
ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیقنام پدرمحل صدورنام خانوادگینامشعبهاستان

اردبیلاردبیل
1615هاللاردبیلبایرام زادهواحد

اردبیلاردبیل
15فتاحاردبیلخراط زبردستوحید

اردبیلاردبیل
14قلعلیاردبیلروحیسوسن 

اردبیلاردبیل
14سعیداردبیلمهاجریمهرداد

بیله سواراردبیل
14علیبیله سوارفرهنگوحید

خلخالاردبیل
-باب الهخلخالترابیمالحت

خلخالاردبیل
14صفی الهخلخالصفریزهرا

گرمیاردبیل
14اسالممغانباوفامرادلوداود 

نمیناردبیل
1417عیسیآستارابیرون آراجعفر

اصفهاناصفهان
-حسینفالورجانآقاجانیمجید

1395اردیبهشت ماه -سراسری دوره  عالی نتایج آزمون



اصفهاناصفهان
14محمد علیاصفهانابراهیمیمحمدرضا

اصفهاناصفهان
1416عباسنجف آبادابراهیمیبهاره

اصفهاناصفهان
15حسنعلیاصفهانابوطالبیمرضیه

اصفهاناصفهان
-14سید محمداصفهاناحمدیاسر اسادات

اصفهاناصفهان
--محموداصفهاناشراقیمریم

اصفهاناصفهان
15محمدشمیراناطلس چیانفرشاد

اصفهاناصفهان
14مهدیاصفهانافیونی زادهسمانه

اصفهاناصفهان
1514جلیلسنندجامانیاسرین

اصفهاناصفهان
15مهدیاصفهانانصاریمحمد رضا

اصفهاناصفهان
بختیاری تبارمینا

مسجد 

--نور محمدسلیمان

اصفهاناصفهان
14رضا علیاصفهانبراتیزینب 

اصفهاناصفهان
14-علی اصغراصفهانبراتیانمائده

اصفهاناصفهان
14احمد رضاالیگودرزبهبودیمریم



اصفهاناصفهان
-حسناصفهانبهشتی زادهفاطمه

اصفهاناصفهان
پناهیمحمد

خمینی

14قاسمعلیشهر

اصفهاناصفهان
-الیاسآبادانپندندمحمدرضا

اصفهاناصفهان
15مهدیاصفهانپی سپارعمادالدین

اصفهاناصفهان
-بهروزاصفهانترک زادمولود

اصفهاناصفهان
-محمداصفهانتمیزی فرحسن

اصفهاناصفهان
16ایرجاصفهانتوکلیطاهره

اصفهاناصفهان
---محمد حسینشیرازجعفری زادهالهام

اصفهاناصفهان
15مرتضیجاللیعلیرضا

اصفهاناصفهان
--عباسعلیاصفهانجاللیملیحه

اصفهاناصفهان
-هوشنگاصفهانجوهریمیالد

اصفهاناصفهان
14رسولاصفهانجهانگیریماهان

اصفهاناصفهان
16احمدشهرضاحجتیبتول



اصفهاناصفهان
14حسینآبادهحسینینجمه

اصفهاناصفهان
14علیاصفهانحسینیمهین

اصفهاناصفهان
14احمد رضافالورجانحسینی نیکنرگس

اصفهاناصفهان
14علیاصفهانخاکسار جاللیعارفه

اصفهاناصفهان
14محمدلنجانخدابخشیمریم

اصفهاناصفهان
-عزیزاصفهانخواجهآرمینا

اصفهاناصفهان
-محمدرضااصفهانخیر اندیشاحمدرضا

اصفهاناصفهان
-حسیناصفهانداوریعلیرضا

اصفهاناصفهان
-مرتضیاصفهاندوست محمدینرگس

اصفهاناصفهان
-مصطفیاصفهانرجبیزهرا 

اصفهاناصفهان
14عبد اهللخمینی شهررحمتیملیحه

اصفهاناصفهان
-حشمت اهللشهر ریرضاییسمانه

اصفهاناصفهان
14علیلنجانرضائیانسعید 



اصفهاناصفهان
16ابراهیممشهدرضویمعصومه

اصفهاناصفهان
14مسعوداصفهانرضویشهرنوش

اصفهاناصفهان
14محمد علیاصفهانرنجبرانمریم

اصفهاناصفهان
--هوشنگاصفهانریاحیشهرزاد

اصفهاناصفهان
15کریماصفهانزارعمحمد

اصفهاناصفهان
16اکبراصفهانزارعیزهرا 

اصفهاناصفهان
-محمد قاسماراکسلطانیمحمد

اصفهاناصفهان
14فضل اهللاصفهانسمندریانحسین

اصفهاناصفهان
14منصوراصفهانسیاوشیرسول

اصفهاناصفهان
14محمداصفهانسید حناییسعید 

اصفهاناصفهان
1414اصغراصفهانشاطریکتایون

اصفهاناصفهان
14رمضانخمینی شهرشاه نظریفاطمه

اصفهاناصفهان
14ناصرتهرانشاهرخیشبنم



اصفهاناصفهان
-بهناممسجد سلیمانشجاعیبه آفرین

اصفهاناصفهان
14اکبراصفهانشفیعیسمانه

اصفهاناصفهان
15علیاردکانشفیعیفاطمه

اصفهاناصفهان
14خداکرمهشترودشکریسمانه

اصفهاناصفهان
-ابوالفضلنائینشهریاریتبسم

اصفهاناصفهان
15حسیناصفهانشیروانیندا

اصفهاناصفهان
-حسیناصفهانصالحینرگس

اصفهاناصفهان
16عبدالرحیماصفهانصباغ اصفهانیوحید

اصفهاناصفهان
14محمد صادقامیدیهصداقتکرامت اهلل 

اصفهاناصفهان
--رضااصفهانطاهریمریم

اصفهاناصفهان
1414صفر علیاصفهانعابدیمعصومه

اصفهاناصفهان
15احمداصفهانعاطفیندا

اصفهاناصفهان
15محمدرضالنجانعریضیآناهیتا



اصفهاناصفهان
1414خدادادآبادانعزیزیحسین 

اصفهاناصفهان
14احمداصفهانعلی اکبریمهدی

اصفهاناصفهان
1515جمشیدشهرضافاتحیانمسعود

اصفهاناصفهان
14عبدالکریمبهبهانفقهیطاهره بیگم

اصفهاناصفهان
171615عباساصفهانفقیهمهدی 

اصفهاناصفهان
14صفر علیاصفهانقاراخانینرگس 

اصفهاناصفهان
15علی محمداصفهانکازرونیرضا 

اصفهاناصفهان
-سید علیاصفهانکاظمیحسین سید محمد

اصفهاناصفهان
1414ابراهیمتهرانکرمی پورالناز

اصفهاناصفهان
15اکبراصفهانکریمیالهه

اصفهاناصفهان
--تیمورتهرانکشاورزشهناز

اصفهاناصفهان
1414رحمت اهللاصفهانکمالیمحمد رضا

اصفهاناصفهان
14اصغراصفهانکیانیابوالفضل



اصفهاناصفهان
-محمد تقیخرمشهرگل محمدیزهرا 

اصفهاناصفهان
14-عبداهللاصفهانمباشرینرگس

اصفهاناصفهان
14-عبدالعلیاصفهانمرادمندسیمین 

اصفهاناصفهان
14حمیداصفهانمصدق زادهالهام

اصفهاناصفهان
14عبد اهللاصفهانمصطفاییپریسا

اصفهاناصفهان
14رضااصفهانمظاهریمحمد

اصفهاناصفهان
-محمدکوت شیخمعینی فرعباس

اصفهاناصفهان
-عباساصفهانمعینی فرمحمد

اصفهاناصفهان
-حسیناصفهانمکسبیمحسن

اصفهاناصفهان
-براتعلیشهرکردمولویمجید 

اصفهاناصفهان
15حسیناصفهانمهشیدمینا

اصفهاناصفهان
15کماللنجانمیر اشرفیشهرزاد

اصفهاناصفهان
1414سید ابراهیماصفهانمیر باقریسعیده سادات



اصفهاناصفهان
14مرتضیاصفهانمینوتنزهره

اصفهاناصفهان
14کریماصفهاننصر اصفهانیداود

اصفهاناصفهان
1414محرماصفهاننظریراضیه

اصفهاناصفهان
14محمداصفهاننهنگینغمه

اصفهاناصفهان
14محمدرضاشهرضانیکیحمیده

اصفهاناصفهان
15عین اهللاصفهانواحدیمصطفی

اصفهاناصفهان
-14مصطفیاصفهانهادویحمیده

اصفهاناصفهان
1414رضاتهرانهادی زادهمجید 

اصفهاناصفهان
14شکر اهللحبیب آبادهادیانسعید 

اصفهاناصفهان
14عبد اهللفریدنیادگاریطیبه

اصفهاناصفهان
14حمیدکرمانشاهیوسف وندسپیده

اصفهاناصفهان
-محمدحسناصفهانخاکسارعارفه

خمینی شهراصفهان
15مرتضیخمینیشهرتقی پورنیکتا



خمینی شهراصفهان
14مصطفیخمینیشهرحیدریانزهرا

خمینی شهراصفهان
15غالمعباساصفهانخان احمدیفریبا

خمینی شهراصفهان
14قربانعلیخمینیشهرروح الهیفیروزه

خمینی شهراصفهان
14رجبعلیخمینیشهررضاییزهرا

خمینی شهراصفهان
14مجیداصفهانشاهینمحدثه

خمینی شهراصفهان
14عبدالرسولخمینیشهرشیروینفیسه

خمینی شهراصفهان
14محسناصفهانصادقیمائده

خمینی شهراصفهان
14رسولنجف اباد    موحدزادهالهام

خمینی شهراصفهان
15رضا     خمینی شهر   محمدینیلوفر

خمینی شهراصفهان
14محمودخمینیشهرمجیریوجیهه

خمینی شهراصفهان
14شکرالهشهرضاملکهدی

خمینی شهراصفهان
-سیدجواداصفهانمیرلوحیفهیمه سادات

خمینی شهراصفهان
14سیدعلیخمینیشهرموسویسیدهاشم



خمینی شهراصفهان
17عزیزالهخمینیشهرصالحیابوالفضل 

خمینی شهراصفهان
15حسیناصفهانبشارتعلی اصغر

14حسیناصفهانبشارتعلی اصغرخمینی شهراصفهان

17عزیزالهخمینیشهرصالحیابوالفضلخمینی شهراصفهان

14حسنخمینیشهرقانع پورمسعودخمینی شهراصفهان

14عباسخمینیشهرکیانیمهدیخمینی شهراصفهان

14سیدعلیخمینیشهرموسویسیدهاشمخمینی شهراصفهان

خوانساراصفهان
15اسداهللخوانساررحیمینرگس

خوانساراصفهان
15صفرعلیخوانسارزمانیرویا

خوانساراصفهان
14حسنتهرانطاهریفائزه

خوانساراصفهان
-حسینخوانسارمحسنیغزل

لنجاناصفهان
16احمدلنجانپناهیآرزو 

لنجاناصفهان
16 محموداصفهانصدیقیعلی اکبر



لنجاناصفهان
15ابراهیملنجانمرادیانزهرا

سمیرماصفهان
-بهرامسمیرمافشاریملک حسین

سمیرماصفهان
-حیدر علیسمیرمنادریمعصومه

شاهین شهراصفهان
14محمدکرمانشاهپرتوییآرمین

شاهین شهراصفهان
14حاتمتویسرکانجنتی مهرحسین

شاهین شهراصفهان
14محمدخرمشهرحاجیانزهرا

شاهین شهراصفهان
14رضااصفهانسعیدفرزانه

شاهین شهراصفهان
14عباساصفهانسعیدیمریم

شاهین شهراصفهان
-محسنشاهین شهرشاه رجبیانسحر

شاهین شهراصفهان
-مسعوداصفهانقاسمیمحمدسروش

شاهین شهراصفهان
14محموداصفهانوطن خواهانبهناز

شهرضااصفهان
-17یدالهشهرضاباقریانمحسن

شهرضااصفهان
14محمدجوادشهرضارحمتیمحبوبه



شهرضااصفهان
15محسنشهرضاسالکمحمد جواد

شهرضااصفهان
15فتح الهشهرضاکاظمیمحمد جواد

شهرضااصفهان
14عبدالحسینشهرضاگالبیشکیبا

شهرضااصفهان
14حمیدشهرضانادممحمدرضا

شهرضااصفهان
14حمیدشهرضانادممریم

کاشاناصفهان
-14علیکاشانحسینی مکارماحمد 

کاشاناصفهان
-مرتضیآران وبیدگلدهقانی آرانیمنیره

کاشاناصفهان
14-امانکاشانشریفیانعطیه 

کاشاناصفهان
-حسینکاشانصمدیان معصومه

گلپایگاناصفهان
14عبدالهگلپایگانصدراییزهرا

مبارکهاصفهان
--خسرومبارکهاحمدزادهمحمدرضا

مبارکهاصفهان
14احمدرضامبارکهصالحیافروز

مبارکهاصفهان
14حمیداصفهانمالکی پورمرضیه 



نجف آباداصفهان
15حسیناسدیمسلم

نجف آباداصفهان
14صفررحیمیمیثم 

نجف آباداصفهان
15عبداالمیرنجف ابادشریفیمحمد امین 

نجف آباداصفهان
14رضانجف ابادبیگیدانیال

نجف آباداصفهان
16عبدالقاسمنجف ابادعلینقی پورمحبوبه

نجف آباداصفهان
14حسینعلینجف ابادیاعلیزهرا

ساوجبالغالبرز
1515احمدعلیکرجحمزه زادهحمیدرضا

ساوجبالغالبرز
14نیکوقزوینفالح زیارانیفریبا

ساوجبالغالبرز
-تقیساوجبالغفالح نژادحبیب اله

ساوجبالغالبرز
14محمودتهرانقنبریهاعلی

ساوجبالغالبرز
16ناصرتهرانیارمحمدیاعظم

فردیسالبرز
14علیتهرانبراتیفریبا

فردیسالبرز
-تقیکرجبخشیزهرا

ژ



فردیسالبرز
15احمدکرجباباجانیلیال

فردیسالبرز
-محمد حسنتهرانحاجی عسگریبهمن 

فردیسالبرز
14حیدر علیکرمانشاهحیدریانکیهان 

فردیسالبرز
14ابوالقاسملنگرودرفیعیمهدی

فردیسالبرز
-بایرامتهرانسالمیپروانه

فردیسالبرز
14مرتضیمیانهشیرینادیا

فردیسالبرز
14اکبرتهرانعباسیفرزانه 

فردیسالبرز
14محمدتهرانغفوریمریم

فردیسالبرز
-غالمعلیتهرانمظهریفرشته

فردیسالبرز
-قیوممریوانمعاذینریمان

فردیسالبرز
-نوروززنجاننظریافسانه

نظرآبادالبرز
16حجت الهکرجآقا محمدیسمیه

نظرآبادالبرز
1514عباسیزداحرامیانافسانه



نظرآبادالبرز
15مرادعلیقصر شیرینپورنادعلیخسرو

نظرآبادالبرز
14تیمورکرجمهین زارعطاهره

زینبکرجالبرز
15عزیزبگکرمانشاهآدینه وند

سیمین کرجالبرز
-عزیز بککرجاکبری

فرنازکرجالبرز
14یداهللتهرانایقانی فرد

رسولکرجالبرز
-15سید عباسکرجبابا علی

حسینکرجالبرز
-14غضنفرتهرانپاکدل

فریباکرجالبرز
1414مجیددزفولتقویان

ونوسکرجالبرز
14محمدعلیدزفولحجازی

فاطمهکرجالبرز
-علیکرجخروطی

مژگانکرجالبرز
14علی اکبرتهرانخلیلی

نرگسکرجالبرز
14حسینمالیررضائی

ساراکرجالبرز
14شیرمحمدخرم آبادرهبر



الهامکرجالبرز
1415علی هاشمتهرانزمانیان

مریمکرجالبرز
-رجبعلیتهرانزمانیها

ستارهکرجالبرز
14سیروسکرجسپهی

علی اصغر کرجالبرز
-محمدتهرانسلیمانی

مرجانکرجالبرز
--محمدجعفرتهرانسلیمانی

محمدیزدسلیمیانفاطمهکرجالبرز
14

محمدجعفرکرجشهیدیعاطفهکرجالبرز
1414

رشیدکرجصراف پورمریمکرجالبرز
14

سید سلطانآبادانطالگانیشهالکرجالبرز
-

محمدکرجفتاحیسمیهکرجالبرز
1515

داوودکرجفرائیبنت الهدیکرجالبرز
14

محمدکرجمحمد کاظم فشندیناصرکرجالبرز
-

محموداراککریمیامیر حسینکرجالبرز
14-



محمدابراهیمکرجکریمیمریمکرجالبرز
1414

محمدحسینکرجکشاورزصدیقهکرجالبرز
-

نادعلینظرآبادکشت پورمهدیکرجالبرز
1816

احمدعلیزاهدانکی نژادراحلهکرجالبرز
14

کرمعلیبروجردگودرزیمهدیکرجالبرز
15

محمدرضاتهرانلشگریسهیالکرجالبرز
14

علیکرجالبرز
--محمدحسنکرجمحمدزاده

علیرضاکرجالبرز
-قربانعلیسنقرمحمدی

پرویزکرجالبرز
15یداهللکرجهدایتی مه فر

افشینکرجابصارینازنین زهراکرجالبرز
--

ابوالحسنکرجآراسنه خومعصومهکرجالبرز
-

جعفرسراباسودیلیلیکرجالبرز
1414

بیگ مرادداالهواصحابیمحمدرضاکرجالبرز
1414



فتحعلیکرججوانمردی امیررضاکرجالبرز
15

تیمورکرجخالق پرستمعصومهکرجالبرز
14

محرمتهرانخدادادی انبوهیفاطمهکرجالبرز
-

یدالهتهرانخدایارنژادداودکرجالبرز
14

مهدیتهراندشیریمنتهیکرجالبرز
-

حسینقمدمرچلیهادیکرجالبرز
-

محسنتهرانساریخانیامیرمهدیکرجالبرز
1515

احمدقزوینسرمدیمحمدصادقکرجالبرز
-

الیاستهرانعباسی سعیدیمهساکرجالبرز
-

محمدرضاتهرانعتیقی مقدممرضیهکرجالبرز
-

حسینتویسرکانعلی آباد رحمت آبادیحسنکرجالبرز
1517

سعیدتهرانغرباوی نژاداحمدرضاکرجالبرز
-

سیدعباسدماوندفرهمندپورسید رضاکرجالبرز
-



علیکرجفروغی نیکفاطمهکرجالبرز
-

عنایت الهاراکفریدی فرفرنازکرجالبرز
14

حسینکرجفالح پور فرشتمیمحبوبهکرجالبرز
14-

حسنکرجکرمیتیمورکرجالبرز
14

علی اکبرتهرانکیائیاشرفکرجالبرز
-14

محمداراکگلی وندمجتبیکرجالبرز
-

هوشنگاصفهانمثنوی خوانآفرینکرجالبرز
14-

جوادکرجمجتهدزادهسید محمدعلیکرجالبرز
-

علی محمدکرجمظفریبراتکرجالبرز
-

اصغربیرجندمهربانعلی کرجالبرز
-

محمودهمدانمومنیمحسنکرجالبرز
14

افشینزابلمیرمهدیسکرجالبرز
-

بهی وشسارینادری رجهعندلیبکرجالبرز
14



غالمرضامشهدناگهانینوشینکرجالبرز
15

نعمتمغاننژادمحمدمحمودکرجالبرز
15

عبدالحسیننهاوندنصرتیشیماکرجالبرز
1515

ستاربیجارنصیریسیناکرجالبرز
15

یوسفتهرانورزدارکبریکرجالبرز
-

دبیامارات
14قاسمابهرحیدرینوشین

دبیامارات
1515محمدمهدیهمدانحیات غیبیعلی

دبیامارات
17عبدالرضاتهرانابریشم کارحامد

دبیامارات
14مرتضیتهرانشکوهمسعود

دبیامارات
1514السعود-العمرحمد

ایالمایالم
151514صیدعلیمهرانداراب پورروح اله

ایالمایالم
14غالمعلیچرداولصیدی نژادمنت علی

ایالمایالم
---ایالمساراییکبری



ایالمایالم
15الیاسایالمصالحیروح اله

ایالمایالم
-1414نجفایالمشمسیبهروز

ایالمایالم
-احمدکرمانشاهصیدیپویان

ایالمایالم
15محسنمهرانغفوریانمحمدرضا

ایالمایالم
14رحمت الهایالمحیاتیفاطمه 

ایالمایالم
14ابراهیممهرانغیابیفرشته

ایالمایالم
14رضاایالمرحیم بیگیمعصومه

ایوان غربایالم
16کریمایوانعباسیکیومرث 

بدرهایالم
1615کریمبدرهبیگیمهدی

آذرشهرآذربایجان شرقی
--1515حسنتبریزهاشم زادهاسماعیل

آذرشهرآذربایجان شرقی
--1515محمدتهرانعلی تاشکریم

آذرشهرآذربایجان شرقی
15حسینآذرشهررضازادهمریم

بستان آبادآذربایجان شرقی
1414فیاضهشترودآقائی سعدیالهام



بستان آبادآذربایجان شرقی
1414حیدر بستان آبادبستان آبادی اصل احمد

بستان آبادآذربایجان شرقی
-محبعلیبستان آبادبهرام زاده آبریزمحدثه

بستان آبادآذربایجان شرقی
-اسداهللبستان آبادفتحیانکریم

بستان آبادآذربایجان شرقی
14یحییبستان آبادهاتفیسعید 

تبریزآذربایجان شرقی
-14سعیدالهسرابابوالقاسم پوررضا

تبریزآذربایجان شرقی
-عطاالهتبریزاحمدیانآیسان

تبریزآذربایجان شرقی
14-احدتبریزاصغری گوارناهیده

تبریزآذربایجان شرقی
161416عباسهادیشهرایامیسعید

تبریزآذربایجان شرقی
1515عبادالهتبریزبیرامیفریبا

تبریزآذربایجان شرقی
-علیتبریزثابت نژادمصطفی

تبریزآذربایجان شرقی
1414اکبرتبریزجانانهیوسف

تبریزآذربایجان شرقی
14هاشمتبریزجعفرزادهاحمد

تبریزآذربایجان شرقی
--احمدتبریزچائی فروش غفاریانرسول



تبریزآذربایجان شرقی
-14محمودتبریزحیدرزادهداود

تبریزآذربایجان شرقی
14-حسنهادیشهرخجسته فرعلی

تبریزآذربایجان شرقی
1414حمیدتبریزخطاطیحسام

تبریزآذربایجان شرقی
14ابراهیمتبریزخیاط ناصریمحمد

تبریزآذربایجان شرقی
-اصغرتبریزداوریشاهین

تبریزآذربایجان شرقی
-جبارمرندرحیم زاده ثانیزینب

تبریزآذربایجان شرقی
181419علیتبریزرعنائیفرزاد

تبریزآذربایجان شرقی
151415احمدماکوزاهدیسجاد

تبریزآذربایجان شرقی
151415حسینتبریزسقائیعلی

تبریزآذربایجان شرقی
-14محمدحسینخویسلطان احمدیمهدی

تبریزآذربایجان شرقی
14-عزیزاهللاصفهانشایانسارا

تبریزآذربایجان شرقی
14بهزادتبریزشهیدیمهرداد

تبریزآذربایجان شرقی
-14محمدتبریزصادقیعسل



تبریزآذربایجان شرقی
--رحیمتبریزصادقی عدلاحد

تبریزآذربایجان شرقی
14عیسیهشترودصفرزادهحامد

تبریزآذربایجان شرقی
14-جلیلتبریزعلیپور امتنانیصبا

تبریزآذربایجان شرقی
-یعقوبتبریزقاسمی خوییحانیه

تبریزآذربایجان شرقی
-رجبمیانهقهرمانپورغالمحسین

تبریزآذربایجان شرقی
14حیدرتبریزقهرمانیهستی

تبریزآذربایجان شرقی
14-جهانگیرتبریزقیصر قراملکیمریم

تبریزآذربایجان شرقی
-حسینتبریزکمال غازانیحسن

تبریزآذربایجان شرقی
14حیدرعلیجلفالطفییوسفعلی

تبریزآذربایجان شرقی
14جعفرتبریزمجدیوحید

تبریزآذربایجان شرقی
18محمدتبریزممدوحمهدی

تبریزآذربایجان شرقی
14رئوفهریسمیرزانژاداسماعیل

تبریزآذربایجان شرقی
1615بهروزتهراننوروزیمعصومه



تبریزآذربایجان شرقی
15علیتبریزنوریسهیال

تبریزآذربایجان شرقی
16غیبعلیتبریزهمراهینیلوفر

سرابآذربایجان شرقی
14عوضهریسسروی زرنقیجعفر

سرابآذربایجان شرقی
15کریممراغهکریم نژند اصلامیر 

شبسترآذربایجان شرقی
-محمدشبستراکبرلوی دیزجیعلی اکبر

شبسترآذربایجان شرقی
14جوادشبسترعباسزادهرضوان

مراغهآذربایجان شرقی
161414کبیرمراغهشریفی مطلقبهداد

مراغهآذربایجان شرقی
14اژدرملکانعبادییوسف

ملکانآذربایجان شرقی
171414اکبرملکانصدیقحمید

ملکانآذربایجان شرقی
14فیروزملکاننادرزادهمهدی

میانهآذربایجان شرقی
15-عباسمیانهصالحیکاظم

اورمیهآذربایجان غربی
-14-ولی الهملکاندوستی روح اله

اورمیهآذربایجان غربی
-اکبرشاهین دژشکر الهیمهدیه 

*



اورمیهآذربایجان غربی
-قربانخوی فتحی جعفر

اورمیهآذربایجان غربی
151514حسناورمیه فرخ زادشاهین 

اورمیهآذربایجان غربی
14علیاورمیه کهنسال حسین

اورمیهآذربایجان غربی
1414غالمعلیاورمیه قلیزادهمعصومه 

اورمیهآذربایجان غربی
16عبدالهاورمیه معصومیاحسان

اورمیهآذربایجان غربی
15شمس الهخوی میرزاییگلناز

اورمیهآذربایجان غربی
-محمد امیناشنویهیوسفیسهیال

بوکانآذربایجان غربی
-15محمدبوکانپاره کاریونس

بوکانآذربایجان غربی
-عبدالهمهابادقدرتیمحیالدین

بوکانآذربایجان غربی
14عثمانبوکانکمالیسلیمان

تکابآذربایجان غربی
15پرویزتکاب اسدیمهرداد

تکابآذربایجان غربی
16رسولتکابافشاریفریبرز 

تکابآذربایجان غربی
15محمد علیتکاب جاهدیحمیدرضا



تکابآذربایجان غربی
1919علیتکاب موسویسید فیاض

تکابآذربایجان غربی
17محمودتکابهمتییلدا 

سلماسآذربایجان غربی
15عباسعلیخویبالدپسالناز

سلماسآذربایجان غربی
14محمدخویعلیزادهطیبه 

سلماسآذربایجان غربی
14فرامرزسلماسمجاوری شنتالمتین

شاهین دژآذربایجان غربی
---رضاشاهین دژحاجی زادهآرتین

شاهین دژآذربایجان غربی
14پرویزبوکانصالحیمحمد جواد 

مهابادآذربایجان غربی
-رحمانمهاباد  تحریریانشایان

مهابادآذربایجان غربی
14سلیمانمهاباد    پیروتیکیوان 

مهابادآذربایجان غربی
15سلیمانمهاباد    پیروتیکیوان 

مهابادآذربایجان غربی
15سلیمانمهاباد    پیروتیکیوان 

مهابادآذربایجان غربی
-یوسفمهاباد    شریفیسحر

مهابادآذربایجان غربی
14یوسفمهاباد    شریفیسحر

*

*

*

0

0

0



مهابادآذربایجان غربی
14-   جمالمهاباد    مالزادهمنصور

میاندوآبآذربایجان غربی
14عسگرمیاندوابداس زرینجمشید

میاندوآبآذربایجان غربی
--14عین الهمیاندوابسیف الهیابوالفتح

میاندوآبآذربایجان غربی
1414نصرتمیاندوابمرادیمریم

میاندوآبآذربایجان غربی
-علی حسینمیاندوابمنافیساسان

نقدهآذربایجان غربی
-رحیمنقدهچوگلیستار

اهرم تنگستانبوشهر
14جبارتنگستانایزدی پناهمجتبی

اهرم تنگستانبوشهر
-محمدحسینتنگستانعالیحسن

برازجانبوشهر
14علیبرازجاناسماعیلیاکرم

برازجانبوشهر
15عبدالرضابرازجانبحرانیکتایون

برازجانبوشهر
-اسماعیلبرازجانخوشبرغالمرضا

بندردیربوشهر
15حسیندیراحمدیصغرا

بندردیربوشهر
14حاتمکهگیلویهاستوارطاها

8



بندردیربوشهر
-بهمندیرپرهیزکارامید

بندردیربوشهر
16عبداهللدیرجعفریمحمد

-علیرضاگناوهغفاریعاطفهبندردیلمبوشهر

14علیدیلمکپتانفاطمهبندردیلمبوشهر

بوشهربوشهر
16سیروسبوشهراستوارفرشته

جزیره خارکبوشهر
-1816عباسعلیوزوانراستیمحمدرضا

جزیره خارکبوشهر
-15شاه بابامسجدسلیمانشیرمردی شاه قاسمیسیامک

دشتیبوشهر
-14خدارحمدشتیپارسافرقادر

دشتیبوشهر
14مال اهللشتیپورسعیدسیما

دشتیبوشهر
-سیدبهرامتنگستانجعفریسیدحسین

دشتیبوشهر
14سیدمحمد علیدشتیحسینیسیدشهاب الدین

دشتیبوشهر
-خضردشتیرضایی حقیقیمریم

دشتیبوشهر
15حسیندشتیحاجی زادهمنصوره

**

*



کنگانبوشهر
-حسندیردرویشیراضیه

کنگانبوشهر
14حسندیردرویشیمسعود

گناوهبوشهر
-18مجیدخرمشهر عموری تربوشی فرخنده 

گناوهبوشهر
-14حسنگناوه مظفری خداکرم

گناوهبوشهر
15محمدگناوه مهدوی مهرنوش 

گناوهبوشهر
-سیداحمدگناوه موسوی سیدعباس 

گناوهبوشهر
-سیداحمدگناوه موسوی سیدعلی 

اسالمشهرتهران
-عشقعلیتهرانآقاخانیعلی رضا

اسالمشهرتهران
17محمدرضاتهراناکبریفرزین 

اسالمشهرتهران
15حشمت اهللقماسماعیلیسید حسین

اسالمشهرتهران
1414مجیدتهرانبودالییسکینه 

اسالمشهرتهران
-14مجیدتهرانبودالییسمیرا

اسالمشهرتهران
-اروجعلیرباط کریمچقلوییزهرا

*



اسالمشهرتهران
1514قبله علیمغانرفیع زادهموسی 

اسالمشهرتهران
16عزیزکرمانشاهزنگنهسجاد

اسالمشهرتهران
-حاج علیشهرریعبدالرحیمیجواد

اسالمشهرتهران
1614محسنرامسرعینیمریم 

اسالمشهرتهران
14علی آقابیجارعلی نجفیوحید 

اسالمشهرتهران
16قهرمانتهرانفرجیامیرعلی

اسالمشهرتهران
-درویشتهرانفرجیمحمدحسن 

اسالمشهرتهران
-داودکرجقدسیمحمد 

اسالمشهرتهران
-نبعلیاردبیلگل محمدیقاسم

اسالمشهرتهران
14حبیبتهرانمومنیزهره 

14رضاتهراننوبهارمریماسالمشهرتهران

14علی محمدتهراننفریهبهناماسالمشهرتهران

16عطااهللخلخالنوروزیسرخوشاسالمشهرتهران



--قهرمانهشترودنورمحمدیمحمدرضااسالمشهرتهران

1814اسکندرچرداولنوریانادریساسالمشهرتهران

-محمدحسنتهرانهادیفرح انگیزاسالمشهرتهران

اندیشهتهران
-14علیبروجردمحمودیعلیرضا

اندیشهتهران
1614اکبرتهرانابراهیمزاده گلستانیرحیم

اندیشهتهران
-14محمد صادقتهرانناظرانی هوشمندحسین

اندیشهتهران
-15کمالتنکابنابراهیمی توانی کلثوم

اندیشهتهران
-15علی اکبرتهرانجلمبادانیمهدی 

اندیشهتهران
14علیاهوازنرگسیحسن

اندیشهتهران
15علی مرادهمدانشمسیطاهره

اندیشهتهران
-محمد رضاتهرانفخراییالهام 

بهارستانتهران
-16مطلبابهرپازدوعبداهلل

پیشواتهران
15ناصرورامینامینیبهاره 



پیشواتهران
15اصغرورامینرمضانی کهنکیطیبه

پیشواتهران
-محرمتهرانصدریطیبه 

پیشواتهران
-16محمدتقیبهشهرفرشتیانامیر 

پیشواتهران
-علیقروهکاوهاصغر

تهران بزرگتهران
18سیدرضاتهرانآبفروشسیدکمال

تهران بزرگتهران
15یوسفتهرانآجورلوعلی محمد

تهران بزرگتهران
17عزت الهدورودآریانپوراکبر

تهران بزرگتهران
-داودتهرانآقاطاهریانبهزاد

تهران بزرگتهران
-آقاجانسوادکوهابوطالبیاحسان

تهران بزرگتهران
14موسیتهراناحمدی زرنقشاهد

تهران بزرگتهران
15محمدحسناراکاحمدی عراقیفرهاد

تهران بزرگتهران
14مهدیتهراناخضمیمهین

تهران بزرگتهران
1514میراسحقمشهداسحاقیسیده مهدیه



تهران بزرگتهران
1514سیدشجاعتهراناسالمیسیدهادی

تهران بزرگتهران
16سعیدتهراناصغریعلی

تهران بزرگتهران
--محموداردبیلاصغری میرزا رحیم لوفاطمه

تهران بزرگتهران
-محمدمهدیتهراناعتمادفرناز

تهران بزرگتهران
16یعقوبعلیتهرانافتخاریاردشیر

تهران بزرگتهران
-حسینهمدانافشاراکرم

تهران بزرگتهران
14ابوالقاسمتهراناکبری زادهزهرا

تهران بزرگتهران
14ناصرتهراناملح زادهمینا

تهران بزرگتهران
15امیرتهراناناریحنانه

تهران بزرگتهران
14غالمحسینکهگیلویهانصاریمریم

تهران بزرگتهران
151514هادیمشهداوحدیابراهیم

تهران بزرگتهران
14منصورتهرانایلخانی پورندا

تهران بزرگتهران
15صادقتبریزاینه سازی دویمایوب



تهران بزرگتهران
14اصغرساریایوبی ابسورزیسودابه

تهران بزرگتهران
14اسدالهساوهباباشلوزینب

تهران بزرگتهران
15عنایت الهتهرانبالغ نژادبهاره

تهران بزرگتهران
--عبدالرسولجهرمبخشی جهرمیالهام

تهران بزرگتهران
14سیدحسنشیرازبنی هاشمیسیدصدر

تهران بزرگتهران
-خلیل الهساوهبهروز وزیریزهرا

تهران بزرگتهران
-اکبرتهرانبهمنیالهام

تهران بزرگتهران
-اردشیرتهرانبی غشدلزهرا

تهران بزرگتهران
-1414محمودتهرانبیاتمعصومه

تهران بزرگتهران
-محرمتهرانپناهیمریم

تهران بزرگتهران
18رسولشمیرانپوراکبریعلیرضا

تهران بزرگتهران
15علیتهرانپوربهزادپانته آ

تهران بزرگتهران
14اکبرتهرانپهلوان فرجاکرم



تهران بزرگتهران
1414جوادتهرانپیکرزادهمهرداد

تهران بزرگتهران
--ناصربنابتوکلی مهرمجید

تهران بزرگتهران
1516مهدیتهرانجعفرزاده کنارسریمرتضی

تهران بزرگتهران
15-احمدتهرانجعفرکریمیگیتی

تهران بزرگتهران
14-محمدرضاماکوجعفرنژادآتش

تهران بزرگتهران
14رجبعلیتهرانجعفریمحمد

تهران بزرگتهران
-14حمیدتهرانجعفریانطیبه

تهران بزرگتهران
14سیدعزیزتهرانجمالیسیده شهناز

تهران بزرگتهران
-خدادادتهرانجوانیفاطمه

تهران بزرگتهران
15منصورتهرانجهانشاهیشقایق

تهران بزرگتهران
15محمودتهرانچراغعلیاحمد

تهران بزرگتهران
-معرفت الهکرجچگینیفاطمه

تهران بزرگتهران
17احمداصفهانچلونگرالهام



تهران بزرگتهران
14گنجعلیتهرانحاتمیفاطمه

تهران بزرگتهران
14محمدتهرانحسن زاده کمال آبادیمهناز

تهران بزرگتهران
14محمدباقرخویحسین نژاداعظم

تهران بزرگتهران
-اصغرتهرانحسینیطوبی

تهران بزرگتهران
15سیدصادقتهرانحسینی شاکرسیدحسین

تهران بزرگتهران
14یدالهکرمانشاهحقیریسیامک

تهران بزرگتهران
-سیدمحمدبروجردخوشبینسیدمحمود

تهران بزرگتهران
1414اکبرتهرانخوشیدهاسداله

تهران بزرگتهران
14حجت الهتهرانخونساریزهرا

تهران بزرگتهران
14جعفراراکخونساریان عسلیسعیده

تهران بزرگتهران
14رضوانتهرانخیریحمیرا

تهران بزرگتهران
-14محمدرضاتهراندودانگهغزاله

تهران بزرگتهران
1516مجیدتهرانرادفرمهدی



تهران بزرگتهران
1514نورمرادکرمانشاهرحمتیمحسن

تهران بزرگتهران
-یوسفتهرانرحمتی خشکرودیآذر

تهران بزرگتهران
-بهروزتهرانرستمی فروزندهشقایق

تهران بزرگتهران
-قاسمکرجرسولی مالکنرگس

تهران بزرگتهران
15علی اکبرمرندرضائیصادق

تهران بزرگتهران
15علیتهرانرضاخانلوابراهیم

تهران بزرگتهران
14ساعدتهرانرمضانعلیمهدی

تهران بزرگتهران
-14عباستهرانزینلی خالدآبادیمعصومه

تهران بزرگتهران
14سیدمرتضیتهرانسادات کیائیسیدمحمد

تهران بزرگتهران
14حمزهنورساالریانزهرا

تهران بزرگتهران
1515صفرقلیگرمسارسربازیحسین

تهران بزرگتهران
-14حیدربنابسلحشورلیلی

تهران بزرگتهران
14محمدرضاتهرانسلیمانیسمیه



تهران بزرگتهران
14عباستهرانشاکرجزیمرضیه

تهران بزرگتهران
-اسماعیلتهرانشاه مرادسپیده

تهران بزرگتهران
14حمیدتهرانشجاآفرینامیرهوشنگ

تهران بزرگتهران
14بشیرتهرانشرکاءمحمد

تهران بزرگتهران
14امین الهتهرانشریفکیانا

تهران بزرگتهران
-حمیدرضاتهرانشعبانیآرزو

تهران بزرگتهران
-14حسینتهرانشکوریشیما

تهران بزرگتهران
15حسینتهرانشمس پورندا

تهران بزرگتهران
14-اسمعیلاراکشهدوستمحمود

تهران بزرگتهران
15محمدابراهیمتهرانشیریمحمدتقی

تهران بزرگتهران
-علی اصغرشمیرانصابرنیره

تهران بزرگتهران
-محمودتهرانصادقیلیال

تهران بزرگتهران
-شیرینعلیتهرانصادقی مهرفاطمه



تهران بزرگتهران
14علی اصغرتهرانصفرینگین

تهران بزرگتهران
-هوشنگتهرانطاهریانفاطمه

تهران بزرگتهران
-عبدالهتهرانعبادیزهرا

تهران بزرگتهران
14سیدجوادتهرانعرق بیدی کاشانیسعید

تهران بزرگتهران
--هاشمتهرانعسگریمریم

تهران بزرگتهران
15علی صفدرمالیرعظیمیامید

تهران بزرگتهران
--غالمرضاتهرانعلی اکبری طامهلیال

تهران بزرگتهران
14رحمنتهرانعلیئیامیررضا

تهران بزرگتهران
1414رکن الدینشمیرانغرویرکسانا

تهران بزرگتهران
-محمدعلیتهرانغفارینوشین

تهران بزرگتهران
14منوچهررشتفتحیمحمد

تهران بزرگتهران
14محموداهوازفرنیانوشین

تهران بزرگتهران
14ابوالحسنفقیهیمرضیه



تهران بزرگتهران
-عیسیتهرانفیروزیمریم

تهران بزرگتهران
14حسینتهرانقاسمیخسرو

تهران بزرگتهران
14محمودتهرانقلعه نویمهری

تهران بزرگتهران
15احمدعلیاراککاظمی مهرآبادینرگس

تهران بزرگتهران
-غالمعلیتهرانکردستانیمینا

تهران بزرگتهران
--اسفندیاراردبیلکریم پورفریبا

تهران بزرگتهران
14سعدالهتهرانکلهریسیروس

تهران بزرگتهران
14-فتح الهتهرانکلهریمجید

تهران بزرگتهران
-اسماعیلاصفهانکوچک یزدیحشمت

تهران بزرگتهران
1515ابراهیمهمدانکوشش پیرانعلیرضا

تهران بزرگتهران
1616جوادتهرانکیشانی فراهانیمحمدحسین

تهران بزرگتهران
14شهرامتهرانگنجه ایشکیال

تهران بزرگتهران
-ابراهیمتهرانلبافیفاطمه



تهران بزرگتهران
15حسنضیاءآبادلشگرییوسف

تهران بزرگتهران
-محمدعلیگرگانمؤذن رادمهدیس

تهران بزرگتهران
15درویشجیرفتمحمدحسنی لرنادر

تهران بزرگتهران
16علیتهرانمحمدولیفرزانه

تهران بزرگتهران
14ابوالفضلتهرانمحمدی فرمهینینرگس

تهران بزرگتهران
16محمدهاشمتهرانمحمودیهانیه

تهران بزرگتهران
15محمدتقیتهرانمختاریزهرا

تهران بزرگتهران
14اسماعیلاصفهانمختاری افجدیمرتضی

تهران بزرگتهران
-اسماعیلهمدانمرادیستاره

تهران بزرگتهران
-یدالهتهرانمرادیفاطمه

تهران بزرگتهران
--غالمحسینتربت حیدریهمروتیمریم

تهران بزرگتهران
15-محمدابراهیمتهرانمظفریحمید

تهران بزرگتهران
--مصیبنیشابورمظفری پورناهید



تهران بزرگتهران
14جمالتهرانمعتمدیحامد

تهران بزرگتهران
-اسماعیلاراکمعتمدیشهال

تهران بزرگتهران
-سعیدتهرانمقتداییامیرحسین

تهران بزرگتهران
14کاظمتهرانمقدم یزدانمحمود

تهران بزرگتهران
14حسنتهرانممتازعلی

تهران بزرگتهران
1416رمضانآستانه اشرفیهمنتظریحسن

تهران بزرگتهران
14سیدرضاقمموسویزهراسادات

تهران بزرگتهران
14اکبرتهرانمیرزائیفاطمه

تهران بزرگتهران
15یوسفتهرانمیسوریپرویز

تهران بزرگتهران
15ابوالقاسمتهراننایب احمدزهرا

تهران بزرگتهران
1516نیازعلی-نجاتیهادی

تهران بزرگتهران
14علیتهراننجف آبادی فراهانیخسرو

تهران بزرگتهران
1515جوادتهراننژادحسینیامیرحسین



تهران بزرگتهران
-داداشتهراننوروزیزهرا

تهران بزرگتهران
14سیدجوادتهراننوشائیساره سادات

تهران بزرگتهران
-محمدعلیتهراننویدشیرین

تهران بزرگتهران
14قلیشهرریوثوقی سرچشمهرضا

تهران بزرگتهران
14-محمدعلیتهرانوحدانی برکادهیفاطمه

تهران بزرگتهران
14حسینتهرانهدایتی فرمحبوبه

تهران بزرگتهران
15مسعوداهوازهماییعلیا

تهران بزرگتهران
15محمودتهرانیوسفیمهدی

تهران بزرگتهران
17حسینتهرانیوسفی مقدمفائزه

16ناصرتهران بنی جمالیسید ابوذردزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-غالمتهرانآرین اقدمشیوا

دزاشیب- تهرانتهران
14سید هادیتهرانآل داوودسید حسین

1414میکائیلشمیراناتابهریوحیدهدزاشیب- تهرانتهران



دزاشیب- تهرانتهران
14رضاسربنداثنا عشرینادر

15سهرابالهیجاناریسنریماندزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-عزت اهللشمیراناتاسماعیلی زاویهفاطمه

دزاشیب- تهرانتهران
-علی اصغرقمبدری قمی زادهفاطمه

دزاشیب- تهرانتهران
16محمودسبزواربنکدارهادی 

دزاشیب- تهرانتهران
15-اکبرتهرانبنی عامریانفهیمه

-مهدیتهرانبهراد مهرریحانهدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-عبدالحسینالیگودرزتوکلیمژگان

15-داوودتهرانجاللیمریمدزاشیب- تهرانتهران

14محمدتهرانجمشیدی افخمشیریندزاشیب- تهرانتهران

14-حسین علیتهرانجواهریمحمد مهدیدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-ولی اهللتهرانحاجی پورفاطمه

-حسینتهرانحاجی خانفرینوشدزاشیب- تهرانتهران



دزاشیب- تهرانتهران
14عزیزاردبیلحسن زادهمهرناز

دزاشیب- تهرانتهران
-علیرضاتهرانحسین زادهالناز

15امینبامیانحسینیاکبردزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
151714سید حسنشمیرانحسینی آزادسید جالل 

-فرزاداصفهانحکمتدالرامدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
1416نادرتهرانحمیدان پورمتین

1516اسماعیلساوهحیدریفاطمهدزاشیب- تهرانتهران

15سراج الدیناصفهانخدائیانمهرنوشدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
14جالل الدینتهراندخت ترکیپورمهین

14احدتبریزرادنیامحمد علیدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
14مهدیتهرانرخسارعطیه

دزاشیب- تهرانتهران
-مصطفیتهرانسادات ابطحیمهرناز

16محمد حسینیزدسلطانیریحانهدزاشیب- تهرانتهران



دزاشیب- تهرانتهران
-سید صادققمسیفیالهه

دزاشیب- تهرانتهران
16خدایارشمیرانسیفیمریم

دزاشیب- تهرانتهران
14یوسفارومیهشکیبافلور

15مصطفیتهرانشهبازیشهرزاددزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-حسنآبادانصادقیزهره

دزاشیب- تهرانتهران
1415محمد باقرتهرانصدراشیما

دزاشیب- تهرانتهران
14محمودرشتضمیریفاطمه

-نعمت اهللمیالجردعزیزیاسداهللدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-ابراهیممالیرعلیزادهاعظم

-حسامکازرونغفاریداریوشدزاشیب- تهرانتهران

14جعفرقمفتحیکوروشدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-غالمرضاهمدانفدائیعلی

-رضاشمیرانفغانیگیتیدزاشیب- تهرانتهران



دزاشیب- تهرانتهران
1414علی اصغرتهرانفیوضی زرگیمحمد حامد

15-خلیلشهر ریکاظمیزهرادزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
14حسنتهرانکالئیپریسا

15خانعلیتهرانکلهرسودابهدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
14محمد هادیتهرانگلریزسمیه 

دزاشیب- تهرانتهران
15-غالم عباستهرانگودرزیلیال

14مصطفیتهرانلطیفیحسیندزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
14رضاتهرانمرادیالهام

دزاشیب- تهرانتهران
14عباس قلیهمدانمشتاقی نیکومحمد رضا

دزاشیب- تهرانتهران
-محمدتهرانممی نژادنعیمه

14علیمشهدمنتخبیناصردزاشیب- تهرانتهران

-ولی اهللازنامنتظریرضواندزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
1414محمدیزدمنشی زادهآرزو



دزاشیب- تهرانتهران
14-یحییتهرانمنصفمهرداد

دزاشیب- تهرانتهران
14سید جعفرشهرضامیر محمدیمهد السادات

دزاشیب- تهرانتهران
-جوادتهرانمینوئی فرامیر کیا

دزاشیب- تهرانتهران
-امیرتهرانمینوئی فرجواد

15عیسیتهراننعمتیعباسعلیدزاشیب- تهرانتهران

14محمد هادیتهراننورائی نژادمجیددزاشیب- تهرانتهران

14رحیمتهراننوری حسین آبادیناهیددزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
1414رحیمتهراننیازیسولماز

14اسماعیلتهراننیل چیانالهامدزاشیب- تهرانتهران

دزاشیب- تهرانتهران
-پنجعلیتهرانولی پورکبری

14احمد علیتهرانهاشمیانهمادزاشیب- تهرانتهران

1414عبداهللشمیرانیوسفیجواددزاشیب- تهرانتهران

متفرقه- تهران مرکزیتهران
-علیرضاتهرانآوجیانمریم



متفرقه- تهران مرکزیتهران
-ابوالفضلتهرانزندیمحمدمهدی

متفرقه- تهران مرکزیتهران
14سیدعلیشهریارموسویسیدمجتبی

متفرقه- تهران مرکزیتهران
-میرطالبتهرانموسویسیدامیررضا

متفرقه- تهران مرکزیتهران
-علیشهریارقاسمیمهدی

شمیراناتتهران
14دولت حسینپاکدشترضایینصیبه

شمیراناتتهران
15عبدالرسولتهرانمدرسیلیال

شمیراناتتهران
14داودتهرانعشقی فرمهرداد 

شمیراناتتهران
-شعبانعلیتهرانزارعمحبوبه 

شمیراناتتهران
14محمدتهرانقمصریعصمت

شمیراناتتهران
15سیدتقیتهرانصرفه جو سیده زهرا 

شهرریتهران
16محمدصفرریآقابیگیطیبه

شهرریتهران
15محسنتهراناسکندریمرضیه

شهرریتهران
15غالمرضاریاحمدیمریم



شهرریتهران
14نورعلیتهرانپرنیان منشمرتضی

شهرریتهران
15علیریجعفریکبری

شهرریتهران
-عباسریقلعه نوئیحسین

شهرریتهران
-خیرالهتهرانخالقیمحسن

شهرریتهران
-عباسعلیقمسلیمانیمحمدجواد

شهرریتهران
1415حمیدتهرانشرافتمندزینب

شهرریتهران
14محمدتفرشفراهانیطاهره

شهرریتهران
15علیریفخرائیشهرام

شهرریتهران
-مرادریموسیوندپروانه

شهرریتهران
-سیدجلیلریمیرآقاجانیانشیوا

شهرقدستهران
1514ابراهیمکرمانشاهابراهیمیرضا

شهرقدستهران
16فرج الهمهابادشاکریوسف

شهرقدستهران
14حسینتهرانحصیب حسین آبادیمیثم



شهرقدستهران
14علیرضادشتیجوکارآزاده

شهرقدستهران
-نقیشهریارشجاعیالهه

شهرقدستهران
-طاهرتهرانزارععادله

شهرقدستهران
151414محمدصادقبروجردذوافقاریشهرام

شهرقدستهران
15امینمشکین شهرقرارییعقوب

شهرقدستهران
14نایب علیتهرانعینیرضوان

شهرقدستهران
-حسینبروجردمعظمی گودرزیفرشته 

شهرقدستهران
-علیرضاتهراننوروزیمحبوبه

شهرقدستهران
15کرمعلیتهرانیوسفیسمانه

شهریارتهران
14تقیشهریاراحمدونداعظم

شهریارتهران
14محمدتهراناسماعیلیالهه

شهریارتهران
14عباستهرانایمانیعلی 

شهریارتهران
-ابراهیمزنجانباباپورزلیخا



شهریارتهران
14سیداصغرهمدانحسینیسیداسماعیل

شهریارتهران
15قدمعلیتهراندانشورارجمندحمید

شهریارتهران
16رجبعلیشهریاردرخشانمرضیه

شهریارتهران
1514داودتهرانزارعمهدی

شهریارتهران
14گالبعلیشهریارصفریبهمن

شهریارتهران
-محمدعلیخدابندهعباسیمحمدنریمان

شهریارتهران
15غالمرضاخلخالعلیپورپرهام

شهریارتهران
1515اسماعیلکلیبرقدسیانکاظم

شهریارتهران
--حسینسبزوارطبسیمحمود

شهریارتهران
14حسننهاوندکیانیسمیه

شهریارتهران
14محمودتهرانگودرزیحسین

شهریارتهران
14مقصودعلیتهرانگلنارپورعباس

1414حمیدتهرانمجیدی پورطاهرهشهریارتهران



15عباسعلیتهرانمرزبانجوادشهریارتهران

14حسینتهرانمرادیعلیمحمدشهریارتهران

14علی اکبرشهر رینصیریعلی اصغرشهریارتهران

-14حسینتهراننوده فراهانیحمید رضاشهریارتهران

فیروزکوهتهران
14-عجب شیرنبویسید رضا

قرچکتهران
14فریدونکرمانشاهموسی رضاییسهیل

واحد انقالبتهران
1514حسینتبریزابوسلمان رضوانیاحمد 

واحد انقالبتهران
15علی اکبرکرجاربابیلیلی 

واحد انقالبتهران
15خانباباسرپل ذهاباعتمادی فرسارا

واحد انقالبتهران
1415رحمت الهتهرانجوادیحسین

واحد انقالبتهران
1415سید جمال الدینسنندجحجازی مقدمآرزو 

واحد انقالبتهران
16غالمحسینجهرمخوش نظرهاله

واحد انقالبتهران
14مهدیتهرانمهرورزپردیس 



واحد انقالبتهران
14عبدالهبغدادهرمزیکاظم 

واحد انقالبتهران
14نقیکرمانشاهشریفی اسعدبهزاد

واحد انقالبتهران
14علی اکبراصفهانکمالی زادمائده 

واحد انقالبتهران
15سید مرتضیتهرانموسوی نیاسید محمود 

واحد انقالبتهران
-شیرحسینخرم آبادمرادیانیمهرداد 

واحد انقالبتهران
14رمضانعلیقزوینرئیسیزهرا

واحد خوشتهران
-محمد سعیدهمدانرستمیآزاده

واحد رسالتتهران
14رضاتهرانرفیعیمحمدرضا

واحد رسالتتهران
14علی اکبرزنجانکفافیعباس

واحد رسالتتهران
-یوسفخوانسارمهدی یارسیدعلی

14علیتهرانداودیسحرواحد رسالتتهران

14عباستهرانمدبریآزادهواحد رسالتتهران

واحد شرقتهران
1414علی اوسطقمرحیمیمحمدجواد

-



واحد شرقتهران
16عبدالعلیشهرریدامنینادر

واحد شرقتهران
16محمدرضاتهرانحیدروندمعصومه

واحد شرقتهران
16محمدرضاتهرانآخوندزادهحمیدرضا

واحد شرقتهران
-محمدرضاتهرانمعصوم بیگیمنصوره

واحد شرقتهران
16سیدهادیاراکموسویسیده لیال

واحد شرقتهران
15عباستهرانکریمیسعیده

واحد شرقتهران
15قدرتتهرانقاسم زادهمیالد

واحد شرقتهران
-علی تهرانسعادت نزادفاطمه

واحد شرقتهران
14اله مرادمالیرباباییحسن

واحد شرقتهران
16مرتضیتهرانبیگیشایان 

واحد شرقتهران
16عبدالعلیریدامنینادر

واحد شرقتهران
-محمد صادقتهرانرستمیعلی اکبر

واحد شرقتهران
-حسنتهرانفتاحیمرتضی



واحد شرقتهران
14حمزهتهرانقاسمیغالمرضا

واحد شرقتهران
15قدرتتهرانقاسم زادهمیالد

-علی اصغرتهرانمحمدیمنیرهواحد شرقتهران

-عباسعلیسمناننیک سرشتحسینواحد شرقتهران

-غالمحسینزرند ملکیمحمد رضاواحد شرقتهران

-نعمتبابلسرمحمدیانمهردادواحد شرقتهران

-حسینتهراننوروزیعطیهواحد شرقتهران

14خلیلخمین هاشمیزهراواحد شرقتهران

واحد غربتهران
15علیچالوسپورمحمدزهرا

واحد غربتهران
-محمدباقرتبریزجداریشهرزاد

واحد غربتهران
-حسینتهرانحاتم طهرانیسارا

واحد غربتهران
14مرتضیتهرانحاجی حسینیموژان

واحد غربتهران
15اسداهللتهراندمرچلیفاطمه 



واحد غربتهران
16حسنشمیرانسمیعیفؤاد

واحد غربتهران
14علیتهرانعیارسمیه 

واحد غربتهران
-رسولارومیهمحمدیشهین

واحد غربتهران
14محمدرضاتهرانمحمدیعلیرضا

واحد غربتهران
14سیدرضیتهرانبشیررادمرضیه

واحد غربتهران
14حسینتهرانحسنیمصطفی

واحد غربتهران
14محمدجانبابلحمزه پورعسکری

15سعیدتهرانذاکریخدیجهواحد غربتهران

16حسنشمیرانسمیعیفؤادواحد غربتهران

واحد غربتهران
15عباسعلیتهران شاهسوارسمیه

15محمدحسینتهرانشریف زادهسمیهواحد غربتهران

واحد غربتهران
-حسینتهرانشریفی زنورکاوه

15سیدمصطفیتهرانعربی زنجانیسیدسعیدواحد غربتهران



14سیدرضیتهرانعلیپورجلیسهسیدمحمودواحد غربتهران

واحد غربتهران
-عبدالهتهرانعظیمی دیزججاوید

15محمدحسینبروجردمعصومی گودرزیشکرالهواحد غربتهران

واحد غربتهران
15رحیمتهرانیوسفیمهیا

واحد قیطریهتهران
14آقامهدیقمآقایی رادامیرحسین

واحد قیطریهتهران
14محمدعلیتهرانبیدیسمانه 

واحد قیطریهتهران
14زین العابدینخویشاهندهمحمد

واحد قیطریهتهران
15مجیدتهران  غالمیمریم 

واحد قیطریهتهران
1717حسینعلیقممرادیابوالفضل

واحد قیطریهتهران
14سید عبداهللآستانه اشرفیه  نقدیسحر

واحد کارونتهران
15ناصرتهراندهنادفاطمه

ورامینتهران
-قربانعلیتهرانامیرصادقیفاطمه

ورامینتهران
14علیگرمسارتاجیکسمیرا

*



ورامینتهران
-احسانفیروزکوهرجب الریجانیحمید رضا

ورامینتهران
14قربانعلیورامینشاهسوندمحبوبه

ورامینتهران
15محمد رضاورامینشیرکوندحدیثه

ورامینتهران
15احمدورامینغالمی پورمجتبی 

ورامینتهران
14محمد حسنورامینمحمد بیگیمحمد هادی

ورامینتهران
14قربانعلیتهراننصیر خارملوسمیه 

ورامینتهران
14علیشهرریکریمی خواهمرتضی

ورامینتهران
14رمضانفیروزکوهپازوکیزکریا

بروجنچهارمحال و بختیاری
14عبدالرسولبروجناسکندر پور بروجنیامین

بروجنچهارمحال و بختیاری
-محمدصادقبروجنملک پورکاظم 

شهرکردچهارمحال و بختیاری
14-ولی اهللشهرکردابراهیمیفاطمه

شهرکردچهارمحال و بختیاری
1414مصطفیشهرکردایزدی یداهلل

شهرکردچهارمحال و بختیاری
1415غضنفرشهرکردبرزگروحید



شهرکردچهارمحال و بختیاری
-سعیدشهرکردجعفریانامیر حسین

شهرکردچهارمحال و بختیاری
-ارسالنشهرکردرئیسیهدی

شهرکردچهارمحال و بختیاری
14رستمشهرکردسلطانی نژادآرزو

شهرکردچهارمحال و بختیاری
-عزت اهللشهرکردشریفیمحمود

شهرکردچهارمحال و بختیاری
14جمالشهرکردقادریرسول

شهرکردچهارمحال و بختیاری
15آقا رحیمشهرکردکاویانیعلی

شهرکردچهارمحال و بختیاری
--دارابشهرکردموالییخدایار

شهرکردچهارمحال و بختیاری
16امید علیفارسانیوسفی چوئینیسجاد

فارسانچهارمحال و بختیاری
-14لهراسبفارسانایزدپورفاطمه

فارسانچهارمحال و بختیاری
15موسیفارسانرحیمیخدیجه

فارسانچهارمحال و بختیاری
-15عبدالحسینفارسانخسرویابراهیم

فارسانچهارمحال و بختیاری
14چراغعلیفارساننجفیفاطمه

بشرویهخراسان جنوبی
-محمدرضاتربت حیدریهحسن زادهنسرین



فردوسخراسان جنوبی
-سیداحمدفردوسهاشمی نژاداکرم السادات

قاینخراسان جنوبی
15محمدعلیقایناتغالمیپریسا

قاینخراسان جنوبی
-نصیرقایناتمحمدیعلی

قاینخراسان جنوبی
14غالمرضاقایناتمرتضی پورحمید

بردسکنخراسان رضوی
-جوادبردسکنعباسیانمهدی

تایبادخراسان رضوی
1415غالمحسینتایباداحمدپرستایوب

تربت جامخراسان رضوی
15عبداهللجامجامی االحمدیکریم 

تربت جامخراسان رضوی
17محسنجامدرستکاراحسان 

14کمالجامحسن زادهحسنتربت جامخراسان رضوی

14محسنجامدرستکاراحسانتربت جامخراسان رضوی

تربت حیدریهخراسان رضوی
15ابراهیمتربت حیدریهعقیقیزهرا

درگزخراسان رضوی
-نیازعلیدرگزنیازینازنین

سبزوارخراسان رضوی
15نصراله مشهد اژدری کیارش 

-



سبزوارخراسان رضوی
14علی سبزوار ایزدیان جواد 

سبزوارخراسان رضوی
17نوروز علی نیشابور بابایی مصطفی 

سبزوارخراسان رضوی
1515حسن سبزوار بازقندی کاظم 

سبزوارخراسان رضوی
14محمد سبزوار برادران حسام الدین 

سبزوارخراسان رضوی
14غالمعلی جوین بهلول محمد رضا 

سبزوارخراسان رضوی
-یحییسبزوار تابش یعقوب 

سبزوارخراسان رضوی
-فرامرزسبزوار ترشیذی سولماز 

سبزوارخراسان رضوی
-سید حسن جغتای خاتم پور فاطمه سادات 

سبزوارخراسان رضوی
-مراد سبزوار دیواندری سروناز 

سبزوارخراسان رضوی
--رمضانعلی میامی راه چمنی زهرا 

سبزوارخراسان رضوی
15عباس سبزوار زرقانی ملیحه 

سبزوارخراسان رضوی
15حسن فردوس ستوده امین 

سبزوارخراسان رضوی
15مجید سبزوار سدیری رضا 



سبزوارخراسان رضوی
15ابراهیم سبزوار سید آبادی عاطفه 

سبزوارخراسان رضوی
-علی مشهد شیرین فر کیانا 

14رحیم سبزوار صانعی باغانیمعصومهسبزوارخراسان رضوی

15حسن سبزوار صائبی رادسعیدسبزوارخراسان رضوی

15علی تهران طاهریمریمسبزوارخراسان رضوی

-سهراب سبزوار کریمیسهیلسبزوارخراسان رضوی

14رشید سرپل ذهاب طیمزیفرشتهسبزوارخراسان رضوی

14عین اله سبزوار مکارمپروینسبزوارخراسان رضوی

-سید حسن سبزوار محمد یانشایستهسبزوارخراسان رضوی

-رجبعلی سبزوار ملک آرامحمد رضاسبزوارخراسان رضوی

-غالمرضا سبزوار مظفرآبادیمصطفیسبزوارخراسان رضوی

15نصراله تهران نصراله پورحمید رضاسبزوارخراسان رضوی

15-عبدالفتاح  تایباد 2حنظریحسینسبزوارخراسان رضوی



سرخسخراسان رضوی
14رمضانسرخسبخشی زاییسمیه

سرخسخراسان رضوی
14علی اصغرسرخسعرب خزاییمعصومه 

سرخسخراسان رضوی
14مجیدشیروانیوسفیانالناز

فریمانخراسان رضوی
-غالمحسینگنابادا حمدیحمیده

فریمانخراسان رضوی
14حسینفریمانصوفیمهدی 

فریمانخراسان رضوی
15محمدفریمانفتاح زادهغالمرضا

فریمانخراسان رضوی
14حمزهفریمانفرح بخش فریمانیاکرم

فریمانخراسان رضوی
14محمد نبیمشهدمحمد حسن زادهملیحه

قوچانخراسان رضوی
-غالمرضاقوچانتوحیدیعلی

قوچانخراسان رضوی
14محمدحسنقوچانحسن زادهامیررضا

قوچانخراسان رضوی
-مهدادقوچانعرب نژادمریم

قوچانخراسان رضوی
15حبیبدرگزنوروزیاندانیال

کاشمرخراسان رضوی
14محمدکاشمرموالییمیالد



کاشمرخراسان رضوی
14محمدتربت حیدریهشیخیمحمود

کاشمرخراسان رضوی
15غالمرضاکاشمربهرامی فرمریم

کاشمرخراسان رضوی
14مسلمکاشمرقربان نیاآناهیتا

کاشمرخراسان رضوی
-محمدکاشمرمرادیانمحمدرضا

کاشمرخراسان رضوی
-علیرضاتهرانکوهزادمائده

کاشمرخراسان رضوی
14مرادعلیخلیل آبادآرمیونابراهیم

کاشمرخراسان رضوی
14جان محمدکاشمرصاحبیابوالفضل 

کاشمرخراسان رضوی
14حسینکاشمرتوفیقیحسن

گنابادخراسان رضوی
15محمدعلیگنابادزمانی بیدختیمهدی

گنابادخراسان رضوی
16محمدگنابادشمسی مقدمحسن

گنابادخراسان رضوی
-علیرضاگنابادمختاریابوالفضل

مشهدخراسان رضوی
14عباسعلیمشهداکبری عبدل آبادیسعید

مشهدخراسان رضوی
1417علیرضامشهداحدی اخالقیایمان



مشهدخراسان رضوی
15مجیدمشهداحسانی دولتیامیررضا

مشهدخراسان رضوی
17عبدالعلیمشهداحمدیایمان

مشهدخراسان رضوی
14رسولمشهداصفهانیالهه

مشهدخراسان رضوی
-علی اصغراهوازافسرطاهره

مشهدخراسان رضوی
14محمدتربتافشاریاحمدرضا 

مشهدخراسان رضوی
16علی محمدمشهداکبریمحسن

مشهدخراسان رضوی
1414سیدمحسنمشهدامیدخداسید انسیه

مشهدخراسان رضوی
14اصغرمشهدامین التجاریتکتم

مشهدخراسان رضوی
14محمدابراهیمچنارانایزدیجواد

مشهدخراسان رضوی
15برات محمدمشهدبادلومجتبی

مشهدخراسان رضوی
14ذکراهللقائم شهرباغبانی جویباریرقیه

مشهدخراسان رضوی
-حمیدرضامشهدبرومندامیرعلی

مشهدخراسان رضوی
-قاسممشهدبندارگجوانامیرحسین



مشهدخراسان رضوی
14مرادعلیتهرانبیگلرابوالفضل 

مشهدخراسان رضوی
14روح االمینسبزوارپارسابهروز

مشهدخراسان رضوی
15مهرعلیمشهدپورصادقیزهرا

مشهدخراسان رضوی
-علی اصغرمشهدتشکریالهه

مشهدخراسان رضوی
14شبانعلیمشهدجاوید ذعنیانمحبوبه

مشهدخراسان رضوی
15حسینمشهدجعفری ربابیمریم

مشهدخراسان رضوی
14جمشیدمشهدچمنی اصغریتکتم

مشهدخراسان رضوی
-علیمشهدحامداکبری طوسیالهام

مشهدخراسان رضوی
-محمدابراهیمبجنوردحسین چیمسعود

مشهدخراسان رضوی
-ماشاالهمشهدحسین زادهزینت

مشهدخراسان رضوی
-محمدرضامشهدحسینیزهره

مشهدخراسان رضوی
15محمدصادقبروجنحسینیسید کمال

مشهدخراسان رضوی
14احمدمشهدحسینی ابریشمیسید جالل



مشهدخراسان رضوی
14عباسعلیمشهدحکیمی طوسیانسیه

مشهدخراسان رضوی
-حسینمشهدخسروگردیمنیره

مشهدخراسان رضوی
15علی اکبرمشهددادوندعالیه

مشهدخراسان رضوی
-احمدخرمشهردرودینسرین

مشهدخراسان رضوی
14محمدرضامشهدتوکلی رادتهمینه

مشهدخراسان رضوی
-علیمشهددهقان حسین آبادیمسعود

مشهدخراسان رضوی
14ذبیح اهللمشهدذاکریانبتول

مشهدخراسان رضوی
1415غالمرضافریمانرجب زاده مطلقحسن

مشهدخراسان رضوی
14سیدحسینمشهدرضاییسعیده سادات

مشهدخراسان رضوی
-امیررضامشهدرضایی شهریاریعلیرضا

مشهدخراسان رضوی
15محمدجوادتربترضویغالمرضا

مشهدخراسان رضوی
-مرتضیمشهدریاحیافسانه

مشهدخراسان رضوی
14محمداسماعیلمشهدزارع هراتیمهناز



مشهدخراسان رضوی
-محمدمشهدزرندیسمیه

مشهدخراسان رضوی
14مجیدمشهدزیبدیفاطمه

مشهدخراسان رضوی
14محمدمشهدساعدیغالمرضا

مشهدخراسان رضوی
-محمدمشهدساالری اولامیررضا

مشهدخراسان رضوی
-مصطفیمشهدساالری اولسهیل 

مشهدخراسان رضوی
15حمیدرضامشهدسرگلزاییشیما

مشهدخراسان رضوی
14علینیشابورسعیدانمینا

مشهدخراسان رضوی
15علی بخشمشهدسلطانیهاجر

مشهدخراسان رضوی
14محمدمشهدشکری نائیامیر

مشهدخراسان رضوی
14نعمت الهمشهدشافعیعطیه 

مشهدخراسان رضوی
1414محمودمشهدشعاعیفاطمه 

مشهدخراسان رضوی
15محمدرضافریمان شهابی زاده حسین

مشهدخراسان رضوی
-محمد بهزادمشهدصادقی الهه 



مشهدخراسان رضوی
15صفرمشهدصادقیانملیحه 

مشهدخراسان رضوی
1515محمدمشهدصارم بافنده مهرداد

مشهدخراسان رضوی
14حسین مشهدضیافتی صدیق نیره

مشهدخراسان رضوی
15حسنسبزوارطلعتیانمریم

مشهدخراسان رضوی
--غالمرضامشهدعاکفی فرهادی

مشهدخراسان رضوی
-فضل اهللمشهدعابدیمجتبی

مشهدخراسان رضوی
-اسماعیلمشهدعبدی خیبریعصمت

مشهدخراسان رضوی
1414علیرضامشهدعظیمیاحمدرضا

مشهدخراسان رضوی
1414علیرضامشهدعوض زادهصفا

مشهدخراسان رضوی
14ابراهیممشهدغیاثیبی بی اقدس

مشهدخراسان رضوی
14محمدحسینمشهدفخرعالمیبشری

مشهدخراسان رضوی
-حسینشمیرانفروزانمرضیه

مشهدخراسان رضوی
14نورمحمدمشهدفهیمی حصاریطاهره



مشهدخراسان رضوی
--غالمعلیمشهدفهیمی دانامهال

مشهدخراسان رضوی
1415عباسشیروانقوی دلعبدهلل

مشهدخراسان رضوی
1414قاسممشهدکریمیسارا

مشهدخراسان رضوی
15محمدتقیمشهدکسرایی فرجواد

مشهدخراسان رضوی
14علیگنابادکوکبی سقیمحمد

مشهدخراسان رضوی
14سعیدمشهدالله زارییاسمن 

مشهدخراسان رضوی
14ابراهیممشهدمجیدیان عیدگاهیشوکت

مشهدخراسان رضوی
16احمدقزوینمحمدزادهعادله

مشهدخراسان رضوی
1514محسنمشهدمحمدنژادعلی

مشهدخراسان رضوی
14بهزادمشهدمحمدیسمانه

مشهدخراسان رضوی
-عباستهرانمحمدیان خراسانیالهام

مشهدخراسان رضوی
14مجیدمشهدمرادیغزل

مشهدخراسان رضوی
-براتعلیمشهدمردانی ابدال آبادینسرین



مشهدخراسان رضوی
14غالمعلیتهرانمرشدلوبهروز

مشهدخراسان رضوی
-1514محمدمشهدمشهدی خوش خوحمید

مشهدخراسان رضوی
-محمدمشهدمالسیمعصومه 

مشهدخراسان رضوی
14محمدعلیمشهدمالئکهتکتم

مشهدخراسان رضوی
16محمدابراهیمفردوسمیرزاییاصغر

مشهدخراسان رضوی
14جوادکاشمرنبویالهام

مشهدخراسان رضوی
14محمدمشهدنجیب برقیزهره

مشهدخراسان رضوی
-کاظمیزدنیکخواهایمانه

مشهدخراسان رضوی
15اصغرمشهدوفیدحنفیمارال

مشهدخراسان رضوی
-حسناهوازهوشیارافسون

مشهدخراسان رضوی
1414محمدمشهدیساولمهدی

مشهدخراسان رضوی
14رمضاناصفهانیعقوبی شیرانیمهری

مشهدخراسان رضوی
1414حسنمشهدیوسفیثمانه



مه والتخراسان رضوی
14مهدیتربت حیدرریهمستکملیمحمد

مه والتخراسان رضوی
14سیدعلیحسینیسیدمهدی

مه والتخراسان رضوی
-سیدمهدیمشهدحسینیسیدمحسن

مه والتخراسان رضوی
14اسماعیلتربت حیدرریهزارعاحمد

مه والتخراسان رضوی
14غالمرضافیض آبادداورعلی اصغر

نیشابورخراسان رضوی
1414محمدجواد نیشابور اسالمی مریم 

نیشابورخراسان رضوی
1715ولی الهمشهداسعدی رضا 

نیشابورخراسان رضوی
1414حسنورامینتاجیک احسان

نیشابورخراسان رضوی
1414سیدعلینیشابور حسینی سید یاسر

نیشابورخراسان رضوی
16احمدنیشابور زمانیروح اله

نیشابورخراسان رضوی
14مهدی نیشابور سلیمانی زینب 

نیشابورخراسان رضوی
15عبداهللنیشابور سیدموسوی زهرا

نیشابورخراسان رضوی
14حسین نیشابور صلواتی زهرا 



نیشابورخراسان رضوی
15غالمرضا نیشابور غلیچی نیشابوری زهرا 

نیشابورخراسان رضوی
1415عبداهلل رامسر غنوی چاکانی فرشته 

نیشابورخراسان رضوی
-محمدعلی مشهدفروغیجواد

نیشابورخراسان رضوی
1415محسن نیشابور لطفی ابوالفضل

نیشابورخراسان رضوی
141514غالمحسین نیشابور نیرآبادی محمد

نیشابورخراسان رضوی
14علی اصغر کرجنیرآبادی حسین 

نیشابورخراسان رضوی
-ایوبنیشابور یعقوبی زهرا 

بجنوردخراسان شمالی
14ابراهیمبجنوردپاکدینمعصومه

بجنوردخراسان شمالی
--حسنبجنوردحجازیصدیقه

بجنوردخراسان شمالی
14حسنبجنوردرسالتیشهره

بجنوردخراسان شمالی
14حمیدرضابجنوردصفریزهره

بجنوردخراسان شمالی
1514احمدبجنوردفیرزبخترامین 

بجنوردخراسان شمالی
151614محمدحسنبجنوردکالبییونس



فاروجخراسان شمالی
14علی اصغرقوچانرمضانزادهحسین

فاروجخراسان شمالی
-حیدرعلیقوچانزارعی لطفعلیکبری

فاروجخراسان شمالی
14علی اصغرمشهدشهریسمانه

فاروجخراسان شمالی
14مهدیقوچانصیامیحسن

بیرجندخراسان جنوبی
--رمضاندرمیانخورشیدیمحمد

بیرجندخراسان جنوبی
-غالمرضابیرجنددالکهسکینه

بیرجندخراسان جنوبی
-عبدالهبیرجندخزاییمهدی

آبادانخوزستان
1614حاتمبوشهربغالنیجهاد

آبادانخوزستان
14غالم عباسآبادانذاکریمحمدرضا

آبادانخوزستان
-سعیدآبادانحمزه پورعلویمحمدرضا

آبادانخوزستان
-رحیمآبادانشعیبیمرتضی

آبادانخوزستان
14موسیاصفهانمحسن پورخدیجه

آبادانخوزستان
16عیسیآبادانمردانیسارا



آغاجاریخوزستان
15سیدآقابهبهانپناهی نژادسید رضا

آغاجاریخوزستان
16صمدآباداندریسمهدی 

آغاجاریخوزستان
-عباسبهبهانرئیسی نژادحامد

آغاجاریخوزستان
14نصیربهبهانقشقاییایمان

امیدیهخوزستان
-15عبدالحسینکرمانعبداله زادهمحمود

اندیمشکخوزستان
15محمدامیراندیمشکبیطارزادهفاطمه

اندیمشکخوزستان
-فریدوندزفولبرگ گلکوثر

اندیمشکخوزستان
14صفرعلیدزفولخشروانیمحمدحسین

اندیمشکخوزستان
14حق علیاندیمشکرحمتیان فردعباس 

اندیمشکخوزستان
15فریدوناندیمشکرحمانیزینب 

اندیمشکخوزستان
-سعیداندیمشکصالح فرراضیه

اندیمشکخوزستان
15باقراندیمشکصاحب کمالمهدی 

اندیمشکخوزستان
14کریماندیمشکعارف نیاعلیرضا



اندیمشکخوزستان
-علیرضااندیمشکفلوانمحمد

اندیمشکخوزستان
16علی عباساندیمشکقاسمیعلی

اندیمشکخوزستان
-میرزاآبادانکیارشمصطفی

اندیمشکخوزستان
14عیدیاندیمشکمیریاحمد 

اندیمشکخوزستان
14عبدالحسیناندیمشکناصری نیامهتاب

اهوازخوزستان
-محسنممسجد سلیمانگماریمعصومه

اهوازخوزستان
1415عزیزالیگودرزمنقبتیمنصوره

اهوازخوزستان
14عبد الحسیناهوازتبرک پورمینا

اهوازخوزستان
15-حسینآبادانحاتمی نژادنرگس

اهوازخوزستان
15عبد الکریمامیدیهادهمیرویا

اهوازخوزستان
-عبد الحسینمسجد سلیمانحاجتیزینب

اهوازخوزستان
--ماشا الهاهوازثابت قدمنجمه

اهوازخوزستان
--صبر علیاهوازاژدریزهرا



اهوازخوزستان
15مندنیرامهرمزبهمنیاعظم

اهوازخوزستان
15حسیناهوازمعافینسرین

اهوازخوزستان
15-مجیداهوازنوروزیسوده

اهوازخوزستان
--سید عبداهوازموالییناهید السادات

اهوازخوزستان
1615فیروزآبادانسیففرید

اهوازخوزستان
16کریمایذهبرومندمرتضی

اهوازخوزستان
1414داووداهوازداوودی خواهرحمن

اهوازخوزستان
15محمداهوازهماییشهریار

1415مهدیاهوازسواریماجداهوازخوزستان

15حمیداهوازنوریستارهاهوازخوزستان

-عبدالحمیددزفولدهندهندااهوازخوزستان

-عاشوراهوازسخراویزینباهوازخوزستان

14عباساهوازکردانیلیالاهوازخوزستان



-عزیزاهوازبیاتفاطمهاهوازخوزستان

14عبدالحسناهوازنژاد مقدمایماناهوازخوزستان

-محمدمسجدسلیمانعزیزیسولمازاهوازخوزستان

-محمدمسجدسلیمانعزیزیسمیرااهوازخوزستان

16احمداهوازدریسحیدراهوازخوزستان

14سعیداهوازصفی خانیافشیناهوازخوزستان

16فریحاهوازدلفیعباساهوازخوزستان

اهوازخوزستان
15خسروبروجنقارابیگیسعید

15عبوداهوازباوی زادهعبداهللاهوازخوزستان

14شعباناهوازحمادیعالاهوازخوزستان

-14حمزهخرمشهربنی کعبفاطمهاهوازخوزستان

اهوازخوزستان
14رجبعلیاهوازصالح جوعلیرضا

اهوازخوزستان
14علیرضااهوازهادی زادهنرگس



ایذهخوزستان
16معطلیایذهاحمدیمریم

ایذهخوزستان
1614شامحمدباغملکخواجویگلی

14محمدایذهارزن یرزینرضاایذهخوزستان

باغملکخوزستان
15ایرجباغملکبهمنیفریده

بندرامام خمینیخوزستان
15غالمحسینعباس زادهبابک

بندر ماهشهرخوزستان
15--فیاضیالهام

بندر ماهشهرخوزستان
15--منصوریمرضیه

بندر ماهشهرخوزستان
15عبدالصمدماهشهرقنواتیفاطمه

بندر ماهشهرخوزستان
15لطیفساریفکاریسعاد

بندر ماهشهرخوزستان
14سیدضیاءماهشهرطباطباییالهام سادات

بهبهانخوزستان
14ناصرآبادان ارجمندی نیلوفر

بهبهانخوزستان
15محمد ابراهیمبهبهاناسدیفاطمه   

بهبهانخوزستان
14نظربهبهان اصل تقی پورفاطمه      



بهبهانخوزستان
15اقبالبهبهان آذریشبنم        

بهبهانخوزستان
15رحیمبهبهان  آرمیونغالمرضا           

بهبهانخوزستان
-محمداسمایلبهبهان  برکت رضائیمهسا          

بهبهانخوزستان
15محمد سیدبهبهانتنورهغالمحسین        

بهبهانخوزستان
14سهراببهبهانچابکروفاطمه             

بهبهانخوزستان
-محمدجوادبهبهان خاشعیمینا     

بهبهانخوزستان
14ابراهیمبهبهان دواریمریم          

بهبهانخوزستان
14محمد جعفربهبهانرمضانیانفروغ        

بهبهانخوزستان
15کرم الهبهبهانژاله دهدشتعذرا       

بهبهانخوزستان
15کرم الهبهبهان  ژاله دهدشتاعظم       

بهبهانخوزستان
17مصطفیبهبهان  علیپورمرجان       

بهبهانخوزستان
15حسینبهبهانغفوریمرضیه            

بهبهانخوزستان
-15نعمت الهبهبهان قنواتیفرشته      



بهبهانخوزستان
16حسینبهبهان  محسن نسبرضوان        

بهبهانخوزستان
15محمدبهبهان محمودی نیاحدیث     

بهبهانخوزستان
15حسینبهبهانمرادیانغزل      

بهبهانخوزستان
15عبدیبهبهان  مکروممینا      

خرمشهرخوزستان
15آقا جانشیروان چرداولجلیلیانصادق

خرمشهرخوزستان
14خلیفهآبادانمزارعمسعود

دزفولخوزستان
14غالمعلیدزفولارشم فرزانه 

دزفولخوزستان
-هرمزدزفولزلقیافسانه

دزفولخوزستان
--اسحقدزفولسرو جهانی زاده فرخ 

دزفولخوزستان
14حسندزفولشفیعی مهرشهرزاد

دزفولخوزستان
-مجحسندزفولصمدیالهام

دزفولخوزستان
14علی تهرانعبدی زهره 

دزفولخوزستان
15عبدالعلی دزفولکالنتریانلیال 



دزفولخوزستان
1514عزیزاله اسالم اباد غربنادریشکوفه

دزفولخوزستان
161514غالمعلیدزفولآسودهحمید 

دزفولخوزستان
14غالمحسیندزفولسلمانی داود 

دزفولخوزستان
14هرمزدزفولشایگان رادمحمد 

دزفولخوزستان
18حسین دزفولغالمحسین شاه آبادی روح اهلل 

دزفولخوزستان
-محموددزفولماپارعلی 

دزفولخوزستان
-موسی دزفولیرمو شمس آبادیاحمد رضا

رامهرمزخوزستان
15محمدکاظمکهگیلویهاولیاراضیه

رامهرمزخوزستان
-هدایتالهرامهرمزشریفیگلناز

سوسنگردخوزستان
1415علیسوسنگردسلیمانی طرفیابراهیم

سوسنگردخوزستان
15عباسسوسنگرد  سواریحکیم

شوشخوزستان
-سعدشوشجعفری پورامیر عباس 

شوشترخوزستان
15ناصراهوازبهزادیمریم

*



شوشترخوزستان
15همتشوشترحسنکیمریم

شوشترخوزستان
16کورشاردلظفریانسمیه 

شوشترخوزستان
15عیسیشوشترفرجینازنین

شوشترخوزستان
151416عبدالرحیماهوازفرج شوشتریعاطفه 

شوشترخوزستان
1515مهدیشوشترکریمی فردصدیقه

شوشترخوزستان
-حمیداهوازکوره چینیاس

شوشترخوزستان
16علی محمدشوشترگودرزیفاطمه

شوشترخوزستان
15محمدعلیشوشترنوروزیزهرا

شوشترخوزستان
1515محمد رضاشوشترهدایت شوشتریمینا

شوشترخوزستان
14جوادشهرکردیخچالی دهکردیطاهره

گتوندخوزستان
171614منوچهرشوشتررضاییحجت

گتوندخوزستان
15-بخشیشوشتراحمدیحسین

اللیخوزستان
-مندنیمسجدسلیمانسلیمانی بابادیمجتبی



مسجدسلیمانخوزستان
--اسماعیلمسجد سلیمانافشاریارسالن

مسجدسلیمانخوزستان
-مرتضیمسجد سلیمانالبرزیمجتبی

مسجدسلیمانخوزستان
---امیرمسجد سلیمانجاهدمنشپریا

مسجدسلیمانخوزستان
--امامقلیمسجد سلیمانجنجالیعلی 

مسجدسلیمانخوزستان
---حسینقایم شهرحاجی تبار فیروز جاهیناصر 

مسجدسلیمانخوزستان
--عباساهوازحسین زادهلیدا

مسجدسلیمانخوزستان
-نوربخشمسجد سلیمانخدادادیان طاغونکنگار

مسجدسلیمانخوزستان
--هوشتگمسجد سلیمانعزیز نژاداکرم

مسجدسلیمانخوزستان
-1414محمدمسجد سلیمانمالکی نژادامین

مسجدسلیمانخوزستان
--نصرالهمسجد سلیمانمحمدیفاطمه

مسجدسلیمانخوزستان
-15محمد رضامسجد سلیمانهاشم پورسید نوراله

ابهرزنجان
15غفارابهرابوذریفاطمه

ابهرزنجان
-محمودابهرواعظیحسن

*



خدابندهزنجان
1414سیدرحمت الهخدابندهحسینیسیدعلی

خدابندهزنجان
14سیدعطوفخدابندهموسویسیدمحمد

خدابندهزنجان
-یوسفعلیخدابندهسعیدییاسر

خرم درهزنجان
14علیابهراکبریفائضه

خرم درهزنجان
14ارشدخرم درهترکمنابوالفضل 

خرم درهزنجان
-جاللابهرموسویسید امیر رضا

زنجانزنجان
-حیدرزنجاناسدیمحمدتقی

زنجانزنجان
171514منصورکنگاورتاجدینیهوشمند

زنجانزنجان
-رضازنجانحسنیداود

زنجانزنجان
16بیوکزنجاندانشوربهمن

زنجانزنجان
1616حسنزنجانعسگربندلوفرید

زنجانزنجان
15شجاع الدینزنجاننصیریاکبر 

زنجانزنجان
15کتابعلیزنجانمحمدیرضا



زنجانزنجان
15ابراهیمزنجانمحمدیمیالد

ماه نشانزنجان
-عبدالحسینماه نشانبهمن وند فرداسداله

ماه نشانزنجان
15سید صمدزنجانموسویسید سعید

دامغانسمنان
14جعفردامغانخلیلی نژادمریم

دامغانسمنان
14ولی الهدامغانساالریان زادهناهید

دامغانسمنان
16حسینعلیدامغانکردیمحمد

سمنانسمنان
-ابراهیمسمناناخالقیحسن 

سمنانسمنان
14محمدباقرسمناناعوانیمحمود

سمنانسمنان
-عباسعلیسمنانحمزهحسن 

سمنانسمنان
14سید جوادسمنانخاتمیسید مصطفی

سمنانسمنان
14محمودسمناندوستمحمدیمهدی

سمنانسمنان
14اصغرسمنانرحمانیامیرحسین

سمنانسمنان
15ابراهیمسمنانا حسانیریحانه



سمنانسمنان
16عباسعلیسمنانجمال سمنانینفیسه

سمنانسمنان
-غالمعلیمهدیشهردربندیشهربانو

سمنانسمنان
15محمدعلیسمنانرضاکاظمیناعمه

سمنانسمنان
-ابوالفضلدامغانشاه مرتضیسیده مریم

سمنانسمنان
-مهدیسمنانصندوقدارمریم

سمنانسمنان
15ابوالقاسمساریکواکبیانزهرا

سمنانسمنان
-...مسیح اسمناننورپورمنصوره

شاهرودسمنان
14...رحمت ا افشارپروین

شاهرودسمنان
-علیخورشیدیامیرحسین

شاهرودسمنان
16-حسین دستورانیحسن

شاهرودسمنان
-علی اکبر رنجبرنگار

شاهرودسمنان
-محمد علی شیخیمهری

شاهرودسمنان
1516محمد رضا صادقیمحمد



شاهرودسمنان
15محمد رضا ضرغامیمریم

شاهرودسمنان
-نورعلیمنصوریانفاطمه 

شاهرودسمنان
15غالمحسینشاهرودعامریانمحمدتقی

گرمسارسمنان
-آقابراردماونداسفنجانیساره

یونستهراندرکیفهیمهسوئدسوئد
--

حسنتهرانکاشی زادهفرانکسوئدسوئد
1514

حبیب الهدزفولامانیپیامسوئدسوئد
14

ناصرسنندجاختریکاوسسوئدسوئد
15

زابلسیستان و بلوچستان
-علی اکبرزابلمالئی زاهدحامد

زابلسیستان و بلوچستان
14-محمدرضازابلگمرکیصابره

زابلسیستان و بلوچستان
-علیزابلسرحدیفرخنده

زابلسیستان و بلوچستان
14رمضانزابلحمزه ایمصطفی

زاهدانسیستان و بلوچستان
1515ولیزاهدانپورکیخاییمحمد رضا



زاهدانسیستان و بلوچستان
1716رضازاهدانمعافیاحسان

زاهدانسیستان و بلوچستان
1616عباسزاهدانمیرعزیزاهلل

سراوانسیستان و بلوچستان
14دادالرحمنسراوانحسین برثریا

بندرکنارکسیستان و بلوچستان
14نوراهللگنبدزائرحسین 

آبادهفارس
-محمدبواناترضاییملیحه

ارسنجانفارس
-قنبرمرودشتآرامیان نیازهرا

ارسنجانفارس
-مهدیارسنجانحسن شاهیثنا

ارسنجانفارس
-ایازارسنجانمحمدیامید

ارسنجانفارس
15اکرمارسنجانیارمحمودیعلی

استهبانفارس
-حسیناستهبانباقریزهرا

استهبانفارس
14فرجاستهبانبهارلواسما

استهبانفارس
14اسد الهاستهبانپورتقیزینب

استهبانفارس
-میزا اسد الهشیرازحقایقیابوالفضل

*

*

*

*



استهبانفارس
14سید محمد علیاستهبانحقیرالساداتنرگس

استهبانفارس
14قاسماستهبانخوش نیتمریم

استهبانفارس
17خلیلاستهبانقوامیسمیه

استهبانفارس
15حسین علیاستهبانکیانی مقدمنجمه

استهبانفارس
14محمد خلیلاستهبانمهدوی آزادالهام

اوزفارس
-پسندسراوان2حپیرزهیجاسم

اوزفارس
14عبدالرحمنالرستانخضریآرزو

اوزفارس
-مصطفیاوزرضاییفاطمه

اوزفارس
15احمداوزصالحیالهام

اوزفارس
14غالمرضاالرستان2حعباسیآذر

اوزفارس
15محمد حسنالرستانمحمدیحفصه

پاسارگادفارس
-باشیسعادت شهرباشیمسعود

پاسارگادفارس
-محمدمرودشترضاییمحسن

*

*

*

*

*



پاسارگادفارس
-غالمرضانیریزمتقی پیشهابوذر

جهرمفارس
-لطیفجهرممصلی نژادمژده

جهرمفارس
14ایرج خفرافراسیابی جعفر

جهرمفارس
15محمدحسین جهرم رواییفاطمه

جهرمفارس
14هوشنگجهرم یوسفینفیسه 

حرمبیدفارس
14منوچهرخرمبیدبهمنیمعصومه

خنجفارس
-عبدالجبارالرستاندانیالیمهناز 

خنجفارس
14محمدنورالرستانزمانیفهیمه 

خنجفارس
14عبدالهالرستانقربانییوسف 

خنجفارس
14محمد تقیفیروزآبادمحمدیابراهیم 

دارابفارس
14محمدرضاداراباسماعیلیعلی

دارابفارس
16منوچهردارابپارسانژادحجت اله

رستمفارس
16عبدالرحمانممسنیحسینیمریم

*



رستمفارس
1516شربت علیجهرمصفریمصطفی

رستمفارس
15نصرالهممسنیطالبیحبیب اله

رستمفارس
14امراهلل ممسنیغضنفری فردذبیح اله

سپیدانفارس
--خدارحمگناوهاسکندری زادهعباس

سپیدانفارس
--حسینسپیدان  گلناریسارا

سپیدانفارس
--موسیکازرونصلحدوستمحمد

سپیدانفارس
--بختیارسپیدانعباسی لیال

سپیدانفارس
1414ولیسپیدانملک نصبسمیه

سپیدانفارس
--جمالسپیدانملک نصبهاجر

سروستانفارس
14مهدیشیرازستودهمنصوره

سروستانفارس
1514مسعودشیرازسلطانی سروستانیمحمد هادی

سروستانفارس
--سهرابسروستانشبان سروستانیراحله

14منصورشیرازابراهیمیفریباشیرازفارس



-عبدالرسولبوشهراسلولی خواهنرجسشیرازفارس

14حسینآبادانبامنیریسحرشیرازفارس

-خدارضاشیرازبانشیخدیجهشیرازفارس

14محمدرضاشیرازباهنربنفشهشیرازفارس

15محمودشیرازبرومندانعاطفهشیرازفارس

--احمدشیرازبهاریمژدهشیرازفارس

1417نعمت الهکویتبهشتی نیاسعیدهشیرازفارس

-مهردادکازرونپانیسمیراشیرازفارس

15کرامتفساپروینفاطمهشیرازفارس

14ابراهیماستهبانپورسعیدزهراشیرازفارس

-عبداهللشیرازپیرانپگاهشیرازفارس

14محمد رضاشیرازتاجداریراضیهشیرازفارس

15نوازالهشیرازتوحیدی مطلقپریساشیرازفارس



14ابراهیمشیرازجمشیدیان تهرانیمرجانشیرازفارس

14اصغرشیرازخسروزادهاللهشیرازفارس

14حسینبوشهرخلیلیساراشیرازفارس

14-علی ضامنشیرازدهقانسمیهشیرازفارس

-احسانشیرازدهقان بانیانیزینبشیرازفارس

-اکبربوشهررضاییحمیدهشیرازفارس

-علی اصغرکازرونرضایینسترنشیرازفارس

14غالمعباسشیرازروستاییمعصومهشیرازفارس

-قدرت اهللکویتزارعیساراشیرازفارس

14ابراهیمشیراززراعت پیشهمهساشیرازفارس

15کریمخرمشهرزراعت کاریمهرنوششیرازفارس

15عبدالرسولشیراززمانیانشیواشیرازفارس

14خسروشیراززهرایی پورفهیمهشیرازفارس



--خانعلیایذهساسانمحترمشیرازفارس

15سید خدابخششیرازسحرخیزمریمشیرازفارس

-اسدقلیشیرازشجاعی شیریکبریشیرازفارس

14علیرضاشیرازشیرزادصدیقهشیرازفارس

14عبدالرحمنشیرازصدقیالنازشیرازفارس

-بهروزکوارظریفیانآمنهشیرازفارس

-بهروزشیرازظریفیانزهراشیرازفارس

-محمد کاظمتهرانعزیزیفاطمهشیرازفارس

-محمدتقیشیرازعطاردحقیقیزهراشیرازفارس

14الیاسشیرازعلیزادهسمانهشیرازفارس

14محمودشیرازفتحمعصومهشیرازفارس

1415مرتضیشیرازفراستآرزوشیرازفارس

-احمدشیرازفروغ بخشمریمشیرازفارس



14محمدجوادشیرازقرائتسودابهشیرازفارس

14نصرالهشیرازکریمیزهراشیرازفارس

-اسدالهشیرازکالنتریفرزانهشیرازفارس

15مهرانشیرازکوهبرمرجانشیرازفارس

16غالمرضاشیرازلشکریبنفشهشیرازفارس

-جاللشیرازمختارزادگانمریمشیرازفارس

-نصرالهشیرازمختاریصدیقهشیرازفارس

15عبالرحمانکازرونمصطفاییسمیهشیرازفارس

1615سیدعبدالمطلبسپیدانموسویسیده زهراشیرازفارس

-کهندلفیروز آبادنجفیساراشیرازفارس

14قربانعلیفیروزآبادنعمتیزهراشیرازفارس

-محمدتهراننکوییمریمشیرازفارس

-نصرالهشیرازنوروز علیزادهمعصومهشیرازفارس



-فتح الهتهراننوروزطجریسمیهشیرازفارس

1614حسنشیرازنیلویی فرنرجسشیرازفارس

15محمدصادقممسنیاحمدیحمیدشیرازفارس

14محمد حسینآباداناسکندریحمیدشیرازفارس

-علیبرازجانبرازجانیمصطفیشیرازفارس

1415محمدحسینشیرازپروین قالتیمسعودشیرازفارس

1414عبدالرضابوشهرپور عطاییحمید رضاشیرازفارس

-اسدالهشیرازپیرویعلیرضاشیرازفارس

-حسینتبریزتقی نژادمحمدرضاشیرازفارس

14محمدشیرازتوفیقیعباسشیرازفارس

-عنایت الهشیرازحسینیرحیمشیرازفارس

--یوسفاوزخضریمحمدربیعشیرازفارس

15جعفرشیرازدنیانوردمحمدشیرازفارس



16عبداالمیرآبادانراهداررضاشیرازفارس

-علیشیراززیبندهمحمد رضاشیرازفارس

-سید عبدالرسولشیرازسبحانیسید فریدشیرازفارس

-منصورفساسجادیوحیدشیرازفارس

-محمد حسنشیرازصفی خانی قصرالدشتیمهدیشیرازفارس

1617محمد صادقشیرازصالحعلیرضاشیرازفارس

-عبدالکریمشیرازطالبانپورمحمدعلیشیرازفارس

-علیشیرازطاهریعلی اصغرشیرازفارس

-نورمحمدشیرازعسکریحمیدشیرازفارس

-عبدالکریماستهبانفخاریمحمد حسینشیرازفارس

-14علیدشتستانفرخندهمحمدشیرازفارس

-14غالمحسینشیرازمحمدیمهدیشیرازفارس

141920غالمرضابواناتمومنیاحمدشیرازفارس



14رضاقلیشیرازنوروزیعلیشیرازفارس

14محمدرضاشیرازنیکخواهغالمرضاشیرازفارس

---حسنمرودشتیارمحمدیمجتبیشیرازفارس

فسافارس
15جلیلفساآموزگارسعید

فسافارس
14جمشیدفسااسماعیلی پورزینب

فسافارس
16حسنفساامتحانیفرانک

فسافارس
14قاسمفسابیژنیمحمد

فسافارس
15اسماعیلفساتسلیمیانپریسا

فسافارس
-مرتضیفسارجبیانامیرحسین

فسافارس
-حمیدرضادارابزارعینیما

فسافارس
-احمدفساصفری پورزهرا

فسافارس
--غالمفساظفریعلی

فسافارس
--بیژنفساهوشنگیفاطمه



فسافارس
-احمدفسایوسف پورمحمدرضا

کازرونفارس
1415محمد علیخفرافتخاریزهرا

کازرونفارس
18حسیناشکنانحیدریفهیمه 

الرستانفارس
14علی اکبرالرستاندلخستهنجمه

الرستانفارس
14یعقوبالرستانصادق زادهزینب

الرستانفارس
14محمدرضاکازرونمرادی مهر آبادیمعصومه

مرودشتفارس
14فرج اهللمرودشتازموده جعفرلومحمد رضا

مرودشتفارس
--علی حسینمرودشتقلیزاده نقدعلیحسین

مُهرفارس
14محمدرضاالمردواثقیابراهیم

ممسنیفارس
-15-سیدعلی اکبرممسنیکریمی نسبسیدابراهیم

نی ریزفارس
-جهانگیرنی ریزخلیلیعلیرضا

نی ریزفارس
-همتاستهبانسعادتمندجواد

نی ریزفارس
-14اکبرنی ریزصالحیمجتبی

*

*



نی ریزفارس
-زین العبدیننی ریزمسرورینزهت

نی ریزفارس
--رضانی ریزمنزهاعظم 

آبیکقزوین
14ولی الهساوجبالغتکروستاعلی

آبیکقزوین
15اسماعیلآبیکنجفی زیارانیآمنه 

الوند و البرزقزوین
-مصطفیکرمانشاهخسرویمهدیه

الوند و البرزقزوین
-ناصرقزوینما  فیا کر م

بوئین زهراقزوین
14جعفربوئین زهراحیدریزهرا

بوئین زهراقزوین
-14حسنبوئین زهرااصغریحسین

تاکستانقزوین
-رمضانضیاآبادبهبودیمرتضی

-حمید قزوین احرام بافیانحمیدهقزوینقزوین

قزوینقزوین
15محمدتهرانالویری     فرید 

قزوینقزوین
14سعیدتهرانازقندی   سروش

قزوینقزوین
14اسدالهقزوینافروزی   مهدی 

_

_



قزوینقزوین
15رمضانعلیقزوینباقری   سهیال 

قزوینقزوین
-قاسمعلیقزوینبهرامی   فاطمه 

قزوینقزوین
-علیقزوینپرهیزگاری  ثمین 

قزوینقزوین
1616میرمحمدعلیقزوینحاج میر محمدعلی عبدالحسین

قزوینقزوین
14سید عباسقزوینحدادی      شمس السادات 

قزوینقزوین
14معینقزوینخلیلی    شاهرخ 

قزوینقزوین
14سعدالهقزوینراست پور  یاور علی

قزوینقزوین
-اکبررودبارروحی  مصیب

قزوینقزوین
-منصورقزوینشهسواری  الهه

قزوینقزوین
-حسنعابدین  طیبه 

قزوینقزوین
--علیرضاقزوینکریمایی  حمیدرضا 

قزوینقزوین
-غالمعلیتهرانکشاورز    عهدیه 

14محرمعلیقزوینگروسیساراقزوینقزوین



-حجت الهقزوینگروسیعابسقزوینقزوین

14مرتضیقزوینمدرسی نیافاطمهقزوینقزوین

14بهروزقزوینمعصومیفاطمهقزوینقزوین

-شمس الهقزوینمالئیمهرعلیقزوینقزوین

-علی اصغرقزویننیک خصلتکامرانقزوینقزوین

-محمودقزوینیعقوبیحسینقزوینقزوین

14رحمت الهتاکستانیوسفیحجت ا لهقزوینقزوین

-1516محمداردکانابراهیمیعبدالحسینقمقم

-علیاراکاحمدیامیرمهدیقمقم

-علیقماسکندریمحمدرضاقمقم

14محمدجوادقمبالیدهزهرهقمقم

-سید ماشااهللخمینبهشتیاشرف ساداتقمقم

14محمدقمپرنیان رادفاطمهقمقم



15غضنفرقمپیرامنمژگانقمقم

17آقامرتضیکاشانپیمبرپوروجیهه ساداتقمقم

-محمودتهرانتمسکنیحسامقمقم

15هادیقمحاج صفریسعیدهقمقم

-عبدالرحیمقمحائری نیاحسنقمقم

14باقرقمحیدریغالم نبیقمقم

-14محمدقمدوستانآتناقمقم

15غالمحسینقمذاکری فردفرزانهقمقم

18ابوطالبقمربیع نیامعصومهقمقم

1616سیدمحمدقمرسولیسیدعلی اکبرقمقم

-محمدمهدیتنکابنرمضانی توبیچنگیزقمقم

-چنگیزقمرمضانی توبیمهدیقمقم

-محمدمهدیتهرانصادقیمحمدکاظمقمقم



14حجتقمعباسی نیاعذراقمقم

-طاهرزنجانعبدی چومالوویداقمقم

14حسینقمعلی نژادزهراقمقم

-احمدقمغضنفریسمیهقمقم

16نورالدینقمغالمیفاطمهقمقم

15قربانعلیقمغالمیابوالفضلقمقم

-حسنقمفرهادزادهشهابقمقم

-اکبرقمفالححسینقمقم

1514مرتضیقمقاسملوسمانهقمقم

15ذبیح اهللشاهرودقاسمیامینقمقم

14علیرضاقمقربانیمریمقمقم

-محمودشمیرانکاویانی نژادفاطمهقمقم

-طهاصفهانکافیمحمدقمقم



-ابراهیمکهنوجلطفیمهدیقمقم

14علی اکبرخمینمتقیانزهراقمقم

14علیقممحمدیمهدیقمقم

14سیداحمدبلخمحمودیمریمقمقم

-15علیقممعارف وندسهیالقمقم

15صمدشاهرودمهرورزانعلیرضاقمقم

-غالمرضاقمنیستانیزهراقمقم

-سعیدقموفادارانمبیناقمقم

بیجارکردستان
15غالمرضابیجارآجودانیعسل

بیجارکردستان
14سیدعلی کرمبیجارزمانیسیدعبداله

بیجارکردستان
-نجفعلیبیجارملکیوقار

دهگالنکردستان
14محمدخالددهگالنامیریحسن

دهگالنکردستان
-امیندهگالنزارعیکاظم 



دهگالنکردستان
15[محی الدیندهگالنمرادیعرفان

دهگالنکردستان
-محمدصدیقدهگالنناصرآبادیدیمن

دیواندرهکردستان
14هیبت اهللدیواندرهعبدیحبیب اهلل

دیواندرهکردستان
14حسن"میرزاییفرشید 

سقزکردستان
-هیواسقزابهریکیان

سقزکردستان
سیدرحمن سقزحسینیسیدعطا

سنندجکردستان
--عبدلکامیارانبهرامیراشد

سنندجکردستان
-14محمدامینسنندجرستمیسمیره

سنندجکردستان
14محمودسنندجصادقیانمحمد

سنندجکردستان
--عباسسنندجعلی میرزانژادهیمن 

سنندجکردستان
14امینسنندجفتحیارسالن

سنندجکردستان
1915محمدامینسنندجفتحیمحمدجمیل

سنندجکردستان
1514محمدامینسنندجقادرمرزیحمید



سنندجکردستان
-ابراهیمسنندجکریمیتوفیق

سنندجکردستان
14علی اشرفسنندجگویلیشرمین 

سنندجکردستان
-14عباسسنندجمحمدیمژگان

سنندجکردستان
15احمدسنندجمحمودیشهرام

سنندجکردستان
1515محمدمهدیسنندجمرادیزهره

سنندجکردستان
1414ابراهیمدهگالناشرفیمحمد 

سنندجکردستان
15محمد امینسنندجبهرامیچنور 

سنندجکردستان
-محمدفریدسنندجرخزادیمحمد فرزاد 

سنندجکردستان
-مظفرسنندجزرین بیانمائده

سنندجکردستان
-ابوالقاسمسنندجفرجامرضا 

سنندجکردستان
-اسماعیلسنندجگورانسارا

سنندجکردستان
15احمدسنندجمرادیانیداهلل

سنندجکردستان
14مظفرسنندجزرین بیانمائده



سنندجکردستان
14رشیدسنندجزمانی دادانهادب

سنندجکردستان
15محمدسنندجفتحیمحمد جمیل

سنندجکردستان
14محمدامینسنندجقادرمرزیحمید

سنندجکردستان
15احمدسنندجمحمودیشهرام

سنندجکردستان
14ناصرالدینسنندجمرادیبرزان

14ابراهیمدهگالناشرفیمحمدسنندجکردستان

قروهکردستان
15سیدمظفرقروهخسرویسیدعلی

قروهکردستان
1414مرادقروهخلیلیمهدی

قروهکردستان
15محمدقروهغالمیشفیعه

قروهکردستان
15-قروهمنتشلومیثم

کامیارانکردستان
14رضاتهرانخادمیمحمد رضا

کامیارانکردستان
14عبدالرحمنکامیارانفیضیعبداهلل

مریوانکردستان
14محمدمریوانویسیهیوا



مریوانکردستان
14امینسروآبادرحیمیهوشیار

مریوانکردستان
14صابرمریوانبهرامیسعدی

جیرفتکرمان
14سعداهللجیرفتآستانیعلیرضا

جیرفتکرمان
--علیجانجیرفتبهرآسمانیرمضان

جیرفتکرمان
14حسینعنبرآبادغرباییمحمد

جیرفتکرمان
-1414ماشااهللجیرفتمالیی پورمحمد

جیرفتکرمان
14محمدجیرفتمقبلی ساردوسوده

رفسنجانکرمان
-حسینرفسنجانبارانیابوالفضل

رفسنجانکرمان
1614علیرفسنجانمیرزاییمحسن 

رفسنجانکرمان
14علیرفسنجانعربخیزران

رفسنجانکرمان
14یدالهرفسنجانشریفیمهدی 

رفسنجانکرمان
14یدالهرفسنجانفتحیعلی

رفسنجانکرمان
14حسینرفسنجاندرویشیعلی



رفسنجانکرمان
14غالمرضارفسنجانزمانی رادحمید رضا

رفسنجانکرمان
14حسینرفسنجانبارانیفاضله

زرندکرمان
-حسینزرندپور رنجبرعظیمه

زرندکرمان
-هوشنگزرندفرحبخششکیال

سیرجانکرمان
----14اصغرسیرجانایران نژادمحبوبه

سیرجانکرمان
-----سعادتبردسیرحمید پور بدوئیحسن

سیرجانکرمان
----14کاکاجانسیرجانرئیسیجمال

سیرجانکرمان
-----اسد الهسیرجانزیدآبادیحمیدرضا

سیرجانکرمان
-----کیومرثسیرجانشیرخانیهانیه

سیرجانکرمان
-----نعمت الهسیرجانعباسلومحبوبه

سیرجانکرمان
-----قنبرسیرجانعظیم نژادحمیدرضا

سیرجانکرمان
18----محمد تقیسیرجاننصرت آبادیزهره

سیرجانکرمان
---14-غالمرضاسیرجاننقویامیر

0



کرمانکرمان
14احمدکرماناسدنژادعلی

کرمانکرمان
14حسینکرمانایرانمنشمحمدعلی

کرمانکرمان
-اکبربمتیرگرپویا

کرمانکرمان
14نوراهللزرندحسنی رادلیلی

کرمانکرمان
14محمدزرندرشیدیبهجت

کرمانکرمان
14غالمرضاکرمانرنجبرهادی

کرمانکرمان
14محمودبمزارع پورمینا

کرمانکرمان
14غالم علیزرندزنداقطاعیمحبوبه

کرمانکرمان
14یداهللکرمانسلطانی نژادکوروش

کرمانکرمان
14اسداهللکرمانساالریملیحه

کرمانکرمان
14علی اکبرکرمانشیخ شعاعیفاطمه

کرمانکرمان
14عباسبردسیرمحمدعلی پورمعصومه

کرمانکرمان
14رمضانبندرعباسنژادصاحبیلیال



کوهبنانکرمان
-غالمرضاکوهبنانتردستابراهیم

کوهبنانکرمان
-ابراهیمکوهبنانتر دستابوالفضل

کوهبنانکرمان
-علیکوهبنانرحیمیزهرا

کوهبنانکرمان
-سید اکبرکوهبنانروح االمینیفهیمه

کوهبنانکرمان
15صادقکوهبنانعلیزادهابوالفضل

کوهبنانکرمان
-محمد رضاکوهبنانمیرزاخانیمحدثه 

کوهبنانکرمان
14محمدکرماناحمدیرضا

اسالم آباد غربکرمانشاه
14دارابکرمانشاهبهرامیلطیف

اسالم آباد غربکرمانشاه
15کرمرضااسالم آبادبهرامیزهره

اسالم آباد غربکرمانشاه
14علیدادگیالنغربشبابیعلی اکبر

اسالم آباد غربکرمانشاه
15ایمانقصرشیرینصادقیشهاب

اسالم آباد غربکرمانشاه
14رضااسالم آبادعزیزیسمیه

اسالم آباد غربکرمانشاه
14علیرضااسالم آبادعلیمحمدیرضا

*

*

*

*

*

*



سنقرکرمانشاه
14علی آقاسنقرابراهیمیمهران

سنقرکرمانشاه
14جعفرسنقراعتمادیحسین

سنقرکرمانشاه
15مجتبیسنقرپناهیرضا

سنقرکرمانشاه
15حیدرعلیسنقرخالوکاکاییابراهیم

سنقرکرمانشاه
14حسینعلیسنقررضاییرحیم

سنقرکرمانشاه
14حجت اهللکرمانشاعسرحدیافشین

سنقرکرمانشاه
15بهزادسنقرصدر زادهعلی

سنقرکرمانشاه
141514محمد رضاسنقرصمدیمعصومه

سنقرکرمانشاه
14عزت اهللسنقرفالحیعلیرضا

سنقرکرمانشاه
-حشمت اهللسنقرکماسیمرضیه 

سنقرکرمانشاه
14-حیدر علیسنقرنجفیعلی

سنقرکرمانشاه
17عبداهللسنقرواحدیمجتبی

صحنهکرمانشاه
--دوستعلیصحنه     کرمیحاجعلی



صحنهکرمانشاه
1415مهرانصحنه    سالکستاره

صحنهکرمانشاه
--قهرمانصحنه   رحیمیشهرام

صحنهکرمانشاه
--کاکامرادصحنه   امینیمنصور

کرمانشاهکرمانشاه
14غالمعلی کرمانشاه بهلولی سحر 

کرمانشاهکرمانشاه
14اصغر کرمانشاه پامی نفیسه 

کرمانشاهکرمانشاه
14علی کرمانشاه خیر خواه لیال

کرمانشاهکرمانشاه
15شاعلی کرمانشاه دژبان منیره 

کرمانشاهکرمانشاه
14-فتح اله کرمانشاه عبدی صبا 

کرمانشاهکرمانشاه
-نصرت اله کرمانشاه عمرملی زهرا     

کرمانشاهکرمانشاه
--غالمرضا کرمانشاه قاسمی مریم 

کرمانشاهکرمانشاه
-علی کرمانشاه قنبری ده سفیدی زهرا     

کرمانشاهکرمانشاه
14حشمت اله کرمانشاه مظلومی الهام 

کرمانشاهکرمانشاه
16خدا بخش کرمانشاه مهدی  آبادی طاهره 



کرمانشاهکرمانشاه
15خدامراد کرمانشاه محبوب زادکتایون 

کرمانشاهکرمانشاه
14دارابهرسیناسدیعلی محمد

کرمانشاهکرمانشاه
14جمالکرمانشاه امیرخانیامیرحسین

کرمانشاهکرمانشاه
-محسنکنگاوردوامیامیرحسین

کرمانشاهکرمانشاه
15جهانگیرتهرانرستمیکامبیز

کرمانشاهکرمانشاه
1614پاشاقصرشیرینزارعیبهروز

1516فریبرزکرمانشاهعزیزیفرهادکرمانشاهکرمانشاه

-غالمعباسکرمانشاهنجفیحسینکرمانشاهکرمانشاه

--توفیقجوانرودولدیمحسنکرمانشاهکرمانشاه

14عباسکرمانشاهویسیکصطفیکرمانشاهکرمانشاه

16محمدعلیکرمانشاهقاسمیحسن علیکرمانشاهکرمانشاه

15عطاکرمانشاهنظری واحدابوذرکرمانشاهکرمانشاه

14غالحسینکرمانشاهنجاتی پورپوریاکرمانشاهکرمانشاه



-کرمانشاهسالمیانمحمدکرمانشاهکرمانشاه

14محمدعلیکرمانشاهدزفولی نزادمسعودکرمانشاهکرمانشاه

15اسدالهکرمانشاهکریم پوروحیدکرمانشاهکرمانشاه

کنگاورکرمانشاه
171516یعقوبکنگاوررحمان آبادیعلی 

کنگاورکرمانشاه
1514اسمعلیکنگاورزارعیفروزان

کنگاورکرمانشاه
-عسگرکنگاورعباس آبادیعلی 

کنگاورکرمانشاه
--ملک محمدکنگاورعسگریمعصومه

کنگاورکرمانشاه
-اکبرکنگاورعسگرینگین

کنگاورکرمانشاه
16علی حسنکنگاورفرهادپورمحمد

کنگاورکرمانشاه
14-مجتبیکنگاورمرآتیعلی 

هرسینکرمانشاه
14عباسکرمانشاهجمالی پوربابک

دهدشتکهگیلویه و بویراحمد
1415محمدعلی درغکآرش حاتم 

دهدشتکهگیلویه و بویراحمد
15قدرت اله برزگر طوبی 





دهدشتکهگیلویه و بویراحمد
141615فضل اله ح م کشریفی عزیزاله 

دهدشتکهگیلویه و بویراحمد
15حمداله ک3ححسین نژاد لطف اله 

گچسارانکهگیلویه و بویراحمد
161615فضل الهگچسارانعظیمی فردحسن

گچسارانکهگیلویه و بویراحمد
-1415یوسفآغاجاریمردانیجمشید

گچسارانکهگیلویه و بویراحمد
14-امامقلیمسجدسلیماننوروزپورالهام 

گچسارانکهگیلویه و بویراحمد
-سیدعبدالباقرگچسارانشفیعیسیدحامد

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد
14مهمدکهگیلویهآرامغضنفر

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد
14احمددنااردشیریامیرکیا

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد
15علی سینابویراحمدحمیده نسب زهرا 

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد
14محمدیاریه.کهگیلوسعادت فر سعید 

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد
-علی اکبردناپارادجهانبخش

بندرگزگلستان
-14سیدمحمدعلیبهشهرسجادیسیدرضی الدین

بندرگزگلستان
--نظربندرگزآهوییمحمدمهدی



رامیانگلستان
15محمدرضاگنبدبایفهیمه

رامیانگلستان
15رحمت الهگنبدباقرنیاعذرا

رامیانگلستان
16خداقلیرامیانقوانلونسیم

گرگانگلستان
14-جمشیدبهشهراوانیمامک 

گرگانگلستان
14شاه جانگرگانپایین محلیرضا

گرگانگلستان
14هاشمگرگانخراسانینرجس خاتون

گرگانگلستان
15حسینعلی آباددنکوبمهدی

گرگانگلستان
14محمدابراهیمعلی آبادزنگانهابوالقاسم 

گرگانگلستان
14-احمداصفهانسلیمیانسیاوش

گرگانگلستان
14جاللگرگانسیدصفویسیدجواد

گرگانگلستان
14غایب محمدبندرترکمنشرقیآرمان

گرگانگلستان
14مرتضیگرگانشکیپرنیان

گرگانگلستان
-محمدگرگانغالمیمحسن



گرگانگلستان
-یوسفگرگانفداییعلی

گرگانگلستان
-15احمدآق قالگرگانی...عبیدا

گرگانگلستان
14زین العابدینساریلشکربلوکیخدیجه

گرگانگلستان
14صفرعلیعلی آبادنوروزیلیال

گنبدکاوسگلستان
151414مهدیگنبدکاوساکبرپورپارمیدا 

گنبدکاوسگلستان
15عباسرامیانحسین زادهعیسی

گنبدکاوسگلستان
1514فرامرزگنبدکاوسرستمیملیکا

گنبدکاوسگلستان
15عبدالغفارگنبدکاوسقاریعبدالسلیم

گنبدکاوسگلستان
14علی اصغرگنبدکاوسکامیاب فردمنیره 

گنبدکاوسگلستان
15محمد رضاگنبدکاوسمیرنیاالهه

آستاراگیالن
-رمضانآستاراآسایشزهرا

آستاراگیالن
14رفیعآستاراصالحیاکبر

آستانه اشرفیهگیالن
15رحماناستانه اشرفیهاهن چهرهابرهیم



آستانه اشرفیهگیالن
1514ولی الهاستانه اشرفیهشریفیمریم

آستانه اشرفیهگیالن
1515حسناستانه اشرفیهشمس نصرتیوحید

آستانه اشرفیهگیالن
15موسیرشتقربان خواه اکبرابادیرضا 

آستانه اشرفیهگیالن
-استانه اشرفیه علیقربان نیای حسن کیادهسهیل 

رشتگیالن
1415حجت اهللرشتخوشکردارفائزه 

رشتگیالن
14سید علیرشتمروج حریریمرضیه  

رشتگیالن
14-اصغررشتیکرنگ صفاکارزهرا  

رشتگیالن
1414محسنلنگرودخوشحالوجیهه

رشتگیالن
1415احمدرشتنیک منشنازنین  

رشتگیالن
1414محسنتهرانخوشحالصفورا 

رشتگیالن
1414محمدجوادرشتادراکی معصومه  

رشتگیالن
16ابوطالبتهرانآفرین آبادهشبنم  

رشتگیالن
14میرمحمدتهرانهاشمیسولماز 

نستعلیق



رشتگیالن
-احمدرودبارقلی پورآرزو 

رشتگیالن
احمدرشتخوشدلمنصوره

رشتگیالن
1515سیف اهللفومنصفاییسجاد 

رشتگیالن
1414عیسیرشتعشورپورعلیرضا 

رشتگیالن
14-نوروزرودبارنوروزیقنبر 

رشتگیالن
1415محرمعلیبندر انزلیعطائی پوررحیم 

رشتگیالن
1415سیروسرشتارزانیکسری 

14حسین علیخلخالنیک طلبفریدونرشتگیالن

-اسماعیلرشتحسن زادهمحمدرشتگیالن

17غالمحسنرشترضاییعلیرشتگیالن

14ابراهیمرودسرابراهیمیداوودرشتگیالن

رضوانشهرگیالن
-فردینرضوانشهرپوررضایابوالفضل

رضوانشهرگیالن
14فردادرضوانشهرپورسلیمانیسارا

ن



رضوانشهرگیالن
-سیداحمدرضوانشهرجلیلیسیده فاطمه

رضوانشهرگیالن
14حسینعلیرضوانشهرشریفیمهسا

رضوانشهرگیالن
1414فرامرزرضوانشهرقربانیآتنا

رودبارگیالن
14محمدرودباراحمدی نیاحسن

رودبارگیالن
-محمدیاررشتجباریرقیه

رودسرگیالن
1414محمدرودسرباقریامین

رودسرگیالن
15-رودسر حسنقربان علی پورزهرا

رودسرگیالن
15محمدعلیرودسرشفیعیفاطمه

رودسرگیالن
-سعیدرودسرمحمدپورهستی

صومعه سراگیالن
1415عباسصومعه سراپروانه جهاناحمد

صومعه سراگیالن
14سبحانرشتتسلیمیمهشید 

صومعه سراگیالن
-احمد-خوشدلمریم

صومعه سراگیالن
15عسگربندر انزلیزارعارزو



صومعه سراگیالن
1615احسان الهفومنشادیمحیا

صومعه سراگیالن
14جمالرشتصادقیمحمد باقر

صومعه سراگیالن
14حسینصومعه سرا فرخیمجتبی

فومنگیالن
1515حسینقماصغری سندی مصطفی

فومنگیالن
-ابراهیم فومنآقاجانیبتول

فومنگیالن
14مهدیرشت مقدم نیا مائده

الهیجانگیالن
1514یوسفتهران امینی امیر محمد 

الهیجانگیالن
1414محمد الهیجان بخشی پور عرشیا

الهیجانگیالن
-بازعلی الهیجان چائیچی صمد 

الهیجانگیالن
14علی الهیجان اسماعیلی محمد 

الهیجانگیالن
1515علی تالشمباشر امینی زهرا 

الهیجانگیالن
-محسن الهیجان احمدی مهدی 

الهیجانگیالن
-عسکر رشت شعبانی یگانه 



الهیجانگیالن
-کیومرثسیاهکل جعفری محمد رضا 

الهیجانگیالن
-حامد الهیجان توکلی فرحان 

الهیجانگیالن
-محمد رضا الهیجان دانشور امیر حسین 

الهیجانگیالن
-یعقوب الهیجان میرزلیی اریا

الهیجانگیالن
....-سعید الهیجان علی پور سما 

الهیجانگیالن
14محمدرضاالهیجان بابایی صداقتحسین

الهیجانگیالن
16--کیاییمحمد رضا 

الهیجانگیالن
15عطوفزنجان موسوی اصل سیده رحیمه 

15محمد الهیجان محمد زادهآیلینالهیجانگیالن

ماسالگیالن
1414حاجیعلیصومعه سرااحمدیعلی

ماسالگیالن
1514غالمعلیرشتداداشیمهدی

ماسالگیالن
14-علیتالشدکریزسولماز 

ماسالگیالن
14عوض الهتالشمهجوریاکبر

*



ماسالگیالن
-عزیزالهصومعه سرانوروزیولی

ازنالرستان
15خدادادالیگودرزرمضانیفاطمه

ازنالرستان
-عیسیاهوازمرمزینجمه

ازنالرستان
-محمدرضاازنامحمودیفاطمه

الشترلرستان
-1616علیمحمدالشترکوچکینورمحمد

الیگودرزلرستان
1514قنبرعلیالیگودرزجاپلقیمحسن

الیگودرزلرستان
14سیدروح الهالیگودرزحسینیسیدمهدی

الیگودرزلرستان
1614قدرت الهالیگودرزگودرزیمریم

الیگودرزلرستان
-علیالیگودرزگلپایگانیمصطفی

الیگودرزلرستان
14محمدالیگودرزورمزیارفاظمه

بروجردلرستان
-رضابروجرداحمدوندعلیرضا

بروجردلرستان
14غالمعلیخرمآبادجوادی منشسهیال

بروجردلرستان
14علیرضابروجردحکمتیمرضیه



بروجردلرستان
-حسینعلیبروجردستایشبهجت

بروجردلرستان
14علیبروجردشمس بیرانوندمحمد

بروجردلرستان
14علی احمدبروجردشجاعیمریم

بروجردلرستان
14غالمعباسدورودعالییزهرا

بروجردلرستان
-حمیدرضااشترنیانکریمیطاها

بروجردلرستان
14علیآبادانگودرزیاعظم

بروجردلرستان
14مهردادبروجردمساعدآیدین

بروجردلرستان
-14ذوالفقاربروجردمبشریمحمود

بروجردلرستان
1414محمودتهرانمبشریرئوف

بروجردلرستان
14شمس الدینبروجردعزیزپورانرضا

بروجردلرستان
14اله مرادبروجردهراتیعباس

بروجردلرستان
14غالمآبادانپایرهابراهیم

بروجردلرستان
15محمدحسنبروجردتفضلیمحمدمهدی



-علی اکبرخرم آبادزینی وندفاطمهبروجردلرستان

14علی اکبرتهرانسعیدیعلیرضابروجردلرستان

15مرتضیبروجردکردیمرجانبروجردلرستان

15رضابروجردگودرزیایت الهبروجردلرستان

خرم آبادلرستان
17عاقلخرم ابادپورکرمیصمد

خرم آبادلرستان
15قاسمنهاوندپاسمریم

خرم آبادلرستان
-مرتضیویسیانسلیمی چگنیسیما

خرم آبادلرستان
14علی مردانخرم ابادسااالریآرزو 

خرم آبادلرستان
16موالخرم ابادعطایی پورصدیقه

خرم آبادلرستان
-فتحعلیخرم ابادصانعی بقاعلی محمد

خرم آبادلرستان
14میرزا حسینخرم ابادطوالبیمهدیه

دورودلرستان
14حسنتهرانکاویان فررضا

دورودلرستان
1415درویش علی دورودآروانحسن



دورودلرستان
-15مرتضیدورودجودکیگلشید

دورودلرستان
14علی حسنخرم آبادبیرانوندمریم

دورودلرستان
-علیدرودجاللیحسین

دورودلرستان
-غالمرضادرودعاروانمهناز

کوهدشتلرستان
-علی بیککوهدشتفرخ شهابراهیم

نورآباد لرستان
14جعفردلفانداراییشیدا

نورآباد لرستان
16نورحسیندلفانخیری غالمرضا

لندنلندن
17کنعانسارایوسرولیزکریم

لندنلندن
14یحییتهرانجدلیجمیله

لندنلندن
1716حسینهمدانبطحاییفرشته

لندنلندن
14نعمت الهتهرانآزادیرویا

آملمازندران
14جعفرقلیآملحیدریغالمعلی

آملمازندران
ولیآملسعدیمحمدرضا



آملمازندران
14احسانعلیقائمشرقدوسی نژادسمیه

بابلمازندران
15یوسفبابل خدادادآمنه 

بابلمازندران
15یارعلی تهران درویش نژادسهیال 

بابلمازندران
14ناصر بابل ذبیح زاده صدیقه 

بابلمازندران
14حسن بابل ذبیحی علیرضا

بابلمازندران
14علی بابل عباس پور سینا 

بابلمازندران
1615نورمحمدبابل هادیان جعفر 

بهشهرمازندران
15عبداهللبهشهرچیانیمبینا

بهشهرمازندران
-حسینعلیبشهرمحمد نژادجهان

تنکابنمازندران
14اسمعیلتنکابنعرفانیپارسا

تنکابنمازندران
14--احمددماوندفیروز پورخیراله

تنکابنمازندران
14صفرعلیتهراننظر پاکنیره

تنکابنمازندران
14سیدکاظمتنکابنحسینیسیده الهام

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

ژژ

*



تنکابنمازندران
16سیدکاظمتنکابنحسینیسیده راحله

چالوسمازندران
15سید شعباننوشهرموسویسیده سعیده

رامسرمازندران
14سید محمدرامسرپالسعیدیسید حسن

رامسرمازندران
1414محمدرامسرحسین زادهزینب

رامسرمازندران
-حسنرامسرداوود زادهزهرا

رامسرمازندران
--محمدرضارامسررمضانیامیر محمد

رامسرمازندران
--محمدحسینرامسررنجبرمحمدحسن

رامسرمازندران
14محمدرامسرشمسی پورشیالن

رامسرمازندران
-حسنرامسرعسگریامیرحسین

رامسرمازندران
--مجتبیرامسرگلعلی پورسروالتآریا

رامسرمازندران
--مهدیرامسرگل محمدیماهان

رامسرمازندران
15تقیآباداننیک بختعلیرضا

رامسرمازندران
1414غالمرضاتهرانهادی زادهزینب



ساریمازندران
14علی حسینقائمشهرپرهیختهفاطمه

ساریمازندران
14سیدکمالساریحسینیمهرنوش سادات

ساریمازندران
-سعیدساریحمیدیانرائین

ساریمازندران
-داودقائمشهررهبریفاطمه

ساریمازندران
14کیامرثسوادیآیدا

ساریمازندران
15یوسفقائمشهرصولتیانمهشید

ساریمازندران
14جبارساریعمادی منشسیداحمد

ساریمازندران
-مرتضیقائمشهرفرجیشقایق

ساریمازندران
-رجبقممرادیطاهره

ساریمازندران
-عبدالهساریمسلمیسارا

ساریمازندران
14سیدرسولساریهاشمیسیده سمیرا

سوادکوهمازندران
1414درویش رضیسوادکوهقنبری تیلمیغالمعلی

سوادکوهمازندران
14جانباباسوادکوهمرادی نژادحسین



قائم شهرمازندران
15جانعلیقائم شهرامانیمهدی

قائم شهرمازندران
15بهرامقائم شهرچراغیمبینا

قائم شهرمازندران
15سیدرحیمزنجانخالقیسیدحسین رضا

قائم شهرمازندران
-محمدرضاقائم شهرخطیمعصومه 

قائم شهرمازندران
14غالمرضاقائم شهردرزی نژادساجده 

قائم شهرمازندران
14محمدصادقتهرانسعیدکوروش

قائم شهرمازندران
14سیدحمیدقائم شهرشیبت الحمدیسیدعلی

قائم شهرمازندران
14پنجعلیقائم شهرطبریانفاطمه

قائم شهرمازندران
14منصورقائم شهرعالیشاهزهرا

قائم شهرمازندران
15عنایت اهللقائم شهرکهنسالاحسان

قائم شهرمازندران
14محسنقائم شهرمحمدنژادمهرناز 

قائم شهرمازندران
14کیومرثقائم شهرمحمدیمحمد

قائم شهرمازندران
-فتح اهللساریهادیانزینب



کالردشتمازندران
14بهمنکالردشتغرایاق زندیسمیه 

کالردشتمازندران
-زلفعلیکالردشتمحمد زادهاسد اهلل

کالردشتمازندران
14زلفعلیگالردشتمحمد زادهاسد اهلل

محمودآبادمازندران
14اسماعیلآملربیعیسکینه

محمودآبادمازندران
15ابراهیمزاهدانعلیخانیمحبوبه

محمودآبادمازندران
14نعمت الهنورموسویسمانه

نکامازندران
1515سید حسیننکاحسینی اصلسید احسان

نکامازندران
14رمضاننکاسورتچیزبیده

نکامازندران
1415محمدرضانکاصفریان نودهیعباس

نکامازندران
14محمدنکاقنبریفرزانه 

نکامازندران
14مجتبینکامرتضوینرگس 

نکامازندران
-عباسنکاهاشمیسید جواد

نوشهرمازندران
--قربانعلینوشهرشیج نژادایوب



اراکمرکزی
14احمداراکباقری فردنازنین

اراکمرکزی
14سعادتبندرعباسبهنام فرعاطفه

اراکمرکزی
14محمدازنابیگلوییمهدیه 

اراکمرکزی
-14رضااراکبورقانیامیرحسین

اراکمرکزی
1415رضااراکبورقانیمهدی

اراکمرکزی
-اهلل محمداراکپری دریمحمد 

اراکمرکزی
-قربانعلیاراکحسینی عبدالهیابوالفضل

اراکمرکزی
15سیدرحمتاراکحسینی سیده فاطمه

اراکمرکزی
14علی اکبراراکخرمیمحمد 

اراکمرکزی
1614غالمرضاآباداندستارموسی

اراکمرکزی
14غالمعبتاساراکرحیمیاعظم 

اراکمرکزی
14محمد اسماعیلاراکراستگردانیفاطمه 

اراکمرکزی
14علی اکبراراکرفعیی زادهمریم 



اراکمرکزی
15جمالنهاوندسیفخاطره

اراکمرکزی
-ولیاراکسلیماننیما

اراکمرکزی
-14علی اکبراراکطالبیاکرم 

14مجتبیاراکعزیزمحمدیرضواناراکمرکزی

1515ابراهیمشازندفرجیشعباناراکمرکزی

15شمس الهاراکقنبریمجیداراکمرکزی

14جعفراراکمحبیانبابکاراکمرکزی

15سیداحمدقزوینموسویسعیده ساداتاراکمرکزی

14قاسماراکمیرزاییصبااراکمرکزی

17محمددرضاخرم آبادنادری منشعلیاراکمرکزی

15امیرحسیناراکنظام آبادیامیررضااراکمرکزی

14خرم علیاراکیوسفیمسعوداراکمرکزی

15غالمعباساراکنادرینسریناراکمرکزی



تفرشمرکزی
16عباستفرشرضاییمهدی

خمینمرکزی
14رحیمخمینبیاتانیس

خمینمرکزی
14محمدحسینخمینشکیباامیرمحمد

خمینمرکزی
14علیتهرانکرمیکیمیا

خمینمرکزی
1414محمدحسینخمینمرادی نیامحمدرضا

خمینمرکزی
14احمداراکمیرزایینگار

خمینمرکزی
15حسینخمینمشایخیحمیدرضا

خمینمرکزی
14محمودخمیننادیفاطمه

خمینمرکزی
14رضاخمینهااشمی زادهشهال

ساوهمرکزی
-مصطفیساوهاسماعیل حسنیمحمدحسین

ساوهمرکزی
14محمدساوهافشاریپارسا

ساوهمرکزی
14انورقمحسینیمحمد

ساوهمرکزی
14رحمت اهللسنندجدوهندومحمد

1*



ساوهمرکزی
15ابوالفضلساوهرضوانیکریم

ساوهمرکزی
-حمیدرضاقمروستاییصدف

ساوهمرکزی
14حسنساوهسبزواریسیدعباس

ساوهمرکزی
14سیدموسیساوهسیدباقریسیدعلی

ساوهمرکزی
14سیدعبدالمجیدساوهشریف نیاسیدمیرمحمد

ساوهمرکزی
15قاسمساوهشیرخانیمیالد

ساوهمرکزی
1516علی اکبرساوهنائینیحجت

جزیره کیشهرمزگان
-1516حسینعلیتهرانزرین پورمحمدرضا

جزیره کیشهرمزگان
-یوسفخرمآبادعزیزیمهدی

جزیره کیشهرمزگان
-مهدیاهوازمطیعیعلیرضا

بستکهرمزگان
14صالحبستکپیروزهلیال

بستکهرمزگان
-صالحبستکچنگالخوشطیبه

بستکهرمزگان
--احمدبستکحاجی طالبیرقیه



بستکهرمزگان
-احمدبستکحیدریمریم

بستکهرمزگان
14-معینبستکفقیهسمیره

بستکهرمزگان
--محمدبستکقائدیانماه بان

بندرعباسهرمزگان
15رضاسیرجاننجف آبادی پورمحمدجواد

بندرعباسهرمزگان
14ابراهیمکهنوجلطفیمحمد

بندرعباسهرمزگان
1515جعفرجهرم قالینی پورامیرحسین

بندرعباسهرمزگان
15عبدالرسولبندرعباسفرهمندیانغالمرضا

بندرعباسهرمزگان
15اسماعیلحاجی آبادعسگریرضا

بندرعباسهرمزگان
14امان الهحاجی آبادشمساییشکوفه 

بندرعباسهرمزگان
14محمودبندرعباسذاکریرویا

بندرعباسهرمزگان
1514محمدحسینرشتبرهانیمهدی

بندرعباسهرمزگان
14ماشااتهآبادانیاراحمدیمینا

بندرعباسهرمزگان
15عزتلنگرودصحت کارارزو



بندرلنگههرمزگان
16عیسیبندر لنگهچاوشیصادق

بندرلنگههرمزگان
1414علی شیردشتستاندرخشاناحمد 

بندرلنگههرمزگان
-اکبررشتنادر پورفرهاد

بندرلنگههرمزگان
-علیبندر عباسمسعودی نژادمحمد

بندرلنگههرمزگان
15محمداستهباننقیبی نزادفروغ

اسدآبادهمدان
-14محمد-شاکری بهرمندناصر

اسدآبادهمدان
--14فریدون-عظیمیساناز

اسدآبادهمدان
-14بهروز-فدائیکژال 

اسدآبادهمدان
-ایرج-سبزئیفرناز

بهارهمدان
151616کرم الهنهاوندامیدیسعید

بهارهمدان
161616علیهمدانجبرئیلیمجید

بهارهمدان
1415محرمعلیهمدانحسین پورمهری

بهارهمدان
15منصوربهارسلطانی شکری پورفاطمه

*



بهارهمدان
161514منصورهمدانشیریاحمد

بهارهمدان
16نجات علیبهارکاتوزیاناکبر

بهارهمدان
151418اسدالههمدانکردورکانهفاطمه

بهارهمدان
171514حکم علیهمدانمحمدی صالحعلی

بهارهمدان
1415علیهمدانیگانهزهرا

تویسرکانهمدان
161614ارسالنتویسرکاناحمدیمرتضی 

تویسرکانهمدان
15پرویزتویسرکانبختیاریزهرا

تویسرکانهمدان
-1414علیتویسرکانسلیمانیمرضیه

تویسرکانهمدان
-14علیتویسرکانسلیمانیفاطمه 

تویسرکانهمدان
-14حسینتهرانشیرزادیمهدی

تویسرکانهمدان
-محمدصادقتویسرکانعبدالمالکیالهام

تویسرکانهمدان
15علی محمدتویسرکانفضلعلیامیرحسین

تویسرکانهمدان
151515شکراهللتویسرکانمحمدظاهریجلیل



کبودرآهنگهمدان
-مسیح الهکبودراهنگابراهیمیامیرحسین

کبودرآهنگهمدان
151514محمدقمبادیانیمصطفی 

کبودرآهنگهمدان
16عسکرکبودراهنگسلمانیفاطمه

مالیرهمدان
1514صیدمحمدخرم اباددالوندفرزاد

مالیرهمدان
1515صمدمالیرشاملواحمدیروح اله 

مالیرهمدان
14-علی اکبرمالیرفراهانیعلی اصغر

مالیرهمدان
14مصطفیمالیرمعطرنرگس 

مالیرهمدان
16محمدحسنمالیرنصیریمریم

مالیرهمدان
15حاتممالیرجوادیمحمدرضا

نهاوندهمدان
-اردواننهاوندمتینعلی

همدانهمدان
-داودهمدانآبیعلی

همدانهمدان
1415عباسهمدانآقامحمدیسجاد

همدانهمدان
1615رضاهمداناطلسی پاکعلیرضا



همدانهمدان
15هوشنگهمدانپاشاپورفاطمه

همدانهمدان
14محمدحسنهمدانترکمان منشمریم

همدانهمدان
14رضاهمدانجلیلیفائزه

همدانهمدان
16ابراهیمهمدانحصاریکبری

همدانهمدان
14حسنهمدانحمدیهکوثر

همدانهمدان
14حبیب الهتویسرکانحمزه ایعارفه

همدانهمدان
1414ایرجشیرازحیدری کوچیشکوفه

همدانهمدان
-نجاتهمدانخدابنده لوفاطمه

همدانهمدان
1516جهانبخشاسدابادخزاعیلیال

همدانهمدان
1515سلیمانتهرانداننده پور خامنهسارا

همدانهمدان
14زیادعلیهمدانرنجبرانطیبه

همدانهمدان
--حمدالههمدانشعبانیرحمت اله

همدانهمدان
15علیهمدانشمشیریسمیه



14ابوطالبهمدانشیریمریمهمدانهمدان

-عباسمالیرصادقیحسنهمدانهمدان

141515پنجعلیهمدانطالیی مصاحبپریساهمدانهمدان

1415پنجعلیهمدانطالیی مصاحبسمیراهمدانهمدان

14هاشمقروهعبدالملکیجعفرهمدانهمدان

14مصطفیهمدانفرجیالهههمدانهمدان

15-15هادیهمدانکاظمیانوحیدهمدانهمدان

14قربانعلیهمدانمرادیمنوچهرهمدانهمدان

14حسینهمدانمرتضاییطاهرههمدانهمدان

14-همدانمریخیمحسنهمدانهمدان

15-بروجردمعظمی گودرزیمحمدتقیهمدانهمدان

15-ابراهیمهمداننادریمهتابهمدانهمدان

1515-ضیاالدینهمدانناصرشریعتیجمیلههمدانهمدان



-هاشمعلیهمداننورمحمدی شایستهزهراهمدانهمدان

همدانهمدان
-14محمدهمدانوفایی بصیرحجت 

همدانهمدان
15حسنهمدانولی اقبالزهره

ابرکوهیزد
-14-نجفعلییزدرحمانیاحمد علی 

ابرکوهیزد
--عباستفتفاتحیزهرا

اردکانیزد
-مسعوداردکانابراهیم زادهمهدی

اردکانیزد
14غالمحسیناردکاناشرفیمحمدرضا

اردکانیزد
-محمداردکانشاکرسبحان

اردکانیزد
-محمداردکانشاکریاسین

اردکانیزد
14قاسماصفهانصابریفریناز

اردکانیزد
14عباساردکانطالبیعلی

اردکانیزد
14محمداردکانفتوحیالهام

اردکانیزد
14محمدیزدکریمیفاطمه

*



اردکانیزد
14محموداردکاننامداریامیر

اردکانیزد
-مهدیاردکانیکه مردفاطمه

مهریزیزد
-عباسمهریزابراهیمیمریم

مهریزیزد
15سیدحسینیزدحسینیسیدعباس 

میبدیزد
-احمدرضامیبداعتمادیانهانیه

میبدیزد
-علیرضایزدبرزگرینرگس

میبدیزد
-احمدرضامیبدپورباباییماندانا

میبدیزد
14محمدجوادمیبدخاکزارنفیسه

میبدیزد
15هدایتابادهحسنیساجده

میبدیزد
14محمدعلیمیبددهقانامیرعلی

میبدیزد
-محمدعلیمیبدزارع ده ابادیالهه

میبدیزد
14ابوالفضلمیبدسلطانیمحمدمهدی

میبدیزد
15محمدسعیدمیبدصباغ زادهمحمد نوید

*

*

*

*

*

*

*



میبدیزد
14اکبرمیبدکاظمی نژاداسیه

میبدیزد
-سیدولیمیبدموسویسیدحسن 

میبدیزد
-سیدولیمیبدموسویسیدحسین

14محمدحسنیزدآقا عسکریفاطمهیزدیزد

171714علیکرمانابراهیمیحمیدیزدیزد

-سیدمحسنیزداقبالیبی بی صغرییزدیزد

14اصغریزدپارسائیانحمیدهیزدیزد

14سیدعباسیزدتوکلی خورمیزیسید ایمانیزدیزد

-محمدیزدجمالینجمهیزدیزد

--علی اکبرتهرانحاجی شمس الدینیفاطمهیزدیزد

14غالمعلییزدحسینیناصریزدیزد

--محمدعلییزدحاج امینیطاهره یزدیزد

16علییزدحمیدیانمهدی یزدیزد

14علی اکبریزدخالقی قطرمیحمیده یزدیزد



14محمدحسناشکذردهقانی اشکذریمجیدیزدیزد

-محمدرضاتفتدهقان پورفراشاهحسنیزدیزد

-علیتهراندهقان دهنویمنصوریزدیزد

15علی اکبرشهرریراعی دهقیمریمیزدیزد

-سعیدالهیزدرجایی عرفانیزدیزد

14فضل الهیزدزارعریحانهیزدیزد

1414علی اکبریزدزارع زادهاعظمیزدیزد

14محمودیزدسلیمی ندوشنوجیههیزدیزد

-رضایزدسپنداریسپیدهیزدیزد

-یدالهبروجنشیرانی فرادنبهناصریزدیزد

14احمد رضایزدفوالدیمحمدرضایزدیزد

14یدالهکرمانشاهقمریرحمت الهیزدیزد

14حسینعلیبهشهرالیقمحمدیزدیزد

-حسین اردکانمال احمدیزهرایزدیزد



1515نظام وفافوالد شهرموسویسامانیزدیزد

15علی اصغریزدمنگلیسحریزدیزد

-صمدیزدمقتدریمهینیزدیزد

14حسینمیبدنبی پورفهیمهیزدیزد

14سید ابوالقاسمیزدوزیریانمریم الساداتیزدیزد




