
نتایجنام پدرصادرهنام خانوادگینام شعبهاستان

16محموداردبیلحکیمی نژادفرزاد اردبیلاردبیل

15سیفعلیاردبیلیاوریاتابک اردبیلاردبیل

17محموداصفهانابراهیمیمهسااصفهاناصفهان

-رجبعلیفالورجاناحمدیسمیه اصفهاناصفهان

18عبد اهللاباداناحمدیکامراناصفهاناصفهان

15محمداردکانارجنانیمرتضی اصفهاناصفهان

16قاسمعلیاصفهاناقاجانیاحساناصفهاناصفهان

17اصغراصفهانامین الرعایاییفتانه اصفهاناصفهان

14نور علیاصفهانانیشهمحمداصفهاناصفهان

-بهروزاصفهانایزدیمهدیاصفهاناصفهان

-جواداصفهانآرزومندآالاصفهاناصفهان

16صفااصفهانبحرینیانمهسا سادات اصفهاناصفهان

15اصغراصفهانپور داناسمیه اصفهاناصفهان

15امان اهللخمینی شهرتقی مومنیالههاصفهاناصفهان

17محسناصفهانجوادی فرسپیده اصفهاناصفهان

-احمد رضااصفهانخداییمحمد امین اصفهاناصفهان

14سعیداصفهانخرم آراییسجاد اصفهاناصفهان

18محموداصفهانخلیلیانعلیاصفهاناصفهان
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16ابراهیمنجف آبادداد خواهرقیهاصفهاناصفهان

14مراد علیاصفهاندادورسمیه ساداتاصفهاناصفهان

15ابولقاسماصفهانداوریمریماصفهاناصفهان

18محمداصفهانداوودیعلیاصفهاناصفهان

-مصطفیاصفهانربیعمهرزاداصفهاناصفهان

16محمد علیاصفهانرفیعیمهدی اصفهاناصفهان

17حسیناصفهانرمضانیزهره اصفهاناصفهان

15حسناصفهانریسمانکار زادهریحانهاصفهاناصفهان

-علیاصفهانزیدیروح اهللاصفهاناصفهان

15منوچهراصفهانشایگان نژادبهروزاصفهاناصفهان

16منوچهراصفهانشایگان نژادنفیسهاصفهاناصفهان

15محمد علیاصفهانشهباز میرشهرهاصفهاناصفهان

15خدارحمبروجنشهبازیفتانهاصفهاناصفهان

17حیدراصفهانصابریراضیهاصفهاناصفهان

14اسماعیلاصفهانصادقیزهرااصفهاناصفهان

14حسیناصفهانطالبیانبهمناصفهاناصفهان

15محمد علیاصفهانطرفهسمانهاصفهاناصفهان

16رسولاصفهانعباسیفاطمهاصفهاناصفهان

16رحمت اهللاصفهانعبداللهیعطیهاصفهاناصفهان

15امین رضاجیرفتعبدی مالکیمحمد حسناصفهاناصفهان

18خدادادشهرکردعسگریآذراصفهاناصفهان

14خدامراداصفهانعکافیحسیناصفهاناصفهان

15مصطفیاصفهانعلویمنیرهاصفهاناصفهان



14محمدرضااصفهانعلویامیر حسیناصفهاناصفهان

15فیض اهللبروجردعلی یاریمهنازاصفهاناصفهان

14بهمنشهرضاغفوری فردمحمد مهراناصفهاناصفهان

14معصومعلیشهر ریقنبریمحمد رضااصفهاناصفهان

15حسینعلیاصفهانکاظمیعاطفهاصفهاناصفهان

16مجتبیاصفهانگراییمحمد مهدیاصفهاناصفهان

15اکبراصفهانگوهریانپریسااصفهاناصفهان

14سید اصغراصفهانمدنی لبنانیسید جواداصفهاناصفهان

-محمداصفهانمصطفویحمیدرضااصفهاناصفهان

14محمد رضاتهرانمیر مجربیانسید مسعوداصفهاناصفهان

15علیرضااصفهاننادریحمیدرضااصفهاناصفهان

16فریدوناصفهاننعمتنازنین اصفهاناصفهان

15محمداصفهانوحید پورمهسااصفهاناصفهان

16غالمرضااصفهانهاشمیفاطمهاصفهاناصفهان

-رضااصفهانهاشمیمحمد اصفهاناصفهان

14احمدتهرانیمینی سید علی اصفهاناصفهان

19محمدباقرفریدنهاشمی افوسیمحمدعلیخوانساراصفهان

16محمودخمینی شهراسحاقیعظیمهخمینی شهراصفهان

14جعفراصفهاناقاییفاطمهخمینی شهراصفهان

15محمداصفهانخلجییگانهخمینی شهراصفهان

16محمداصفهانرحمتیسمانهخمینی شهراصفهان

16نادعلیاصفهانرضاییصدیقهخمینی شهراصفهان

15محمداصفهانزهتابزهراخمینی شهراصفهان



15مصطفیخمینیشهرشمسپوران دختخمینی شهراصفهان

-فتعلیخمینیشهرشیرویبهجتخمینی شهراصفهان

14یوسفخمینیشهرقاسمیزهرهخمینی شهراصفهان

-جعفرشیرازملکمریمخمینی شهراصفهان

16اصفهانحجاریمحمد جوادخمینی شهراصفهان

14اصفهانحسن پورعلیخمینی شهراصفهان

-اصفهانصالحیامیرمهدیخمینی شهراصفهان

14خمینیشهرمختاریمحمدخمینی شهراصفهان

14اصفهانموسویانسیدمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

18افغانستانیوسفیحمیدخمینی شهراصفهان

17علی حسینلنجانرمضانیسعیدزرین شهراصفهان

15رجبعلیلنجانرمضانیزهرا زرین شهراصفهان

15محمدلنجانحسین زادهسمانه زرین شهراصفهان

16محمدکاشمراصالحیعزیزالهزرین شهراصفهان

-یعقوبتهرانصادقیعلیرضا زرین شهراصفهان

15غالمرضالنجانفتاحیریحانه زرین شهراصفهان

15سیدجمعهلنجانعلوی صفتآسیه ساداتزرین شهراصفهان

14رجبعلیلنجاننمازیبهناز زرین شهراصفهان

17عبدالحسینسمیرمآصفی سمیرمیغالم رضاسمیرماصفهان

16عزیز محمداصفهانامینیمحمدشاهین شهراصفهان

14سیروساصفهانبرومندفرنوششاهین شهراصفهان

-مرتضیاصفهانعبدالرضاییمژدهشاهین شهراصفهان

16منوچهرمسجدسلیمانمهمدیگلشنشاهین شهراصفهان



15ابراهیمشهرضاآقاباباییفاطمهشهرضااصفهان

15هاشمشیرازابراهیمی آذرخوارگیحسنشهرضااصفهان

16احمدشهرضاباغستانیسهیالشهرضااصفهان

14حسینشهرضاباقرپورامیرشهرضااصفهان

14غالمرضاشهرضافروتناکرمشهرضااصفهان

15محمدعلیشهرضاعبدالهینفیسهشهرضااصفهان

-کمالشهرضاقدیمیعلیشهرضااصفهان

14سید حسام الدینشهرضامیرطاوسیزهراشهرضااصفهان

15حجت الهشهرضانصیریمهساشهرضااصفهان

14محمد لطیفشهرضانصیرینسیمشهرضااصفهان

19حسنکاشاناسماعیل زادهمهدیکاشاناصفهان

17عباسکاشاناعلمعادلهکاشاناصفهان

17ناصرتیرانشفیعیحمیدهکاشاناصفهان

17غالمعلیکاشانمحبی نژادمطهرهکاشاناصفهان

15رضااصفهانیاریمنیرهکاشاناصفهان

16محمدکاشانیزدان فرمحمد حسینکاشاناصفهان

16حبیب الهتهرانشفیعیداودگلپایگاناصفهان

14خدابخشبوئینشفیعیعلی گلپایگاناصفهان

16رضاخمینمحمدی مقدمقربانعلیگلپایگاناصفهان

14ایرج-باقریزهرا مبارکهاصفهان

15خیبر-خوانساریمسعودنجف آباداصفهان

-عبدالعزیزانزلیسامریمحمدنجف آباداصفهان

17محمدرضانجف ابادسبحانیمریمنجف آباداصفهان



15منصورنجف ابادسرمدیپوپک نجف آباداصفهان

16علی موالنجف ابادصالحیسحرنجف آباداصفهان

16مهدینجف ابادهادی پورعلینجف آباداصفهان

16غالمرضاتهراناحمدیعاطفهکرجالبرز

18داودکرجاقبالیمهدیکرجالبرز

16علیتهرانپورحیدریپریساکرجالبرز

17مرتضیکرجثابتیداریوشکرجالبرز

15حسینتهرانحاتمیانمیناکرجالبرز

15عبدالرسولکرجحدادیآناهیتاکرجالبرز

16علی اصغرتهرانحق شناسالههکرجالبرز

19اسداهللکرجدمرچلیسمیهکرجالبرز

18جوادتهراندهقان نیریمعصومهکرجالبرز

-نوذرکرجساسانیفاطمهکرجالبرز

14محمودتهرانعادلیامیراحمدکرجالبرز

14عبدالحسینکرجعسگریپیمانکرجالبرز

15حسینتهرانعظیمیرویاکرجالبرز

-بابککرجفرضایمحمدمتینکرجالبرز

15حجتتهرانفرهادیمژگانکرجالبرز

18سید غالمرضاکرجقاضی میر سعیدسیده مریمکرجالبرز

17سید غالمرضاکرجقاضی میرسعیدسیده فاطمهکرجالبرز

-عبد المنافکرجقربانیمرجانکرجالبرز

16سیدحسن-قرشیمریمکرجالبرز

18یزدان-کورانیرامینکرجالبرز



-دوستعلی-لرزمانیفاطمهکرجالبرز

16احمد-میرزائیزهرهکرجالبرز

-حبیب اله-نعمتیزهراکرجالبرز

16یوسف-یوسفی خواجه بالغسولمازکرجالبرز

18یوسف-یوسفی خواجه بالغسانازکرجالبرز

15نعمت الهتهراناصغرآرونیمهریکرجالبرز

14قبله علیتاکستانامیری حاج میرفاطمهکرجالبرز

14جعفرامین پورجوادکرجالبرز

14محسنتهرانامینیزهرهکرجالبرز

14محمدحسینشهر ریپورامینیپونهکرجالبرز

14باباتوکلینسرینکرجالبرز

14نجم الدینتهرانحسین پورزهراکرجالبرز

-محمدرضارزاق منشستایشکرجالبرز

14محمدرضارهبر صومعه سراییمهرساکرجالبرز

18نظامعلیکرجرودکیرسولکرجالبرز

17محمدحسنتهرانزاهدینفیسهکرجالبرز

16فریدونتهرانسلطانیبهارهکرجالبرز

-کیامرثتهرانسلیمی زادهکیومرثکرجالبرز

14علیکرجشادمنامنمحدثهکرجالبرز

14محمودمشهدشریفیحسینکرجالبرز

14یدالهساوهشریفیعباسکرجالبرز

15علی اکبرتهرانقراگوزلو حائلربابهکرجالبرز

16رجبکرجمحمدیربابکرجالبرز



16حشمت الهکرمانشاهمرآتیمژگانکرجالبرز

16مسعودمرادخانیحسامکرجالبرز

16ذبیح الهخلخالمرادزادهرقیهکرجالبرز

17هاشمتهرانوداعیحامدکرجالبرز

18جوادتهرانزادشیرآمنهساوجبالغالبرز

14رضاعلیآبیکشعبانیحسینساوجبالغالبرز

14ظفرکرمانشاهصفائی اصلنرگسساوجبالغالبرز

17مصطفیساوجبالغمحبت پورزهراساوجبالغالبرز

18مجیدکرجامامیمحمد علیفردیسالبرز

14امیرعلیکرجافشارمریمفردیسالبرز

-اسالمکرجابراهیمینیلوفر فردیسالبرز

17خانکشکرجخالقیابراهیمفردیسالبرز

15حسنکرجمحمدیعلی فردیسالبرز

14علی اکبرکرمانمرجانآرمانفردیسالبرز

14بهروزتهرانملکیکوروشفردیسالبرز

14محمدهمدانمتینیمهتابفردیسالبرز

17...حجت اتهرانمالییسکینهفردیسالبرز

-محمدهشتگردآزادفالحمتیننظرآبادالبرز

17محمد علیساوجبالغتوحیدیمژگاننظرآبادالبرز

18علیتهرانرادپوررقیهنظرآبادالبرز

15مالکهشتگردزعیم دارحسنانظرآبادالبرز

-داودهشتگردسرفالحشیوانظرآبادالبرز

17علیهشتگردفرخیرقیهنظرآبادالبرز



17محمدحسینایالمشادمانیمحمودایالمایالم

18اله یاربدرهرضاییبهمنایالمایالم

18سیف الهایالمامینیفاطمهایالمایالم

17محمدایالمحیدریستایشایالمایالم

14نصرت الهایالمهواسیامیرحسینایالمایالم

17عمرانایالمهمتیایوبایالمایالم

15اسحاق علیسربندزیرکیابوالفضلبدرهایالم

16عزیز خانبدرههاشمیسیمابدرهایالم

-عزیزبستان آبادمالئی قره بابا محمدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16قادرتبریزجمهوریمنصورآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

18محمدحسنتبریزحسن زاده بهروزماهرخآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

-ابراهیمتبریزخاله اوغلی چرندابیزینبآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16اصغرتبریزخدائی الوارلیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15جعفرآذرشهردیزج چراغیرقیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14احدتهرانرنجدوستویداآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14احمدتبریززعفری حقییاشارآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15محمدباقرتبریزستاری بهناماکبرآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

-سعیدشبسترشفیعی خانهمحمدحسینآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

-علی اصغرتبریزشوقی نیاسوسنآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14اجاققلیاسکوصبحی ایلخچیآزیتاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15علی اکبرتبریزصدقیانی زادهمحمدرضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16جعفرصادقجلفاصراحیاحمدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15مجیدتبریزقلیپورنگارآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی



-محرمعلیتبریزقلیپورشهالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14فیروزتبریزکالنتریمهساآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15محمدعلیتبریزمنافی رستمیبهنازآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

-رامینتبریزمهشیدفرصدراآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14سلطانعلیخویهاشملوسمیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

-بهمنسرابجعفری سرابیرقیهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

17مصیبسلماساعیانبهمنآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15بهروزشبسترنجاتی شندیمحمدتقیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15داودشبسترمنافپورعلیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14حسینشبستربرکینرگسآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14ابوطالبشبستریاسین آذرفاطمهآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

15حسنشبستررشیدیان علیشاهیسعیدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14سعیدمراغهانسانیمحمدآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14جلیلمراغهپاکهادیآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16علیبنابمحمدیانرضاآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14حسینالرستانزاهدیابوالفضلآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

16ذوالفعلیمیانهماه آبادیلیالآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14اسدالهمیاندوابمحمدنژادمنصورآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14اسدالهمیاندوابمحمدنژادمنصورآذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

14کامبیزتهران حبیبی پرنیان ارومیهآذربایجان غربی

16یونسسلماسخلیل زادهحمید ارومیهآذربایجان غربی

17عزیزتهران فاخر نیامریم ارومیهآذربایجان غربی

19محمداورمیهسلطان محمد زادهامینارومیهآذربایجان غربی



15محمداورمیه علیپور اقدمرسول ارومیهآذربایجان غربی

16غیب اله بیجار عینی رحیم ارومیهآذربایجان غربی

15فیروزسقزبابا میریسحر بوکانآذربایجان غربی

16حمزهبوکانمهتدیغزال بوکانآذربایجان غربی

15ابراهیمبوکانکارشیامینبوکانآذربایجان غربی

18محمودبوکانمرادیهادیبوکانآذربایجان غربی

18حبیب اهللتکاب اسفندیاریعلیتکابآذربایجان غربی

16حسینتکاب پژوهشامیر محمدتکابآذربایجان غربی

-علیتکاب حمدیمحمد رضاتکابآذربایجان غربی

15علیشاهین دژفرامرزیامیرشاهین دژآذربایجان غربی

18ولیچایپارهدودکانلوی میالنمژگان سلماسآذربایجان غربی

15اردشیرسلماسکاظمی کوچمشکیاحسانسلماسآذربایجان غربی

19مرتضیخویعاجلمریمسلماسآذربایجان غربی

18ابراهیمخویمحمدزادهفاطمه سلماسآذربایجان غربی

17امامعلیچالدراننجفیابراهیم سلماسآذربایجان غربی

17شمس الدینپلدشتاسکندریمعصومه ماکوآذربایجان غربی

19علیماکوبابا زادهمحمدماکوآذربایجان غربی

17صادقماکوحسین پورعباسماکوآذربایجان غربی

18عمربوکانحسین پورمحمدمهابادآذربایجان غربی

18وهابمهابادزبیریآرمانمهابادآذربایجان غربی

-جعفرمهابادعمریبهروزمهابادآذربایجان غربی

17عبدالعزیزمهابادفاضلیروژانمهابادآذربایجان غربی

17اسماعیلمهابادمالکیتوفیقمهابادآذربایجان غربی



14اسدالهمیاندوآبمحمدنژادمنصورمیاندوآبآذربایجان غربی

14علیتنگستانزائرعلیزادهفاطمهاهرم تنگستانبوشهر 

16حسیندشتستانبردستانیعبدالرضابرازجانبوشهر 

15محمدبرازجانفرخ نژادعبدالرضابرازجانبوشهر 

-علیبرازجانعبداللهیمریمبرازجانبوشهر 

15عبدالحسینبوشهربهادرفاضلبوشهربوشهر 

17حسینبوشهرضرارهاکبربوشهربوشهر 

-محمددیراندرزکیواندیربوشهر 

15احمدشیرازبهروسیمرضیهکنگانبوشهر 

14قاسمدیرتمیمی نیاعبدالرضاکنگانبوشهر 

14عبداهللدیردوراهکیعلی کنگانبوشهر 

19حسینگناوهکشاورزرسول گناوهبوشهر 

-مصطفیدیلمصالح پورپیمانبندردیلمبوشهر 

14حبیببستان آبادآقازادهداوداسالمشهرتهران

-عیدیالیگودرزاتابکیزهرااسالمشهرتهران

14عین الهدوروداسدالهیفاطمهاسالمشهرتهران

-علیرضاتهرانحسن دوستنرگساسالمشهرتهران

14عباستبریزسرمستاصغراسالمشهرتهران

-محمدعلیسلیمیفاطمهاسالمشهرتهران

-عباسقروهشریفیعلی اکبراسالمشهرتهران

14علی اکبرقمکریمیخدیجهاسالمشهرتهران

-محمدصالحکردکویمسگرافسانهاسالمشهرتهران

-محمدعلیاردبیلنوبخت کردکندیزریاسالمشهرتهران



-غالمرضاتهرانوثوقیبهروزاسالمشهرتهران

14علی اکبرنیشابورحسین ابادیزهرهاندیشه    تهران

14امیرعلیشمیرانخوشنودمریماندیشه    تهران

14حسنتهرانعبداله آبادیاصغراندیشه    تهران

-...حبیب ارشتقدیریمریماندیشه    تهران

14قربانعلیکرجمحب ثابتمیترا اندیشه    تهران

-بختیارتهرانحمدی آذرامیرعلیبهارستان     تهران

-مروتعلیبستان آبادنصیرییاسینبهارستان     تهران

14فالمرزاردستانحاجی حسینی سفیدهجعفرپیشواتهران

14حسینورامینهداوند میرزاییابراهیمپیشواتهران

15حمیدتهرانآَقامحمدخانثریاتهران بزرگتهران

14جلیلتهرانآب بخشهانیهتهران بزرگتهران

14یدالهماهشهرآریافرسامانتهران بزرگتهران

14حمیدتهرانآقامیریحامدتهران بزرگتهران

14عبدالهتهرانابراهیم پورزهراتهران بزرگتهران

14اسالمتکاباحمدیانفریباتهران بزرگتهران

-امیرعباستهراناختراعیامیرحسینتهران بزرگتهران

14حمیدتهراناردیخانیساراتهران بزرگتهران

-حسینعلیشمیراناسدی اسدآبادیزهراتهران بزرگتهران

-نعمت الهکاشاناشراقیمعصومهتهران بزرگتهران

14علیاراكاشکبوسمصطفیتهران بزرگتهران

-ناصرتهراناصغریالهامتهران بزرگتهران

15محمدتهراناکبری کتم جانیفاطمهتهران بزرگتهران



-مجیدتهرانایازیهایدهتهران بزرگتهران

14رسولنجف آبادایران پورمریمتهران بزرگتهران

14مصطفیتهرانایرانیمهساتهران بزرگتهران

15جاللپارس آباد مغانباباوند گبلورقیهتهران بزرگتهران

14عباستهرانباقرلومجیدتهران بزرگتهران

14مقصودتهرانبرچیخلیالتهران بزرگتهران

14خیرالهتهرانبلوریسعیدهتهران بزرگتهران

14محمدابراهیمتهرانبیاتمجتبیتهران بزرگتهران

14حسینشمیرانپدرثانیحسنعلیتهران بزرگتهران

15محمدبندرترکمنپرتویاصغرتهران بزرگتهران

-علیبابلپنکارتیمورتهران بزرگتهران

-حسنتهرانترینیپریساتهران بزرگتهران

14حسینعلیتهرانتوپچیترانهتهران بزرگتهران

14صاحبعلیتهرانجالوزهراتهران بزرگتهران

14محمودتهرانجاویدفرپریساتهران بزرگتهران

-ذبیح الهقائم شهرجدیدیزهراتهران بزرگتهران

-مسعودتهرانحاج علی اکبریآذرتهران بزرگتهران

-اصغرتهرانحاجی باباملیحهتهران بزرگتهران

-محمدحسنتهرانحسین زادهامیرقاسمتهران بزرگتهران

14جاللتهرانحسینیافشینتهران بزرگتهران

-سیدمجتبیتهرانحسینیسیدجالل الدینتهران بزرگتهران

14محمدعلیتهرانحق شناسفائزهتهران بزرگتهران

15سیدحسینتهرانحق گوعارفه ساداتتهران بزرگتهران



14عباستهرانخاجیشبنمتهران بزرگتهران

14محسنتهرانختائینازنینتهران بزرگتهران

15هوشنگسنندجخدامرادیمائدهتهران بزرگتهران

15رضاتهرانخداویردیعاطفهتهران بزرگتهران

14محمدعلیتهرانخسرویمرواریدتهران بزرگتهران

14حسنقزوینخلخالیکبریتهران بزرگتهران

15عبدالهتهرانخلیلیانسیهتهران بزرگتهران

-محمودتهراندرافشانمحمدتهران بزرگتهران

14اسمعلیتهراندرویشوندمحمدتهران بزرگتهران

14علی رضاتهرانرئوفینگارتهران بزرگتهران

14مهدیتهرانربیعیساحلتهران بزرگتهران

14احمدآقاکاشانرشیدیمهینتهران بزرگتهران

-علی اکبرتفرشرضائیمحسنتهران بزرگتهران

14غالمرضاکاشانریاحینرگستهران بزرگتهران

14حسینتهرانزارع صفی آبادیامینتهران بزرگتهران

14مهدیتهرانساطع بیدگلیسعیدهتهران بزرگتهران

14سرمدتهرانسعیدیاکرمتهران بزرگتهران

-احمدتهرانسلیمان شاهبازشوکتتهران بزرگتهران

14رضاتهرانسلیمیمحمدجوادتهران بزرگتهران

14عبدالهزنجانسیفیکبریتهران بزرگتهران

14محمدرضااراكشاه صنماعظمتهران بزرگتهران

14محمداصفهانشعبانی وندادهحسینتهران بزرگتهران

14سعیدتهرانشمعدانیپگاهتهران بزرگتهران



14غفارتهرانشهبازیحسینتهران بزرگتهران

15محمدتقیمینودشتشهمرادیحمیدرضاتهران بزرگتهران

14مرادعلیتهرانشیخمصطفیتهران بزرگتهران

15جوادشیرازشیعه زادهشیواتهران بزرگتهران

15محمدرضاتهرانصابریان رنجبرمریمتهران بزرگتهران

15الیاستهرانصادقیداریوشتهران بزرگتهران

14علیتهرانصحرائیموناتهران بزرگتهران

15قربانعلیتهرانصفائیرضوانتهران بزرگتهران

14ابراهیمتهرانصفادارمنصورهتهران بزرگتهران

14محمدرضااهوازصفی زادهنیلوفرتهران بزرگتهران

14رضاتهرانطاهری حسین آبادیمحمدمهدیتهران بزرگتهران

-حسینتهرانعرب اسدییاسرتهران بزرگتهران

14امامعلیتهرانعزیزینسیمتهران بزرگتهران

-حبیب الهالیگودرزعسگریپروینتهران بزرگتهران

14حسینساریعطاریمحمدابراهیمتهران بزرگتهران

14محمودسنگرعلیپوراسمعیلتهران بزرگتهران

14نصرالهتهرانعنقائیمعصومهتهران بزرگتهران

14بیراممیانهغریبیزیباتهران بزرگتهران

-اکبرتهرانغالمعلیفرازتهران بزرگتهران

-ماشاالهتهرانفارسیراضیهتهران بزرگتهران

14قاسمتهرانفرجیانعباستهران بزرگتهران

14محمدتهرانفروزانکیامصطفیتهران بزرگتهران

-محمدتهرانفالحفریدهتهران بزرگتهران



14سیدصالحتهرانقاضیسیدعلیتهران بزرگتهران

15سیدغالمعلیطالقانقاضی میرسعیدسیدغالمرضاتهران بزرگتهران

-محمدحسینمشهدقریشیمعصومه ساداتتهران بزرگتهران

-علیرضاتهرانقیامهیاسمینتهران بزرگتهران

14محمدتقیتهرانکرداناعظمتهران بزرگتهران

15مهدیتهرانکریمیفاطمهتهران بزرگتهران

14حسینمشهدکریمی طرقبهزهراتهران بزرگتهران

-هاشمتهرانکسب کار هیرزهراتهران بزرگتهران

15غالمحسنالیگودرزکشاورزمیثمتهران بزرگتهران

14امیرتهرانکلهرانسیهتهران بزرگتهران

14سعدالهتهرانکلهریپرویزتهران بزرگتهران

14اسمعلیتهرانکوهیپروانهتهران بزرگتهران

-داوودتهرانگلکار اسمعیلیآزادهتهران بزرگتهران

14سیدمهدیتهرانمبلغمریم الساداتتهران بزرگتهران

14حسنتهرانمحرابیمنصورتهران بزرگتهران

-عظیم الهتهرانمحمداوغلیرضاتهران بزرگتهران

14یوسفتهرانمحمدخانیامیرتهران بزرگتهران

15حسنتهرانمحمدخانیمهدیتهران بزرگتهران

-جمشیدتهرانمحمدیالهامتهران بزرگتهران

14عباستهرانمحمدیمحبوبهتهران بزرگتهران

14احمدتهرانمرادزاده پاك روشمریمتهران بزرگتهران

14کیومرثتهرانمرادی جورابیزهراتهران بزرگتهران

-غالمرضااصفهانمشیرفاطمیمژگانتهران بزرگتهران



14احمدسنندجمعین وزیرینصرت الهتهران بزرگتهران

14شمس علیتهرانمقدم زرندیمهدیتهران بزرگتهران

14حسینتهرانمقصودی نسبشهرزادتهران بزرگتهران

15یعقوبتهرانمقید خمامیفاطمهتهران بزرگتهران

14براتتهرانمالئیسمیهتهران بزرگتهران

14ایوببستان آبادملک پورعلیتهران بزرگتهران

14عباسقائمشهرمواجیوحیدتهران بزرگتهران

-علیجلفاموالیی هلقبهرامتهران بزرگتهران

-هوشمندتهرانمهرابیعلیتهران بزرگتهران

-فرهادتهرانمیکائیلیطاهرهتهران بزرگتهران

15محمدرضاتهرانناجیان اصللیالتهران بزرگتهران

15محمدتهراننباتی مازگرسهیالتهران بزرگتهران

-ایرجتهراننجفیداودتهران بزرگتهران

14علی مددتهراننجفی علیمددیکریمتهران بزرگتهران

-محسنتهراننورانیفاطمهتهران بزرگتهران

14مسیحساوهنوروزیحسینتهران بزرگتهران

14جلیلمرندنوروزیمحمدحسینتهران بزرگتهران

-غالمحسینتهراننیک رفتارحمیدهتهران بزرگتهران

14سیدیوسفتهرانواصفیمرجان الساداتتهران بزرگتهران

14علیاردبیلهمدانیسهرابتهران بزرگتهران

14کمالتهرانیادگاریحمیدرضاتهران بزرگتهران

15حسینمالیریاریمهدیتهران بزرگتهران

15عبدالرحمنلنگرودآرامیشیداشمال- دزاشیب- تهرانتهران



14حسینتهراناخضر مسعود تهرانیفاطمهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14مهدیتهرانارشدیحسنیشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-نجم الدین سقزاسعدیژالهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-اصغرتهراناصغریپارمیداشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14حسنجیرفتافشاری پورالهامشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-رضاارومیهامیر داورویداشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14محمد جعفرتهرانامیر عبد اللهیاننازنینشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-احمدتهرانامینزهرهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14محمد حسنتبریزبابایی خطیبیابراهیمشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-سید مصطفیتهرانبهتاجمینوشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14علیتهرانبهرامیمسعودشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14جهانگیرشمیرانبهزادپورعلیشمال- دزاشیب- تهرانتهران

15محمدتهرانپایوری مهراممنیرهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14حمیدتهرانپور جعفرفاطمهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-محسنتهرانپیله وریستودهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14سید احمدتهرانتحویلداریسحر ساداتشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14رحیمشمیرانترابی گودرزیسیاشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14احمدتهرانجعفری حشمتیهزهراشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14ناصرتهرانجعفری صابرینیوشاشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-حسینتهرانحسینی تجریشیسید محمد رضاشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14یعقوب علیتهرانخواتیحامدشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-ابوالفضلمشهدخوش منشماهدشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-محمد مهدیشیرازدشتیزهراشمال- دزاشیب- تهرانتهران



-سید محمودشمیرانرسولی دانشمرضیهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-رحمانتهرانریواسیحامدشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-سید حسینساریساداتسید محمد تقیشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-سید ماشااهللتهرانشبریسهیالشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-رضاپاریسشکوریارشیاشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-منصورگرمسارعاطفیمجیدشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-حمزهتهرانعباس نژادطاهرهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-لطیفتهرانعبدیعلیشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14اسالمتهرانعالئینرگسشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14محمدتهرانعنصریجاویدشمال- دزاشیب- تهرانتهران

15قاسمتهرانعیسوییلداشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14رضاشمیرانفراغه محمد آبادیسعیدشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-هوشنگتهرانفعلیرویاشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14ذبیح اهللتهرانفیروزیمجیدشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14محمد تقی تهرانقزوینیرضاشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-جوادتهرانکسرایی مقدمامیر صدراشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14احمدتهرانکفایتیالههشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-علی اکبرتهرانگل پرورانمینوشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-ناصرتهرانگلبازامیر حسینشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14بهرامتهرانگودرزیمریمشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-قربان علیتهرانمجد بیگیآتوساشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-علیآملمحمود زادهرامینشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-رحیمتهرانمحمود کالیهمهشادشمال- دزاشیب- تهرانتهران



-سعید رضاتهرانمساحمحمد حسینشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-سید عباسشمیرانمستجابیبشریشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14مصطفیشمیرانمطیعریحانهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-داریوشتهرانمغرزیروژینشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-محمد علیهمدانمقدم کمالراضیهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14غالم رضاتهرانمهرانیآرششمال- دزاشیب- تهرانتهران

14فرز علیشهر ریمهربانیعباس شمال- دزاشیب- تهرانتهران

-سید محمد رضاتهرانمیرطاهریسید پارساشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-داوودتهراننبی زادهآزادهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-محمودلندننصر آزادانیحوراشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14زیداهللشمیراننوروزیامیرشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14ملکمتهراننوع پرستشاهینشمال- دزاشیب- تهرانتهران

14سید احمدتهرانهاشمی نژادسیده عاطفهشمال- دزاشیب- تهرانتهران

-صمدتهراناحمدیمحمدمتفرقه- مرکزیتهران

-محمدتهراناسکندرزادهصبامتفرقه- مرکزیتهران

-ارشدتهرانباقریمحمدمهدیمتفرقه- مرکزیتهران

-داودتهرانبیدقیسجادمتفرقه- مرکزیتهران

-محمودتهراندهقانیعلیمتفرقه- مرکزیتهران

-جلیلتهرانستاریامیررضامتفرقه- مرکزیتهران

14رضازاهدانشاهرخیمحمد متفرقه- مرکزیتهران

-منوچهرشهریارصادقیفرشادمتفرقه- مرکزیتهران

-شاه حسینتهرانعلیجانیشایانمتفرقه- مرکزیتهران

-جوادتهرانقلیچ خانیمحمدجوادمتفرقه- مرکزیتهران



-رهبریافت آبادمرادزادهحسینمتفرقه- مرکزیتهران

14رضارباط کریمنوروزیمهدیمتفرقه- مرکزیتهران

14عبدالهتهراننوری زادهمهدیمتفرقه- مرکزیتهران

-اسمعیلتهرانهرازیزینبمتفرقه- مرکزیتهران

-علیرضاتهرانهشتیمصطفیمتفرقه- مرکزیتهران

-قاسمرباط کریمهمتیحسنمتفرقه- مرکزیتهران

-میکائیلتهرانپایدارفاطمهرباط کریمتهران

-علیرضابروجردمحمودیمنارباط کریمتهران

16سیدجعفرآقاخوییسیداحمدشمیراناتتهران

15محمدجوادشمیرانحقانیملیکاشمیراناتتهران

15سیدعباسذگرتیسیدفضل الهشمیراناتتهران

14غفارتهرانسعادتمند بحریمحسنشمیراناتتهران

15منوچهرتهرانعلی پورآزادهشمیراناتتهران

14محمدخمینکریمیسیمین دختشمیراناتتهران

-حسنتهرانمروتیکمالشمیراناتتهران

14ابراهیمکرمانشاهبرفراللهشهر ریتهران

-ابوالفضلتهرانپیروزفرثناشهر ریتهران

14جعفرتهرانتاجیکمریمشهر ریتهران

14عوض حسینریجعفریراضیهشهر ریتهران

-کمالقمحاجی رضاییرضاشهر ریتهران

14هاشمتهرانسوریکاظمشهر ریتهران

15علیورامینطالبیحدیثهشهر ریتهران

14ابوالحسنتهرانکمیجانیافشینشهر ریتهران



-احمدکرجاحمدیانمهنازشهر قدستهران

14صفت الهتهرانافالکیحسن شهر قدستهران

14حمزه علینوشهررداییعلیشهر قدستهران

14محمدحسینکرجشجاعیعلیشهر قدستهران

-محمدشیزادقزوینمحمدیمهدیشهر قدستهران

-نوروز علیکرجمنصوریاعظم شهر قدستهران

15بهمنتهرانآشکاریبهارهشهریارتهران

-نوروزعلیتهراناجلیمریمشهریارتهران

-مختارکرجبغدادیاناعظمشهریارتهران

14سیداقبالبیجارپناهیسیدعلی اصغرشهریارتهران

14محمدعلیکرجپورسنجیدهانسیهشهریارتهران

14محمودمیانهحق ویردیمسهودشهریارتهران

14...لطف ابیجارخورشیدشهرامشهریارتهران

-عیسیتهراندانشیانموناشهریارتهران

14عباستهرانصادقیاعظم شهریارتهران

14حسناهوازصدرزادهزینبشهریارتهران

14محمدعلیالیگودرزعیسیوندحسینشهریارتهران

-مصطفیتهرانکربالیی هادیمحمدمهدیشهریارتهران

15محرمخرمدرهمقدمکبری شهریارتهران

-احمدتهرانمیرصانعفاطمهشهریارتهران

14جمشیدتهرانوندرجب پورهدیهشهریارتهران

15رحمانتهرانیعقوب خانیفرزانهشهریارتهران

14ذکر علیسرابعبدیعلیرضا قرچکتهران



14نادعلیگرمسار گلوریخدیجهقرچکتهران

14 عباستهران  مومنیلیالقیطریهتهران

16محمدعلیتهراندانشورموساییانوشهواحد کارونتهران

14عباسسمیرانآقاجانیمحمد صدراواحد انقالبتهران

14عبدالهریابوحمزهفرشته واحد انقالبتهران

-محمدعلیتهرانابوذرخانی فرداحمد واحد انقالبتهران

14عباستهراناربابمحمد حسینواحد انقالبتهران

14اردشیرمالیرترکمان سهرابیصمد واحد انقالبتهران

15رحمت الهتهرانحاجی بیگیاعظم واحد انقالبتهران

-شیخ جوادقمحسینیسید محمدحسینواحد انقالبتهران

14عالمحسین-دلبریسیما واحد انقالبتهران

14غالمحسینتبریزرزمجورضا واحد انقالبتهران

15ابراهیمقائم شهررسولیمرتضیواحد انقالبتهران

17نایب علیتهرانرضاییمرتضیواحد انقالبتهران

18عبدالحسیناصفهانرفیعیعلیرضاواحد انقالبتهران

15یوسفلنگرودرهبرعلیواحد انقالبتهران

-سیدمحمدمشهدساقیسید حسن واحد انقالبتهران

14قدرت اهللتهرانشیردالنلیال واحد انقالبتهران

14تورجتهرانطوسیمهدیواحد انقالبتهران

-رضامشهدقلیچیزهره واحد انقالبتهران

14ابوالقاسمتهرانگنجی دلشادعلیرضاواحد انقالبتهران

14حسینتهرانمحمد حسین زادهمحسن واحد انقالبتهران

14اصغرریمشهدی باقر حوریه واحد انقالبتهران



15خدابخشدره شهرمطهریعلیواحد انقالبتهران

14رضاتهرانموثقعلی اکبرواحد انقالبتهران

15سید محسنقزوینمیررحیمیسید علیرضاواحد انقالبتهران

14سید محسنقزوینمیررحیمیسید محمدرضاواحد انقالبتهران

15ابوالفتحتهرانمیریمحمدحسنواحد انقالبتهران

-عباستهراننصراللهیمصطفی واحد انقالبتهران

14-تهرانواشقانی فرهانیعلیرضاواحد انقالبتهران

14شهریارتهرانواالمهرامیرمصطفیواحد انقالبتهران

-میرخلیلتهرانسیدحمزه زادهمریم الساداتواحد خوشتهران

14نصرت اهللاراكایبگیایرجواحد رسالتتهران

14اسماعیلرابرحسینخانیعلی واحد رسالتتهران

15سیدمسعودکرمانشاهحسینیسیدعلیواحد رسالتتهران

15سیدمعین الدینخرم آبادحیات الغیبسیده مریمواحد رسالتتهران

14علی اصغرآبادانذکرعلیصدیقهواحد رسالتتهران

15برزونهاوندسیفجوادواحد رسالتتهران

14علیبروجردنورمحمدعلی آبادیعلیرضاواحد رسالتتهران

14غالمعلیتهرانهمتیانمحمدواحد رسالتتهران

14مهدیتهرانجعفری گلحمیدواحد شرقتهران

14غالمرضاتهرانحاجی حبیب یزدیحسین واحد شرقتهران

-علی اصغرتهرانخواجویمحسن واحد شرقتهران

14محسنتهرانخواجوینداواحد شرقتهران

-رحمانخلخالصبحیفرهادواحد شرقتهران

15اصغرتهرانظهوریان مشمولمعصومه واحد شرقتهران



14نعمت اله تهرانعامریآرمان واحد شرقتهران

14علیتهرانعبادی فردمهنامواحد شرقتهران

-فرضعلیتهرانعباسی مقدم مریم واحد شرقتهران

-مجتبیتهرانعبدالهینداواحد شرقتهران

16یداله اصفهانفرشیدفراکبرواحد شرقتهران

14محمدتهرانکفایتینیلوفرواحد شرقتهران

14محمدتهرانلنگرودیپریساواحد شرقتهران

14مجتبیتهرانمجدفقیهیحمیدرضاواحد شرقتهران

16یدالهتهرانمحمدخانیحسن واحد شرقتهران

-قدرت علیتهرانمحمدیاریعلیواحد شرقتهران

14ابراهیمنائینمومن زاده نایینیمرضیه واحد شرقتهران

-محسنتهرانمهدیهمهدیسواحد شرقتهران

14تهرانپورسیاحمریمواحد غربتهران

16تاتسوئوتوکیوتاکاهاشیآکمی واحد غربتهران

-علی اکبرتهرانحاج رضا جعفرآبادیاحمد واحد غربتهران

14حسنتهرانرفعتمهدیارواحد غربتهران

-علی اصغرریرمضانیمحمدرضاواحد غربتهران

14محمدتهرانرهبریگلساواحد غربتهران

14احمدتهرانسلطانی اقدمامیرواحد غربتهران

-مهدیتهرانشایسته کیامریمواحد غربتهران

-احمدرشتکساریشهالواحد غربتهران

14هادیتهرانمحمدی محمدیفاطمهواحد غربتهران

14محمدتهرانمحمدی محمدیهادیواحد غربتهران



-احمدتهرانمیرزایی فردسپیده واحد غربتهران

14منصورتهراننظردنیویساراواحد غربتهران

14احمدورامینتاجیکفاطمهورامینتهران

14محمدورامینخانیالهامورامینتهران

14کاکیورامینمهرپویازهراورامینتهران

-قنبرشهرکردباللیخسروشهرکردچهارمحال و بختیاری

-سعیدشهرکردجعفریاننسترنشهرکردچهارمحال و بختیاری

17شمس الدینشهرکردحشمتیسمیراشهرکردچهارمحال و بختیاری

17نصراهللشهرکردخاکسارحقانیالیاسشهرکردچهارمحال و بختیاری

15آیت اهللشهرکردسلیمیمحمد امینشهرکردچهارمحال و بختیاری

15خوزستان خالقعبداللهیسجادشهرکردچهارمحال و بختیاری

15ابراهیمشهرکردغالمیانایمانشهرکردچهارمحال و بختیاری

15سیدعباسشهرکردکاظمیسیده مرضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16اردشیرشهرکردکریمینگارشهرکردچهارمحال و بختیاری

16سهرابشهرکردمحبیلیالشهرکردچهارمحال و بختیاری

17فیض اهللشهرکردمولوییونسشهرکردچهارمحال و بختیاری

15محمودشهرکردمهدیانمعصو مهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14سیداحمدبروجنافضلیمرضیه بیگمشهرکردچهارمحال و بختیاری

14سبزعلیشوشترجعفریزینبشهرکردچهارمحال و بختیاری

17ابوالفتحفارسانخورشیدیمحمد امینشهرکردچهارمحال و بختیاری

14خداکرمفارسانموساییمهتابشهرکردچهارمحال و بختیاری

14بهرامفارسانمعینحدیثشهرکردچهارمحال و بختیاری

-باقرفارسانیداللهیمهدیشهرکردچهارمحال و بختیاری



17عطا اهللمشهدطالبیبهنام بشرویهخراسان جنوبی

16علیبشرویهملهحمید بشرویهخراسان جنوبی

15حسینبیرجندبخشیمریم بیرجندخراسان جنوبی

18محمدبیرجندقبولمهدیه بیرجندخراسان جنوبی

18محمد کاظمبیرجندعندلیبسپهر بیرجندخراسان جنوبی

18علی اکبربیرجند علی ابادیمصطفیبیرجندخراسان جنوبی

16محمد علیبیرجندرضاپورفهیمهبیرجندخراسان جنوبی

18تربت حیدریهعباسیامیر حسین بیرجندخراسان جنوبی

16سیدعلیفردوسجلیلیسیدجوادفردوسخراسان جنوبی

16محمدعلیفردوسکنعانیمحدثه فردوسخراسان جنوبی

16محمدقلیقایناتعباسیمحمدقائنخراسان رضوی

14محمدحسینمشهدکریمیمریمقائنخراسان رضوی

-غالمرضاکاشمراحمدیاناکرمبردسکنخراسان رضوی

14حمیدرضابردسکنگوهریفاطمهبردسکنخراسان رضوی

-برهانجامشاه محمدیگل محمد تربت جامخراسان رضوی

15اکبرتربت حیدریهملوکی امید       تربت حیدریهخراسان رضوی

-محمدعلیخوافعطاریانکبریخوافخراسان رضوی

-علیرضا سبزوار اسماعیلی زهرا سبزوارخراسان رضوی

14محمد سبزوار اسماعیلی خوشمردان فاطمه سبزوارخراسان رضوی

14محمد ابراهیم سبزوار اله آبادی موسی الرضا  سبزوارخراسان رضوی

-یعقوبسبزوار تابش مهرشاد سبزوارخراسان رضوی

15سیدجواد سبزوار دنیا فاطمه سادات سبزوارخراسان رضوی

-نصرت اله سبزوار خلیل زاده میالنی بهناز سبزوارخراسان رضوی



-سید مهدی سبزوار عربشاهی زهرا سبزوارخراسان رضوی

-محمد سبزوار مهریزیمحمد جواد سبزوارخراسان رضوی

15غالمرضا تویسرکان نوری جواد سبزوارخراسان رضوی

-غالمرضاقوچانتوحیدیایمانقوچانخراسان رضوی

14براتمحمدقوچانکوهیعلیرضاقوچانخراسان رضوی

15غالمحسینکاشمراکبریزینبکاشمرخراسان رضوی

-حسنکاشمرپوراسماعیلاسماءکاشمرخراسان رضوی

15امرالهکاشمربیدل بختیاریحسنکاشمرخراسان رضوی

15حسینکاشمرحالجمحمدرضاکاشمرخراسان رضوی

-سیداسدالهکاشمررحیمیسیدمحمدرضاکاشمرخراسان رضوی

14محمدعلیکاشمرشریعتمرتضیکاشمرخراسان رضوی

-غالمرضاکاشمریوسف پورحسینکاشمرخراسان رضوی

14علیگناباداحرارینصرتگنابادخراسان رضوی

14علی  محمدگنابادامانیانسعیدهگنابادخراسان رضوی

-عبدالحسینگنابادپوزشفرزانهگنابادخراسان رضوی

15جوادمشهدابراهیم پوربهارهمشهدخراسان رضوی

14علی اکبرکاشمراحوالی دوممحمدمشهدخراسان رضوی

-محمدرضامشهداخگریامیرعلیمشهدخراسان رضوی

-محمدرضامشهداخگریامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

15حسنتفرشاخالقی رضاییفاطمهمشهدخراسان رضوی

-محمد بردسکناردکانیزهرامشهدخراسان رضوی

14اله وردیقوچانالهی مقدمزهرامشهدخراسان رضوی

15غالممشهدامدادینجمهمشهدخراسان رضوی



-محمدمهدیمشهدامیرجهانشاهیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

14عبدالهمشهدبازیاحمدمشهدخراسان رضوی

14محمدمهدیتربت حیدریهبزمیمرجانهمشهدخراسان رضوی

14احمدمشهدتاجیکطیبهمشهدخراسان رضوی

-غالمحسینمشهدتقویفاطمهمشهدخراسان رضوی

15حسینمشهدثابت شاندیزسعیدمشهدخراسان رضوی

-قربانعلیمشهدجامی قشرباطیآمنهمشهدخراسان رضوی

14هادیجغتایجغتاییحسینمشهدخراسان رضوی

-شاه بابامشهدجمالی نژادمرضیهمشهدخراسان رضوی

14محمدتقیمشهدحسینیمهدیمشهدخراسان رضوی

15غالمعباسمشهدحیدری معینیزهرامشهدخراسان رضوی

14قربانتهرانرام یارعبدالحمیدمشهدخراسان رضوی

15محمد مشهدربیع زادهعبدالهمشهدخراسان رضوی

15جوادمشهدرجایی شوشتریعلیرضامشهدخراسان رضوی

16محمدحسینچنارانرحیمیمحسنمشهدخراسان رضوی

15مسعودرنجبرعلی مشهدخراسان رضوی

14سیدرضیاردستانروحانیمرضیه ساداتمشهدخراسان رضوی

-رضامشهدروح بخش میرابیراحلهمشهدخراسان رضوی

15محمدحسینرشترویگرفاطمهمشهدخراسان رضوی

14هانیقوچانرهنماسمیهمشهدخراسان رضوی

14مصطفیمشهدرئوفی پوررایحهمشهدخراسان رضوی

14هوشنگمشهدژیانی الیجه بافیاسرمشهدخراسان رضوی

14علیرضامشهدسبک خیز خیاطمحمدعلی مشهدخراسان رضوی



-حمیدرضامشهدسرگلزاییشکوفهمشهدخراسان رضوی

15علی اکبربجنوردسفیدگربهمنمشهدخراسان رضوی

14غالمحسینمشهدشافعیمهدیهمشهدخراسان رضوی

15مرتضیمشهدشجاعفاطمهمشهدخراسان رضوی

-احمدمشهدشریعتی فیروزآبادامیرمشهدخراسان رضوی

15حسینمشهدشریفیفرنازمشهدخراسان رضوی

14جوادمشهدشریفیانبهارهمشهدخراسان رضوی

-حسنتهرانشیخ زادهپرهاممشهدخراسان رضوی

-احمدعلیمشهدصابریمنصورهمشهدخراسان رضوی

18حسینعلیلنجانطاهری باغبادرانیزینبمشهدخراسان رضوی

17محمدبوشهرطاهونچیآسیهمشهدخراسان رضوی

17غالمرضامشهدعاجزپور گل خطمیزینبمشهدخراسان رضوی

-روح الهمشهدعطارانامینمشهدخراسان رضوی

-محمدمهدیمشهدعلویسیده یاسمن مشهدخراسان رضوی

14احمدآقامشهدفاضلهدایت مشهدخراسان رضوی

-غالمحسینمشهدفرقانیحسنمشهدخراسان رضوی

-اکبرمشهدفروتنیمنیرهمشهدخراسان رضوی

15احمدمشهدفیاضیهدیمشهدخراسان رضوی

-سیدحسینتربت جامفیروزیسیداکبرمشهدخراسان رضوی

-غالمحسینمشهدقانع عالف محمدیجالل الدینمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمدمشهدکاللیسیدصالحمشهدخراسان رضوی

-غالمحسینمشهدلوءلوءجوادمشهدخراسان رضوی

14محمدرضانیشابورمحقق نیشابوریجوادمشهدخراسان رضوی



14قربانمشهدمحمودیزینبمشهدخراسان رضوی

-محسنمشهدمرتضاییانسیهمشهدخراسان رضوی

-وحیدمشهدموالییایلیامشهدخراسان رضوی

14غالمرضامشهدموالییطیبهمشهدخراسان رضوی

-مسعودمشهدمؤیدی بنانفاطمهمشهدخراسان رضوی

-رضااسفراینمهردادهاجرمشهدخراسان رضوی

14محمدیوسفشاهرودمیراباعظممشهدخراسان رضوی

-پرویزمشهدمیرزاییزهرامشهدخراسان رضوی

15حبیب الهنیشابورناصریسمیرامشهدخراسان رضوی

14محمدتقیمشهدنظریایمانمشهدخراسان رضوی

15محمدعلیمشهدنعمت زادهامیرمشهدخراسان رضوی

15احمدمشهدنقیبیآیدامشهدخراسان رضوی

14مهدیمشهدهاشم زادهآرینمشهدخراسان رضوی

14مهدیمشهدهاشم زادهمبینمشهدخراسان رضوی

14هاشمدرگزهاشم زادهمهدیمشهدخراسان رضوی

-عباسعلیبجنوردهنریعلیرضامشهدخراسان رضوی

15محمدباقرمشهدیاوریسجادمشهدخراسان رضوی

-علی اصغرمشهدیزدان دوستشیمامشهدخراسان رضوی

17حسناهوازیوسفیمیثممشهدخراسان رضوی

-حسینمشهدسالمتمصطفیمه والتخراسان رضوی

-عباسکاشمرصالحامیر محمدمه والتخراسان رضوی

14ناصرفیض آبادواعظیمیر طاهر مه والتخراسان رضوی

14محمد علیفیض آبادیار محمدیمحمدمه والتخراسان رضوی



-داودسمنانبیات ترك نوشیننیشابورخراسان رضوی

14محمدحسیننیشابور بهسرشتی ناصرنیشابورخراسان رضوی

-غالمعلی نیشابور جمشیدی جمشیدنیشابورخراسان رضوی

-رجبعلینیشابور درودی جوادنیشابورخراسان رضوی

14عباسعلی نیشابور ذبیحیامیرحسننیشابورخراسان رضوی

14باقرمشهدطوبی فاطمه نیشابورخراسان رضوی

14عباسعلی نیشابور عارفیانمهیننیشابورخراسان رضوی

14علیمشهدموسویمهسانیشابورخراسان رضوی

-رضامشهدمهر پویانپارسانیشابورخراسان رضوی

14علی اکبرتهران مومنیانزهرهنیشابورخراسان رضوی

14علیرضا نیشابور مهربانی امیرحسیننیشابورخراسان رضوی

14محمدابراهیم نیشابور نداف نیشابوری علی نیشابورخراسان رضوی

15جوادبجنوردمعنوی شهرزادبجنوردخراسان شمالی

17محمدحسنبجنوردکمالیهادی بجنوردخراسان شمالی

15ابراهیممشهدخزاعیسمیه بجنوردخراسان شمالی

16رمضانعلیشیروانقلیچیمهسا شیروانخراسان شمالی

17علیشیروانعصمتیطیبه شیروانخراسان شمالی

18عباسآبادانسعدیهمجیدآبادانخوزستان

18جوادآبادانفریحیعلی رضاآبادانخوزستان

16محسنتهراننهالنیکاآبادانخوزستان

17ابراهیمآباداننهرکارونمحمدآبادانخوزستان

19مصطفیامیدیهرضاییدانیالآغاجاریخوزستان

15قدرتاندیمشکاحسانیکسریاندیمشکخوزستان



_عباساندیمشکربیعی نژاددینااندیمشکخوزستان

16علیاندیمشکصمیعی کیافاطمهاندیمشکخوزستان

16ولی الهاندیمشکعباس پورمفردرامیناندیمشکخوزستان

17عبدالحسیناندیمشکناصری نیاسپیده اندیمشکخوزستان

16صیدمهدیاندیمشکنصیریراضیهاندیمشکخوزستان

16احساناهوازاستاد چینی گرزهرااهوازخوزستان

17محموداهوازاصل آقا حسینیمریم اهوازخوزستان

15خلیفهگچسارانباشتیآیگیناهوازخوزستان

14ابراهیماهوازبندرمنیژه اهوازخوزستان

16عبد علیایذهحسن زادهلیالاهوازخوزستان

17محمد جواداهوازذهبیفاطمهاهوازخوزستان

14محمددزفولسبزه زاریمریم اهوازخوزستان

17کریمخرم آبادسیاح فرسمانهاهوازخوزستان

15عبد العزیزدزفولصانعیانسحراهوازخوزستان

15پرویزهندیجانصفاییجهانگیراهوازخوزستان

14عبد الزهرااهوازعیدی زادهسمیرهاهوازخوزستان

15محمداهوازفرقانیرضواناهوازخوزستان

15محمدشوشکعبعلی اهوازخوزستان

17صفی الهخرم آبادکیهانیرضااهوازخوزستان

17غالمحسیناهوازموسویطیبهاهوازخوزستان

16صمداهوازهاشمیابتساماهوازخوزستان

14احمدبهبهاناسالم پورسارااهوازخوزستان

17حسناهوازکرمیامیر مهدیاهوازخوزستان



15جمشیداهوازنظریعلیاهوازخوزستان

16بهمنشوشنوذریعلیاهوازخوزستان

16حسینایذهسعیدی لندیسیمینایذهخوزستان

17فرامرزایذهکوراوندفرزادایذهخوزستان

14غالمعلیبرازندهعبدالرسولبندرامام خمینیخوزستان

15حسینزرینیعقیلبندرامام خمینیخوزستان

17جابرشکاریهادیبندرامام خمینیخوزستان

17عبدالهبهبهانغالمیانمطهرهبهبهانخوزستان

15مهردادبهبهاناجرتیامیر حسینبهبهانخوزستان

15لطف الهبهبهانعلی پوریشیوابهبهانخوزستان

15اسدالهبهبهانبرکت رضاییآزادهبهبهانخوزستان

15حسنرشتشایگانهاللهبهبهانخوزستان

18محمد حسیناهوازعروجعلیانمریمبهبهانخوزستان

18سیف الهبهبهاناحدیآزادهبهبهانخوزستان

16سیف الهبهبهاناکبریفرشتهبهبهانخوزستان

16حسینبهبهانباد نواحجت الهبهبهانخوزستان

15اسدالهبهبهاندهداریعلیرضابهبهانخوزستان

15دهراببهبهانابو علیطاهرهبهبهانخوزستان

16مسعودآبادانمزارعمرتضیخرمشهرخوزستان

16اسدالهدزفول آرست زیبادزفولخوزستان

17محمداهوازداوریانزینب دزفولخوزستان

15محموددزفولستارنژادراضیه دزفولخوزستان

16علیرضادزفولکریمی مقدممینادزفولخوزستان



16محمددزفولمتقی نیانجمه دزفولخوزستان

17عیدیدزفولمرزبانمحبوبه دزفولخوزستان

15سیدحسنشوشموسوی طیب زینب الساداتدزفولخوزستان

17شیرزاددهلرانپارسه روح الهدزفولخوزستان

15علی محمددزفولپیرنیافرحسین دزفولخوزستان

14کرمدزفولخاکسار مدنی محمد علی دزفولخوزستان

17مهرعلیدزفولحسین پورحسن دزفولخوزستان

17سیدعبدالرضادزفول رجبی سید حبیب دزفولخوزستان

14عبده دزفول زرکی مجید دزفولخوزستان

14احمدبندر انزلیعصارینچنگیز دزفولخوزستان

18علیفریدونشهرمحمدوندی نسب محمد علی دزفولخوزستان

_سیروسرامهرمز زمانیفاطمهرامهرمزخوزستان

15محمد رضادهلران زنگنه یوسف ابادینسرینرامهرمزخوزستان

14محمودسوسنگردرضاییشهنازسوسنگردخوزستان

15علیسوسنگردمزبان مزرعیعبدالسادهسوسنگردخوزستان

15کریمشوشعلی پوررحیمشوشخوزستان

18رجبعلیدزفولاکبری زادهرقیهشوشترخوزستان

16مرتضیشوشترطاهری نیابهنازشوشترخوزستان

17حسنشوشترعلیزادهمحمدرضاشوشترخوزستان

16علی اکبرشوشترفروغ مندزکیهشوشترخوزستان

17ابواافتحشوشترقادرییلداشوشترخوزستان

18محمداهوازمحمدیمهساشوشترخوزستان

17صفرشوشترنظرپورمحمدجوادشوشترخوزستان



17اراهللکهگیلویهوحدانیان خواهفرخندهشوشترخوزستان

17فرامرزشوشترالیاسیطاهره گتوندخوزستان

14حسینشوشترعلیزادهمهدیگتوندخوزستان

17محمد قلیماهشهریزدانی مونکیمسعودماهشهرخوزستان

16علیرضاآبادانکشاورزمهتاماهشهرخوزستان

16عودهخرمشهراریحیمحمد علیماهشهرخوزستان

17پدرماهشهرسلطانیالهامماهشهرخوزستان

16عباسماهشهررضائی فرحسینماهشهرخوزستان

16حسینماهشهربهبهانی نژادستارهماهشهرخوزستان

20عودهخرمشهرارحیمصطفی ماهشهرخوزستان

17محمد تیرانشاهپوریهاجرماهشهرخوزستان

18نورالهشیرازنیل سازنداماهشهرخوزستان

15یونسماهشهردرویشیعلیماهشهرخوزستان

16غیبعلیابهربختیاریفاطمهابهرزنجان

-عبد الهتهرانموالییامیرحسینابهرزنجان

15مصطفیزنجانامیراصالنیبنفشهزنجانزنجان

16غیبعلیابهربختیاریسهیال زنجانزنجان

15محمدعلیزنجانبیاتمیثمزنجانزنجان

-جعفرخرم آبادساکیمحمود آقازنجانزنجان

17حسینزنجانسهیلی رادیلدازنجانزنجان

14عبداهللزنجانشریفی فرسیّد رحیمزنجانزنجان

16محمدتهرانشعبانیمریم زنجانزنجان

-سوادعلیخدابندهصیادیمعرفت الهزنجانزنجان



-شعبانعلیزنجانعجملوبختیار زنجانزنجان

-علی رضاتهرانمرسلیآناهیتازنجانزنجان

-عبداهللتهرانموالییامیرحسینزنجانزنجان

15ولیخرمدرهمیرزا بگیداودزنجانزنجان

-فرمانزنجانهاشم پوروحیدهزنجانزنجان

-جعفرخرم آبادساکیمحمود آقاخدابندهزنجان

-سوار علیخدابندهصیادیمعرفت الهخدابندهزنجان

16محمدتهرانشعبانیمریمخرم درهزنجان

-علیرضاتهرانمرسلیآناهیتاخرم درهزنجان

15ولیخرم درهمیرزابیگیداودخرم درهزنجان

-شعبانعلیزنجانعجملوبختیار ماه نشانزنجان

18عزیزاملمرادیعباسسمنانسمنان

-...حشمت اسمناناعوانیزهراسمنانسمنان

17علیسمنانبهارمستبهارهسمنانسمنان

18سید تقیسمنانزرگرعاطفه ساداتسمنانسمنان

-مرتضیسمنانزرگریسیده زهراسمنانسمنان

16محمدرضاتهرانابراهیمیکوثرشاهرودسمنان

16محمداسماعیلشاهرودپاییزیامیررضاشاهرودسمنان

15حسنشاهرودسمیعیساراشاهرودسمنان

14حسنکاشاندربانیانحامدشاهرودسمنان

15احمدشاهرودبزرگ مهرجاللشاهرودسمنان

15مجیدشاهرودمجیدیفاطمهشاهرودسمنان

20رضاگرمسارتاج الدینعلیرضاگرمسارسمنان



17وثوق الدینگرمسارمجذوبمحمدمهدیگرمسارسمنان

16حمیدرضاگرمسارگیلوریفاطمهگرمسارسمنان

17احمدگرمسارعرب عامریفریدهگرمسارسمنان

18سیدقربانعلیسمناننبوی چاشمیسیدایمانمهدیشهرسمنان

16احمدمشهدتوالیینرگسدامغانسمنان

14غالمرضاتهرانشمسمحمددامغانسمنان

-عباسدامغانفراتیکوثردامغانسمنان

16حسیندامغانقادریرسولدامغانسمنان

15علیتهرانقادریفهیمهدامغانسمنان

14محمدکبیر-کبیر نوریسلیمانسوئدسوئد

15محمدحفیظ-برکیمحمدابراهیمسوئدسوئد

16حسینچابهارجهان تیغحمید رضاکناركسیستان و بلوچستان

16محمدزابلارباب زادهحمید رضازابلسیستان و بلوچستان

20غالمحسینزاهداناصغریابوالفضلزاهدانسیستان و بلوچستان

19مهدیزاهدانپاکدامنفاطمهزاهدانسیستان و بلوچستان

19قربانعلیقمحصاریمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

19دوکالسراوانشکرزهیمنصورسراوانسیستان و بلوچستان

15قربانعلیشیرازاعتصامیمرتضیآبادهفارس

15محمودکرجحسینیمنیرالساداتآبادهفارس

15حسین اقلیددهقانبهنامآبادهفارس

15محمدکاظمآبادهرستمیفاطمهآبادهفارس

14حسنآبادهرنجبرهلیاآبادهفارس

15پرویزاقلیدعباسیبختیارآبادهفارس



14محمدکاظمآبادهنورمحمدیمژگانآبادهفارس

16محمد صادقفیروز آبادطالبیمحمد حسن اقلیدفارس

15حسیناقلیدقادریمحمد حسناقلیدفارس

-جعفرالرستانراستگومحمد رسولاوزفارس

-محمد نورابوظبیفتحی پورمنصوره اوزفارس

-اکرممرودشتعرب پورسعیده پاسارگادفارس

-عباسعلیمرودشتفالحی پورلیال پاسارگادفارس

15فرهادجهرمرزم خواهزهراجهرمفارس

-رضاقلیجهرم صادقیعباس جهرمفارس

-علیرضاخرمبیداحمدپور خرمیسیناخرمبیدفارس

-عبدالرسولخرمبیداحمدپور خرمیعلیرضاخرمبیدفارس

15عبدالعلیخرمبیدرحیمیفرحناز خرمبیدفارس

16نجفقلیآبادهساریخانی خرمیجمالخرمبیدفارس

16قلیآبادهمحرریحمیدخرمبیدفارس

14اسمعیلالرستاناسفندیاریشکوفه خنچفارس

15عبدالکریمالرستانباقریحمیده خنچفارس

14ابراهیمالرستانکریمیندا خنچفارس

-احمدالرستانقافی زادهفرهانهخنچفارس

16سیدعبدصالحدهدشتسعادت نشانسیدعلیدارابفارس

15خانبازدارابجعفرییونسدارابفارس

16حسندارابشکوهزهرادارابفارس

14سیدمطلبدارابهاشم پورالریاشرف الساداتدارابفارس

-سیدمطلبدارابهاشم پورالریفهیمه ساداتدارابفارس



14قدرتممسنی کوهپیماعظیمرستمفارس

-فریدونسپیدان  اصغریسهندسپیدانفارس

-اویسسپیدان  توسلیساراسپیدانفارس

15امین اهللاقلیداحمدیعاطفهشیرازفارس

16محمدطیبشیرازافسریصنمشیرازفارس

15دالورشیرازامامیمریمشیرازفارس

19حمیدرضاشیرازبرادران خاکسارنجمه شیرازفارس

16عبدالکریمشیرازپژهانالهامشیرازفارس

16یدالهشیرازترك قشقاییفاطمهشیرازفارس

-علیرضاآبادانخسروی مهارلوئیمریمشیرازفارس

14شهریاردشتستانخسرویزرین تاج شیرازفارس

15غالمحسینشیرازدادگرمرضیهشیرازفارس

16رستمالرستانداورینازنینشیرازفارس

16احمدیزددشت آبادیزینبشیرازفارس

16علی یارسپیداندهقانیراحلهشیرازفارس

14حسنشیرازرئیسیفروغ شیرازفارس

14عین اهللاقلیدرئیسیصدیقهشیرازفارس

15شمس علیشیرازراستیمهنازشیرازفارس

16محمدشیرازراسخیزهرهشیرازفارس

14الماسشیرازرنجبرلیالشیرازفارس

15صمدشیرازرنجبرایرانیالههشیرازفارس

-سید رضاشیراززارعزهراشیرازفارس

15عبداهللشیرازشجاع آبمحدثهشیرازفارس



14ابراهیمشیرازشجاعیانکیمیاشیرازفارس

15کیومرثشیرازعطریزهراشیرازفارس

14رضاشیرازفتحینداشیرازفارس

15علیشیرازقائدیانزهراشیرازفارس

14بهادرفساقاسمینگین شیرازفارس

14کاظمشیرازقاسمینداشیرازفارس

14حسنآبادانقربانی برامزینبشیرازفارس

-مسعودآبادهکریمیساغر شیرازفارس

14لطیفتربت جاملعلی یازتپهبنفشهشیرازفارس

14یدالهکازروننظریاسماءشیرازفارس

14عبدالخالقشیرازهمتیناهیدشیرازفارس

14مسیح اهللشیرازوکیلیحمیدهشیرازفارس

-اصغرنی ریزیاریفاطمهشیرازفارس

-غالمرضاشیرازکاردانعالیهشیرازفارس

-محمد اسماعیلشیرازآستانهآرششیرازفارس

14اسماعیلشیرازاحسانی سرشتعلی اکبرشیرازفارس

16محمودشیرازتحیریارشیاشیرازفارس

-سید محمدشیرازحسینیسیدعرفانشیرازفارس

16اسفندیارفیروزآبادروستاآرمانشیرازفارس

-محمد علیاستهبانساجدیحسینشیرازفارس

-محمد علیاستهبانساجدیمیثمشیرازفارس

14هاشمکرمانشاهسورنیعلیرضاشیرازفارس

14سید مجیدشیرازشریفسید ایمان شیرازفارس



-داریوششیرازفاروقیانپرهام شیرازفارس

15حسنشیرازفیروزپورناصرشیرازفارس

14مذکورفیروزآبادکاظمی بوکیسیروسشیرازفارس

14کاکاجانشیرازگل جهانیعلیشیرازفارس

-سید محسنشیرازلسانیسید آرششیرازفارس

14کرامت اهللیاسوجمشکل گشامهدیشیرازفارس

15جانی خانفساامجدیکریمفسافارس

15شهبازشیرازامینیزهرافسافارس

14حمیدرضادارابزارعیسینافسافارس

15امینفسازارعیکوثرفسافارس

16کرامت اهللفساقنبریرضافسافارس

14امان اهللفسامحمدی فرزهرهفسافارس

16حسینخرامهفرزانهطاهرهکازرونفارس

-مسعودالرستانبازیاریاسماالرستانفارس

-حسینالرستانباقریمحمد مهدیالرستانفارس

14عبدالهالرستانرضاییناهیدالرستانفارس

-حسین علیآبادانشیداییزهرهالرستانفارس

-ناصرالرستانصفاییمائدهالرستانفارس

-مرشدزنجانقربان پورمهدیالرستانفارس

14ابراهیممرودشتحدادیزهرامرودشتفارس

14بهروزممسنی عباسییوسفنورآباد ممسنیفارس

14رضانی ریزدیدگاهلیالنی ریزفارس

18گلزارنی ریزدیانتمجتبینی ریزفارس



14محمدعلینی ریزقنبرزادهلیالنی ریزفارس

14مهدینی ریزمحمودیفاطمهنی ریزفارس

14رضاقزوینآذر رنگ  علیرضا قزوینقزوین

17مرتضیقمبازو کار   مریم قزوینقزوین

20هادی قزوین بندر چی   محمد مهدی قزوینقزوین

17سید سلیمانقزوینحسینی  سید اکبر قزوینقزوین

-احمدبانهصیادی  آرش قزوینقزوین

-محمدابراهیم قزوین محمدی    علیرضا قزوینقزوین

14حسن تاکستان محمود خانی    مهدی قزوینقزوین

16محرم قزوین محمودی   نرگسقزوینقزوین

17سلیمان قزوین ولی   سپیده قزوینقزوین

-رضاآبیکزارعانمحمدآبیکقزوین

-علیآبیکعزیزیعرفانآبیکقزوین

16حمیدتهرانعباس پورمهتاب آبیکقزوین

16حبیب الهقزوینصباغیالناز الوند و البرزقزوین

16امامقلیبوئین زهراخلیلی فرعلی بوئین زهراقزوین

17سیدحسینقمابوترابی فردعارفه ساداتقمقم

18ابراهیماراکاحمدیمحسنقمقم

16حسنقماکبریفاطمهقمقم

16مصطفیقمایرانی قمیمرضیهقمقم

16محمد حسینقمبلوچیعلیرضاقمقم

14حیدرقمبهرمنطاهرهقمقم

14مهدیقمپورخالقیفرزانهقمقم



14سیدهادیقمتفرشیریحانه ساداتقمقم

18ابراهیمقمحاجی رئیس ابراهیمیمحسنقمقم

18گرامشیرازحاجی وندیسمیهقمقم

15سید محمد صادقکربالءحائریاسماءقمقم

15ابراهیمتبریزحسنی لرزهراقمقم

14سیدعمادالدینقمحسینیسیده زینبقمقم

16حسنعلیقمخزائلیرضوانقمقم

-حسنقمدفتریعلیرضاقمقم

14میثمقمرستمیستایشقمقم

16قنبرعلیقمرضاییمهدیقمقم

16سیدرضاقمرضوی نژادمرضیه الساداتقمقم

16نادرهشترودرفیعی زادهحکیمهقمقم

15چنگیزقمرمضان توبیمریمقمقم

17حسن رضاساریرمضانیحسین رضاقمقم

16محمدقمرئیس میرزائیناهیدقمقم

14ناصرقمزمانیمحمدحسینقمقم

14علیجانخوانسارزمانیامین اهللقمقم

14محمدجوادقمصبوریفاطمهقمقم

-حسینقمطاهریزهرهقمقم

15محمدرضاقمعباسیعلیرضاقمقم

17جعفرقمعدنانیسیدمهدیقمقم

14احمدقمعزت پناهمائدهقمقم



14احمدقمعزیزیزهراقمقم

14رضاهشترودقنبر پوریوسفقمقم

19مرتضیتهرانکاظم زادهزهراقمقم

-مهدیساریلیانیمبیناقمقم

-قنبرقممجللسعیدقمقم

18عباسقممحلوجی نیاحسامقمقم

14احمدبانهسلیمانیسمیهبانهکردستان

15صدیقبانهعلی دوستناهیدهبانهکردستان

16غالمعلیبیجارمیراحمدیهادیبیجارکردستان

14محمدصادقدهگالنسیفیامیردهگالنکردستان

15عبداهللدهگالنمحممدیآرشدهگالنکردستان

14محمدبیجارمحمدیسیدهومن دیواندرهکردستان

16حسام الدینسقزامامیمصلح الدین سقزکردستان

20علیسقزجهانگیریجمشیدسقزکردستان

15محمدسنندجبهرادنیامحمد رضاسنندجکردستان

14منوچهرسنندججواهریماجدسنندجکردستان

14محمدشریفسنندجسکونتیهه ناسنندجکردستان

14محمدصدیقسنندجغالمیساراسنندجکردستان

15محمدسنندجفهیمسروهسنندجکردستان

14احمدسنندجفهیممهینسنندجکردستان

14عبداهللقروهحاجیانسمیراقروهکردستان

-فتح اهللقروهحیدرینسیبهقروهکردستان

17اسداهللقروهسنگین آبادیفروغقروهکردستان



15ناصرقروهمبارکیهستیقروهکردستان

15علیرضاقروهنعمتیمجیدقروهکردستان

14اسمعیلقروههاشمیرضاقروهکردستان

16سمینکامیارانرحمانیتیمورکامیارانکردستان

14سعدیمریوانامینییلدا مریوانکردستان

16بهاالدینمریوانبزرگ امیدفرزادمریوانکردستان

14امینمریوانبهرامیسیرانمریوانکردستان

16علیعلی آبادکتولحاجی آبادیابوالفضلمریوانکردستان

15عبدالقادرمریواندانشورعدنانمریوانکردستان

15فایقمریوانملک نیامحمدمریوانکردستان

15حسینمریوانستایشخالدمریوانکردستان

19پرویزکرمانجهانکردحمیدرضاکرمانکرمان

-ابراهیمکرمانزندکیاناکرمانکرمان

16علیکرمانزندیاحسانکرمانکرمان

14علیرضاکرمانسعیدیریحانهکرمانکرمان

14ماشااهللکرمانشیخ شعاعیبتولکرمانکرمان

-محمودکرمانطاهریفاطمهکرمانکرمان

-احمدکرمانعلومیطاهرهکرمانکرمان

14علیکرمانکاربخشمریمکرمانکرمان

14حمیدکرمانکشورپورفوزیهکرمانکرمان



15مهدیکرمانمحمودیساراکرمانکرمان

14ناصرراورمالمحمدیمهالکرمانکرمان

14رحمانکرماننوروزیمهریکرمانکرمان

-علیرضاکرماننوریمهزادکرمانکرمان

-علیرضاکرماننوریمهداکرمانکرمان

14عباسبافتیزدانپناهیداهللکرمانکرمان

-علیشهربابکابراهیمی حسینیحکیمه کرمانکرمان

14حسینرفسنجانباقریسیدامینکرمانکرمان

-تقی زادهمژگانکرمانکرمان

15رمضانرفسنجاندهقانمحمدمهدیکرمانکرمان

-علی قماندیمشکقالوندکلثومکرمانکرمان

14مهدییزدمحکمدیملیکاکرمانکرمان

14جهانبخشزرندایزدیجهانگبرکرمانکرمان

-علیزرندتراب زادهسمیهکرمانکرمان

-علیزرندتراب زادهعادلهکرمانکرمان

14رحمانزرندحسن زادهامیرمهدیکرمانکرمان

14نصراهللزرندسعیدیعلی اصغرکرمانکرمان



-محمودراورکاربخشعصمت کرمانکرمان

-منصورسیرجانآذرپیکانصباکرمانکرمان

14مهرابشهرکردآزوغمجیدکرمانکرمان

14محمدسیرجاناصولی نژادنجمهکرمانکرمان

-اکبرسیرجانایران نژادآمنهکرمانکرمان

-یداهللسیرجانپورابراهیمیامیرکرمانکرمان

-حسینسیرجانتاج آبادیآرینکرمانکرمان

-حسینسیرجانتاج آبادیآیلینکرمانکرمان

-جوادسیرجانخواجه پورامیرمحمدکرمانکرمان

14رضاسیرجانشریفیمهساکرمانکرمان

-عباسسیرجانرنجبرمحدثهکرمانکرمان

-غنجعلیبافنعلیرضاییمحمدعلیکرمانکرمان

-یحییسیرجانقاسمی پورافشاریسناکرمانکرمان

16ابوالقاسمسیرجانقاسمی محمودآبادیسعیدکرمانکرمان

-جوادکوهبنانتردستمحمدعلیکرمانکرمان

-محمدکوهبنانخالداریعباسعلیکرمانکرمان

-امراهللجیرفتفرخیمحمد کرمانکرمان



14صیدمرادگیالنغربخسرویخداداداسالم آباد غربکرمانشاه

15علی اکبرکرندرحیمیروح بخش سرپلذهاب کرمانشاه

16بهمنقصرشیرینسعیدی فررویا سرپلذهاب کرمانشاه

16قبادسرپلذهابمراد ویسیمهدیسرپلذهاب کرمانشاه

15مسعودکرندنظریشهنازسرپلذهاب کرمانشاه

15مرتضیصحنهآردیاعظمسقزکرمانشاه

15حلیمبندر ترکمناونقآیلر سقزکرمانشاه

16محمودسنقرخورشیدیسمیهسقزکرمانشاه

15رضاسنقرغیاثی قروهمجتبیسقزکرمانشاه

-عبدالکریمسنقرفرهنگیانشهابسقزکرمانشاه

-نصرت اهللکرمانشاهفالحیکیمیا سقزکرمانشاه

-عباسعلیسنقرکماسیمعصومهسقزکرمانشاه

14نجاتسنقرمحمدیحشمتاهللسقزکرمانشاه

-منوچهرسنقرنجفیحسینسقزکرمانشاه

18علیسنقرنجفی      نیماسقزکرمانشاه

14احمدسنقرواعظیپگاهسقزکرمانشاه

-باقرصحنه    ابراهیمیرومیناصحنهکرمانشاه

-باقرصحنه   ابراهیمیروناتاصحنهکرمانشاه

14هوشنگصحنه    قربانیسعیدصحنهکرمانشاه

14بهرامعلیصحنه    حسنیفروزانصحنهکرمانشاه

-کریم رونسر آریان سلیم کرمانشاهکرمانشاه

-علی کرمانشاه اکبری شریف کرمانشاهکرمانشاه



15حسن آقا کرمانشاه پیروی غالمرضا کرمانشاهکرمانشاه

18جوهر گیالنغرب جوانبختی محمد مهدی کرمانشاهکرمانشاه

15حسنکرمانشاه خوش سوزن شاپور کرمانشاهکرمانشاه

14هایر الشتردارابی عباس کرمانشاهکرمانشاه

19کرم اله کرمانشاه شهبازی کامران کرمانشاهکرمانشاه

17منصور کرمانشاه کسرایی فر بهنام کرمانشاهکرمانشاه

14جواد کرمانشاه قنبری کاویان کرمانشاهکرمانشاه

20عباس بروجرد معصومی عبدالرضا کرمانشاهکرمانشاه

17ماشاله کرمانشاه واحدی احسان کرمانشاهکرمانشاه

15سید احمد کرمانشاه حسینی سارا کرمانشاهکرمانشاه

16علی اکبر کرمانشاه شفیعی زهرا کرمانشاهکرمانشاه

-ماشااله کرمانشاه خزایی شیرین کرمانشاهکرمانشاه

15علی اکبر قصرشیرین کرمی فرشته کرمانشاهکرمانشاه

16علی اکبر کرمانشاه مرادی فرانک کرمانشاهکرمانشاه

14خانعلی داالهو محمدی نادیا کرمانشاهکرمانشاه

15علیکنگاورخزاییاسما کنگاورکرمانشاه

15مصطفیکنگاورخزاییمحمد طاهاکنگاورکرمانشاه

14خدادادکنگاورخزاییمریمکنگاورکرمانشاه

15حسینرضاکرمانشاهسراجنرگسکنگاورکرمانشاه

15محمدکنگاورکارخانهپوریاکنگاورکرمانشاه

15میرزامرادکنگاورمرادیعارفه کنگاورکرمانشاه

15چراغعلیهرسینکامیاری فرپرستوهرسینکرمانشاه

15سیدعلی زمانهرسینموسویسید علیهرسینکرمانشاه



17شمس اله  کهگیلویه7حپرویزی فاطمه دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

16عبدالرضاشهری 92حموسوی امجدابراهیم دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

16رضاگچسارانرستگارابراهیمگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

17جوادگچسارانصادقینیماگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

16محمدقلیگچسارانعلیزادهطاهرهگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

15موسیگچسارانغریبیانزهره گچسارانکهگیلویه و بویراحمد

18سیدحسین لنده مرتضوی پور سیده مرضیه یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-...عزیزاگرگانآزاد مقدممعصومهگرگانگلستان

15احمدساریآوارسعیدگرگانگلستان

14محمودگنبدابوالقاسمیمهساگرگانگلستان

14اسمعیلعلی آباداستارمیسلیمهگرگانگلستان

17شعبانگرگاناصفهانیمحدثهگرگانگلستان

-علی گرگانبرزنونیفائزهگرگانگلستان

17محمدباقرکاللهتیموریعاصمهگرگانگلستان

17محمدعلیمینودشتحسینیصدیقهگرگانگلستان

15محمدحسینگنبدحسینیمریم ساداتگرگانگلستان

15سیدعلیگنبدحسینیملیحه ساداتگرگانگلستان

14ابراهیممینودشتخسرویالمیراگرگانگلستان

16شیرعلیرامیانراستیداود گرگانگلستان

14طهماسبگنبدرحیمیمهدیهگرگانگلستان

-علی اصغرتهرانسعیدیبتولگرگانگلستان

15محمدساریمرتضویمحدثهگرگانگلستان

16عباسعلیرشتعاصی کویخی نژاد نسرینآستانه اشرفیهگیالن



-ساسان فرالهیجانگل وبستان فردفاطمهآستانه اشرفیهگیالن

15هادیتبریزمیرزاپورمحمدرشتگیالن

14عباسقائمشهرجعفری ملکسارارشتگیالن

15هرمزتهرانامانیپژمانرشتگیالن

-رمضانرشتحسن پورفاطمه رشتگیالن

14خلیلانزلیثابت کردارفاطمه رشتگیالن

16غالمرضارشتبصیرطریقتمریمرشتگیالن

-حسنکرجباهری مقدمعلیرشتگیالن

14رضارشتمبرهنزهرارشتگیالن

16حسیناصفهانزارعینفسیهرشتگیالن

-سیدجوادرشتهاشمیحدیثهرشتگیالن

14احمدرشتتنهازهرارشتگیالن

14سهرابرشتغالمیمریمرشتگیالن

14پیمانرضوانشهرحیدریابوالفضلرضوانشهرگیالن

14فریبرزرضوانشهرستودهصدرارضوانشهرگیالن

16اسمعیلرودسروثوقی رادمریمرودسرگیالن

-نعمترودسریگانه چاکلیفاطمهرودسرگیالن

15اسماعیلرودباراقایی پورابراهیمصومعه سراگیالن

16پرویزرشتبحریمحمد علیصومعه سراگیالن

-علیفومن جهانفکر گشتی هادیفومنگیالن

14علیتهران دولت دوست الهام فومنگیالن

-محمد ابراهیمفومن عامر حسین فومنگیالن

-عیسیفومن نجفی پور منصورهفومنگیالن



16رضا الهیجان زکی زاده صداقت فاطمه الهیجانگیالن

-محمد رضا الهیجان حامدی مهنا الهیجانگیالن

-داریوش الهیجان غالمی درسا الهیجانگیالن

-رضا الهیجان شرفی آوینا الهیجانگیالن

15حمید الهیجان صبح زاهدی سمیرا الهیجانگیالن

18علی تهران سکوتی صدیقه الهیجانگیالن

15صیاد علی زنجان بازدارعزت اهلل الهیجانگیالن

15علیرضا الهیجان صفر پور امیر حسین الهیجانگیالن

16یوسف الهیجان فالح وحدتی سیما الهیجانگیالن

18علی نقی الهیجان عابدی نژاد زینب الهیجانگیالن

14محرم تهران رحیمی فرشته الهیجانگیالن

17علی الهیجان رضایی خلیق الهه الهیجانگیالن

17ابوالحسن الهیجان صفار حمیدی آالله الهیجانگیالن

14نصراهلل رودسر محمدرضازاده.سودابهالهیجانگیالن

15حمیدرضاالهیجان کریمیسعیدالهیجانگیالن

14محمدلنگرودصادق دقیقی سهیاللنگرودگیالن

15سید رسوللنگرودموسوی پلت کلهسیده مریم لنگرودگیالن

14افراسیابماسالپورمیرزامسعودماسالگیالن

16عبدالرضاخرم اباداکبری ورمزیارمهرنوشخرم آبادلرستان

15حسینپلدخترامراییسعیدخرم آبادلرستان

14منوچهرکوهدشتآدمیامیرمحمدخرم آبادلرستان

14جعفرالیگودرزجعفریامیرمحمدخرم آبادلرستان

15غالمعلیخرم ابادچمن گردنسیم خرم آبادلرستان



15محمدازناحسینیمحمودخرم آبادلرستان

16عزیزبیگنورابادحسینی پای چکمهدیخرم آبادلرستان

15غالمحسینبروجردخاصهعلیخرم آبادلرستان

16بهرامالیگودرزخسرویمصطفیخرم آبادلرستان

16سعیدبروجرددلیرانیعلیخرم آبادلرستان

17رضابروجرددارابیبهنامخرم آبادلرستان

14کریمبروجرددارابیغالمرضاخرم آبادلرستان

14حسنمرادالشتردلفانینادرخرم آبادلرستان

16سعیدالیگودرزرضاییمحمدحسنخرم آبادلرستان

14حسیندورودرحمتمحرمخرم آبادلرستان

15احمدخرم ابادرباطیمحسنخرم آبادلرستان

18شمس الهخرم ابادرشنونورالدینخرم آبادلرستان

16محمدرضابروجردشعاعیکتایونخرم آبادلرستان

15حجت الهبروجردشریفیانزیباخرم آبادلرستان

14موسیدرودشریف زادهناصرخرم آبادلرستان

15علیبروجردصارمیداودخرم آبادلرستان

15ابوالقاسمالیگودرزعباسی فرمحسنخرم آبادلرستان

14محمدرضاازناعبدالهیسمیهخرم آبادلرستان

15نصرت الهالیگودرزعظیمیرضاخرم آبادلرستان

15ابراهیمدرودفرشادپورمحمدخرم آبادلرستان

16ولی الهالیگودرزفرج آسترکیآزادهخرم آبادلرستان

15نورمحمدخرم ابادکوچکیامیرحسینخرم آبادلرستان

15خدا کرمبروجردکاکا وندمحمدرضاخرم آبادلرستان



17لطفعلیدرودکرنوکرعلیخرم آبادلرستان

15اصغردره شهرکاظمیآیداخرم آبادلرستان

16حمیددلفانکاظمیمحسنخرم آبادلرستان

15یدالهبروجردگودرزیرضوانخرم آبادلرستان

15بهمنبروجردگودرزیمحمدمتینخرم آبادلرستان

17دولتمرادکوهدشتمرادی اصلمیثمخرم آبادلرستان

16موسی رضاخرم ابادمیناییعبدالرضاخرم آبادلرستان

16رضاخرم ابادنصرتی نیافاطمهخرم آبادلرستان

14عبدارضابروجردنقویمحمدخرم آبادلرستان

17نجادعلیدلفانناصریفاطمهخرم آبادلرستان

15محمددرودوانشانیعلیخرم آبادلرستان

19رضادرودهمایونعلیخرم آبادلرستان

15پیروزبروجردیوسفیامیرعلیخرم آبادلرستان

15عباسبروجردیاراحمدیمجیدخرم آبادلرستان

15عباسدرودیاراحمدیمحمدخرم آبادلرستان

18شعباننورعلی زادهاصغرآملمازندران

15احمدعلیآملغفاریفاطمهآملمازندران

16عزیزالهآملنعمتیافسانه آملمازندران

18سیدقاسمبابلابراهیمیانسیده سنابابلمازندران

18علیرضابابلاکبرپوردانیالبابلمازندران

16محمودبابلباطبیمریم بابلمازندران

17علی اکبربابلباقری فرحکیمهبابلمازندران

15احدبابلجعفری درگاه لوپریسابابلمازندران



15احمدکرمانخطیبی بردونیزهرابابلمازندران

15حرمتبابلچراغعلی پورشفیعینیلوفربابلمازندران

19حسنبابلرزاقی حیدریمجیدبابلمازندران

15رضابابلشریعت دوستایمانبابلمازندران

14حسنبابلکاظمیشقایقبابلمازندران

14قاسمبابلکاظمیانمینابابلمازندران

16گشتاسببابلصحبت زادهافسانهبابلمازندران

15میرعبدالهبابلسرمیرقربانیمیرعماربابلمازندران

14محمدرضابابلیوسف زادهمحسنبابلمازندران

-صفرعلیبهشهرعموزادرقیهبهشهرمازندران

16شکرالهبهشهرنیک بینهادیبهشهرمازندران

15یزدانتنکابنآزمونطیبهتنکابنمازندران

15اسماعیلتنکابنایمان پرورعلیرضاتنکابنمازندران

14روح الهتنکابنترابی فرفاطمه تنکابنمازندران

17سیدجعفرتنکابنتنکابنی مقدممنیژه ساداتتنکابنمازندران

16مجیدرشتخدمت بین دانامهساتنکابنمازندران

15حسینشبسترعباسی فردمریمتنکابنمازندران

15سیدمرتضیتنکابنموسوی سجادسید نفیسهتنکابنمازندران

-حمزهخرمشهرنظاراترضاتنکابنمازندران

-ارسالنتنکابننژادمقدمعلیرضاتنکابنمازندران

15اسفندیارنوشهرعبداله پورفرزانهچالوسمازندران

14غالمحسینالرستانثابتمنصوررامسرمازندران

-ناصررامسرغالمرضاییناهیدرامسرمازندران



14سیدعلی اصغرشیرازعلویسیدمعصومهرامسرمازندران

14مهدیکتالم رامسرعلی زادهبه آئینرامسرمازندران

14غالمعلیسوادکوهقنبریعلیزیرآبمازندران

14مهرانساریاسماعیلیمریمساریمازندران

18جهانگیرساریحاجیان نژادهادیساریمازندران

14مسلمساریشعبانیزینبساریمازندران

14سیدسعیدساریموسویسید توحیدساریمازندران

16حسنساریولی زاده پرکوهیحمزهساریمازندران

16بهرامقائمشهراشرف زادهلیالقائمشهرمازندران

14روانبخشقائمشهررحیمیامیرقائمشهرمازندران

14روانبخشقائمشهررحیمیمبینقائمشهرمازندران

14الیاسقائمشهرعباسی سرخیزینبقائمشهرمازندران

14عباسعلیسوادکوهغفوریلیالقائمشهرمازندران

14سیف الهقائمشهرناصری حیدرابادینورعلیقائمشهرمازندران

16محمدکاظمبابلنقویانشمس الدینقائمشهرمازندران

14علی باباکالردشتجوادی مجلج نژادبهزادکالردشتمازندران

14حسننورمحمدینوشینمحمودآبادمازندران

14حسننورمحمدینیوشامحمودآبادمازندران

15سیدمحمدسمنانآقاعموراضیه سادات نکاءمازندران

17شکرالهساریابوترابیسهیالنکاءمازندران

16یزدان علیساریحافظیفاطمهنکاءمازندران

17بهاءالدینسنندجدل روشنسحر نکاءمازندران

15سیدعلیساریساداتیسیده مریمنکاءمازندران



16محمدتقیبهشهرصداقتسهیالنکاءمازندران

14اسماعیلبهشهرصفریزهیرنکاءمازندران

-عباسنکاهاشمیسیدامیررضانکاءمازندران

15عزت الهتهرانحبیبی مقدمنیلوفر نوشهرمازندران

14علینوشهررستگارامیرحسیننوشهرمازندران

14عقیلنوشهرطالب نیافاطمهنوشهرمازندران

14جعفرنوشهرمشایخامیرسینانوشهرمازندران

14علی حسناراكآقایی نژادعفتاراكمرکزی

-علی اصغرمحالتآقامحمدیزهرااراكمرکزی

14جعفرساوهاحمدیرضااراكمرکزی

14رمضانعلیقماسماعیلیونعلیاراكمرکزی

15علی اصغردلیجاناعتمادفرصبااراكمرکزی

14عبدالکریماهوازادیبیزهرااراكمرکزی

-محسناراكبغدادیفاطمهاراكمرکزی

14محمدحسینخمینتوسلیحمیدرضااراكمرکزی

14امرالهمحالتحسنیزهرااراكمرکزی

15سعیداراكخدامیآرمیناراكمرکزی

-سعیدتهرانخواجه مندلیبهاراراكمرکزی

-محمدرضااراكخانجانبهارهاراكمرکزی

14اسماعیلاراكدارابی منشمریماراكمرکزی

15رضااراكرییس زادهمحسناراكمرکزی

15سیدحسیناراكسجادیعاطفه ساداتاراكمرکزی

-مهدیاصفهانشکرایینگاراراكمرکزی



-قنبرتهرانشاه حسینیرسولاراكمرکزی

16هاشماراكصابریعباساراكمرکزی

-محمدحسنتفرشصمدیانکتایوناراكمرکزی

-عبداالحداراكصالحکیانااراكمرکزی

-کاظمخمینعربیعلیرضااراكمرکزی

-علیرضادزفولعارف نژادسارااراكمرکزی

-رضااراكعندلیبیغزلاراكمرکزی

-سید سعیداراكعظیمیریحانه ساداتاراكمرکزی

16رحمتعلیآملعلیزادهعلیرضااراكمرکزی

-سلیمانخمینعربیرضا اراكمرکزی

14غالمعباساراكعباسیامیرحسیناراكمرکزی

-محمدعلیاصفهانغیاسیگیتااراكمرکزی

-حسنتهرانغالمیآیدااراكمرکزی

15محمودخمینفروتنفریبااراكمرکزی

15حسینعلیتفرشقاسمی نژادسعیداراكمرکزی

-کاظماهوازکفاشانایماناراكمرکزی

-علی اصغردلیجانمالحسینیمهدیاراكمرکزی

-وحیدازنامرزبانسمااراكمرکزی

-اکبرشازندمحمودیعارفهاراكمرکزی

16ابراهیمکرمانشاهمیرزایی تباراحساناراكمرکزی

15عبدالحسینآشتیانواحدیانسمیهاراكمرکزی

-حسنماهشهریکرنگهستیاراكمرکزی

14نظرعلیبروجنعالییعبدالحسین جزیره کیشهرمزگان



14سیدمجتبیاصفهاننژاد الحسینیریحانه ساداتجزیره کیشهرمزگان

-محمدبستکخرم دلفروغ بستکهرمزگان

-محمدبستکگرگیاناسمابستکهرمزگان

15فرهادرشتنادر پورصدیقهبندرلنگههرمزگان

15هادیلنگروداسمعیلیمهدیبندرعباسهرمزگان

-مهدیبندرعباسزارعیعلیبندرعباسهرمزگان

-محسناصفهانسلیمانی زادهغزالهبندرعباسهرمزگان

14مریدبافتعلیدادیغالمعباسبندرعباسهرمزگان

-محرمبندرعباسکماندارمرضیهبندرعباسهرمزگان

14حسن علیاصفهانحاجی هاشمی جزیزهرابندرعباسهرمزگان

-منصورمومندیاکواسدآبادهمدان

15حسنوهیبی فخرمریماسدآبادهمدان

17غالمحسینبخشیمریمبهارهمدان

-موسیراستانسجادبهارهمدان

-نصرت الهزارعیخدیجهبهارهمدان

15محمدشهبازیالهامبهارهمدان

17محمدرضافتح الهیعرفانبهارهمدان

18غالمرضاقاضیانیمهریبهارهمدان

17محمدنقیورمزیارلیالتویسرکانهمدان

16اله وردیاسدیخیرالهکبودرآهنگهمدان

15محمدرحیمباقریرحمنمالیرهمدان

-جوادبهرامیمحمدمالیرهمدان

15مسعودزندبگلهامیرمالیرهمدان



14مرادعلیزمانی کسبیحسنمالیرهمدان

15داودسادات موسویحسینمالیرهمدان

-درویشعلیکاظمیمصطفیمالیرهمدان

16مسعودکریمیرحمنمالیرهمدان

15حمیدرضامراد تجریآرینمالیرهمدان

14محمدرضامحمودیمعصومهمالیرهمدان

17خدامرادجهانیانفاطمهنهاوندهمدان

16خدامرادعباسیسمیرانهاوندهمدان

16طهماسبموسیوندفرانکنهاوندهمدان

15علیاعالییپیمانهمدانهمدان

14علی اصغربهرامی شادپیمرضیههمدانهمدان

15جانعلیپاشاییوحیدهمدانهمدان

15غالمعلیپنبه زاریزینتهمدانهمدان

14مجیدراغبیآرمینهمدانهمدان

15عزت الهزیركاعظمهمدانهمدان

14غالمرضاسلیمآینازهمدانهمدان

17محمدشیخیآسیههمدانهمدان

15اسدالهعباسی ایماناحودهمدانهمدان

14ابوالقاسمعسگریستایشهمدانهمدان

16اصغرفردآرزوهمدانهمدان

15پرویزفرهپورمحمدهمدانهمدان

16محمدقاسمیمرضیههمدانهمدان

15علی اکبرقحطانیانمهدیهمدانهمدان



16تقیکیانی منشعلیهمدانهمدان

16مرتضیمهدوی فاخرزهراهمدانهمدان

16حسننادریفائزههمدانهمدان

16خسرونژادیانپدرامهمدانهمدان

16علیوحیدی پیروزسعیدهمدانهمدان

14حسینابرکوهشیخیسکینهابرکوهیزد

15حسیناردکاناکرم زادهسیدعلیاردکانیزد

16حسیناردکانحیدریفاطمهاردکانیزد

14محمدعلیاردکانشجاع الدینیفاطمهاردکانیزد

-محمدرضااردکانیمنیهانیهاردکانیزد

15محموداردکانبی طرفمحمدرضامیبدیزد

16محموداردکانبی طرفمریم میبدیزد

16محمدرضامیبدزارع شاهیسعیدمیبدیزد

14احمدخاتمگنجی نژادمرضیهمیبدیزد

15سیدابوالفضلمیبددهقانیبتول ساداتمیبدیزد

14محمدحسنمهریزابوییمریممهریزیزد

14محمدحسنکرجنصیریمحمدحسینمهریزیزد

16احسانکاشانبهمنیسهیالیزدیزد

18حبیب الهرفسنجانتقوی رفسنجانیمرتضییزدیزد

17امزالهیزدخانیمطهزهیزدیزد

14فتح الهمیبددخت جعفری میبدیمرضیهیزدیزد

-محمد حسینیزدساالریمرتضی یزدیزد

17سید جاللیزدسید حسینیسید داودیزدیزد



14علی اکبریزدشیخهامحمد حسنیزدیزد

14محمد حنیفهتهرانفرح زانریمانیزدیزد

17یدالهیزد2کالنتری سرچشمهفاطمهیزدیزد

-محمد رضایزدمحسنیمرضیه یزدیزد

-محمودیزدمحتاج الهمحمد مهدییزدیزد




