندفرزادایذهخوزستان

14روزعلیایذهمرادی پیانیابوالفضلایذهخوزستان

18رضاایذهافراشتهفاطمهباغملکخوزستان



16فضل الهبهبهانحسین زادهسعیدبهبهانخوزستان

16فرهادبهبهانخلفی اصلسجادبهبهانخوزستان

18حیدربهبهانفضلی نیاغالمرضابهبهانخوزستان

18محمدحسنبهبهانباغبان پورمحسنبهبهانخوزستان

16جمالبهبهانیوسفی منشفرشتهبهبهانخوزستان

16محمد باقربهبهانبوستان افروززینب بهبهانخوزستان

16موسویبهبهانانبازفرزانهبهبهانخوزستان

18حسنگچسارانآریا منشمریمخرمشهرخوزستان

18گتیهآبادانباجیزینب خرمشهرخوزستان

18دایخخرمشهرحیدریفارسخرمشهرخوزستان

16عباس دزفول باقریآزاده دزفولخوزستان

16رجبدزفول خیشکارنرگس دزفولخوزستان

16سید محمد علی دزفول علوی زهرا سادات دزفولخوزستان

18سلطانعلی دزفول علی پور اکرم دزفولخوزستان

18عنایت اهلل دزفول نوروز زاده شبنم دزفولخوزستان

16محمد علی دزفول حاجی منصور دزفولخوزستان

20یحییمیاندوآب دبیر نریمان دزفولخوزستان

16تقی دزفول سیاهی آهنگرعلیرضا دزفولخوزستان

18احمد بندر انزلی عصارین چنگیز دزفولخوزستان

18علی فریذونشهر محمدوندی نسب محمد علی دزفولخوزستان

17رضارضازادهسارارامهرمزخوزستان

16رحیمرامهرمزکرد زنگنهفاضلرامهرمزخوزستان

16محمودشوشحیدری زادهآرمان شوشخوزستان



16رحیمشوشعلی پورمحمد رضاشوشخوزستان

17علی دادشوشتراسدیمژگانشوشترخوزستان

18محمدشوشترپیرزادیفاطمهشوشترخوزستان

18محمدباقرشوشترریسمان تابمحمد حسینشوشترخوزستان

17مرتضیاهوازطاهری نیااحمدشوشترخوزستان

17طاهراهوازفضلی پورزهراشوشترخوزستان

17کریمدزفولیوسفی فردغزلشوشترخوزستان

18سهرابشوشتردرویشیمعصومهگتوندخوزستان

19--سبزواریهاجربندرماهشهرخوزستان

19--کشاورزمهتابندرماهشهرخوزستان

17بیژن مسجدسلیمانطهماسبیحسینمسجد سلیمانخوزستان

17محمودمسجدسلیمانطوفانشیدامسجد سلیمانخوزستان

16فرهادگچسارانقنبریعالیهمسجد سلیمانخوزستان

18ستارابهرازلگینیلیالزنجانزنجان

15عزت اهللتکابتقویعباسعلیزنجانزنجان

15صفرعلیابهرجعفریمعصومهزنجانزنجان

14ناصرزنجانخطیبیحمیدرضازنجانزنجان

15اسحقزنجانرحیمیاعظم زنجانزنجان

16علیمراغهروحی اعالءفرزانهزنجانزنجان

15عشقعلیابهرزمانیاکرمزنجانزنجان

15شربتعلیزنجانشمسوحیدزنجانزنجان

14حسنزنجانعلویسارازنجانزنجان

-برجعلیابهرکرمیحمیدزنجانزنجان



14صفرعلیخدابندهکمال خانی آبی سفلیوحیدزنجانزنجان

16خداوردیخرمدرهمیرچراغیمینازنجانزنجان

17ولیخرمدرهمیرزابگیداودزنجانزنجان

18حسنخرمدرهنوحیمهرانزنجانزنجان

16علیمراغهروحی اعالییفرزانهابهرزنجان

-برجعلیابهرکرمیحمید ابهرزنجان

14صفر علیخدابندهکمالخانیوحیدخدابندهزنجان

18ستارابهرازلگینیلیالخرم درهزنجان

15صفرعلیابهرجعفریمعصومه خرم درهزنجان

15عشقعلیابهرزمانیاکرمخرم درهزنجان

16خداوردیابهرمیرچراغیمیناخرم درهزنجان

17ولیخرم درهمیرزابیگیداودخرم درهزنجان

18حسنخرم درهنوحیمهرانخرم درهزنجان

17تقیاذانیعلیرضا سمنانسمنان

16غالمرضاسمناندالرامعلیرضا سمنانسمنان

15محمدسمنانخرمیانمهدیسمنانسمنان

16حسیندامغانهادی نسبمحمدسمنانسمنان

17سید جوادسمنانکیامطهره ساداتسمنانسمنان

18سید غالمعلیمشهدملک جعفریانملیحه ساداتسمنانسمنان

17غالمرضاسمناننوروزیحدیثسمنانسمنان

18مهدیسمناننیستانیزینبسمنانسمنان

16محمداسماعیلشاهرودپاییزیامیررضاشاهرودسمنان

17سیدحسینشاهرودرفیعیمهساساداتشاهرودسمنان



17محمداسماعیلشاهرودعبدالهینسرینشاهرودسمنان

14رضاعلیسمنانامیراصانلوراشدگرمسارسمنان

15سیدحسینساریمحمدیسیدهانیگرمسارسمنان

18علیدامغانترابیمحمدمهدیدامغانسمنان

18ولی الهدامغانجندقیانشکوفهدامغانسمنان

17حسیندامغانحاجی پروانهحامددامغانسمنان

15علی اکبردامغانخلجمحموددامغانسمنان

19محمددامغانفراقیمهدیدامغانسمنان

16هیبت الهمیامیفرامرزی ثالثاسدالهدامغانسمنان

14امرالهنائینوفایی نائینیعلیرضاسوئدسوئد

14عبدالمنان-نوس عبدالحنانسوئدسوئد

19محمد رضاخاششیخ ویسیمجیدزاهدانسیستان و بلوچستان

17غالمعلیآبادانعرب درگیمحمد رضازاهدانسیستان و بلوچستان

19ولی الهزاهدانمعینیسمانهزاهدانسیستان و بلوچستان

17حاجیسراوان3حباران زهیمحمدسراوانسیستان و بلوچستان

18عبدالطیفسراوانبردباربهزادسراوانسیستان و بلوچستان

17مرادسراوان3حپیاممحمدسراوانسیستان و بلوچستان

16نوراحمدزابلپارسی فرفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

14علیزابلجامیکوثرزابلسیستان و بلوچستان

14علیزابلجامیرضوانهزابلسیستان و بلوچستان

16حسینزابلذوالفقارمعصومهزابلسیستان و بلوچستان

16رضازابلخدریفائزهزابلسیستان و بلوچستان

17غالمعلیزابلداورملیحهزابلسیستان و بلوچستان



18ابراهیمزاهدانراشکیمرضیهزابلسیستان و بلوچستان

18علیآبادهآهنکوبیحمید رضاآبادهفارس

19رضاآبادهتوکلینرگسآبادهفارس

17علی حسینمرودشتچرپانلوروح اهللآبادهفارس

17پرویزاقلیدعباسیبختیارآبادهفارس

16علی میناآبادهموالییزهراآبادهفارس

14علیآبادهنعمت الهیسعیدهآبادهفارس

14کرامت64880084209اسکندریرضاارسنجانفارس

15کریم64800945رضاییعلیارسنجانفارس

14فرجاستهبانبهارلوزهرااستهبانفارس

17فرجاستهبانبهارلومرضیهاستهبانفارس

15ابراهیماستهبانمروجفرزانه استهبانفارس

17سیدمرتضیاستهبانحبیبیز هرا ساداتاستهبانفارس

15خسرواقلیدآقاشیریالهاماقلیدفارس

18محمد صادقفیروز آبادطالبیمحمد محسناقلیدفارس

15کاکاالهاقلیدکاشفاعظماقلیدفارس

15احمدسقزاسفندیاریحامداوزفارس

14حسنالمردرضاییمحمد رضااوزفارس

18نصراله161قراییمصطفی پاسارگادفارس

17علی329قریبیمحمد پاسارگادفارس

18فرهادجهرم رزم خواه زهراجهرمفارس

15محمدجهرم زارعیان جهرمی نیلوفرجهرمفارس

15اسداله فسامیرزایی الهه جهرمفارس



15رحیم جهرم نعمتی مژگان جهرمفارس

16حسن شیرازنسیمی حمیده جهرمفارس

15مهرزادخرمبیدرنجبرمهساخرم بیدفارس

18محمود رضاخرمبیدسجادیزینبخرم بیدفارس

14عبدالرحمانالرستانابونجمیعاطفه خنجفارس

15عبدالکریمالرستانباقریحمیده خنجفارس

15محمدخنجدانیالینیلوفر خنجفارس

14محمد قلی- قیصریفاطمه رستمفارس

14شهباز- نیکنامسیمین رستمفارس

15محمد- نیکناممعصومه رستمفارس

-همت الهسپیدان    سخائیحسینسپیدانفارس

16قاسمسروستانآبیارنرجس سروستانفارس

17محمدحسینسروستاننیکبختابوذر سروستانفارس

15سید احمدآبادهآل علیسمانهشیرازفارس

19سید حبیبشیرازاژدری خواهبدرالساداتشیرازفارس

15سیروسگچساراناسمی زادهصفوراشیرازفارس

15فریدونبواناتامیریپورانشیرازفارس

16حبیبشیرازبهرامنفروغ شیرازفارس

15کیهانممسنیبویراحمدیطیبه شیرازفارس

15عبدالهشیرازتنگسیریان نژادفرزانهشیرازفارس

17محمدشیرازجعفریراحلهشیرازفارس

15علی مددمرودشتجعفرییلدا شیرازفارس

16علی رضافسادشتبانیزینبشیرازفارس



-محمدشیرازرادپورآمنهشیرازفارس

16صدرالهشیراززارعزهرهشیرازفارس

14محمدعلیشیراززارعیانآرزوشیرازفارس

16اله دادشیراززروانیطیبهشیرازفارس

19علیالرستانزمانیهنگامه شیرازفارس

15اسماعیلشیراززهدحمیدهشیرازفارس

15سید جاللشیرازساحلمحبوبهشیرازفارس

14ابراهیمشیرازشجاعیانهلناشیرازفارس

16صمدشیرازشکریساراشیرازفارس

15نصرالهبوشهرشیخیمحبوبهشیرازفارس

-محمدحسینشیرازعمرانی منشدیناشیرازفارس

17جعفرشیرازغالمیافسانهشیرازفارس

14کیومرثفسافرمانیمعصومهشیرازفارس

-حجتفساقاسمیدیناشیرازفارس

16لطیفتربت جاملعلی یازتپهبنفشهشیرازفارس

17ابراهیمشیرازمافی بنی اسدییاسمینشیرازفارس

15علی محمدشیرازمحمدیالهامشیرازفارس

19محمدحسنشیرازمحمدیسمانهشیرازفارس

14فردین رضاشیرازمحمدی نژادمریمشیرازفارس

14رضاشیرازمرادیفاطمهشیرازفارس

-سیداصغرشیرازموسوی جاهعفت السادات شیرازفارس

18عبدالرسولشیرازنعمت اللهیزهراشیرازفارس

18جوادشیرازکاظمی فردهاجرشیرازفارس



16سید ابراهیمشیرازانجوی حسینیسید محمدمهدیشیرازفارس

15رحمانشیرازحقیقیکبیرشیرازفارس

16عباستهراندادمرزعبدالحسینشیرازفارس

14سیدمحمدمرودشتداورپناهسیدمهدیشیرازفارس

14خلیلشیراززارعقادرشیرازفارس

-عباسعلیکاشانسربلوکیسجادشیرازفارس

17هاشمکرمانشاهسورنیعلیرضاشیرازفارس

18حبیبتهرانعسکریرضاشیرازفارس

14علیآبادانعمرانی منشمحمدحسینشیرازفارس

15ابراهیمنی ریزفایضمحمدسعیدشیرازفارس

15محمداستهبانقاعدیانابوذرشیرازفارس

15احمدشیرازقربانی باوریانیمحمدجوادشیرازفارس

16کریمشیرازکشاورزمجیدشیرازفارس

14حبیبشیرازمنافیمحمدرضاشیرازفارس

14غالم رضاشیرازمهیاریمحمدرضاشیرازفارس

14غالمعباسآبادهنعمت اللهیمحمدعلی شیرازفارس

16علیشیرازکوهبرکریمشیرازفارس

16حسینفساآرشصدیقهفسافارس

17عبدالرضافسابوستانیمریمفسافارس

16احمدفساپرستارمریمفسافارس

17حمزهفساثمن خیر آبادیداودفسافارس

16احمد علیفساسهراب پورآسیهفسافارس

15عبدالرحیمفساسهراب پورفریدهفسافارس



14آقا رضافسامدبری نیاعلیرضافسافارس

15محمدکازروناسد زادهعلیرضاکازرونفارس

15امیرحمزهنیریزبنی اسدمحبوبهکازرونفارس

16حمیدابرکوهشفیعیسعیدکازرونفارس

15عبدالحسینگراششاه محمدیعلی اکبرگراشفارس

15غالمعباسگراشعظیمیمریمگراشفارس

16محمودگراشمحسن زادهعبدالمحسنگراشفارس

15اکبرالرستانخرد نیامحسنالرستانفارس

-محمد حسنالرستانشکوهیفرشته الرستانفارس

18قیصرمرودشتبذرگرفاطمه مرودشتفارس

18علی قربانفیروز ابادپالیزانمهردادمرودشتفارس

14سید بهاءالدینمرودشتسجادیانسید علی مرودشتفارس

16ابراهیمکوارکراریفاطمه مرودشتفارس

18قبادمرودشتمختاریصدیقه مرودشتفارس

14مسیب5150056103 احمدیسمیرا مُهرفارس

15همزه310 رضاییاحمد مُهرفارس

14عبداهلل39 شمسیمریم مُهرفارس

14محمود6570095633 قاسمیفاطمه مُهرفارس

1.41838Eمجتبی محمدحسینیمجتبی محمدحسینینورآباد ممسنیفارس 14محمدابراهیم11+

14سیروس24947768مبینا خسرویمبینا خسروینورآباد ممسنیفارس

16بهروز3یوسف عباسییوسف عباسینورآباد ممسنیفارس

15سیداحمد317سیدمحمد حسینیسیدمحمد حسینینورآباد ممسنیفارس

15دهرا238039310زهرا بهادریزهرا بهادرینورآباد ممسنیفارس



18گلزارنی ریزدیانتمجتبی نی ریزفارس

17یاسراصفهانسعادتزهرا نی ریزفارس

16خلیلنی ریزفرجمندالهام نی ریزفارس

18ابوالقاسمنی ریزمحمدپورمحسن نی ریزفارس

17امرالهنی ریزمظفریقهرمان نی ریزفارس

15محمودقزوین بدری   سجاد قزوینقزوین

17مینگ-جیائو  نگین قزوینقزوین

14محسن قزوین چگینی  مهدی قزوینقزوین

16صفرعلیالهیجان حسینی سادات محله معصومه قزوینقزوین

18حجتقزوین خوینی   افسانه قزوینقزوین

18حسین قزوین دادور  راحله قزوینقزوین

17غالمحسین قزوین سلطان پناه    علی قزوینقزوین

16غالمرضاقزوین صفرخانلو     حامد قزوینقزوین

17مجیدقزوین عباسی  نجمه قزوینقزوین

18سعید قزوین عبدالهی  مجید قزوینقزوین

17علی اصغرقزوین کیال  متین قزوینقزوین

16مجیدقزوین گرجی دوز مهدی یار قزوینقزوین

14چانگو-گونگ ژاله قزوینقزوین

17عبدالناصربوئین زهرا مافی  اعظم قزوینقزوین

19ابراهیم کرمان معین الدینی  سرورقزوینقزوین

16علیقزوین نجفی   رویا قزوینقزوین

14محمدرضا قزوین نیکونام سیناقزوینقزوین

14آقابزرگآبیک صباغیانمهدی آبیکقزوین



16ابوالفضلکرجعیسی پورسیده یگانهآبیکقزوین

18محمدآبیک جعفریرویا آبیکقزوین

14لقمانآبیک اکبریابوالفضلآبیکقزوین

16علی اصغرتاکستانلشگریفاطمه تاکستانقزوین

14محمدقمابراهیمیزهراقمقم

19محمدرضاسیرجاناسماعیلی رادزهرهقمقم

18نایب علیقمبرقراریفاطمهقمقم

14اکبرقمپوستچیمنیرهقمقم

15علیاراکجعفریجمالقمقم

15سیدمرتضیقمحسینیسیده مریمقمقم

15سیدجعفرنجفحسینی امینیمنصوره ساداتقمقم

16محمدعلیتهراندانشمندبهجتقمقم

17محمدابراهیمخدابندهذوالقدرمیناقمقم

16حسنقمرضایی قمیفرزانهقمقم

15روح اهللقمرفیعیعلیرضاقمقم

15علیقمرنجبرمطلقامیدقمقم

15مسلمقمسلیمرقیهقمقم

14اسداهللقمشاهواروقی فراهانیریحانهقمقم

15حسینقمصباحی اصلفاطمهقمقم

14ابوالفضلقمعبدالهیشایسنهقمقم

16محمدکاظمقمعربیمرضیهقمقم

14حسنقمغالمیفاطمهقمقم

15احمدقمفرخیمحمدقمقم



15مجیدقمفروغی پورغزاله ساداتقمقم

14عباسقمکاظمیفائزهقمقم

14موسیقممحمدیفائزهقمقم

15حیدرقممختاریمریمقمقم

15سید رضیقمموسویسید محمد مهدیقمقم

16غالمتهرانموالییفاطمهقمقم

19حسینقممومن پورریحانهقمقم

14مرتضیقممیرزابیگی نائینفاطمه زهراقمقم

16محمدنقیقممیرزائیسمیهقمقم

15محمدعلیقممیرعلیمحدثهقمقم

16شیرعلیقمنقی پورفاطمهقمقم

14مجیدقمهادیریحانهقمقم

15علیتهرانهراتیانفاطمهقمقم

15محمدعلیبیجارسعیدمحمدیداوودبیجارکردستان

15قاسمبیجارشریفیمحمدحسینبیجارکردستان

16سیدکاظمبیجارموسوی منفردسیدعلیبیجارکردستان

15محمدتقیبیجارمیناییمحمودبیجارکردستان

14محمددهگالنجوانمردیمنصوردهگالنکردستان

16محمدطالبدیواندرهقریشیسیدمیالددیواندرهکردستان

15نابغدیواندرهمحمدیحسندیواندرهکردستان

15محمدبیجارمحمدیسیدهومن دیواندرهکردستان

14محمدسقزاسعدیساراسقزکردستان

17حسام الدینسقزامامیمصلح الدینسقزکردستان



18علیسقزجهانگیریجمشیدسقزکردستان

15سیف الدینسقزحسینیفریباسقزکردستان

14احمدسقزخضریعارف سقزکردستان

14احمدسقزخضریناصرسقزکردستان

15عبدالرحمنسقزدلنواعطیفهسقزکردستان

17جمیلسقزرستمیمهرانسقزکردستان

15محمدصالحسقزرشیدیشهالسقزکردستان

15خالدسقزصادقیآمنهسقزکردستان

18علیسقزظریفیآمنه سقزکردستان

14کریمسقزفتاحیمائدهسقزکردستان

15تهمورثسنندجاحمدیثنا سنندجکردستان

15هادیسنندجترابیسمیرا سنندجکردستان

15حسینعلیبیجاردلشادسعیدسنندجکردستان

14محمدامینسنندجرستمیسیامک سنندجکردستان

16سیدمحمدسنندجحسینیعبدالباسطسنندجکردستان

16محمد شریفسنندجسکونتیهه نا سنندجکردستان

15لطف اهللسنندجشافعیچیمن سنندجکردستان

14فیض اهللعجب شیر عباسیمحمد رضاسنندجکردستان

15احمدسنندجفهیمسروه سنندجکردستان

17احمدسنندجفهیممهینسنندجکردستان

14عثمانسنندجقوامیفرزینسنندجکردستان

14محمدسنندجمرادیسناسنندجکردستان

14محمدصالحکرمانشاهنمدیآرزوسنندجکردستان



18محمدقروهاذانچیآزادهقروهکردستان

15محمد صالحقروهخالدیانمحمدقروهکردستان

18یداهللقروهصمدیفریدهقروهکردستان

16هاشمقروهفعله گریزهرا قروهکردستان

17بهاالدینمریوانبزرگ امیدفرزادمریوانکردستان

17عبدالقادرمریواندانشورعدنان مریوانکردستان

15علیعلی آبادکتولحاجی آبادیابوالفضلمریوانکردستان

15حسینمریوانستایشخالدمریوانکردستان

14فایقمریوانملک نیامحمدمریوانکردستان

15کوروشفساءافنخاریغزالکرمانکرمان

14علیرضاکرمانانجم الشعاعهانیهکرمانکرمان

16علیرفسنجانبرکاننجمهکرمانکرمان

15محمدعلیکرمانبهرامیزهراکرمانکرمان

19پرویزکرمانجهانگردحمیدرضاکرمانکرمان

14مرادکرمانخواجه پورمریمکرمانکرمان

14غالمعلیکرمانرجبیفرزانهکرمانکرمان

14محمدعلیکرمانرشیدیفائزهکرمانکرمان

17رمضانکرمانرحیم آبادیروح اهللکرمانکرمان

19علیکرمانزندیاحسانکرمانکرمان

14عباسکرمانشفاعیبهنامکرمانکرمان

14منصورمشهدشهباعلیکرمانکرمان

-عبدالمجیدکرمانشمس الدین سعیدام البنینکرمانکرمان

14مجیدکرمانزاده کافینداکرمانکرمان

16حمیدکرمانکشورپورفوزیهکرمانکرمان



14فضل علیبمکامکارهدیکرمانکرمان

15چراغجیرفتگیالنیعلیرضاکرمانکرمان

14ابراهیمزاهدانمهاجریخدیجهکرمانکرمان

17محمدکرمانمهدابیآتناکرمانکرمان

15رضاکرمانمهدیزادهیوسفکرمانکرمان

18عباداهللبافتیزدانپناهیداهللکرمانکرمان

15محمدرفسنجانبلندیروح اهلل کرمانکرمان

16اصغررفسنجانبلندیعلیکرمانکرمان

-اسداهللیزدتیموریحمیدرضاکرمانکرمان

15احمدرفسنجانحسینیالهامکرمانکرمان

15احمدرفسنجانخراسانیصبریهکرمانکرمان

14محمدزرندبهره برزهراکرمانکرمان

-یداهللزرندصادقی زادهمهریکرمانکرمان

14محمدسیرجاناصولی نژادنجمهکرمانکرمان

14شکراهللسیرجانبرکولرضاکرمانکرمان

14رضاسیرجانبیگ زادهمحمدکرمانکرمان

14محمدسیرجانجعفرآبادیمیثمکرمانکرمان

15علی اصغرسیرجانحاج قنبریسعیدهکرمانکرمان

14●وحیدسیرجانستوده نیاساراکرمانکرمان

18ابوالقاسمسیرجانقاسمی محمودآبادی سعیدکرمانکرمان

-رضاسیرجانمحمودآبادیمتیناکرمانکرمان

-رضاسیرجانمحمودآبادیمهدیسکرمانکرمان

14رضاسیرجانوکیلی نژادمریمکرمانکرمان

-عباسکوهبنانجدیدیعلیکرمانکرمان

-محمدرضاکوهبنانمیرزاخانی محمدحسینکرمانکرمان

14شهریاربافتسلطانیفریباکرمانکرمان



14قبادجیرفتشهدادی ساردوصابرکرمانکرمان

-اکبرشهربابکعسگریانزهراکرمانکرمان

15تورجاسالم آبادپوربساطرضااسالم آباد غرب کرمانشاه

17علیمرداناسالم آبادخسروییاسراسالم آباد غرب کرمانشاه

16محمداسالم آبادعبدیگلچیناسالم آباد غرب کرمانشاه

17کریماسالم آبادمنصوریسیاوشاسالم آباد غرب کرمانشاه

17مسیحاسالم آبادنعمتیگوهراسالم آباد غرب کرمانشاه

16بهمنقصرشیرینسعیدی فررویاسرپلذهاب کرمانشاه

17محسنکرمانشاهمسکینیمحمد امین سرپلذهاب کرمانشاه

15نوراهللسنقراسالمیفاطمهسنقرکرمانشاه

15امیرسنقرامیریآیناز سنقرکرمانشاه

16پرویزسنقرامیریامیرسنقرکرمانشاه

16مرادعلیسنقرپناهینسرینسنقرکرمانشاه

15یداهللسنقررضاییسجادسنقرکرمانشاه

15مرادعلیسنقرصحراییفاطمهسنقرکرمانشاه

15رضاسنقرغیاثی قروهمجتبیسنقرکرمانشاه

16خسروسنقرفرحناکیامیرسنقرکرمانشاه

17غالمرضاسنقرمحبیساراسنقرکرمانشاه

16نادعلیکرمانشاه       حاتمیعلیصحنهکرمانشاه

-مهران کرمانشاه ایراهیمی ماهان کرمانشاهکرمانشاه

14خسروکرمانشاه اقبالی حسن کرمانشاهکرمانشاه

14بهرام کرمانشاه بهمنی جهانبش کرمانشاهکرمانشاه

15علیرضاکرمانشاه پور بی آزار امیر رضا کرمانشاهکرمانشاه



17شمس اله پاوه حمیدی بیردایی مهدی  کرمانشاهکرمانشاه

16سلمان اسالم آباد زارعی حیات کرمانشاهکرمانشاه

18کرم اله کرمانشاه شهبازی کامران کرمانشاهکرمانشاه

18حقمراد کرمانشاه گرشاسبی عبدالعلی کرمانشاهکرمانشاه

16سید علی کرمانشاه میرمعینی سید علیرضا کرمانشاهکرمانشاه

20عباس یروجرد معصومی عبدالرضا کرمانشاهکرمانشاه

15اردشیر جوانرودوکیلی محمد کرمانشاهکرمانشاه

17ماشااله کرمانشاه واحدی احسان کرمانشاهکرمانشاه

-مراد کرمانشاه همتی امیر حسین کرمانشاهکرمانشاه

15محمد کرمانشاه حاجی ویسی وینه پریا کرمانشاهکرمانشاه

15حشمت اله تهران حیدری فاطمه کرمانشاهکرمانشاه

17سید احمدکرمانشاه حسینی ساراکرمانشاهکرمانشاه

15پدر کرمانشاه خورشیدی پرستوکرمانشاهکرمانشاه

16اصغر کرمانشاه دارستانی شهری زهرا کرمانشاهکرمانشاه

18همه مرادکرمانشاه محبی اکرم کرمانشاهکرمانشاه

17خانعلی داالهومحمدی نادیا کرمانشاهکرمانشاه

17علی اصغر کرمانشاه مصیبیان نگیسا کرمانشاهکرمانشاه

15حسنکنگاوررحمتیزهراکنگاورکرمانشاه

14فخرالدینکنگاورعسگریفاطمه کنگاورکرمانشاه

17محمدکنگاورکارخانهپوریا کنگاورکرمانشاه

15علیکرمانشاهکبیرینیکیکنگاورکرمانشاه

14علیکنگاورکرمی چمهامیرکنگاورکرمانشاه

16سید علی زمانهرسینموسوی سید علی هرسینکرمانشاه



18محمدحسین کهگیلویه چرامین زیبا دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17جهانگیر  کهگیلویه 3حخسرونژاد فیروز دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17مجیددهدشتنادری علی دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17مهدی دهدشتیوسفیمحمددهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17کورشگچسارانحبیبی افتخارعلی گچسارانکهگیلویه و بویراحمد

17وحیدگچسارانشمسسروشگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

14محمدگنبدآق پور...عبداگرگانگلستان

18محمداسماعیلبهشهربالوییزهراگرگانگلستان

-احمدزاهدانبرومندسارا گرگانگلستان

19محمدعلیتهرانتقویدنیاگرگانگلستان

17ابوالقاسمگنبدحسینیفائزه ساداتگرگانگلستان

14سعیدگنبدحکمت شعارآفتابگرگانگلستان

15یوسفمینودشتدل خواستهسمیهگرگانگلستان

16محمدعلیتهرانراستجوپیروزگرگانگلستان

16محمدعلیکرکویعربطلعت گرگانگلستان

-حبیبگرگانفرزانهرقیه گرگانگلستان

16عبدالعزیزگنبدکریمی اینچه برونعبدالخالقگرگانگلستان

17حسینگرگانگرزینفریدهگرگانگلستان

14حجتگرگانملک حسینیساراگرگانگلستان

14...عزیزاگرگانمهاجر نوعیزهراگرگانگلستان

15یوسفتالشصفر زادهژیالآستاراگیالن

19حسناستانه اشرفیه اذرگونمهدیهآستانه اشرفیهگیالن

15نعمت الهرشتحسینی توچاءیرحمتآستانه اشرفیهگیالن



18اسماعیلاستانه اشرفیه عابدینیعلیآستانه اشرفیهگیالن

15حسینبندرانزلیاعتقادیآزادهرشتگیالن

17علیرشتچیتیاحسانرشتگیالن

17علیرشتپاکدلمریمرشتگیالن

19مسعودلنگرودرزاقیمهدیه رشتگیالن

17علیرشتفالحتیلیالرشتگیالن

16حمیدرضارشتکارگرعسلرشتگیالن

15عزیزاهلللیخانخان احمدیفرزانه رشتگیالن

16صالحتهرانعبداهلل نژادنرگسرشتگیالن

16مرتضیرشتشعریفاطمه رشتگیالن

14علیرشتسلمانپورفاطمهرشتگیالن

14رحماناسالم آباد غربمرادیپیمانرشتگیالن

18غالمحسیناهوازسیفیسیما رشتگیالن

16منوچهررشتواعظیصدیقهرشتگیالن

15نزابرودباراحمدیفاطمه رشتگیالن

15محمدحسینرشتشعبانیانجعفررشتگیالن

19نصرت الهرودبارحقیسارارشتگیالن

16بابکرشتمسیح زادهمدیارشتگیالن

16عنایت الهرضوانشهراحمد نیاصدرارضوانشهرگیالن

18حسنرودباربابایی حلیمه جانیعلیرودبارگیالن

14فریدونرودبارحاجی پورکیومرث رودبارگیالن

14ولی الهرودباررحیمی دوگاههمژگانرودبارگیالن

15نادرفومنرضاخواهزینترودبارگیالن



16سبحانرودسراسدیمائدهرودسرگیالن

20مهدیرودسرجعفرنژاداحمدرودسرگیالن

18علی اکبرمشهدعشوریاعظمرودسرگیالن

18مظفررودسرقنبریزریرودسرگیالن

19اسمعیلرودسروثوقی رادمریمرودسرگیالن

19علیصومعه سرازاهداذرصومعه سراگیالن

17سید علی"سیدی زادهسیده محنا صومعه سراگیالن

17مصیبرشتصادقیالهام صومعه سراگیالن

18طالبرشتنطاقیمهدیصومعه سراگیالن

18سیاوشرشتنیک سرشتفاضلصومعه سراگیالن

16هادیفومنجهانفکرمجتبیفومنگیالن

17عباسفومنفتحی نژادزهرا فومنگیالن

17سهراببندر انزلی همرنگبهارهالهیجانگیالن

16محمدزمان-رفیعیمهالالهیجانگیالن

15رضاالهیجانشرفیآویناالهیجانگیالن

17سیروسرودسرحسین نژادصاحبالهیجانگیالن

16محسنلنگرودسرهندینرجس لنگرودگیالن

19محمدلنگرودسمیعزهرالنگرودگیالن

19علی رودسرمهدوی ملکوتیاکرم لنگرودگیالن

16شعبانلنگرودنظرطلبفاطمهلنگرودگیالن

18سید اکبرماسالبلند بختسیده مریم ماسالگیالن

19داریوشماسالجهانبخشوحید ماسالگیالن

16اسمعیلماسالروحیمعصومه ماسالگیالن



19سمیعماسلضیاءمحمد مهدیماسالگیالن

15حیدرالیگودرزاحمدی فردامینلرستانلرستان

15عزت الهبروجردبیاتمحمدلرستانلرستان

16محمدرضابروجردبهنیامحمودلرستانلرستان

17حسینانارپورعباسفاطمهلرستانلرستان

16حمیدبروجردتقویطهلرستانلرستان

18خرم ابادعلیحیدریرویالرستانلرستان

16حسیندورودحیدریفاطمهلرستانلرستان

17محمدجعفربروجردحسنوندسمالرستانلرستان

17سیدنورابادحسینی پای چکمهدیلرستانلرستان

16نصراهللخرم ابادعلیدانیالیمریملرستانلرستان

16داریوشتهرانرضاییفاطمهلرستانلرستان

17داودابادانکشکولیمحمودلرستانلرستان

17عباسبروجردکامیابسهیاللرستانلرستان

16اکبرالیگودرزرضایی مهرفهیمهلرستانلرستان

15عالبروجردکاکا وندزهرالرستانلرستان

15حیدرازناضیائ بخشمحمدرضالرستانلرستان

17حمیددلفانکاظمیمحسنلرستانلرستان

16حمیددلفانکاظمیزهرالرستانلرستان

17لطفعلیدورودکرنوکرعلیلرستانلرستان

18یدالهبروجردگودرزیرضوانلرستانلرستان

16رضابروجردمظفریصالحلرستانلرستان

16ابراهیمپلدخترموسوی سیده محبوبهلرستانلرستان



16نجاتعلیدلفانناصریفاطمهلرستانلرستان

16براتعلیتهرانورمزیارمحسنلرستانلرستان

16مرتضیتهراناعالبافزهرالندنلندن

16مختارشیرازصفریزرتشتلندنلندن

15نادرتهرانقربانیمحمدامینلندنلندن

17خلیلکاشانخیرخواهافسانهلندنلندن

14شعبانآملاحمدیشهرزادآملمازندران

15سیدمحمدآملحسن نژادسیدمحمدمهدیآملمازندران

14شعباننورفاضلیزهراآملمازندران

16رمضانبابلاخوان حمزهمنانهبابلمازندران

15حسنبابلاکبریمریمبابلمازندران

16کریمبابلرجب پورزهرابابلمازندران

14محمدحسینبابلرضایی مقدممتینبابلمازندران

15حرمتبابلطهماسب پورآمنه بابلمازندران

17علیدامغانشیدارویابابلمازندران

14هانیقائناتعارفی نسبنرگسبابلمازندران

16عارفبابلغالم پوردیبابابلمازندران

16عارفبابلغالم پورثنابابلمازندران

14فرشیدبابلمحسن زادهمهرشادبابلمازندران

15صفدرشیرازممتازیحمیدهبابلمازندران

14افشاربهشهرغزایی عتیقالهامبهشهرمازندران

17یزدانتنکابنآزمونطیبهتنکابنمازندران

14مظفررودسرقنبریزینبتنکابنمازندران



14حمزهخرمشهرنظاراترضاتنکابنمازندران

14کریمتنکابنوردی بسندیریحانهتنکابنمازندران

-اسماعیلچالوسابراهیم نژادمحمدجوادچالوسمازندران

15محمودچالوسجالل زادهفاطمهچالوسمازندران

16مسعودتهرانربانیمریمچالوسمازندران

16ارسالننوشهرصمدیعاطفهچالوسمازندران

16اسفندیارنوشهرعبداله پورفرزانه چالوسمازندران

14غالمرضااصفهانقنبریافسانهچالوسمازندران

16ایماننوشهرمحمدی فیروزرضاچالوسمازندران

14رمضانعلینوشهرویسیآیداچالوسمازندران

-علیرشتحاجی زادهعارفرامسرمازندران

15مرتضیرامسرحسین پورمحسنرامسرمازندران

14هوشنگرامسرالریجانیامیررضارامسرمازندران

15مهراناسماعیلیملیساساریمازندران

16علیقائمشهرحاجیانیاسمینساریمازندران

16عباسقائمشهررجبیمحدثهساریمازندران

15علیبابلساداتیسیدمحمدساریمازندران

14علیرضاقائمشهرفوالدیهانیساریمازندران

14مهدیساریمحمدیرونیکاساریمازندران

15مرادقائمشهرمرادیتهمینهساریمازندران

14رضاسارینجفیرهامساریمازندران

14باقرقائمشهراحمدیامیررضاقائمشهرمازندران

14سیدرضاساریحسینیپرنیاقائمشهرمازندران



14عباسقائمشهرصادقیسیناقائمشهرمازندران

14کیامرثقائمشهرقلی پورسیناقائمشهرمازندران

14محب علیکالردشتازوجیزهراکالردشتمازندران

14فریدکالردشتسناییآذرکالردشتمازندران

14پرویزکالردشتقرایاق زندیرضاکالردشتمازندران

17سیدخلیلکالردشتنوراشرف الدینسیدفرزینکالردشتمازندران

16برزوکالردشتنیرومندنیلوفرکالردشتمازندران

15حسنمحمودابادروحانیاصغرمحمودآبادمازندران

-حسنمحمودابادعباسیامیررضامحمودآبادمازندران

14محمدرضانکااعالییمحمدجوادنکاءمازندران

14رمضانقائمشهرشاملی جوزقانیرضانکاءمازندران

16سیروسچالوسغضنفریانامیرحسیننوشهرمازندران

14ابوافضلاراکاسدی جونوشیشقایقاراکمرکزی

14اهلل بخشخرم ابادبیرانوندعلیاراکمرکزی

14مهدیاراکباباییپرنیاناراکمرکزی

14علیخمینباباییهستیاراکمرکزی

14صفدرخمینباقریمبینااراکمرکزی

-سیدابراهیمخمینبهشتیسپیده مرضیهاراکمرکزی

17علی حسینخمینبراتی زادهمریماراکمرکزی

1515سیدابراهیماراکپور محمودیسانازاراکمرکزی

15قاسمخمینترابیمهدیاراکمرکزی

14سید محسناصفهانتوسلی طباطباییزینب ساداتاراکمرکزی

14سید محسناصفهانتوسلی طباطباییفاطمهاراکمرکزی



14حسیندزفولجنتیفاطمهاراکمرکزی

14محسنخمینجعفریعسلاراکمرکزی

-ابوالقاسمدلیجانجاللیامیر مهدیاراکمرکزی

18مسلمزرندیهجواهریصفر علی اراکمرکزی

17محمد علیساوهجوکارفهیمهاراکمرکزی

14داووداراکحسین خانیریحانهاراکمرکزی

0015...غالم حسیبدورودخجسته رادخدیجهاراکمرکزی

18حسینساوهرسولیمحسناراکمرکزی

15مصطفیخرم ابادرجب زادهمهدیاراکمرکزی

14محمد رضادلیجانرمضانیفروزاناراکمرکزی

15عبدالقادرکرمانشاهسیدیاحتراماراکمرکزی

15داوودمالیرساریخانیفرحاراکمرکزی

14غالمرضامرودشتشیفتهمیترااراکمرکزی

16قنبرتهرانشاه حسینیرسولاراکمرکزی

19علی اشرفساوهصمیمیفاطمهاراکمرکزی

15هوشنگاراکعلی محمدیمریماراکمرکزی

14مجیداراکعبدیسوگلاراکمرکزی

16حسینساوهعلی خانیندااراکمرکزی

-وحیداراکغالم نژادفاطمهاراکمرکزی

114ابراهیماراکفرجینرگساراکمرکزی

14محمد اسمعیلتهرانفراهانیابراهیماراکمرکزی

14محسناصفهانکریمیزهرااراکمرکزی

16حسینتهرانکریمیمحسناراکمرکزی



15مظاهرتفرشکالنتریفاطمهاراکمرکزی

15محمد داووداراککریمی انجیرکیاذیناراکمرکزی

16محمد حسیناراکگالبیرضواناراکمرکزی

15محمد حسنخمینمحمدیزهرااراکمرکزی

20علی اصغراراکمیرزا خانیسعیداراکمرکزی

14رضااراکمیر عبدالحقسیده یاسمناراکمرکزی

15حسناراکمروجیمحمد باقراراکمرکزی

15حسناراکمشکانینیوشااراکمرکزی

15محمد حسیناراکنظام ابادیطیبهاراکمرکزی

17محمد رضاساوهیحیوی ازادفرزانهاراکمرکزی

17اسرافیلساوهیحیوی ازادمحمد رضااراکمرکزی

18نظرعلیبروجنعالییعبدالحسینجزیره کیشهرمزگان

17سیدمجتبیاصفهاننژاد الحسینیریحان الساداتجزیره کیشهرمزگان

15عبدالعزیزجناحخرمدلیلدابستکهرمزگان

14محمدابرکوهابراهیمیعباسبندرلنگههرمزگان

16محمداشرفیهپور مهدیمیالد بندرلنگههرمزگان

15حسنمینابپیردادیجاسم بندرلنگههرمزگان

15عبداهللبندر لنگهجمعهفرهاد بندرلنگههرمزگان

15محمدبندر لنگهدریا گذرعاطف بندرلنگههرمزگان

15احمدعلیالرستانبایگانهدیبندرعباسهرمزگان

15یعقوببندرعباسبرخورداریشوکتبندرعباسهرمزگان

16اسماعیلتهرانفردوسیمحمدعلیبندرعباسهرمزگان

15حمدالهبافتمحمدی نژادهادیبندرعباسهرمزگان



16هوشنگنجف آبادبراتیزهرابندرعباسهرمزگان

16عباسعلیگنابادنجف پوراعظمبندرعباسهرمزگان

14صمدبندرعباسفنونیسحربندرعباسهرمزگان

15فرخبندرعباسساالرپورمعصومهبندرعباسهرمزگان

15حبیب الهکاشمرحاجی نیاحمزهبندرعباسهرمزگان

16داریوشصادقیشقایقاسدآبادهمدان

15مرتضینامداریمبیناسدآبادهمدان

16حمیدرضانجاتیعلیرضااسدآبادهمدان

15احمدسوریبهمنبهارهمدان

14مرتضیکلیاییعلی اصغربهارهمدان

15فریدوننوریراضیهبهارهمدان

17اسماعیلیونسیجاللبهارهمدان

18حمید افشاریمهدیتویسرکانهمدان

18شکرالهفتحیرضاتویسرکانهمدان

19معصومجعفریمهدیکبودرآهنگهمدان

14عبدالرحمنآرامیلیدامالیرهمدان

14درویشعلیکاظمیمصطفیمالیرهمدان

14منصورشهبازیمینانهاوندهمدان

16نادراسماعیل نسبسوگندهمدانهمدان

17جانعلیپاشاییوحیدهمدانهمدان

15امیردرویشینرگسهمدانهمدان

14دینیفهیمههمدانهمدان

14اصغردینیمهساهمدانهمدان



14محمدرحیم بخشامیررضاهمدانهمدان

18غالمعلیرضایی وحیدیانفهیمههمدانهمدان

15عزت الهزیرکاعظمهمدانهمدان

17فرهنگطالبیانیویداهمدانهمدان

16اسدالهعباسی ایماناحمدهمدانهمدان

18اصغرفردآرزوهمدانهمدان

18تقیکیانی منشعلیهمدانهمدان

15حسینمحمدیاحمدهمدانهمدان

14علیمحمدیزهراهمدانهمدان

16حسننادریفائزههمدانهمدان

16علیوحیدی پیروزسعیدهمدانهمدان

16مهدیهاشمی تبارمریمهمدانهمدان

-محمداردکانآقاییاحمداردکانیزد

17جواداردکانپیریمنیژهاردکانیزد

18فضل اهللاردکانرشیدی بارجینیزهرهاردکانیزد

16مصطفیاردکانکارگرشریفعلیاردکانیزد

-علیرضامیبدبامدادیفاطمهمیبدیزد

-علی اکبریزدحسین زادهسحرمیبدیزد

14علییزددهقانیسجاد میبدیزد

14سعیدمیبدزارعیثمین میبدیزد

14محسنمیبدشریفیمحمد امینمیبدیزد

14محمدعلییزدمهدویمنصورهمیبدیزد

15محمدعلیفیروزابادنورالدینیمریممیبدیزد



-عباسمهریززارعزهرامهریزیزد

17محمدرضامهریززارع زادهاسماعیلمهریزیزد

18احمدعلیقمحاجی قاسمیمریممهریزیزد

-محمدمهدیابرکوهولییمحمدحسینمهریزیزد

14مهدییزداسالم پورفاطمهیزدیزد

18حمیدرضاطبس2حسین زاده مقدم نفیسهیزدیزد

17یدالهاردکانخطیبی  عقدا مریمیزدیزد

14جوادیزددهقانی اشکذریمحبوبهیزدیزد

15مهدیمهریز2زارعیان بغدادآبادیمجتبی یزدیزد

18محمدعلییزدشکوفه مقدمجواد یزدیزد

16سعیدیزدفهیمی خلفامیر حسینیزدیزد

18سیدعلیرضایزدمصدقسیده مهدیهیزدیزد

14علیخاشمستوفیزهرا یزدیزد

15حسینیزدوکیلیفائزه یزدیزد


