
نامنام شعبهاستان
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیقنام پدرمحل صدور

عزیزاردبیلمحرم زادهمحمد تقیاردبیلاردبیل
قبول

سیدشکوررصوانشهرسلیمی زاویهسیدرضاخلخالاردبیل
قبول

عسگرخلخالآزمونعلیخلخالاردبیل
قبول

قربان حسینخلخالآزمونعسگرخلخالاردبیل
-

سیدجبارخلخالموالییسیده محدثه خلخالاردبیل
-

ساعتعلیخلخالپرستوآسیهخلخالاردبیل
-

فاضلتهرانباآبرویاسرنمیناردبیل
قبول

قربانعلیاردبیلعزیزی ننه گرانانصارنمیناردبیل
-

بهروزورزقاننجاریالیاسنمیناردبیل
قبول

غالمعلیاصفهانابراهیمیمحمد مهدیاصفهاناصفهان
قبول
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حسنعلیاصفهانابوطالبیمرضیهاصفهاناصفهان
قبول

اکبراصفهاناحدی نژادفاطمه ساداتاصفهاناصفهان
-

حیدر علیاصفهاناخوان طباخنجمهاصفهاناصفهان
قبول

عنایت اهللفارسانارشادیلیالاصفهاناصفهان
-

مرتضیاصفهانامیریامیر یاسیناصفهاناصفهان
-قبول

رسولاصفهانامینیپگاهاصفهاناصفهان
قبول

میرزاقلیالیگودرزآقاییمحموداصفهاناصفهان
-

مرتضیاصفهانآقاییصفورا اصفهاناصفهان
-

بهراماصفهانبازیارمصطفی اصفهاناصفهان
-

احمدسیرجانبیگ مرادینرگس اصفهاناصفهان
قبولقبول

مصطفینجف آبادپایندهحامداصفهاناصفهان
قبول

عباسعلیاصفهانپورسجادمنصوره اصفهاناصفهان
قبول

علیاصفهانجعفریزهرااصفهاناصفهان
-



عباسعلیخمینی شهرجعفریانحامد اصفهاناصفهان
-

مرتضیاصفهانجاللیشیریناصفهاناصفهان
قبولقبول

محمدشهرضاجمشیدیزهرهاصفهاناصفهان
قبول

حسینعلیاصفهانجمشیدیمهرنازاصفهاناصفهان
قبول-

حسیناصفهانچترایینرگساصفهاناصفهان
-

اکبراصفهانحمامیاناعظماصفهاناصفهان
-

محمد حسناصفهانخاتون آبادیسید محمداصفهاناصفهان
-

علی اکبراصفهانخاتون آبادیزهرااصفهاناصفهان
-

خدابخشیمحموداصفهاناصفهان
نجف 

آباد
مرتضی

-

حسیناصفهانخرم زادهرامیناصفهاناصفهان
قبول

حسینتهرانخضراییآیدیناصفهاناصفهان
-

محمداصفهانخلیلیانمحبوبهاصفهاناصفهان
قبول

بیژناصفهاندوستانیشهرزاداصفهاناصفهان
-



بهروزشهرکرددهقانیشاهیناصفهاناصفهان
قبول

نوراهللاردستاندهقانیمحمداصفهاناصفهان
-

عزیز اهللاصفهاندهقانیفاطمهاصفهاناصفهان
-

محمودشیرازدهلویمسعوداصفهاناصفهان
-

محمد حسنبیرجندراتقیسید مرتضیاصفهاناصفهان
-

ابراهیماصفهانراهنوردفهیمهاصفهاناصفهان
قبول

سعیدنجف آبادرجبیانوحیداصفهاناصفهان
-قبول

ناصرشهرضارحیمیانعلی اصغراصفهاناصفهان
--

علی اکیرقصر شیرینرشید پورشمس الدیناصفهاناصفهان
قبول

سیف اهللشهرکردرضامندفریدوناصفهاناصفهان
قبول

محمد علیخمینی شهررفیعیزهرا اصفهاناصفهان
-

ید اهللبرخواررنجکشمرضیهاصفهاناصفهان
قبول

عباساصفهانزمانیمهدیاصفهاناصفهان
-



محمد سعیداصفهانسپه کارزهرااصفهاناصفهان
قبول

فضل اهللاصفهانسپهریانناهیداصفهاناصفهان
قبول

حمیداصفهانسروش نیامهسااصفهاناصفهان
-

ابراهیمالیگودرزسلیمانمحسناصفهاناصفهان
قبول

سهرابلنجانسوزندهسارااصفهاناصفهان
قبولقبول

اکبراصفهانسیاوشیسمیهاصفهاناصفهان
-

محموداصفهانسید برزانیسید مهدی اصفهاناصفهان
قبول

محمداصفهانسید حناییسعیداصفهاناصفهان
قبول

مهدیاصفهانسیدینروشنکاصفهاناصفهان
--

مصطفیاصفهانشاه سناییلیالاصفهاناصفهان
-

مصطفیاصفهانشاهیمنصوره اصفهاناصفهان
قبولقبول

ید اهللفریدنشریفیعلیاصفهاناصفهان
قبول

کاظمباخترانشیخی فربهزاداصفهاناصفهان
-قبول



رسولاصفهانشیروانیفهیمهاصفهاناصفهان
-

حسینشهرکردصادقیمریماصفهاناصفهان
-

عباسآبادانصادقیانحجت اهللاصفهاناصفهان
-

عبدالکریماصفهانصباغاحمداصفهاناصفهان
قبولقبول

فریدوناصفهانصفریزهرهاصفهاناصفهان
قبول

صمدفالورجانصفریاکرماصفهاناصفهان
--

ناصراصفهانصمدیمهدیاصفهاناصفهان
-

علیفالورجانعسگریمهدیاصفهاناصفهان
قبول

علیاصفهانعظیمی پورغزالهاصفهاناصفهان
-

لطف علیشهرکردعلی باباییمحسناصفهاناصفهان
-قبولقبول

اصغراصفهانفاتحیمحمد صابراصفهاناصفهان
قبول

باقرشهرکردفتحیفردیناصفهاناصفهان
قبول

علیاصفهانفداییعاطفهاصفهاناصفهان
قبول



صفرعلیاصفهانقاراخانینرگس اصفهاناصفهان
-

شعبانعلیفالورجانقاسمیسعیداصفهاناصفهان
قبول

رمضانعلیاهوازقاسمیانفرشتهاصفهاناصفهان
قبول 

اکبراصفهانقدسیامیر حسیناصفهاناصفهان
--

رضااصفهانقنبریمحمداصفهاناصفهان
قبول-

عباسعلیاصفهانقهراییمسعوداصفهاناصفهان
قبول

ذبیح اهلللنجانکریمیانزینتاصفهاناصفهان
قبولقبول

مصطفیاصفهانکسائی کلیسانیحامداصفهاناصفهان
قبولقبول

محمدعلیاصفهانکشاورزالنازاصفهاناصفهان
--

منوچهراصفهانکیانیبنفشهاصفهاناصفهان
-

جاللاصفهانکیانی زاده پورکیانا نرگساصفهاناصفهان
-

حسناصفهانکیانی فالورجانیمژگاناصفهاناصفهان
قبولقبول

امان اهللنجف آبادکیهانمرتضیاصفهاناصفهان
-



علیرضااصفهانمحمدیمسیحاصفهاناصفهان
قبول

محموداصفهانمسائلیزهرااصفهاناصفهان
--

عبداهللاصفهانمصطفاییپریسااصفهاناصفهان
-

رضااصفهانمظاهریمحمداصفهاناصفهان
-

مصطفیاصفهانمال افضل عربغالمحسیناصفهاناصفهان
-

براتعلیشهرکردمولویمجیداصفهاناصفهان
قبول

عبدالعلیاصفهانمهران نژادرضااصفهاناصفهان
--

حسیناصفهانمهشیدمینااصفهاناصفهان
قبول

عباساصفهانناسخیانمنیراصفهاناصفهان
قبول

علیاصفهاننریمانیزهرااصفهاناصفهان
-

غالمحسینسمیرمنصیریآسیهاصفهاناصفهان
-

علیاصفهاننعمتیفرزانهاصفهاناصفهان
قبول

عباسعلیاصفهاننوروزیجواداصفهاناصفهان
-قبول



حجتاصفهانوکیلینفیسه اصفهاناصفهان
-

حسیناصفهانهراتیانمطهرهاصفهاناصفهان
-

محمد رضااصفهانیزدان پناهپریسااصفهاناصفهان
قبول

قدرت اهللاصفهانیزدانیاحساناصفهاناصفهان
-

صادقخمینیشهرحاجی حیدریریحانهخمینی شهراصفهان
-

محمدرضااصفهانداعیهاجرخمینی شهراصفهان
قبول

عبدالرسولخمینیشهرعمادیفاطمهخمینی شهراصفهان
قبول

براتعلیخمینیشهرطاهریفهیمه خمینی شهراصفهان
-

علیخمینیشهرمختاریمهساخمینی شهراصفهان
-

ولی الهنائینمختاریوحیدهخمینی شهراصفهان
قبول

مرتضیخمینیشهرموالییراضیهخمینی شهراصفهان
قبول-

جعفرفریدنهارونیمریمخمینی شهراصفهان
-

علیجعفریحسین خمینی شهراصفهان
-



لطف الهخمینی شهرشکرانیحسنخمینی شهراصفهان
قبول

فالورجانعسگریمحمودخمینی شهراصفهان
-

علیخمینی شهرمختاریمحمدرضاخمینی شهراصفهان
قبول

سعیدخوانسار اسدیمهدیخوانساراصفهان
-

حیدرخوانساررفعتیمحمدحسینخوانساراصفهان
قبول

امرالهخرمشهراکبریحسینعلیشاهین شهراصفهان
-

عبدالمحمودبرخواربندیاکرمشاهین شهراصفهان
-

رسولاصفهانحمیدزادهحامدشاهین شهراصفهان
-

کیومرثشهرکردحیدریصادقشاهین شهراصفهان
قبول

فیض الهکویتخوشنویسعلیشاهین شهراصفهان
-

محمدعلیالهیجانزلفی خشک دشتیالهامشاهین شهراصفهان
-

قربانعلیشاهین شهرشمگانیمیناشاهین شهراصفهان
-

ایرجگچسارانشهبازی آبادیحدیثشاهین شهراصفهان
قبول



حسینآبادانطاهری تهرانیرسولشاهین شهراصفهان
قبول

اسکندرشادگانعزیز زادهمحمدجوادشاهین شهراصفهان
-

کریمآبادانغریوندفرحنازشاهین شهراصفهان
-

یدالهبرخوارقاسم بندیاکرمشاهین شهراصفهان
قبولقبول

محمدشهرضااکافلیالشهرضااصفهان
قبول

محمد حسناصفهانرحیمیلیال ساداتشهرضااصفهان
-

محمدعلیشهرضاصالحیانمهشادشهرضااصفهان
-

یعقوبشهرضاطالب پورایرانشهرضااصفهان
قبول

حسینشهرضاقریشیفروغ الساداتشهرضااصفهان
-

فتح الهشهرضاکاظمیمحمد جوادشهرضااصفهان
قبول

آقا محمدکاشان    تمدنیسید امیر محمودکاشاناصفهان
--

ماشالهآران وبیدگلحجتی تبارحسن کاشاناصفهان
-

اسدالهکنگاوررستم آبادیفریبرز کاشاناصفهان
-



عباسکاشانسلطانیمحمد رضاکاشاناصفهان
قبول

مجیدکاشانطوقانیانمصطفیکاشاناصفهان
قبول

جوادآرانقنایی آرانیمحمدکاشاناصفهان
-

غالم حسینکاشانیوسفیانحسین کاشاناصفهان
قبول

مصطفیگلپایگانآقامحمدیربابگلپایگاناصفهان
-

ناصرگلپایگانثمریمصطفیگلپایگاناصفهان
-

علی اکبرگلپایگانحکیمیعبدالرضاگلپایگاناصفهان
-

عباسعلیگلپایگانخوشنویسانامیدگلپایگاناصفهان
قبول

ذبیح الهدارانصادقی دارانیمرتضیگلپایگاناصفهان
-قبول

علیرضالنجان جعفریمحسنلنجاناصفهان
قبول

محسناصفهانمحمود سلطانیاسماعیللنجاناصفهان
-

غالمحسینمبارکهریاحیفاطمه مبارکهاصفهان
قبولقبول

احمدرضامبارکهصالحیافروزمبارکهاصفهان
قبول



غالمعلیدزفولفیضینسرین مبارکهاصفهان
قبول-

علیلنجانکرمیزهرامبارکهاصفهان
قبول

احمدنجف ابادپورپونهاعظمنجف آباداصفهان
-

غالمرضانجف ابادپیرمرادیانکبرینجف آباداصفهان
-

هوشنگابادانحیدریرضانجف آباداصفهان
قبول

حسین نجف ابادچاوشیمهرینجف آباداصفهان
قبول

حسین علینجف ابادشریفیزینب نجف آباداصفهان
-

احمدرضالنجانشیخ پورمرضیهنجف آباداصفهان
قبول

محمدعلینجف ابادغیورسجادنجف آباداصفهان
قبول

مصطفینجف ابادقیصریاناعظمنجف آباداصفهان
-

محسننجف ابادعربعلینجف آباداصفهان
-

رضاتهرانمختاریمجتبینجف آباداصفهان
-

نادعلینجف ابادیزدانیمحمد علینجف آباداصفهان
-

م



اکبرنجف ابادغالمیزهرانجف آباداصفهان
قبول

براتعلیفریدونشهرکاظمیانداود نجف آباداصفهان
-

حسنکرجبلیکهامیرحسینساوجبالغالبرز
-

رجبکرجراکعیمحسن ساوجبالغالبرز
-

شکر خدامالیرروستاییملیحه فردیسالبرز
-

...عبد اتهرانگنجویرضافردیسالبرز
-

...حمد اتهرانرزاق پورربابهفردیسالبرز
قبول

احمدتربت جاممهربان فرزهرافردیسالبرز
-

ابوالفضلتهرانرضاییسعید فردیسالبرز
-

وحیدکرجباقریانسبحانفردیسالبرز
-

نوروززنجاننظریافسانه فردیسالبرز
-

زینتکرجالبرز
-ابراهیمکرجاخالق دوست

محمودکرجالبرز
-محمد علیشوشتراسد پور



محمدکرجالبرز
-قبولفتحعلیخدابندهبیگدلی

مسعودکرجالبرز
-مهدیتهرانجوان

سید عیسیکرجالبرز
قبولسید محمدصالح آبادحسینی

لیال کرجالبرز
قبولیونسساوجبالغحشم فیروز

سیروسکرجالبرز
قبولروح اهللتهرانحمزه زاده

علی النقیکرجالبرز
قبول-تقیابهردریانوش

نیلوفرکرجالبرز
قبولبهروزشهرریرستمی

علی اصغرکرجالبرز
-قبولمحمد تهرانسلیمانی

مریمکرجالبرز
قبولمحمدرضااهوازشیاسی

شهالکرجالبرز
-قبولسید سلطانآبادانطالگانی

نفیسهکرجالبرز
قبولنعمتکرجعمودی

نیکاکرجالبرز
-مهردادکرجغالمرضائی

نجمهکرجالبرز
قبولولی اهللکرجفتاحی



علیرضاکرجالبرز
--یعقوبتهرانقاسمیان فرد

اصغرتهرانکشاورزبهادرتازعذراکرجالبرز
قبول

محمدرضاتهرانلشگریسهیالکرجالبرز
-

قربانعلیسنقرمحمدیعلیرضاکرجالبرز
قبول-

ارسالنساریمکرمیهدیکرجالبرز
قبول

میر محمدکرجموسوی خوشروسید اسداهللکرجالبرز
-

سید حسینتهرانمیرعابدینیسیدامیرحسینکرجالبرز
قبول-

شیر ولیکرجمرآتیفاطمهکرجالبرز
قبول

عباستهراننصیری حنیفه زادهمعصومهکرجالبرز
-

ملک حسینبجنوردهنرکارعبدالحسینکرجالبرز
قبول

تیمورکرجاحمدیحسنکرجالبرز
-

صدرالهساوجبالغاخالقیمیتراکرجالبرز
-

محمدعلیمیانهاسدی قرجه قیائیمحمدنقیکرجالبرز
-



شعبانعلیرزناعتمادی گلریزحیدرکرجالبرز
-

بخشعلیکرجافشارمصطفیکرجالبرز
-

رضاکرجبرمکولی الهکرجالبرز
--

قاسمتهرانترکانداودکرجالبرز
-

عباسعلیکرججهانبخشفاطمهکرجالبرز
-

محمدحسینکرججواهریاکرمکرجالبرز
-

رضاحدادیانحمیدکرجالبرز
-

سیدآقا بختعلیکنگاورحسینیسیدکیوانکرجالبرز
-قبول

مسیحقزوینحیدریالهامکرجالبرز
-قبول

غالمرضاکرجخاکبازشهالکرجالبرز
-

تیمورکرجخالق پرست میکالمعصومهکرجالبرز
قبولقبول

حسینتهرانخلجزهرهکرجالبرز
--

مهدیتهراندشیریمنتهیکرجالبرز
-



حسینقمدمرچلیهادیکرجالبرز
-

حسینکرجدهقان بنادکیروح الهکرجالبرز
-

نورعلیبابلرزاقیحمیدکرجالبرز
قبولقبول

ابراهیمتهرانرشید دانانیمریمکرجالبرز
قبول-

مصطفیرودسررمضان پورازرجانفاطمهکرجالبرز
-

رجبشهر ریرویتوند غیاثوندسمیهکرجالبرز
-

مهردادکرجسلیمی ماجالناکرمکرجالبرز
-

جهانگیرتهرانشاه بداقلومرجانکرجالبرز
-

یونستهرانشریفی رادآرمیتاکرجالبرز
-

حمیداسالم آباد غربشیرزادیالهامکرجالبرز
-

ولی الهتهرانصابراکرمکرجالبرز
-

محمدخرم آبادصادقی مطلقمجیدکرجالبرز
-

ابراهیم علیرزنصالحیحسینکرجالبرز
-



محمدابراهیمکرجصبوریزهراکرجالبرز
-

حسینتهرانصفاریلیالکرجالبرز
قبول

سید مجتبیدزفولطبیبسیده مرضیهکرجالبرز
قبول

یحییبستان آبادعبداللهی نیگجهحسینکرجالبرز
قبول-

حسنشمیرانعالئینناهیدکرجالبرز
قبولقبول

حسینتویسرکانعلی آباد رحمت آبادیحسنکرجالبرز
قبول

ابوالقاسمسبزوارفیض آبادیاشرفکرجالبرز
-

مهدیکرجقربانی زاده قمصریزهرهکرجالبرز
-

ابراهیمکرجکشاورز میرزامحمدیمهدیکرجالبرز
-

محمدنهاوندگودرزینسترنکرجالبرز
-

مصطفیکرجمرندی مقدمهانیکرجالبرز
-

ابوالفتحزنجانمستندیهماکرجالبرز
-

اکبرتهرانمقدمفرح نازکرجالبرز
قبول



سید علی اصغرکرجموسویسید حسنکرجالبرز
قبول

عزیزالهاملمیرزا آقاتبارعلی اکبرکرجالبرز
-

محمدعلیتهرانندائیعلیکرجالبرز
-

نعمتمغاننژادمحمدمحمودکرجالبرز
-

سید علی محمدکرجوکیلیمهدیه الساداتکرجالبرز
قبول

داودتهرانیزدیداریوشکرجالبرز
-

شمس الهکرجافتخاریسید محمودنظرآبادالبرز
قبول

اروجعلیکرجتکزارعسمیهنظرآبادالبرز
قبول

علی اکبرنظرابادمتین فرنرگسنظرآبادالبرز
قبول

رحمانچردآوردایرانمنشقبادایالمایالم
--

فرجمهرانحاجیزادهمجتبیایالمایالم
-

داودایالمخزلمحمدایالمایالم
قبولقبول

رضاچردآوردربیعیاسدایالمایالم
قبولقبول



حجت الهایالمرحمانیعلیرضاایالمایالم
-

حشمت الهایالمشریف زادیحجت الهایالمایالم
-

ابراهیمایالمعربشاهیامیدایالمایالم
قبول

همتشیروان کرمیمهدیسایالمایالم
-

مختارایالمایدیامینایالمایالم
قبول

رحیمایالمایدی نیارویاایالمایالم
قبول

همتشیروان کرمیمهدیایالمایالم
قبولقبول

محمدخانایالمابراهیم زادهزهراایالمایالم
-قبول

محمدحسینچرداولخوانشیریعبدالحسینایالمایالم
قبول

محمدایالمصفریمظفرایالمایالم
-

محمدایالمنرگسیکیوانایوان غربایالم
-

مرادایوانمرادی نصاریطاهرهایوان غربایالم
-

صادقبدرهرماوندیفاطمهبدرهایالم
قبول



کاظماهربلندیحسنآذرشهرآذربایجان شرقی
--قبول

عبدلآذرشهرنجفیاکبرآذرشهرآذربایجان شرقی
قبولقبول

رحیمآذرشهرهاشمی نیکمحسنآذرشهرآذربایجان شرقی
-

حسنقلیآذرشهرتقی نژاد حسینآذرشهرآذربایجان شرقی
-

علی اکبرآذرشهررشیدیغدیرآذرشهرآذربایجان شرقی
-

حمیدآذرشهرکفیلیعلی آذرشهرآذربایجان شرقی
-

فیاضهشترودآقائی سعدی الهامبستان آبادآذربایجان شرقی
-

یحییبستان آبادهاتفیسعیدبستان آبادآذربایجان شرقی
-

قبولقبولقبولمیررسولتبریزآزاد طاهریسیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

قبولولی الهآذرشهراسمعیل پور شرامینامینتبریزآذربایجان شرقی

قبولصمدتبریزایرانی فردنداتبریزآذربایجان شرقی

قبولقاسمتبریزبانان قاسمیکیومرثتبریزآذربایجان شرقی

-اصغرتبریزبهاریلعیاتبریزآذربایجان شرقی



-علیتبریزثابت نژادمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

قبولهاشمتبریزجعفرزادهاحمدتبریزآذربایجان شرقی

-ابوالفضلاهرچینه کشتوحیدتبریزآذربایجان شرقی

قبولعبدالهتبریزحسین پورداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولعلی اکبرتبریزحق ظاهریرضاتبریزآذربایجان شرقی

قبولترابتبریزداوریبابکتبریزآذربایجان شرقی

-عیسیتبریزدروگرمهریتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمدتبریزرسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولیوسفتهرانرضوانی زادهمریمتبریزآذربایجان شرقی

قبولغالمعلیتبریزرنج اندیش اللهشفیقهتبریزآذربایجان شرقی

--میرصمدشیرازساداتمیرمهدیتبریزآذربایجان شرقی

-آقاباالتبریزسلیمی افروزحوریهتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمدتبریزصادقیعسلتبریزآذربایجان شرقی



قبولجعفرتبریزعلیمهررضاتبریزآذربایجان شرقی

قبول...نصیرااهرفتحیقادرتبریزآذربایجان شرقی

-قبولابراهیماهرفخرجهانیسیف الهتبریزآذربایجان شرقی

-قبولقبولعظیمتهرانفخیم آقائیمسعودتبریزآذربایجان شرقی

--محمدنقیتبریزفرصتی دروگرناصرتبریزآذربایجان شرقی

-یوسفتهرانفرهنگی آبریزنداتبریزآذربایجان شرقی

--حسینتبریزقره باغیهانیهتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلیتبریزقیاسیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

قبولمسعوداهرکریمیعبدالرضاتبریزآذربایجان شرقی

-قبولقبولمحمدحسینتبریزکیوانی باسمنجحسینتبریزآذربایجان شرقی

-حیدرعلیجلفالطفییوسفعلیتبریزآذربایجان شرقی

-علی اصغرتبریزمحروممحمدحسنتبریزآذربایجان شرقی

قبولهدایتتبریزمرد شجاعی نوبریاحدتبریزآذربایجان شرقی



-غالمعلیاسکومقصودی خسروشاهیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

قبولاسماعیلسرابناصرقدرتتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولعبدالحسیناهرنورشتقیتبریزآذربایجان شرقی

قبول-محمدحسنتبریزهریسچیمژگانتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولقبولمحمدتبریزهمتیرضاتبریزآذربایجان شرقی

عزیزالهسراببنیادی اصغرسرابآذربایجان شرقی
-

عوضهریسسروی زرنقیجعفر سرابآذربایجان شرقی
قبول-

منصورسرابعلی عباس زادهمرتضی سرابآذربایجان شرقی
-

یوسفسرابمحدثیمحمودسرابآذربایجان شرقی
-

قربانسرابمیرزائیاسرافیلسرابآذربایجان شرقی
-

نصرتسرابهدایتیاردشیر سرابآذربایجان شرقی
-

اسماعیلشبسترجاللیفرزانه شبسترآذربایجان شرقی
قبول

رسولمراغهبخشیعلیرضامراغهآذربایجان شرقی
--



حمیدمراغهشمسی فامبهراممراغهآذربایجان شرقی
---

اژدرملکانعبادییوسفمراغهآذربایجان شرقی
قبول

فیروزمراغهکنعانیفرهادمراغهآذربایجان شرقی
-

اسمعیلملکاناکبریعبادالهملکانآذربایجان شرقی
-

غالمحسینمراغهجمشیدیمعصومهملکانآذربایجان شرقی
-قبول

باللمراغهذوقیجعفرملکانآذربایجان شرقی
قبول

سیف الهملکانعباسیایوب ملکانآذربایجان شرقی
قبولقبول

جلیلاورمیه احمدیاناحمد اورمیهآذربایجان غربی
-

حسیناورمیه بناییرسول اورمیهآذربایجان غربی
-

حسیناورمیه  دباغیانخلیل اورمیهآذربایجان غربی
-

رحم خدابروجردفالحعباس اورمیهآذربایجان غربی
-

رحماناورمیه  علیزادهفریدهاورمیهآذربایجان غربی
-

اصغرتهرانعباسیمجید اورمیهآذربایجان غربی
-



باقراورمیه موثقرضا اورمیهآذربایجان غربی
--

علیاورمیه نوریسارا اورمیهآذربایجان غربی
-

محمداورمیه نویدیپیماناورمیهآذربایجان غربی
قبول

محمد امینسقزحسین زادهایوببوکانآذربایجان غربی
-فبولقبول

عزیزبوکانشافعی بوکانیمحمدبوکانآذربایجان غربی
باطل

محمودبوکانشکرهمصطفیبوکانآذربایجان غربی
-

محمدتوفیقاشنویهخضریمحمدشریفبوکانآذربایجان غربی
-

حسینمهابادایوبیسلیمانبوکانآذربایجان غربی
-

عبدالقادراشنویهالیاسیحسینبوکانآذربایجان غربی
-

حبیبتکاب امیریامیرتکابآذربایجان غربی
قبول

عزیزتکابسرحدیخاطره تکابآذربایجان غربی
قبول

عربعلیتکابصادقیانواحد تکابآذربایجان غربی
-قبول

علی اکبرخویهاتفیحمیدسلماسآذربایجان غربی
---

ب



علیماکومحرمیخورشیدماکوآذربایجان غربی
قبول

   عبداهللشاهیندژ        آکیشاعظممهابادآذربایجان غربی
---

   وهاب   مهاباد        ریانی     فاروقمهابادآذربایجان غربی
-قبولقبول

سید ابراهیم    نقده      عبداللهیسید محمد جمالمهابادآذربایجان غربی
-

   عبداهللاشنویه           کاملیکاملمهابادآذربایجان غربی
-

احمد   سنندج           مستعانمسعودمهابادآذربایجان غربی
-

اسماعیلمهاباد        مهرپاککمالمهابادآذربایجان غربی
-

رحمننقده           نوریجاللمهابادآذربایجان غربی
قبولقبولقبول

سعیدمهاباد           یوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی
قبول

فتاحمهاباداله ویسیکمالمهابادآذربایجان غربی
قبول

یوسفمهابادشریفیسحرمهابادآذربایجان غربی
-

حضرتقلیمیاندوابتقویعلیمیاندوآبآذربایجان غربی
قبولقبول

رضاقلیمیاندوابپرنیانفتاحمیاندوآبآذربایجان غربی
-



بهمنمیاندوابولیزادهحسین میاندوآبآذربایجان غربی
قبول

علی حسینمیاندوابمنافیساسانمیاندوآبآذربایجان غربی
-

ایوبنقدهقربانیزرقانقدهآذربایجان غربی
--

محمدتنگستانآذرشبعلی اهرم تنگستانبوشهر
-

محمدتنگستانقاسم زادهرضااهرم تنگستانبوشهر
-

حسینتنگستانقاسم زادهعلی اهرم تنگستانبوشهر
--

احمدبرازجاناستاد زادهآزادهبرازجانبوشهر
-

ندیمبرازجانپورجمجوادبرازجانبوشهر
قبول-

اسمعیلتهرانریحانیمعصومهبرازجانبوشهر
قبول

ابوالقاسمبندرعباسرضایی مطلقمریمبرازجانبوشهر
قبول

علیگناوهصیادزادهفاطمهبرازجانبوشهر
قبول

محمدعلیبرازجانفاتحیکشوربرازجانبوشهر
-

اسفندیاربرازجانکشاورزپرویزبرازجانبوشهر
-



محمدبرازجانواحدی مقدمرقیهبرازجانبوشهر
قبول-

ابوالقاسمتهرانخاجیسودابهبوشهربوشهر
قبول

حسنبندردیرمحمد دوستحامدبوشهربوشهر
-

یدالهبرازجانرنجبرعباسبوشهربوشهر
-

خداکرمبوشهرشجاعیانسارابوشهربوشهر
-

علیکاشمرصحرانوردمصطفیبوشهربوشهر
-

شهریاردیلمتنگسیریزهرابندردیلمبوشهر
-

درویشعلیگچسارانشیخ محمودیحلیمهبندردیلمبوشهر
-

عبدالنبیدیلمعطارعلیبندردیلمبوشهر
-

موسیمسجدسلیمانعنصریساراجزیره خارکبوشهر
قبول

حسناصفهانمهدشتیمانداناجزیره خارکبوشهر
-

مهدیشیرازحلی سازمحمدرضاجزیره خارکبوشهر
-

خسروفسابردباربهدادجزیره خارکبوشهر
-



رمضانابادانماه ثانیعبدالمحمدجزیره خارکبوشهر
-

ابراهیمتبریزابراهیمی خوش سیماافشینجمبوشهر
قبول

احمدجمانصاری نژادعلیجمبوشهر
قبول

حسینلنگروددرخشانستارهجمبوشهر
قبول

ناصرگناوهرستمییاسینجمبوشهر
قبولقبول

اکبرجمحیدریحمیده جمبوشهر
قبول

حسینکنگانسعادتحسنجمبوشهر
قبول

سیدمحمدعلیدشتیحسینیسید نظام الدیندشتیبوشهر
-

نوروزکنگانحاجیانیزبیدهکنگانبوشهر
-

عبدالحسین گناوه باغبانی مهسا گناوهبوشهر
-

سیدهاشمگناوه حسینی پناهسیدمحمدرضا گناوهبوشهر
قبول

حسینگناوه محسنی محمدرضا گناوهبوشهر
قبول

عشقعلیتهرانآقاخانیعلی رضااسالمشهرتهران
-



عزت اهللکرجآقا محمدیمهریاسالمشهرتهران
-

محمدرضاتهراناکبریروح اهلل اسالمشهرتهران
قبول

محمد شهریارافشارکبریاسالمشهرتهران
-

امام قلی ازناامانیعلی  اسالمشهرتهران
قبول-

دوست علیتهراناسکندری نشاطسهیال اسالمشهرتهران
قبول

اژدرتهراناسالمیمرتضی اسالمشهرتهران
-

علی اکبرتهراناعتمادی نیازین العابدین اسالمشهرتهران
-

جوادتهران بدرودمحبوبه اسالمشهرتهران
--

یعقوب تهران جبارییوسف اسالمشهرتهران
قبول

یحییتهران حیدریگیتی اسالمشهرتهران
قبول-

اسماعیل تهران رجبیطاهره اسالمشهرتهران
-

عزیزتهران رستمیان مرضیه اسالمشهرتهران
-

جعفرتهران سلطان علی نیا علیرضا اسالمشهرتهران
--



محمدتهران سلمان زادهریحانه اسالمشهرتهران
-

حسینکرج صادقی مجید اسالمشهرتهران
قبول-

احد اهللتهرانضیائیمعصومهاسالمشهرتهران
-

یداهللتهرانطالبیزینباسالمشهرتهران
قبول

علیرضاتهرانعالیرابعهاسالمشهرتهران
قبول

علیرضاهمدانعربلواکبراسالمشهرتهران
-

علی آقابیجارعلی نجفیوحیداسالمشهرتهران
-

محمدرضازرند فدایی فتح آبادیطیبهاسالمشهرتهران
-

علیتهران فالحمونااسالمشهرتهران
-

عالی خوناندیمشک قالوندفیروزهاسالمشهرتهران
--

محمد قلیتهران قندیحمیداسالمشهرتهران
-

عطا اهللخلخال نوروزیسرخوشاسالمشهرتهران
-

عباستهران هادی پورملیحهاسالمشهرتهران
-



محمدرضاتهرانفخراییالهاماندیشهتهران
-

قربانعلیتهرانهاشم پور علمداریوسفاندیشهتهران
قبول-

سیدعلیتهرانهژبرسید احساناندیشهتهران
---

محمدصادقتهرانناظرانی هوشمندحسیناندیشهتهران
-

علی اکبرتهرانجلمبادانیمهدی اندیشهتهران
-

محمدرضاتهرانذالفعلیسعید اندیشهتهران
قبولقبول

محمد یارتهرانخادم الحسینیمریماندیشهتهران
-

عبدالهورامینبختیاریزهراپیشواتهران
-قبول

علی اکبرصحنهجعفریعزیز اله پیشواتهران
قبول

سید سعیدورامینحسینی نقویزهرا الساداتپیشواتهران
-

اصغرورامینرمضانی کهنکیطیبهپیشواتهران
قبول

علیورامینشیرکوندراضیه پیشواتهران
قبول

محمدحسینپاکدشتعلیزادهعلی پیشواتهران
قبول



سبزعلیکرمانشاهآبتیننادرتهران بزرگتهران
-

عزت الهدورودآریانپوراکبرتهران بزرگتهران
قبول

رضاتهرانعاشوریعصمتتهران بزرگتهران
-

تقیآستانهآینه افروزبیژنتهران بزرگتهران
-

غالمرضازنجاناجاق فقیهیعلیرضاتهران بزرگتهران
-قبول

صمدتبریزاحمدی چاراویماقسولمازتهران بزرگتهران
قبول

ولی الهتکاباخوان اوغول بیگهمایونتهران بزرگتهران
قبول

هاشمتهراناسدی کلجاهیرقیهتهران بزرگتهران
--

اکبرتهراناسالمیعباستهران بزرگتهران
قبول

اسماعیلشاهروداسمعیلیغالمحسینتهران بزرگتهران
--

حسینکرجاصل روستامریمتهران بزرگتهران
--

یعقوبعلیتهرانافتخاریاردشیرتهران بزرگتهران
قبول

اکبرتهرانافتخاری رادفاطمهتهران بزرگتهران
قبول



لطف الهقصرشیرینافخمیاحسانتهران بزرگتهران
-

احمدتهرانامام جمعهنوشینتهران بزرگتهران
-قبول

ایوبورامینامانیمریمتهران بزرگتهران
-

علیساوهامتیازاحمدتهران بزرگتهران
-

مصطفیخوانسارامینیسمیهتهران بزرگتهران
-

امیرتهراناناریحنانهتهران بزرگتهران
-

محمدتهراناینانلو مقدملیالتهران بزرگتهران
قبول

ولیتهرانبابایی روچیفاطمهتهران بزرگتهران
-

محمدرضااصفهانباقریاکرمتهران بزرگتهران
-

محمودعلیتهرانباقریعلی اصغرتهران بزرگتهران
-

محمدرضاکرجبلیاسیمهدیهتهران بزرگتهران
-

علمداراصفهانبهمن پورحسینتهران بزرگتهران
قبول

غالمرضاتهرانبیابانیمریمتهران بزرگتهران
قبول-



امیرعلیتهرانبیاتلوعباستهران بزرگتهران
قبول-

حسیناهوازبیگملیحهتهران بزرگتهران
قبول-

جمشیدتهرانبیگلریسیماتهران بزرگتهران
-

خلیلکرمانشاهپناهیفردینتهران بزرگتهران
-

محسنکرمانشاهپورمحمودمرجانتهران بزرگتهران
قبول

یدالهورامینترکمن نژادحبیب الهتهران بزرگتهران
-

عباستهرانتندافشانالمیراتهران بزرگتهران
قبول

ابراهیمرشتتوکلیمعصومهتهران بزرگتهران
قبول

سیدکمالتهرانجاویدی نیاسیدحسنتهران بزرگتهران
قبول

محمدتهرانجباریاکبرتهران بزرگتهران
-

حسنتهرانجدیدیپری نازتهران بزرگتهران
-

تقیالیگودرزجعفری نژادشهابتهران بزرگتهران
قبولقبول

فتح الهخرمشهرجلیلیانصدیقهتهران بزرگتهران
-



فیروزتهرانجوانشیر آزادعلی اصغرتهران بزرگتهران
-

سیدمرتضیتهرانجهرمی یکتاسیدسیاوشتهران بزرگتهران
قبول-

علی جعفرنهاوندچگنیمسیبتهران بزرگتهران
قبولقبول

شمس الدینتهرانحائری نجفیزهراساداتتهران بزرگتهران
--

تقیکرجحاج علیانسمیراتهران بزرگتهران
--

علیجانتهرانحبیبی پورمهریتهران بزرگتهران
-

حسینالهیجانحسین خواهابراهیمتهران بزرگتهران
قبول-

رمضانتهرانحسین زادهفاطمهتهران بزرگتهران
-

محسنتهرانحسین زاده مقدممهنازتهران بزرگتهران
قبول

محمدباقرخویحسین نژاداعظمتهران بزرگتهران
-

سیدصادقتهرانحسینی شاکرسیدحسینتهران بزرگتهران
-

سیدکاظمشمیرانحسینیانسیدعلیتهران بزرگتهران
-

حسینجیرفتحمزهمحمدرضاتهران بزرگتهران
-



امیرحسینتهرانحمیدنیاعلیتهران بزرگتهران
-

جهانگیرتهرانحمیدی هشجینزهراتهران بزرگتهران
قبول

مصطفیتهرانحیدری زادهسمیراتهران بزرگتهران
-

رضامشهدخاکساران رضویسیدنورالدینتهران بزرگتهران
قبول

محمدتهرانخالصیحکیمهتهران بزرگتهران
-

محمدحسننهاوندخدارحمیراضیهتهران بزرگتهران
-

کریمتهرانخرمیانشهرامتهران بزرگتهران
--

فرمانتهرانخواجه وندفریباتهران بزرگتهران
-

علی اصغرتهرانخوشپورحسنتهران بزرگتهران
-

جعفراراکخونساریان عسلیسعیدهتهران بزرگتهران
-

محمدعلیتهرانخیاطفرزانهتهران بزرگتهران
-

درویشعلیتهراندانشیغالمعلیتهران بزرگتهران
-

علیتهراندبیریروزبهتهران بزرگتهران
-



علیتهراندشتیامیدتهران بزرگتهران
-

علی اصغرشاهروددهمالئیانمجتبیتهران بزرگتهران
قبول

عزیزچالوسدیلمی معزیجمشیدتهران بزرگتهران
---

رمضانتهرانذاکریزهراتهران بزرگتهران
قبول

جوادتهرانذوقی وشفریبرزتهران بزرگتهران
--

سعیدتهرانراجیسانازتهران بزرگتهران
--

حسینتهرانرحمانی پورفاطمهتهران بزرگتهران
-

علی اکبرتهرانرحیمیفاطمهتهران بزرگتهران
-

رمضانتهرانرستمیعلی اکبرتهران بزرگتهران
-

محمدابراهیمتهرانرضائیحمیدتهران بزرگتهران
-

علیتهرانرضاخانلوابراهیمتهران بزرگتهران
قبول�

علی اوسطتهرانرفیعیلیالتهران بزرگتهران
-

غالمعلیساوهره گویطاهرهتهران بزرگتهران
-



حمزهتهرانسلمانی درویشزهراتهران بزرگتهران
قبول

جهانبخشخرم آبادسلیمانی فردناهیدتهران بزرگتهران
-

محمودتهرانسمیعیمژدهتهران بزرگتهران
-

سیداسماعیلتهرانسیدحاجیفاطمهتهران بزرگتهران
-

بهمنتهرانشجاعیمهینتهران بزرگتهران
-

حسنتویسرکانشریعتمداریمهدیتهران بزرگتهران
قبول

محمدحسنورامینشهبازی جعفریمریمتهران بزرگتهران
قبول

غالمعلیتهرانشهرابی فراهانیمریمتهران بزرگتهران
-

رضاقزوینشهروان مهرحسینتهران بزرگتهران
-

علی اصغرشمیرانشیخ کبیرامیرهوشنگتهران بزرگتهران
-

امامعلیتهرانصادقیمحسنتهران بزرگتهران
-

عباستهرانطایفی نصرآبادیناصرتهران بزرگتهران
-

عبدالهتهرانعبادیزهراتهران بزرگتهران
-



مصیبتهرانعزّی اوجقازصفرعلیتهران بزرگتهران
قبول�-

محمدتقیتهرانعسگری جهقیلیالتهران بزرگتهران
-

حمیدتبریزعطربرمحمدیوحیدهتهران بزرگتهران
-

رضاتهرانعلی محمدزینبتهران بزرگتهران
-

قربانعلیتهرانعلیخانیزهراتهران بزرگتهران
-

علیشهرریعلیرضالومنیرتهران بزرگتهران
--

سیدابوالحسنتهرانعمادیفاطمهتهران بزرگتهران
قبول

علیهمدانعیوضیسیفعلیتهران بزرگتهران
-

امیرتهرانفتحیمحمدرضاتهران بزرگتهران
-

محموداهوازفرنیانوشینتهران بزرگتهران
-

حسینتهرانقاسمیخسروتهران بزرگتهران
-

علیلنگرودقاسمی مجدحسنتهران بزرگتهران
-قبول

احدشهرریقنبریمریمتهران بزرگتهران
قبول



سیدمحمدرضاگنبدکاووسکریمیطاهره بیگمتهران بزرگتهران
-

خدابخشتهرانکیانی دروافسانهتهران بزرگتهران
-

احسانگلپایگانکیخسرویمرجانتهران بزرگتهران
-

جوادتهرانکیشانی فراهانیمحمدحسینتهران بزرگتهران
قبول

نعمت الهتهرانلطفی خجستهاحمدتهران بزرگتهران
-

غالمکاللهلک زائیربابهتهران بزرگتهران
-

محمدتهرانمبرهن مژدهیزهراتهران بزرگتهران
-

درویشجیرفتمحمدحسنی لرنادرتهران بزرگتهران
-

غالمعلیتهرانمحمدرضای طیبیمریمتهران بزرگتهران
 قبول

علیشبسترمختاریحسنتهران بزرگتهران
-

محمودتهرانمدرسی عالمزهرهتهران بزرگتهران
-

یدالهتهرانمرادیفاطمهتهران بزرگتهران
-

داودتبریزمقبلیسیدنیماتهران بزرگتهران
-

-



تقیشهریارملکیمحمدتهران بزرگتهران
-

یعقوبتهرانملکیاناحمدتهران بزرگتهران
-

حسنتهرانممتازعلیتهران بزرگتهران
 قبول

حسینطهرانموحدیحبیب الهتهران بزرگتهران
 قبولقبول

غالمعلیتهرانموگوییبهنامتهران بزرگتهران
-

غالمدشتیمهربخشعبدالهادیتهران بزرگتهران
-

محمدتهرانمیرزائیطاهرهتهران بزرگتهران
قبول�

ابراهیمتهرانمیرزائی جناقردساراتهران بزرگتهران
-

عباسآرانمیرزائیانفهیمهتهران بزرگتهران
قبول�-

محمدرضاتهرانمیرزادهساراتهران بزرگتهران
-

یوسفتهرانمیسوریپرویزتهران بزرگتهران
-

جعفراسکوناصحی اسکوئیماهرختهران بزرگتهران
-

ابوالقاسمتهراننایب احمدزهراتهران بزرگتهران
قبول



عنایتتهراننصرتی صدقیانیمریمتهران بزرگتهران
قبول

کرمعلیکرجنظریوجیههتهران بزرگتهران
--

ابوالقاسمتهراننیکونژادفرشتهتهران بزرگتهران
-

سیدعباسنطنزواقفی اسفیدانیسیدحیدرتهران بزرگتهران
-

علیتهرانوطنیفاطمهتهران بزرگتهران
قبول-

غالمعلیقائم شهروهابی حقیقیزهراتهران بزرگتهران
--

سیدنبیشیرازهاشمیفاطمهتهران بزرگتهران
قبول

مهرعلیتهرانهمایون مقدممهدیتهران بزرگتهران
-

قاسمتهرانهنرجوسیماتهران بزرگتهران
-

اسدالهقمیاردلنفیسهتهران بزرگتهران
-

مروتکرجیوسفیزهراتهران بزرگتهران
-

شاه علیتهرانیوسفیفاطمهتهران بزرگتهران
-

حسینتهرانیوسفی مقدمفائزهتهران بزرگتهران
قبول



مهدیتهرانآگهی فرمنادزاشیب- تهرانتهران
-

محمد حسینتهرانابراهیمیاکرمدزاشیب- تهرانتهران
-

محمد حسنخمینابراهیمیپوراندزاشیب- تهرانتهران
-

سهرابالهیجاناریسنریماندزاشیب- تهرانتهران
-

مسعودسنندچاستیفاییاسعددزاشیب- تهرانتهران
-

عزت اهللشمیراناتاسماعیلی زاویهفاطمهدزاشیب- تهرانتهران
-

تقیازنااسمعیلیمحمد دزاشیب- تهرانتهران
قبول

حسینقماصفهانیانآزادهدزاشیب- تهرانتهران
-

احمدساوهامیر حسینیکامراندزاشیب- تهرانتهران
-

علیتهراناندرواژرضادزاشیب- تهرانتهران
-

محمد تقیتهرانبهجتیملیکادزاشیب- تهرانتهران
-

حسینتهرانپور امامیفاطمهدزاشیب- تهرانتهران
-

عباسعلیتهرانپورقلیمحمد رضادزاشیب- تهرانتهران
-قبول



محمد تقیارومیهپیشخانیشهنازدزاشیب- تهرانتهران
-

اصغرقزوینتسنیمیمهیندزاشیب- تهرانتهران
-

حسنتهرانجابری زادههمادزاشیب- تهرانتهران
--

ولی اهللبهشهرحسنی خورشیدیسبیکه دزاشیب- تهرانتهران
-

عنایت اهللتهرانحسین زادهماریادزاشیب- تهرانتهران
-

سید جعفرآبادهحسینیسمیهدزاشیب- تهرانتهران
-

ماشااهللتهرانحسینیمعصومهدزاشیب- تهرانتهران
--

علی محمدنجف آبادحمیدیحمید دزاشیب- تهرانتهران
-

فرهنگریحیدرفرهاددزاشیب- تهرانتهران
قبول

محسنتهرانخوشروزهرادزاشیب- تهرانتهران
-

غالم رضاتهرانداد بینسودابهدزاشیب- تهرانتهران
-

اصغرتهراندیزج خلیلیمهرخدزاشیب- تهرانتهران
-

زینالتهراندلخواهیمژگاندزاشیب- تهرانتهران
-



عبدالرضاتهراندهقانالهامدزاشیب- تهرانتهران
-

حسینتهرانرفعتی آالشتیمعصومهدزاشیب- تهرانتهران
قبول

علی قدمتهرانزارعپرویندزاشیب- تهرانتهران
-

رمضانشمیرانزحمتکشمرتضیدزاشیب- تهرانتهران
-

کیقبادرودبارزندمازیاردزاشیب- تهرانتهران
-

محمد حسینیزدسلطانیریحانهدزاشیب- تهرانتهران
-

یوسفارومیهشکیبافلوردزاشیب- تهرانتهران
-

مصطفیتهرانشهبازیشهرزاددزاشیب- تهرانتهران
-

رضاشمیرانصادقیمحمددزاشیب- تهرانتهران
-

حسینتهرانضیاعیشهالدزاشیب- تهرانتهران
قبول

محمدتهرانعلی آبادیامیر محمددزاشیب- تهرانتهران
-

جعفرقمفتحیکوروشدزاشیب- تهرانتهران
قبول

عبدالحسینتهرانفخر دوز دوزانیمینادزاشیب- تهرانتهران
-



غالمرضاهمدانفدائیعلیدزاشیب- تهرانتهران
-

محسنتهرانفراهانی رادمهسا دزاشیب- تهرانتهران
-

محمداصفهانفردوسیفریددزاشیب- تهرانتهران
-

حسینتهرانقاسمی ده آبادیزهرادزاشیب- تهرانتهران
-

غالم حسینتهرانکرمیزهرادزاشیب- تهرانتهران
-

عباس قلیهمدانمشتاقی نیکومحمد رضادزاشیب- تهرانتهران
-

محمد رضاتهرانمعتمدیزهرادزاشیب- تهرانتهران
-

ولی اهللازنامنتظریرضواندزاشیب- تهرانتهران
-

احمدتهرانموسویانزهرهدزاشیب- تهرانتهران
قبول-

فرهنگتهرانناصر آبادیگلنوشدزاشیب- تهرانتهران
-

محمودتهراننسل فالحمحدثهدزاشیب- تهرانتهران
-

مهردادتهراننظری زنوزفرنازدزاشیب- تهرانتهران
-

محمد هادیتهراننورائی نژادمجیددزاشیب- تهرانتهران
-



نصرت اهللتهراننوروزی لواسانیمینودزاشیب- تهرانتهران
-

هاشمشهریارافشارابراهیمرباط کریمتهران
-

مرادالیگودرزبیاتبهارهرباط کریمتهران
قبول

حیدرعلیزنجانجعفریاصالنرباط کریمتهران
قبول-

سیاوشتهرانخیرینادررباط کریمتهران
-

زین العابدینتهرانسبزیسجادرباط کریمتهران
-

...اسداتبریزشخصیمحمدرضارباط کریمتهران
--

رمضانشهریارمردشتیهاجررباط کریمتهران
قبول

اسمعلیشهریاروکیلیاکرمرباط کریمتهران
-

قادرآبادانشبانیفاطمهشمیراناتتهران
قبول-

زین العابدینبیرجندسعیدیمصیبشمیراناتتهران
-

محمدتقیآملصالحیرامینشمیراناتتهران
قبول

میررسولتهرانموسویفرزانهشمیراناتتهران
قبول



غالمعلیآبادانبوستانیآزیتاشمیراناتتهران
-

علیتهرانکشاورزیاحمدرضاشمیراناتتهران
-

میرزا حسنتهرانمحمدی نایینیمسعودشمیراناتتهران
-

محمدصفرریآقابیگیطیبهشهرریتهران
قبول

حسینهریساحمدیفرهادشهرریتهران
قبول

صفرعلیتهرانبهرامیزینبشهرریتهران
-

محمدعلیمشهدرشتی بافشیرینشهرریتهران
قبولقبول

عباسعلیقمسلیمانیمحمدجوادشهرریتهران
قبولقبول

محمدریصحراگرداکرمشهرریتهران
-

حسینریعباد اردستانیمعصومهشهرریتهران
-

محمدتهرانفروزان کیاعلیشهرریتهران
قبول-

هادیتهرانقرنقلیحسینشهرریتهران
قبول-

داودتهرانکریمیسمانهشهرریتهران
قبول



عباستهرانکفاشیانزهراشهرریتهران
--

رحیمتهرانمیرزایی مفردمحمودشهرریتهران
-

آوربادکرمانهمتیکامرانشهرریتهران
قبول-

سیدحسنرییوسفیهدیه ساداتشهرریتهران
قبولقبول

فاتحکرجبرادرانمحمدصابرشهرقدستهران
-

علیرضاشهرریجواهریانسیمینشهرقدستهران
قبول-

علیرضاشهرریجواهریانسیمینشهرقدستهران

نبیتهرانچگینیمهنازشهرقدستهران
-

سیف الهتکابحامدیگودرزشهرقدستهران
قبول

محمدعلیفریدونشهرحسامیاکبرشهرقدستهران
-

خیرالهتهرانصارمیاحمدشهرقدستهران
-

مرتضیتهرانصیفیعلیرضاشهرقدستهران
-

مرتضیتهرانصیفیعلیرضاشهرقدستهران
قبول



علیتهرانرحیمیسمیهشهرقدستهران
-

فرامرزتهرانزنگیابراهیمشهرقدستهران
-

محمدتهرانعلیپوررسولشهرقدستهران
قبول

یوسفعلیمشکین شهرعیسی اوغلیمهنازشهرقدستهران
-

محمدرضااراکغریبیعلیمحمدشهرقدستهران
-

محمدرضااراکغریبیعلمحمدشهرقدستهران
-

حمیدتهرانکوهیساراشهرقدستهران
-

اسمعیلشهرریکج کالهیمنیرشهرقدستهران
قبول

نصرالهتهرانمددیوحیدشهرقدستهران
قبول

نصرالهتهرانمددیوحیدشهرقدستهران
-

شهبازاردبیلموسوی نژادسیدعلیشهرقدستهران
-

شهبازاردبیلموسوی نژادسیدعلیشهرقدستهران
-

علی اکبرتهرانواشقانیمریمشهرقدستهران
-



محمدابراهیمتهرانآزادی نقشفاطمهشهریارتهران
--

عباسعلیمراغهاحمدیحسینشهریارتهران
قبول

محمدتهراناسماعیلیالههشهریارتهران
-

اصغرشهریارافشارمهریشهریارتهران
قبول

علی اصغرنهاونداوالدقبادیمحمدشهریارتهران
-

احمدعلیتهرانباقریعلیرضاشهریارتهران
قبول

یحییتهرانپاک طینتنیلوفرشهریارتهران
--

محمدعلیشهریارجوکارحسینشهریارتهران
-

علی تهرانچوپانیحجتشهریارتهران
-

نورالدیننهاوندحسن کاویارمحمدشهریارتهران
-

سیداصغرهمدانحسینیسید اسماعیلشهریارتهران
-

نصرتتهرانرستمیراویهشهریارتهران
-

محمدعلیکرجزرباففاطمهشهریارتهران
--



ولیمیانهشکاریمنصورشهریارتهران
قبول

محمدکرجشیرازینازنینشهریارتهران
--

محمدشهریارصفریعلیشهریارتهران
-

محمدرسولبیجارکاظمیمحسنشهریارتهران
-

...عباداکرمانشاهلطفیمجتبیشهریارتهران
-قبولقبول

حمزه علیتهرانلطفیفاطمهشهریارتهران
قبول

ابوالفضلکرجمحمدیمریمشهریارتهران
-

علی اصغرتهرانجوادیمیالدفیروزکوهتهران
قبول

خلیلریقیاسیسحرفیروزکوهتهران
-

قربانعلیبیجارمرادیعلی فیروزکوهتهران
قبول--

حمیدرضاتهراننعمتینیلوفر فیروزکوهتهران
قبولقبول

علی اصغرفیروزکوهمیرزاییرحیمفیروزکوهتهران
قبولقبول

محمودورامیننظریزهرهقرچکتهران
-



خانباباسرپل ذهاباعتمادی فرساراواحد انقالبتهران
-

قوام الدینبروجنبحرینیمهدیواحد انقالبتهران
-

ناصرتهرانجواهریانالنازواحد انقالبتهران
قبولقبول

احسانتویسرکانروح افزامریم واحد انقالبتهران
-

-تهرانزین العابدینیاصغرواحد انقالبتهران
-

-اردبیلشریفی آتشگاهمیرحکمتواحد انقالبتهران
-

محدصکرمانشاهعسگریمهدیواحد انقالبتهران
-

نصرت الهتهرانعقیقی حامد واحد انقالبتهران
-قبول

حسینتهرانعلی محمدیمحسن واحد انقالبتهران
-

ابراهیمریفتحی الیگودرزیمریمواحد انقالبتهران
قبول

محمودتهرانکاشانی جوکیارشواحد انقالبتهران
-

محمدرضاازناکبیریفاطمه واحد انقالبتهران
قبول

شیرحسینخرم آبادمرادیانیمهرداد واحد انقالبتهران
قبولقبول



قدرت الهتهرانمهریزهراواحد انقالبتهران
قبول

محمد حسنتهراننادریاصغر واحد انقالبتهران
-

رحیمتهرانهاشم خانیمریم واحد انقالبتهران
-

موسیبجنوردغواص معانیفرزینواحد انقالبتهران
-

نبی الهبروجردگودرزیمهدی واحد انقالبتهران
-

محسنتهرانهاشملورضا واحد انقالبتهران
-

ابراهیمارومیهآهینبهروزواحد رسالتتهران
-

جعفرتهرانرحمانیعلیرضاواحد رسالتتهران
-

محمدشمیرانکامکارگوهریرضاواحد رسالتتهران
-

حمیدتهرانبلقیس زادهفرنوشواحد رسالتتهران
قبول

حسیناصفهانزمردیانپوراندختواحد رسالتتهران
--

رستمخلخالشکرزاده شالعهدیهواحد رسالتتهران
-

عباسعلیتهرانعابدیفاطمهواحد رسالتتهران
قبول



محمدتهرانمیزانیآتوساواحد رسالتتهران
-

نعمت الهگرگانخلیقیآمنهواحد شرقتهران
قبول

سیدبهادرقصر شیرینصادقیسید خلیلواحد شرقتهران
--

محمدرضاتهرانمحمدابراهیمیمریمواحد شرقتهران
قبول

سیدنعمت الهشمیرانمیراسمعیلیحدیث الساداتواحد شرقتهران
قبول

حسن رضابیرجندآزادگانعارفواحد شرقتهران
-

لطف الهتهرانباقریروشنکواحد شرقتهران
-

علی محسنتنکابنحیدرپورمعصومه واحد شرقتهران
-

صفرورامینطاس بازامیرحسنواحد شرقتهران
--

سیداحمدتهرانموسویسیدمحمدمهدیواحد شرقتهران
قبول

عبدالعلیشهربابکمیرشکاریانعباسواحد شرقتهران
-

نبیتهراناکبرینسرینواحد شرقتهران
قبول

عبدالعلیتهرانروغنیحجت اله واحد شرقتهران
-



محمدرضاشمیرانآقاامینیموسی الرضاواحد شرقتهران
قبول

حسینمالیرترکاشوندمهدیواحد شرقتهران
قبول

سیدحیدرتهرانمدنیسیدمصطفیواحد شرقتهران
قبول

اصغرتهراناتابکینسیمواحد شرقتهران
-

محمدرضاتهرانآخوندزادهحمیدرضاواحد شرقتهران
-

ایوبارومیهبخشعلیزهراواحد شرقتهران
-

سیدفتح الهنهاوندرضویسیدرحیمواحد شرقتهران
-

ذکریامشکین شهرشاپوریمهنازواحد شرقتهران
-

منصوراصفهانشریتمدارالدنواحد شرقتهران
-

رسولتهرانحسینیمحیاواحد شرقتهران
-

حسینتهرانصلواتیاسماعیلواحد شرقتهران
-

عباسریقنبریانمرضیهواحد شرقتهران
-

حسینعلیتهرانعنقاییمحمد رضاواحد شرقتهران
-



اسماعیلتهرانمحبوبعباسعلیواحد شرقتهران
-

داودتهرانمحمدیفرشیدواحد شرقتهران
-

احمدتهرانمنصورفریدهواحد شرقتهران
-

سیدمحمدتهرانکساییانساجده ساداتواحد شرقتهران
قبول

جوادتهراناهلل دادهادیواحد غربتهران
-

حسینتهرانحسنیمصطفیواحد غربتهران
قبول

سیدمحمودتهرانخالقیسمانه السادات واحد غربتهران
قبول

محمدجعفربهبهانخورسندجمال واحد غربتهران
قبول-

حشمتتهراندارابیرضاواحد غربتهران
قبول

رمضانعلیتهرانسعادتیاسماعیلواحد غربتهران
قبول

جوادتهراناهلل دادهادیواحد غربتهران
قبولقبول

دهرابگچسارانمکوندیفرحنازواحد غربتهران
--

وحیدتهرانبیتوئیصدفواحد غربتهران
قبول



محمدتهرانحاجی شیخنادرواحد غربتهران
-

حسینتهرانحسنیمصطفیواحد غربتهران
-

محمدجانبابلحمزه پورعسگریواحد غربتهران
-

محمدجعفربهبهانخورسندجمالواحد غربتهران

رمضانعلیتهرانسعادتیاسماعیلواحد غربتهران
-قبول

حبیب الهبندرانزلیصمیمیپروینواحد غربتهران
-

رسولارومیهمحمدیشهینواحد غربتهران
قبول

مصطفیساریچلویی دارابیمحمدواحد قیطریهتهران
قبول

ابوطالبفیروزآبادطاهریسید مسلمواحد قیطریهتهران
قبول

مجیدتهرانغالمیمریمواحد قیطریهتهران
قبول

پرویزجویبارمتولیانمحمدواحد قیطریهتهران
قبولقبول

یونسسارینصیریسیناواحد قیطریهتهران
قبول

عبداهللآستانه اشرفیهنقدیسحرواحد قیطریهتهران
قبول



احمدتهرانیزدانیسعیده واحد قیطریهتهران
-

محمدتهرانیونسی سینکیمرضیهواحد قیطریهتهران
-

یداهللورامینقاجارییزدان ورامینتهران
-

داراببروجناسماعیلیفرزاد بروجنچهار محال و بختیاری
-

البرزبروجنامانی سیوکیبهرام بروجنچهار محال و بختیاری
-

محمدبروجنرضایی بروجنیمرضیهبروجنچهار محال و بختیاری
-

مصیبفارسانحیدریکبریشهرکردچهار محال و بختیاری
-

رحمت الهشهرکردحیدریانحسینشهرکردچهار محال و بختیاری
قبول

غالمعلیشهرکردخاکسارحقانیصادقشهرکردچهار محال و بختیاری
--

مرتضیشهرکردشیرزاداکبر شهرکردچهار محال و بختیاری
قبول

بیژنشهرکردطالب زادهالههشهرکردچهار محال و بختیاری
قبول

جوادشهرکردغالمیانبدریشهرکردچهار محال و بختیاری
-

جمالشهرکردقادریرسولشهرکردچهار محال و بختیاری
-



بهادرشهرکردیزدانیعلیرضاشهرکردچهار محال و بختیاری
-

بهرامفارسانبهرامیپریسافارسانچهار محال و بختیاری
-قبول

چراغعلیفارساننجفیفاطمهفارسانچهار محال و بختیاری
-

عبدالحسینفارسانخسرویابراهیمفارسانچهار محال و بختیاری
-

سید مهدیبشرویهفریدونیسیدروح الهبشرویهخراسان جنوبی
-

حسنفردوسقنبررشیدحسینبشرویهخراسان جنوبی
-

سیدمحمودبیرجندزجاجیسیدعلیبیرجندخراسان جنوبی
قبولقبول

مصیبمشهدطالبیراضیهبیرجندخراسان جنوبی
قبول

محمدحسینبیرجندطاهریحمیدرضابیرجندخراسان جنوبی
قبول

محمدبیرجندزاهدیهمایونبیرجندخراسان جنوبی
قبول

جمشیدبیرجندجهانگیرمهدی بیرجندخراسان جنوبی
-

احمدسرایانمقیمی چاهکامید فردوسخراسان رضوی
-----

محمدحسینقایناتجابریمهدیقاینخراسان رضوی
--



سیدمهدیقایناتسیروسیسیده زهراقاینخراسان رضوی
-

محمدعلیقایناتغالمیپریساقاینخراسان رضوی
-

غالمرضاقایناتمرتضی پورحمیدقاینخراسان رضوی
-

حجی ابراهیمبردسکننظام آبادیمجتبیبردسکنخراسان رضوی
قبول

عصمت اهللخوافزارعی سنگانیحبیب اهللتایبادخراسان رضوی
قبول

رحمت اهللجام پور محمد تیموریعزیزاهلل تربت جامخراسان رضوی
-

عبداهللجام 910جامی االحمدی کریم تربت جامخراسان رضوی
قبولقبول

محمد علیتربت حیدریهصادقی هادی تربت حیدریهخراسان رضوی
قبولقبول

حسینتربت حیدریهعلیزادهجلیل تربت حیدریهخراسان رضوی
-

حسینتایبادمحمدیروح اله تربت حیدریهخراسان رضوی
قبولقبول

عبدالمجبدخوافخلیفه قادریمسعودخوافخراسان رضوی
-

سیدطالبدرگزاسدیسید جالل بندرگزخراسان رضوی
-قبولقبول

علیسبزوار ابراهیم منش طوبی سبزوارخراسان رضوی
-

*



رمضانعلی کازرون استیری زهرا سبزوارخراسان رضوی
-

غالمحسین سبزوار امیری مریمسبزوارخراسان رضوی
قبول

غالمعلی جوین بهلولمحمد رضا سبزوارخراسان رضوی
-

مهدی سبزوار توکلی نیا زهرا سبزوارخراسان رضوی
-

رجبعلی سبزوار ثابتی مقدم پروانه سبزوارخراسان رضوی
-

سید حسین سبزوار حسینی راضیه سادات سبزوارخراسان رضوی
قبول

هادی سبزوار خسروجردی علی سبزوارخراسان رضوی
قبول

علیسبزوار خوش سخن عارف سبزوارخراسان رضوی
-

صفرعلی سبزوار رازقندی مهناز سبزوارخراسان رضوی
قبول

غالمحسین سبزوار داوطلب نظام عبدالکریم سبزوارخراسان رضوی
-قبول-

صفرعلی دزفول شعبان پور فوالدی محمد حسین سبزوارخراسان رضوی
-

رجبعلی سبزوار شیرین فر علی سبزوارخراسان رضوی
-

اسمعیلبجنورد رحیمی کیکانلومحمود سبزوارخراسان رضوی
-



اسمعیلسبزوار صبازاده فاطمه سبزوارخراسان رضوی
-

غالمرضا سبزوار مظفرآبادی مصطفی سبزوارخراسان رضوی
-

سلیمان سبزوار ملک فرمجتبیسبزوارخراسان رضوی
قبول

داداله شاهرود مومنیلیالسبزوارخراسان رضوی
-

محمد تهران مهرورزیانعلیسبزوارخراسان رضوی
قبول

عین اله سبزوار مکارمپروینسبزوارخراسان رضوی
-

ابراهیم سبزوار نصیریشیماسبزوارخراسان رضوی
-

محمدابراهیم سبزوار نودهیمریمسبزوارخراسان رضوی
قبول

نصراله تهران نصراله پورحمید رضاسبزوارخراسان رضوی
-

رحمت اله سبزوار نیازمندعلیسبزوارخراسان رضوی
--

علی اکبر سبزوار کرابیاعظمسبزوارخراسان رضوی
-

عزیزاله سبزوار کوشکیطاهرهسبزوارخراسان رضوی
-

رمضانعلی سبزوار کیقبادیسالمهسبزوارخراسان رضوی
-



موسیمشهدآقاخانیساراسرخسخراسان رضوی
--

غالمحسینمشهداسدی مصبعیجوادسرخسخراسان رضوی
قبول

مرتضیسرخسبهادرینسرین سرخسخراسان رضوی
قبول-

عباسعلیمشهدپریشان شیدامحسنسرخسخراسان رضوی
-

محمد رضامشهدکریمی پورزهرا سرخسخراسان رضوی
-قبول

غالمحسینسرخسعلیزادهسعیدهسرخسخراسان رضوی
-

ابراهیمسرخسعلیمیرزاییمحسن سرخسخراسان رضوی
قبول-

مقصودقوچانواژگوسعیدقوچانخراسان رضوی
قبول

محمدکاشمراحمدیسوسنکاشمرخراسان رضوی
-

عباستربت حیدریهآبساالنبهزادکاشمرخراسان رضوی
-

رمضانکاشمرصادقیعلیکاشمرخراسان رضوی
-

رستمکاشمرتیموریامیرعلیکاشمرخراسان رضوی
قبول

حسینکاشمرتوفیقیحسنکاشمرخراسان رضوی
قبول



سیدمحمدکاشمرموالییسیدمهدیکاشمرخراسان رضوی
قبول

جان محمدکاشمرصاحبیابوالفضلکاشمرخراسان رضوی
-

اسماعیلگنابادعالئی کاخکیمیثمگنابادخراسان رضوی
-

محمد علیگنابادصادقیانغالمرضاگنابادخراسان رضوی
قبول

محمدمشهدابراهیمیتکتممشهدخراسان رضوی
قبول-

غالمرضاتربتاحسانی تبارسمانهمشهدخراسان رضوی
قبول-

حسنمشهداخالقی رضاییزهرامشهدخراسان رضوی
--

علیرضامشهداستادفرشتهمشهدخراسان رضوی
-

علیمشهداستوارمنورمشهدخراسان رضوی
قبول

رسولفردوساسعدیمهدیمشهدخراسان رضوی
-

علیتربتاسالمی بایگیلیالمشهدخراسان رضوی
-

مسلماصفهاناسالمی مشکنانیلیالمشهدخراسان رضوی
-

اسمعیلمشهداشرافی کاخکیصدیقهمشهدخراسان رضوی
-



حسنمشهداصغرنسبمحسنمشهدخراسان رضوی
--

علیرضاتربتافسردههدیهمشهدخراسان رضوی
قبول-

علی محمدمشهداکبریمحسنمشهدخراسان رضوی
قبول

محمدابراهیمچنارانایزدیجوادمشهدخراسان رضوی
--

برات محمدمشهدبادلومجتبیمشهدخراسان رضوی
قبول

علیشیرازباستانی نامقیناهیدمشهدخراسان رضوی
قبول

غالم تربتبخشنده بزنجردینبی الهمشهدخراسان رضوی
--

حسینعلیفریمانبراتیطاهرهمشهدخراسان رضوی
قبول

حسین قلیمشهدبیاتملیحهمشهدخراسان رضوی
-

امیدرضامشهدبیگدلینازنینمشهدخراسان رضوی
-

علی محمدشیروانپهلوانجوادمشهدخراسان رضوی
--

فاضلمشهدتقویمحمدمشهدخراسان رضوی
قبولقبول

حمیدرضامشهدتمدن پناهحامدمشهدخراسان رضوی
-



اصغرمشهدثروتسمانهمشهدخراسان رضوی
قبول

شبانعلیمشهدجاوید ذعنیانمحبوبهمشهدخراسان رضوی
-

نصرت الهخرم آبادجدیدیانفرهنگمشهدخراسان رضوی
-

عبدالهمشهدجعفریمرتضیمشهدخراسان رضوی
-

حسینکاشمرجمالیخاطرهمشهدخراسان رضوی
--

نبیسرقلعهجمالیعزیزالهمشهدخراسان رضوی
--

حسنمشهدحافظی عبدالرحیم زادهراضیهمشهدخراسان رضوی
--

محمدرضامشهدحسینیزهرهمشهدخراسان رضوی
--

عیدمحمدسبزوارحطیطه ئیحسینمشهدخراسان رضوی
--

غالم علیمشهدحیدریانبتولمشهدخراسان رضوی
--

محمدابراهیممشهدخادمی نیامحمدمهدیمشهدخراسان رضوی
--قبول

علی اکبرمشهدخواجه روشناییزهرهمشهدخراسان رضوی
-

حسنمشهدداوریمحمدرضامشهدخراسان رضوی
-



حسینمشهددرویشجوادمشهدخراسان رضوی
-

علیرضامشهددیبالیالمشهدخراسان رضوی
قبول

علیرضامشهددیلجانیصفیهمشهدخراسان رضوی
-

محمد بجنوردرجب زادهمژگانمشهدخراسان رضوی
-

رجبعلیمشهدرحیمیمنیرهمشهدخراسان رضوی
-

ابوالفضلقوچانزارعمهسامشهدخراسان رضوی
قبول

جعفرقلیکالتزارع حصارمحمدمشهدخراسان رضوی
--

نعمت الهمشهدستاریسیدمحمودمشهدخراسان رضوی
--

حمیدرضامشهدسرگلزاییشیمامشهدخراسان رضوی
-

خلیلشیرازسرمدیانزهرامشهدخراسان رضوی
-

محمدتهرانسروری مجدفاطمهمشهدخراسان رضوی
قبول

سیفعلیقائنسعادت پورسمیهمشهدخراسان رضوی
-

محمدمشهدسعیدیبهارهمشهدخراسان رضوی
--



منصورمشهدسیارالهاممشهدخراسان رضوی
-

سیدمهدیمشهدسیدی ابردهاکرم مشهدخراسان رضوی
-

نعمت الهمشهدشافعیعطیهمشهدخراسان رضوی
قبول

اسماعیلمشهدشخصی خازنیسیروسمشهدخراسان رضوی
قبول

محمدمشهدشکاریان یزدراحلهمشهدخراسان رضوی
قبول

محمدحسینتربت حیدریهصابریعاتکهمشهدخراسان رضوی
-

سیدعلیشهدادصاحب دادسیدجاللمشهدخراسان رضوی
-

محمدرضازاهدانصادق نژادگلریزمشهدخراسان رضوی
قبول

محمدرضازاهدانصادق نژادگلنازمشهدخراسان رضوی
-

علی اکبرمشهدصباحی آق کندیاشرفمشهدخراسان رضوی
-

محمدعلیمشهدصباغ کاخکیمحمدجوادمشهدخراسان رضوی
-

اسدالهمشهدصبور جنتیاحسانمشهدخراسان رضوی
قبول

حمیدرضامشهدصدیق حسن پوربهنازمشهدخراسان رضوی
--



علی  مشهدطلوع سرایدارانمهینمشهدخراسان رضوی
-

علیمشهدطلوعیرضامشهدخراسان رضوی
-

محمودمشهدطوسی خراسانیفاطمهمشهدخراسان رضوی
-

غالمحسینمشهدعباسپورجعفرمشهدخراسان رضوی
قبول-

غالمحسینمشهدعباس زادهاکرممشهدخراسان رضوی
-

حسینتهرانعباسیمژگانمشهدخراسان رضوی
قبول-

عبدالرحمنتربتعبدالسالمیامام الدینمشهدخراسان رضوی
قبول

ایرجمشهدعزیزیمهتاب مشهدخراسان رضوی
---

غالمرضافردوسغالمیمعصومهمشهدخراسان رضوی
-

محمدمشهدفارابیسجادمشهدخراسان رضوی
-

علی اکبرمشهدفداکار نقندرسعیدمشهدخراسان رضوی
قبول-

علیمشهدفرجی زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی
-قبول

حسینشمیرانفروزانمرضیهمشهدخراسان رضوی
-



علیمشهدفریدون نیامریممشهدخراسان رضوی
قبول

اصغرمشهدقصاب طوسیصالحمشهدخراسان رضوی
-

محمدآقاسبزارقندیمحمدمجیدمشهدخراسان رضوی
--

محمدحسینفریمانکالته رحمانیفاطمهمشهدخراسان رضوی
قبول

علیگنابادکوکبی سقیمحمد مشهدخراسان رضوی
قبول

محمدحسنمشهدمتولی زاده کاخکیمریممشهدخراسان رضوی
-

حسنمشهدمتین خواهسحر مشهدخراسان رضوی
-قبول

اسماعیلمشهدمحمدزاده خادممینامشهدخراسان رضوی
-

محمدمهدیعلی آبادمحمدیملیحهمشهدخراسان رضوی
-

رضااسفراینمشتاقیمریممشهدخراسان رضوی
-

صادقمشهدمظفریحبیب اهللمشهدخراسان رضوی
قبولقبول

احمدمشهدمقدممریممشهدخراسان رضوی
-

مسعودمشهدمنتظمیرضامشهدخراسان رضوی
--



احمدرضافردوسناظمیسید محمدرضامشهدخراسان رضوی
-

هاشممشهدنبردیفاطمهمشهدخراسان رضوی
قبول

هاشممشهدنبردیفرزانهمشهدخراسان رضوی
قبول

ابراهیممشهدنظریعلیمشهدخراسان رضوی
-

مرتضی قلیتهراننوروزینسیممشهدخراسان رضوی
قبول

کاظمیزدنیک خواهایمانهمشهدخراسان رضوی
-

سیداسماعیلمشهدهاشمی نژادسید عبدالکریممشهدخراسان رضوی
--

ابراهیمنیشابورسیفیمحمد مشهدخراسان رضوی
قبول

غالمرضاتربت حیدریهعلی پور همت آبادیعلی اصغرمه والتخراسان رضوی
قبول

 
محمدرسولمهابادبختیاری میکائیل نیشابورخراسان رضوی

-

محمدتقینیشابورباللیامیررضانیشابورخراسان رضوی
-

محمدکاظمنیشابورتقی آبادیمحمود نیشابورخراسان رضوی
قبول

جابرنیشابورچنارانیعبدالصالحنیشابورخراسان رضوی
قبول



غالمرضانیشابورخالویان مریم  نیشابورخراسان رضوی
-

رضانیشابوردستجردیموسی الرضانیشابورخراسان رضوی
-

عبداهللنیشابورسید موسویزهرا نیشابورخراسان رضوی
-

عبدالباقینیشابورسوقندیسحرنیشابورخراسان رضوی
قبول-

حسین نیشابورصلواتیزهرا نیشابورخراسان رضوی
قبول

محمدرضانیشابورطالبیمحمدنیشابورخراسان رضوی
قبول-

محمدرضافریمانفرخ کاظمیانسحرنیشابورخراسان رضوی
-

علی اصغرکرجنیرآبادیحسین نیشابورخراسان رضوی
--

حسینبجنوردنودهیفاطمهبجنوردخراسان شمالی
-

قربانمحمدبجنوردطاهریمحمد باقربجنوردخراسان شمالی
-

مجید-مرتضوی راد سیدعلیبجنوردخراسان شمالی
قبول

محمدبجنوردمعمریناصربجنوردخراسان شمالی
-

گل محمدبجنوردترابی نیاحجت الهبجنوردخراسان شمالی
-



یوسفعلیشیروانافرایاسینشیروانخراسان شمالی
-

جمشیدشیروانبهادریانهماشیروانخراسان شمالی
-

علیشیروانرضازادهعبدالحسینشیروانخراسان شمالی
قبول

گل محمدشیروانگواهیقربانشیروانخراسان شمالی
-

شب خالآبادانبرزگرمرجانآبادانخوزستان
-

لفیطهبهبهانحمیدعقیلآبادانخوزستان
قبولقبول

محسنآبادانحیاتیغزلآبادانخوزستان
-

عبداالمینآباداندارمیرویاآبادانخوزستان
-

غالم عباسآبادانذاکری فرمحمدآبادانخوزستان
--

هادینهاوندعسکرشهبازیعاطفهآبادانخوزستان
-

عبدالحسناصفهانعلیان عجمرقیهآبادانخوزستان
قبول-

عبدالمجیداصفهانغالمیزهراآبادانخوزستان
قبول

حسنشیرازفرصیادمحمودآبادانخوزستان
--



عبدالسادهخرمشهرمحتاجیربابآبادانخوزستان
--

محمدبهبهانبزرگمهراعظمآغاجاریخوزستان
-

عبدالکریمآغاجاریبعنونی نژادداودآغاجاریخوزستان
-

سیدآقابهبهانپناهی نژادسید رضاآغاجاریخوزستان
-

ابراهیمآغاجاریحیدریمهین آغاجاریخوزستان
-

صمدآباداندریسمهدی آغاجاریخوزستان
قبول

علیآغاجاریرئیسی فرصادق آغاجاریخوزستان
-

مرتضیآغاجاریسوقیفاطمهآغاجاریخوزستان
-

نصیربهبهانقشقاییایمانآغاجاریخوزستان
-

روزهرامهرمزقنواتیمحمد حسینآغاجاریخوزستان
قبول

ولیبهبهانجمعه پورجهانگیر امیدیهخوزستان
قبول

علی عباساندیمشکآزادی پورفاطمهاندیمشکخوزستان
-

سبزخدااندیمشکامیرپورمحسناندیمشکخوزستان
قبول



محمدعلیخرم آبادپاپیمحمدرضااندیمشکخوزستان
-

علیاندیمشکخلیل دشتیمرضیهاندیمشکخوزستان
قبول

ابراهیمدزفولدزفولیان کریمفاطمهاندیمشکخوزستان
قبول

عبداالمیراندیمشکشیخ نجدیفاطمهاندیمشکخوزستان
-

علی امیداندیمشکمیرمنگرهنگارین اندیمشکخوزستان
قبولقبول

علی امیداندیمشکمیرمنگرهآهنگ اندیمشکخوزستان
-

قاسماندیمشکمطیعی قالوندسمیهاندیمشکخوزستان
قبول

احمددزفولناصحی مهرمنصوراندیمشکخوزستان
-

محمد رحیمبهبهانمکوندینرگساهوازخوزستان
-

محموداهوازمحمد پورزینب الساداتاهوازخوزستان
-

نور علیاندیمشکغالمزادهویدااهوازخوزستان
-

محمدرضااهوازبنواریزهرااهوازخوزستان
-

اسکندراهوازلوعلیزادهآزادهاهوازخوزستان
قبول-



علیجاناهوازدانشمندژینوساهوازخوزستان
قبول-

جهانگیرایذهمرادیشهرهاهوازخوزستان
-

حسیناهوازمعافینسریناهوازخوزستان
-

ناجیاهوازترابیمحمداهوازخوزستان
-

حسن علیدزفولرضاییرحیماهوازخوزستان
قبولقبول

فاضلخرمشهرغبیشاویعباساهوازخوزستان
---

عبد العباساهوازمزرعهفاضلاهوازخوزستان
-

عبد القاسماهوازمریدپوراحمداهوازخوزستان
-

کامراناهوازنژاد مریطه اهوازخوزستان
-

غالمرضااهوازنجفی زادهعلیرضااهوازخوزستان
-

رجبعلیاهوازصالح جوعلیرضااهوازخوزستان
-

خسسروبروجنقارا بگیسعیداهوازخوزستان
قبول

بهمنشوشترنوذریولیاهوازخوزستان
قبول



افراسیابرودبارسلیمیمحمداهوازخوزستان
-

عنایت الهآذرنگیعزیز الهاهوازخوزستان
-

عبد الرزاقاهوازرشیدی فردمحمداهوازخوزستان
قبول

رضاشوشترجعفری زادهمحمداهوازخوزستان
-

اسکندرآقا جاریآرزومندمحمداهوازخوزستان
-

امیراهوازترابی زادهمحمد صادقاهوازخوزستان
قبول

عباساهوازفرامرزیسمیهاهوازخوزستان
-

مصطفیاصفهانصرافزهرااهوازخوزستان
-

اسکندراهوازلوعلیزادهفروزاناهوازخوزستان
-

محمد حسناهوازفایضی زادهنرگساهوازخوزستان
قبول

کریماهوازاحمدی رادفرزانهاهوازخوزستان
-

حسناهوازنوری علویچهزهرااهوازخوزستان
-

منوچهرفارسانطالبیفریبااهوازخوزستان
-



محمدرضااهوازقیمزهرااهوازخوزستان
-

علیرضااهوازگرجی دزفولیزینباهوازخوزستان
-

حمیداهوازلطیف زادگانالهام اهوازخوزستان
-

حسینعلیاهوازخزاییمریماهوازخوزستان
-

علی محمدشوشترآیهنفاطمهاهوازخوزستان
قبول

دهرابگچسارانمکوندیعلیرضااهوازخوزستان
-

فاضلایذهبراتیحافظایذهخوزستان
قبول-

نجاتقلیایذهزندیمرتضیایذهخوزستان
-

علیایذهشالومسلمایذهخوزستان
-قبول

بهنامایذهمومنیپوریاایذهخوزستان
قبول

فرضعلیباغملکابراهیمی زادهعلیباغملکخوزستان
-

عبدالعلیباغملکاحمدی مقدمعلیباغملکخوزستان
-

غالمحسینباغملکروهندهنصرت اهللباغملکخوزستان
-



تیمورباغملکشیخی مفردزینبباغملکخوزستان
-

اکبرماهشهرالرتیرسولبندر امام خمینیخوزستان
قبول

خدادادخدادادصحرانشین سامانیمحمدباقربندر امام خمینیخوزستان
-

رمضانعلیسبزوارسلطانی فردمحمدجوادبندر امام خمینیخوزستان
قبول

حمیدماهشهرالهی صدرایمانبندر ماهشهرخوزستان
-قبول

اقلیمیمهرانبندر ماهشهرخوزستان
-

ابوالقاسمبهبهانباولی بهمئیزهرهبندر ماهشهرخوزستان
قبول-

عبدرلحسنماهشهربهبهانی اسالمیزلفیبندر ماهشهرخوزستان
قبولقبول

ترابیسید محسنبندر ماهشهرخوزستان
-

رضاییمهدی بندر ماهشهرخوزستان
-

کنعانیسعیده بندر ماهشهرخوزستان
-

رحیمکرمانشاهزبیدیزهرهبندر ماهشهرخوزستان
قبول

منصوریمرضیهبندر ماهشهرخوزستان
-



اکبررامهرمزمفتخرسعیدبندر ماهشهرخوزستان
-قبول

جعفرکهگیلویه   آرندانسارا      بهبهانخوزستان
-

علیبهبهان        اسماعیلیمریمبهبهانخوزستان
-

عزیزبهبهان       امیدیمجتبیبهبهانخوزستان
-

محمد سیدبهبهان    تنورهغالمحسینبهبهانخوزستان
--

عباسبهبهان      حق دوستمرضیهبهبهانخوزستان
قبول-

علی جانکهگیلویه        حق دوستابراهیمبهبهانخوزستان
-

مهدیبهبهان         شبانهمریمبهبهانخوزستان
-

حمداهللبهبهان        شریعت مصطفویسمیهبهبهانخوزستان
قبول

سید نجفگناوه صدری زادهسید علیرضابهبهانخوزستان
قبولقبولقبول

عبدالهبهبهان      عاکفبهنامبهبهانخوزستان
قبولقبولقبول

یوسفبهبهان          عسکریعلیبهبهانخوزستان
---

لطف الهبهبهان       کیوانزهرهبهبهانخوزستان
-



محمدحسینبهبهان        مرتبپرستوبهبهانخوزستان
قبول

نعمت الهبهبهان      مشهدی نژادمعینبهبهانخوزستان
قبولقبول

باقربهبهان        مفتاحیالهامبهبهانخوزستان
-

محمد حسین مینابآخورد زاده افسانه دزفولخوزستان
-

سید علی دزفولحجازی بی بی عصمت دزفولخوزستان
--

علی محمد دزفولرحیمی منش عاطفه دزفولخوزستان
-

هرمزدزفولزلقیافسانه دزفولخوزستان
-

رجبدزفولشفیع نژادالهام دزفولخوزستان
-

عبدالعلی دزفولکالنتریان لیال دزفولخوزستان
--

محموددزفولمجد نازنین دزفولخوزستان
-

ماشاهللدزفولمورثافسانهدزفولخوزستان
قبول

محمددزفولمهرولیمعصومهدزفولخوزستان
-

عبدالحسیندزفولمنجم زاده ندا دزفولخوزستان
-



محمد علی دزفولنجفی فرسمیهدزفولخوزستان
قبول

مزعلدزفولاندی زاده محمد مهدی دزفولخوزستان
-

داراب دزفولباباخانی نژادهوشنگ دزفولخوزستان
-قبول�

محمدرضادزفولپوالدکاحمد رضادزفولخوزستان
قبول

ناصردزفولپناه یزدانعلی دزفولخوزستان
-

غالمحسیندزفولسلمانی زادهداوددزفولخوزستان
قبول

سیدحسیندزفولسیدقلندرسید محمد رضا دزفولخوزستان
-

محمد علی دزفولصافدل حسین دزفولخوزستان
-قبول

حسیندزفولغالمحسین شاه آبادی روح اهلل دزفولخوزستان
-

کاظم دزفولملهمی مهدی دزفولخوزستان
-

کاظم دزفولهمه دان مهدی دزفولخوزستان
---

نصرالهرامهرمزعالف بهبهانیمائده رامهرمزخوزستان
-

علی دادرامهرمز ذکی موالئیمحمد رحیمرامهرمزخوزستان
-



عبدالرحیمشوش کریمی پورزهره شوشخوزستان
-

خلفشوش ادیبموسی شوشخوزستان
-

عبدهدزفولتقی پوراکبرشوشخوزستان
-

مهر علیمسجد سلیمانچهرازینعمت الهشوشخوزستان
-

نعمتشوش حیدریحسن شوشخوزستان
-

مسعودشوش قماشیمنصور شوشخوزستان
-

مظفراهوازهردانیدانیالشوشخوزستان
-

مظفراهوازهردانیمحمد امینشوشخوزستان
-

حسنشوشترجوالئیعبدالرحیمشوشترخوزستان
قبول

فریبرزمسجدسلیمانسلجوقیفرشتهشوشترخوزستان
-

سیدمهدیشوشترمیرزاده مرعشیسیده زهراشوشترخوزستان
-

مهدیقلیشوشترنوروزیلیالشوشترخوزستان
-

صفرعلیشوشترحسنیمژدهگتوندخوزستان
قبول



کشاورزشوشترالیاسیفاطمهگتوندخوزستان
قبول

حسینشوشترعسگرینجمهگتوندخوزستان
-

جانقلیاندیکامهدی پورمراداللیخوزستان
-

محمدعلیمسجدسلیمانحاجی پوررحیماللیخوزستان
قبول

فتاحمسجدسلیماننوبختالبرزاللیخوزستان
قبول

جانقلیاندیکامهدی پورمراداللیخوزستان
-

مرتضیمسجد سلیمانالبرزیمجتبیمسجدسلیمانخوزستان
-

فتح الهابوظبیفتح الهاحمددبیدبی
قبولقبول

عبدالواحدبحرینشهابعلیدبیدبی
قبولقبولقبول

رضاابهرعطوفیمحمدرضاابهرزنجان
قبول

محمداسماعیلابهرگرایلوغالمحسنابهرزنجان
-

محمودابهرواعظیحسنابهرزنجان
-

سید عطوفخدابندهموسویسیدمحمدخدابندهزنجان
قبول



یوسفعلیخدابندهسعیدییاسرخدابندهزنجان
-

غالمحسینخدابندهخلجیساراخدابندهزنجان
قبول

سید رئوفابهرامینی سید احمدخرمدرهزنجان
-

نوروزابهربابایی فلجیفریباخرمدرهزنجان
-

ارشدخرم درهترکمنابوالفضلخرمدرهزنجان
قبول

مرادعلیتنکابنکالنتریعلی خرمدرهزنجان
قبول-

حیدرزنجاناسدیمحمدتقیزنجانزنجان
--

نوروزعلیزنجانمیرزائیمرادعلیزنجانزنجان
قبول

علی اوسطزنجاننوریعلی اکبرزنجانزنجان
-

عیسیزنجانرفیعیآذرم دختزنجانزنجان
--

جوادزنجانمحبوبی اصلفاطمهزنجانزنجان
قبول

عبدالحسینماه نشانبهمن وند فرداسدالهماهنشانزنجان
-

علیدامغانباقریانمعصومهدامغانسمنان
-



ولی الهدامغانجندقیانفرشتهدامغانسمنان
-

سید رحیمدامغانستیزآساسیده بهنوشدامغانسمنان
قبول

مجتبیدامغانعبداله زادهحسیندامغانسمنان
-

رجبعلیدامغانمطلبی نژادفاطمهدامغانسمنان
قبول

حسینعلیدامغاننادعلی زادههانیدامغانسمنان
قبول

ابراهیمسمناناخالقیحسنسمنانسمنان
-

مهدیسمنانحریریعلیسمنانسمنان
-

...ولی اشاهرودابراهیمیزهراسمنانسمنان
قبول

عبدالعلیشهر ریادیبیرقیهسمنانسمنان
-

مهدیسمنانپویان فردفاطمهسمنانسمنان
قبول

کاظمسمنانترحمیمیتراسمنانسمنان
-

ابوالفضلسمنانجعفریانسپیده سمنانسمنان
-

فریدونتهرانخاتمیآفرین سمنانسمنان
-



منصورمهدیشهرخرممنصورهسمنانسمنان
قبول

علیتهرانخرم جاهدشیرینسمنانسمنان
-

مرتضیسمنانذوالفقاریاکرمسمنانسمنان
قبول

محمد علیسمنانرضاکاظمیناعمهسمنانسمنان
-

سیدحسینسمنانحسینیمریم ساداتسمنانسمنان
-

مهدیسمنانصندوقدارمریم سمنانسمنان
-

...فتح اسمنانعموزادهشهالسمنانسمنان
-

یعقوبسمنانقوشچیزهرا سمنانسمنان
-

امیرهوشنگسمنانمنشی زادگانسهیالسمنانسمنان
قبول

حسینسمنانمیرکونرگسسمنانسمنان
قبول

یوسفسمنانوردی عالئیمهدیهسمنانسمنان
قبول

محمد علیدامغان ابراهیمیطیبهشاهرودسمنان
قبولقبول

امیرمحمدپاکستان علی محمدیاقبالشاهرودسمنان
--قبول



غالمرضاشاهرودعابدیانمریمشاهرودسمنان
--

محمد اسماعیل- افتخاریتکتمشاهرودسمنان
قبول

محمد تقی- جاللیمهدیشاهرودسمنان
قبول

قربان-حقوقیفاطمهشاهرودسمنان
قبول

محمد رضا- دربانیانمهدیشاهرودسمنان
-

سید حسین-رضوانی سید علیرضاشاهرودسمنان
-

سید حسن- رضوانیمهشاد ساداتشاهرودسمنان
-

اسماعیل- سعیدیحسنشاهرودسمنان
-

غالمحسین- عامریانمحمد تقیشاهرودسمنان
--

سید خلیل-موسویمرضیهشاهرودسمنان
-

رمضان- مرادیمعصومهشاهرودسمنان
-قبول

محمد مهدی- مزجیزینبشاهرودسمنان
-

آقامیر-سلیمانیرابعهشاهرودسمنان
-



سیدمجیدنیشابورسرابیسید جوادشاهرودسمنان
قبول

محمدحسینشاهرودعلی آبادیمحمدشاهرودسمنان
قبول

علی اکبرشاهرودعلی محمدیزهرهشاهرودسمنان
-

حسینمهدی شهرصباغیاناکبرمهدی شهرسمنان
-

علیگرمسارمحسنیبهناممهدی شهرسمنان
-

-اصفهانطغیانیهانیهسوئدسوئد
قبول

غالمعلیبوشهررحمتیمحمودرضازابلسیستان و بلوچستان
-

رمضانزابلحمزه ایمصطفیزابلسیستان و بلوچستان
-

پرویززابلقدیریزهرازاهدانسیستان و بلوچستان
قبول

محمدتقیزاهدانشهریامیرمحمدزاهدانسیستان و بلوچستان
قبول

حبیب الهگرگانقلیش لیآزادهزاهدانسیستان و بلوچستان
-

رحمتسراواناربابیعبدالصمدسراوانسیستان و بلوچستان
-

محمدتقیسبزوارحکم آبادیعلیکنارکسیستان و بلوچستان
-



غالمگناباددادمندکبریکنارکسیستان و بلوچستان
قبول

سید ابراهیمآبادهحسینیذریه ساداتآبادهفارس
-

محمدرضاآبادهداناحدیثهآبادهفارس
-

عباسآبادهصفاریلیالآبادهفارس
--

امامقلیاصفهانعزیزیمهناز آبادهفارس
-

محمد اسماعیلآبادهعسکریانسارهآبادهفارس
قبولقبول

غریبآبادهکامجومریمآبادهفارس
-

قاسمعلیآبادهمحمودینسرینآبادهفارس
-

جلیلاقلیدواحدی پورعزت الهآبادهفارس
قبول

حسنارسنجاناسکندریابراهیمارسنجانفارس
-

بهروزارسنجانجاویدیمهدیارسنجانفارس
--

محمدارسنجانحسن شاهیاحمدرضاارسنجانفارس
-

میرزاعلیارسنجانمحمودیشبیرارسنجانفارس
-



هادیارسنجاننعمتیعاطفهارسنجانفارس
قبول

اکرمارسنجانیارمحمودیعلیارسنجانفارس
-

فرجاستهبانبهارلواسمااستهبانفارس
-

خلیلاستهبانقوامیسمیهاستهبانفارس
-قبول

جابراستهبانکاظمی نژاداصغراستهبانفارس
-

داووداستهبانکامرانیخلیلاستهبانفارس
-قبول-

حسین علیاستهبانکیانی مقدمنجمهاستهبانفارس
-

براتعلیآبادهشکیباییزینباقلیدفارس
قبول

محمودالرستانکریمامهسااوزفارس
-

محمد رضاجهرمصادقیراضیه جهرمفارس
-

کاکاجانجویمشکوهی مذکورجهرمفارس
-

احمدجهرممحبیملیحهجهرمفارس
-

مصطفیشیرازجهانگیرمجتبی جهرمفارس
-

*

* *

*

* **

*



عبدالحسینجهرم صادقی نیاحمیدرضاجهرمفارس
-قبول

احمدجهرم رحمتی فاطمهجهرمفارس
-

اصغرمرودشتحسینیمحمد جوادخرمبیدفارس
قبول

سهرابکرمانشاهفرشادصفورا خرمبیدفارس
قبول

جمالالرستانجمالیفردپروانه خنجفارس
-

محمدنورالرستانزمانیفهیمه خنجفارس
-

اله قلینورآباد ممسنیحسینیشهابرستمفارس
-

محمدممسنیانصاریرحیمسپیدانفارس
قبول-

رستمشیرازمهران فراعظمسپیدانفارس
--

امان اهللسروستانابراهیم زادهنرجسسروستانفارس
--

غالمعباسفساتسلیمیان فساییمحمد کاظمسروستانفارس
--

اسماعیلفساکشاورزیانابراهیمسروستانفارس
قبول

محمد حسیندزفولاحدیانیسشیرازفارس
قبولقبول



جمشیدشیرازاحمدپورناهیدشیرازفارس
قبول

بخشعلیالرستاناحمدیصفیهشیرازفارس
-

لطف الهکازروناسالم زادهفاطمهشیرازفارس
-

نصرالهشیرازامیدیمریمشیرازفارس
-

عبدالخالقالرانصاری فردزهراشیرازفارس
قبول-

یوسفمشهدایماندوستفاطمهشیرازفارس
-

خلیلشیرازایزدیفروغشیرازفارس
-

نامدارشیرازباقریمژگانشیرازفارس
-

غالم عباسشیرازبرزگرمریمشیرازفارس
-

محمودگناوهپوالدخدیجهشیرازفارس
-

ابراهیمشیرازجمشیدیان تهرانیمرجانشیرازفارس
-

عبدالرضاکازرونجوکارحکیمهشیرازفارس
-

علی اصغرمشهدحقگوعصمتشیرازفارس
-



رضاشیرازدهقانیمحبوبهشیرازفارس
قبول

حسینآبادانرجائی دستغیبمانداناشیرازفارس
-

عبدالحسینکازرونرجائی خواهافسانهشیرازفارس
قبول-

حسنشیرازرحیم پورلیالشیرازفارس
-

محمد رضاشیرازرضائی دشت ارژنهزینبشیرازفارس
-

محمودتهرانروشنی امیرآبادیفرشتهشیرازفارس
-

مهرعلیشیراززارعسمیهشیرازفارس
-

حسینشیرازسمیعیساراشیرازفارس
-

علینی ریزشهابیفاطمهشیرازفارس
قبول

اسدالهمرودشتصفاییالهامشیرازفارس
قبول

علی رضاشیرازعادلالهامشیرازفارس
-

علیشیرازعباسیزهراشیرازفارس
-

محمد کاظمتهرانعزیزیفاطمهشیرازفارس
--



عبدالحسینشیرازغالمیصدیقهشیرازفارس
-

محمدعلیشیرازفاضلیمرضیهشیرازفارس
قبول

هدایت الهشیرازفتحی کو هنجانیعاطفهشیرازفارس
-

هدایت الهشیرازقاسمیپریساشیرازفارس
-

سیدمحمودشیرازقاضی نوریمریمشیرازفارس
-

سیروسسمیرمقرقانیفریباشیرازفارس
-

محمودبمقلندریالههشیرازفارس
-

محمدحسینشیرازقنبریانهانیهشیرازفارس
قبول

غالمرضااصفهانکاظمی رهبرزهراشیرازفارس
قبول

علیرضاشیرازکرمیسمیراشیرازفارس
قبول

محمد حسنشیرازکشاورزپروینشیرازفارس
قبول

سیف اهللشیرازکنگاوری آرایزهرهشیرازفارس
-

محمودشیرازکیانیسمیهشیرازفارس
قبول



حسینشیرازگودرزیهانیهشیرازفارس
-

محمد علیشیرازمحبنرگسشیرازفارس
قبول

رضاشمیرانمسرورتاودانیحمیدهشیرازفارس
-

حمیدشیرازمصباحیان خالصیرزیتاشیرازفارس
--

محمدحسنالرستانمقدسیلیالشیرازفارس
-

ابوالقاسمشیرازمنتظرینداشیرازفارس
-

خلیلآبادهمنصوریاعظمشیرازفارس
قبول-

سیدخلیلشیرازموسویهانیهشیرازفارس
قبول

مقیمشیرازنوروزیفاطمهشیرازفارس
-

سید ابراهیمشیرازهاشمیسیده فاطمهشیرازفارس
قبول

منصورنی ریزکشاورزنجمهشیرازفارس
--

محمد علیجهرمآرایشکاظمشیرازفارس
-

محمد حسینآباداناسکندری سنجابیحمیدشیرازفارس
--



حسیناقلیداکبریغالمحسینشیرازفارس
-

فالمرزمرودشتانصاریمجیدرضاشیرازفارس
--

جعفرشیرازبرزگرسجادشیرازفارس
-

علیرضاشیرازبرزگرمحمدحسینشیرازفارس
--

علیممسنیبویراحمدیکیهانشیرازفارس
--

اسدالهشیرازپورعبدالهعبدالرحمنشیرازفارس
-

محمودمرودشتپورمحمودسعیدشیرازفارس
-

حسینتبریزتقی نژادمحمدرضاشیرازفارس
-

ایازشیرازجانبازی ناصروعلیشیرازفارس
-

علیشیرازجعفرپورجوادشیرازفارس
--

اسدالهآبادانحبیب زادهاحمد رضاشیرازفارس
قبول

غالمحسینشیرازحجازیمحمدرضاشیرازفارس
قبول

فالمرزآبادهرستگارایرجشیرازفارس
-



فضل اهللسپیدانرمضانیمحسنشیرازفارس
--

محمدشیرازرنجبرصحراییفرزادشیرازفارس
قبول

قدمعلیشیرازشهریاریمهدیشیرازفارس
-

محمد حسنشیرازصفی خانی قصرالدشتیمهدیشیرازفارس
-قبول

محمد رضاشیرازصیادیمسعودشیرازفارس
-

شکرالهجهرمضابطی جهرمیمسعودشیرازفارس
-

فرهادممسنیعباسیرضاشیرازفارس
--

جلیلشیرازعباسیوحیدشیرازفارس
--

ماندعلیفارسانعسگری پردنجانیرحمانشیرازفارس
-

درویشآبادانغضنفریداریوششیرازفارس
-

علیرضاشیرازغیور فردمحمد رضاشیرازفارس
--

سلیمانشیرازفتحی جالل آبادمحمدشیرازفارس
---

اکبرالرستانفتحینصرالهشیرازفارس
-



غالمعلیشیرازقشقاییمحمدحسینشیرازفارس
-

عبدیگناوهگل پایهامیدشیرازفارس
قبولقبول

علیشیرازگل خورشیدیحسنشیرازفارس
-

صمدشیرازمحمدیسجادشیرازفارس
قبولقبول

الخاصممسنیمرادیرحیمشیرازفارس
قبول

خدامراداقلیدمرادینگهدارشیرازفارس
قبول-

رضاشیرازمعصومیسروششیرازفارس
-

جاللکازرونمیرشکاریمحمدمهدیشیرازفارس
-

علی قلیشیرازنیکنامکرامت اهللشیرازفارس
-قبول-

غالمعباسشیرازهاشمیشاپورشیرازفارس
قبول

همدادشیرازهوشمندعلیشیرازفارس
-

اسماعیلفساتسلیمیانپریسافسافارس
-

عقیلفساثمن خیرآبادیفاطمهفسافارس
-



قدرت اهللفیروزآبادسلیمان نیاهوشنگفسافارس
--

علیشیرازظفریسینافسافارس
--

اسدقلیفسافرخ پورزهرافسافارس
قبول

اسماعیلکازرونمنصفنعمت اله کازرونفارس
قبول

رحمت الهگراشاسدیمحمد جعفرگراشفارس
-

علیگراشافشارمحمد علیگراشفارس
-

محمودگراشدرویشیلیالگراشفارس
-

ناصرگراشدریزهرهگراشفارس
-

نجفقلیالرستانکوزلیزینبگراشفارس
-

محمدرضاآبادانامینیشهالالرستانفارس
قبول

کَرَمخرامهانصاری دوستغالمعلیالرستانفارس
قبول-

مهدیالرستانایجادیعلیرضا الرستانفارس
قبول

رضاالرستانزارعیمحمدصادقالرستانفارس
--



موسیالرستانکمالی پورهاشمالرستانفارس
قبول-

عبدالکریمالرستاننجاریالههالرستانفارس
قبول

عباداهللمرودشتاستخریمجید مرودشتفارس
-

علیرضامرودشتبهمنی فرمحمد رسولمرودشتفارس
-قبول

عبدالحسینمرودشتتقی زادهمحمد صادقمرودشتفارس
--

اسماعیلمرودشتتقی زادهمرضیهمرودشتفارس
قبول

علی اصغرشیراززارعیمحمدمرودشتفارس
قبول

سید بهاءالدینمرودشتسجادیانسیده کوثرمرودشتفارس
-

محمد کریمشیرازفرخیبنیامینمرودشتفارس
قبول

الیاسمرودشتفالحنیااعظم مرودشتفارس
-

عبدالحسینالمردده شیخییوسفمهرفارس
قبول

اله کرمممسنیسعادتمنداسحاقممسنیفارس
--

هوشنگممسنیاحمدییزدانممسنیفارس
-



ملکممسنیچوبینهعلی نیازممسنیفارس
-

جلیلسپیدانانصاریراضیهممسنیفارس
-

فضل الهنی ریزپاک نژادمهدینی ریزفارس
-

کریمنی ریزراستگولیالنی ریزفارس
-

محمداراکعبدلیامیننی ریزفارس
-

سید رضاآبیکایمان دوستسید علیآبیکقزوین
-

یونسساوجبالغحشم فیروزلیالآبیکقزوین
-

سید حسینتهرانخجسته روزسید احمدآبیکقزوین
قبول

حسنآبیکزارعان زیارانیخدیجه آبیکقزوین
-

اسفندیارقزوینشریفیفتح الهآبیکقزوین
قبول

حاجعلیآبیکصالحیپریسا آبیکقزوین
-

نبیقزوینکاظمیملیحهآبیکقزوین
قبول

مرتضیساوجبالغمرادیعلیآبیکقزوین
قبول



علیقزوینمافیمنظرآبیکقزوین
-

روح الهقزویندرویشوندکیهانالوندقزوین
قبول

شعبانلنگرودکوچک پورمحمدالوندقزوین
-

یوسفقزویننجفی جهانیمریمالوندقزوین
قبول

محمودقزوینمحمودیمهدیبویین زهراقزوین
-

محمدتقیبوئین زهرااحمدیمرتضیبویین زهراقزوین
-

فریدونکرمانشاهشهابآذربویین زهراقزوین
قبول

داودضیاآبادسعیدیمهدی تاکستانقزوین
-

حیدرتاکستانلشکریمریم تاکستانقزوین
-

محمدتهرانا لویری   فرید قزوینقزوین
-

اسماعیلقزویناسدی   اعظم قزوینقزوین
قبول

محمدعلیقزوینامانی   محمدرضا قزوینقزوین
-

حسنهشتگردامین زاده محدثه قزوینقزوین
قبول

_



محمودقزوینباباخانی   شیما قزوینقزوین
قبول

یعقوبعلیقزوینبابایی  مریم قزوینقزوین
قبول

اکبرقزوینبغدادی  پریسا قزوینقزوین
قبول

فتح اله قزوین پارسا   محمدمتین قزوینقزوین
قبول-

عباسبوئین زهراتاروردیلو   نرگس قزوینقزوین
-

علیرضاقزوینثابت رفتار    زهرا قزوینقزوین
قبول

احمد قزوین جاللی تبار  ملوک قزوینقزوین
-

سید علیتهرانحسینی   صدیقه قزوینقزوین
-

حسنقزوینحسن نژادحمیدهقزوینقزوین
-

جبارقزوینحیدری   مرضیه قزوینقزوین
-

عین الهقزوینخداداد بیگی   سعید قزوینقزوین
قبول

محمودقزوینرحمانی  وحید قزوینقزوین
قبول

عین الهقزوینرشوند  علیرضا قزوینقزوین
-قبول



هادیقزوینسبدبافان   حمید قزوینقزوین
قبول

علی یارقزوینشعبانی  فاطمه قزوینقزوین
قبول

مصیبقزوینصابری فرد نیما قزوینقزوین
-

مسلمقزوینعزیزیان     مریم قزوینقزوین
-

حسنقزوینغیاثوند   فاطمه قزوینقزوین
قبول

عزیزالهقزوینفرهی نیا فرهنگ قزوینقزوین
قبول

محمدقزوینفالح  مرضیه قزوینقزوین
قبول

طیبقزوینقربانی    مجید قزوینقزوین
-

احمدقزوینقلیچ خانی      صغری قزوینقزوین
-

احمد تهران قلیچ خانی  داود قزوینقزوین
قبول-

حسنقزوینکاظمی آزاد زهرا قزوینقزوین
-

یدالهقزوینکلیائی  ابراهیم قزوینقزوین
-

مسلمکرجکیانی     مریم قزوینقزوین
-



سیف الهرودبارمحمودی   زینب قزوینقزوین
قبول

حسنقزوینمشفق   مهری قزوینقزوین
-

محمدقزوین منتظری   محمدامین قزوینقزوین
قبول

سید رحمنقزوینهاشمی  سید رضا قزوینقزوین
-

حجت الهقزوینهدایتی اصل عباسقزوینقزوین
قبول

علیقمابراهیمی سیریزیزهراقمقم
-

محمدقماسماعیل خانیمعصومهقمقم
قبول

سیدمرتضیقمآبیارفاطمه ساداتقمقم
قبول

حسیناصفهانآقا محمدیفائزهقمقم
قبولقبول

محمد رضاقمبابایی پورسیماقمقم
-

محمدجوادقمبالیدهزهرهقمقم
قبول

امامدادقمپالوارزگانیمحمدحسینقمقم
-

محمدگنبدپورقاسمزهراقمقم
-



حسنقمتقی آغدیرلیلیقمقم
-

جوادقمتقی پناهیزهراقمقم
قبول

عبدالرحیمقمحائری نیاحسنقمقم
-

عبدالرضاقمخالصی زادهنداقمقم
قبول

حسین علیقمخاوریمحمد علیقمقم
-

سید مصطفیقمخداشناسلیال ساداتقمقم
-

قربانقمخلجفاطمهقمقم
-

عبداهللقمخوش لهجهطیبهقمقم
-

حسینتهراندانشمندمحسنقمقم
قبول

ابوطالبقمربیع نیامعصومهقمقم
-

عباسقمرسولینسرینقمقم
-

عبدالهالرستانرفاعیمحمد رضاقمقم
-

سید علی اصغرقمرکنی حسینیسیده مطهرهقمقم
قبول



داودتهرانستاریزهرهقمقم
-

عادلقمسعیدیمرضیهقمقم
قبول

حسینقمسلطان محمد شریفمحبوبهقمقم
-

عباستهرانشجاع الساداتیمحسنقمقم
قبول

غالمحسینقمصابرینعیمهقمقم
قبول-

محمدمهدیتهرانصادقیابوالحسنقمقم
-

محمدقمصادقی اصفهانیمحمدحسینقمقم
-

محمدقمصفاری نیافاطمهقمقم
قبول-

حسینقمطیبیمحمدامیدقمقم
-

ابوالفضلقمعربزهراقمقم
-

محمد علیقمعلی بیگیزهراقمقم
-

محمد علیشیرازعلی خواهسارهقمقم
-

حمزهقمعلیزادهسکینهقمقم
-



احمدقمکمالیزهراقمقم
-

کاظمقمکوهیمیثمقمقم
قبول

حمیدرضاقمگائینیمحمدامینقمقم
قبول-

محمد جوادقمگلی حرمینرگسقمقم
--

سیدعلیرضادزفولمجاهدیانسیدمجتبیقمقم
-

نعمت الهقممحمد زادهداودقمقم
-

یداهللقممحمدیطاهرهقمقم
قبول

محمدقممالمحمدیروح الهقمقم
-

رضااردکانمیرزاجانیعلیقمقم
-

عباسزرندمیرزاییعلیقمقم
قبول

سید محمدزنجانمیرصدریسیده سعیدهقمقم
قبولقبول

سید اسماعیلتهراننعمتیسیدابراهیمقمقم
قبول

جوادتهراننقش بندمبیناقمقم
-



غالمرضاقمنیستانیزهراقمقم
-

مهدیقمنیکوحرفیانفاطمهقمقم
قبول

ابوالفضلقمنیکوگفتار طاهرمحدثهقمقم
-

محمدقموفایی احمد آبادمجیدقمقم
قبول

عباسقمولی ئیفاطمهقمقم
قبولقبول

سید محمد صالحسقزسمیعیسید هادیبانهکردستان
-

حسینبیجارمرساابوالقاسمبیجارکردستان
--

رحماناسالم آبادغربیزدانیامان الهبیجارکردستان
-

احمدعلیکرمانشاهکاظمیفریبابیجارکردستان
-

یوسفدهگالنمحمدی سروالهحبیب الهدهگالنکردستان
قبول

محمدخلیلسقزسالمیعبداهلل سقزکردستان
قبول-

رشیدسقزشریفیعبدالناصرسقزکردستان
قبولقبول

محمدسقزشریفیعطااهللسقزکردستان
قبول



محمد حسنسقزصالحیانورسقزکردستان
قبولقبول

سیدرحمنبانهحسینیسیدعطاسقزکردستان
-

ابراهیمدهگالناشرفیمحمدسنندجکردستان
قبول

محمدامینسنندجبهرامیسحرسنندجکردستان
قبولقبول

ابراهیمسنندجحاصلیشهرامسنندجکردستان
-

صادقپاوهحسینیقانعسنندجکردستان
قبول-قبول

رشیدسنندجزمانی دادانهادبسنندجکردستان
قبول

عبداهللسنندجگلباغیعلی اشرفسنندجکردستان
-

اسماعیلسنندجگورانساراسنندجکردستان
-

احمدسنندجمرادیانیداهللسنندجکردستان
--

کریمسنندجمنصوریطالبسنندجکردستان
قبول

خسروسنندجمیرزاییکژال سنندجکردستان
قبول

خضرمهابادنیکپورسامانسنندجکردستان
قبول



محمدسنندجمجیدیصالحسنندجکردستان
قبول

علیسنندجنیک منشمحمدهیواسنندجکردستان
قبول

اسعدمریوانمرادیزانیارسنندجکردستان
قبول

محمدسنندجنازدارپخشانسنندجکردستان
-

جبارسنندجنصیرییگانهسنندجکردستان
قبول

محمدسنندجاحمدیانچنورسنندجکردستان
-

ابراهیمسنندجاهلل مرادیرزگارسنندجکردستان
قبول

محمدباقرسنندجبستانیمحمدکوهسارسنندجکردستان
-

محمدباقرسنندجبستانیمختارسنندجکردستان
قبول

علیقصرشیرینخاکپزمحمدسنندجکردستان
-

عبدل علیسنندجقمریشیواسنندجکردستان
قبول

سعیدسنندجلطفی  نژادفرهادسنندجکردستان
قبول

علیسنندجنیک منشمحمد هیواسنندجکردستان
-



مجیدقروهپیره مهدیفریدهقروهکردستان
-

محمد باقرقروهجعفرییونسقروهکردستان
قبول

حسینقروهحیدریمرتضیقروهکردستان
-قبول

حسینقروهحیدریعلیقروهکردستان
قبول

گلمیرزاقروهکیهانیمریمقروهکردستان
قبول

سید عزیزقروهموسوی نیاسید اسماعیلقروهکردستان
-

عبدالمجیدکامیارانقره ویسیابراهیمکامیارانکردستان
-

یداهللکامیارانمنبریفردین کامیارانکردستان
-

سعداهللجیرفتآستانیعلیرضاجیرفتکرمان
-

غالمعباسجیرفتدادگسترمهدیجیرفتکرمان
-

حسینعنبرآبادغرباییمحمد جیرفتکرمان
-

محمدمنوجانمرتضویغالمحسینجیرفتکرمان
-

حسینرفسنجاندرویشیعلیرفسنجانکرمان
قبول



حسینرفسنجانمعظمیمحمدرضارفسنجانکرمان
قبول

یدالهرفسنجانفتحیعلیرفسنجانکرمان
قبول

غالمحسینزرندملکیحسینرفسنجانکرمان
-

-رفسنجانکاظمی نژادمحمدرضارفسنجانکرمان
-

غالمرضارفسنجانزمانی رادحمیدرضارفسنجانکرمان
-

عباسرفسنجانفتحیمیترارفسنجانکرمان
-

حسینرفسنجانبارانیفاضلهرفسنجانکرمان
-

حسینرفسنجانشمسی پورزهرارفسنجانکرمان
-

عباسزرندجعفرزادهمعصومهزرندکرمان
-

ماشااهللزرندحبیب زادهزهرازرندکرمان
-

علیزرندخلیلینجمهزرندکرمان
قبول

محمدکوهبناننوری کوهبنانیحسینزرندکرمان
-

اکبرسیرجانجعفریمحمدسیرجانکرمان
----قبول



احمدسیرجانجهانشاهیمهدیسیرجانکرمان
-----

سید محمدسیرجانحسینی زیدآبادیبی بی زهرهسیرجانکرمان
---قبول-

مرادبافتروح االمینیخدابخشسیرجانکرمان
-----

غالمرضاسیرجانزرین خطمحمودسیرجانکرمان
-----

اسدالهسیرجانزیدآبادیحمیدرضاسیرجانکرمان
-----

فضل الهسیرجانسعیدغالمحسینسیرجانکرمان
-----

علی نقیسیرجانشاهمرادیشایستهسیرجانکرمان
-----

محمدسیرجانشکاری مکی آبادیالهامسیرجانکرمان
---قبول-

جمشیدسیرجانشهسواری پورمعصومهسیرجانکرمان
-----

علی حسینلنجانصفریحمید رضاسیرجانکرمان
-----

اصغرسیرجانعسکری پور رفسنجانیمحمودسیرجانکرمان
-----

غالمرضاسیرجانملک پور افشارمعصومهسیرجانکرمان
-----

احمدسیرجانمیرشکار پورمحمدسیرجانکرمان
-----



کمالسیرجاننجف آبادیمحمد رضاسیرجانکرمان
----قبول

محمدسیرجاننوری نسب سیرجانیغالمرضاسیرجانکرمان
-----

کاکاجانسیرجاننقویامیرسیرجانکرمان
-----

شهربابکحسیناسدیفهیمهشهربابککرمان
-

شهربابک اصغرقاسمیانسمیهشهربابککرمان
قبول

بیژنکرمانابراهیمینیلوفرکرمانکرمان
-

عباسکرماناکبریمجتبیکرمانکرمان
قبولقبول

محمدکرمانباخداعلی کرمانکرمان
قبول

اکبرکرمانپوراسماعیلیعلی اکبرکرمانکرمان
-

علیکرمانپورجاللیاحمدکرمانکرمان
-

علیکرمانجاویدیشروینکرمانکرمان
-

نوراهللزرندحسنی رادلیلیکرمانکرمان
-

محمودکرمانحسین رضاییمنیژهکرمانکرمان
-

*



حبیب اهللکرمانخالقیمیترا کرمانکرمان
-

فضل علیبمدریجانیهدایتکرمانکرمان
--

حسینرفسنجانشعبانیزهراکرمانکرمان
-

علی اکبرکرمانشیخ شعاعیفاطمهکرمانکرمان
--

شهرامکرمانفالحیکتاکرمانکرمان
-

محمدکرمانکیانفرفیروزه کرمانکرمان
-

غالمحسینکرمانگوهریمحمدکرمانکرمان
--

مجیدکرمانمحمدیانمیناکرمانکرمان
-

رضاکرمانمقیمی زادهپارساکرمانکرمان
قبول

غالمرضازرندملک لوزادهاعظمکرمانکرمان
-

محمدتقیکرمانمومنیفاطمهکرمانکرمان
قبول

علی رضاکرمانناصریهادیکرمانکرمان
-

رمضانبندرعباسنژادصاحبیلیالکرمانکرمان
-



محمدرضابمنیک  زادلیالکرمانکرمان
-

محمدمهدیرفسنجانواعظی نیامرتضیکرمانکرمان
قبول

مرادقصرشیریناسید کارحشمتاسالم آبادغربکرمانشاه
قبول

قبادکرمانشاهپورحسنمحموداسالم آبادغربکرمانشاه
-

رضااسالم آبادعزیزیسمیهاسالم آبادغربکرمانشاه
-

سلیمکرندویسیامینسرپلذهابکرمانشاه
-

علی حسینسنقربشیریحشمتسنقرکرمانشاه
-قبول

حیدرعلیسنقرخالوکاکاییابراهیمسنقرکرمانشاه
-قبول

حسینعلیسنقررضاییرحیم سنقرکرمانشاه
-

خلیلسنقرعزیزیفرهادسنقرکرمانشاه
قبول

شعبانسنقرفوالدیمحمدعلیسنقرکرمانشاه
-قبول

...عبداسنقرواحدیمجتبی سنقرکرمانشاه
قبول

احمدصحنه   فرهادیامیرصحنهکرمانشاه
-



کرمصحنه   ناصریمعصومهصحنهکرمانشاه
-

هژیرصحنه  یادگاریموژانصحنهکرمانشاه
-قبول-

مسیح الهصحنه  احمدینرگسصحنهکرمانشاه
-

درویشصحنه  همتینادرصحنهکرمانشاه
-

نورمرادصحنه  عزیزیمهردادصحنهکرمانشاه
-

محمد کرمانشاه بساطی سایان کرمانشاهکرمانشاه
-

علی کرمانشاه بهرام بیگی الهه کرمانشاهکرمانشاه
-

کبود کرمانشاه تنها کیونانی فریده کرمانشاهکرمانشاه
-

حمید کرمانشاه حمشیدی سمیه کرمانشاهکرمانشاه
قبول

محمد طاهر پاوه رحمانی الران مهتاب کرمانشاهکرمانشاه
قبول

غالم رضا کرمانشاه ریزوندی سمیرا کرمانشاهکرمانشاه
-

محمد کرمانشاه رشیدی شراره کرمانشاهکرمانشاه
قبول

عباس کرمانشاه رامسری سمیرا کرمانشاهکرمانشاه
--

*



مجتبی کرمانشاه روانبخش سپیده کرمانشاهکرمانشاه
قبول

حسین کرمانشاه رضاییافرزانه کرمانشاهکرمانشاه
-

عباس کرمانشاه زارع پرستو کرمانشاهکرمانشاه
قبول

اردسیر کرمانشاه سروی پریسا کرمانشاهکرمانشاه
---

نورمراد کرمانشاه سلیمانی مزیم کرمانشاهکرمانشاه
-

امیدعلی همدان شادمان ناهید کرمانشاهکرمانشاه
-

محمد صادق کرمانشاه شهرکی زهرا کرمانشاهکرمانشاه
-

عبدالمجید بروجرد صائب زینب کرمانشاهکرمانشاه
قبول-

عبدالعلی کرمانشاه غضنفریانطاهرهکرمانشاهکرمانشاه
-

مراد کرمانشاه کنجوریاناعظمکرمانشاهکرمانشاه
-

ابراهیم کرمانشاه مرادیلیالکرمانشاهکرمانشاه
-

کیومرث مرادیالههکرمانشاهکرمانشاه
-

قربان صحنه ابراهیمی پژمان کرمانشاهکرمانشاه
قبول

*



یداله کرمانشاه جمشیدی سیاوش کرمانشاهکرمانشاه
-

سیاوش کرمانشاه چقامیرزا عرفان کرمانشاهکرمانشاه
-قبول

هوشنگ کرمانشاه حیدر پور مسعود کرمانشاهکرمانشاه
-

محمد علی کرمانشاه دزفولی نژادمسعود کرمانشاهکرمانشاه
قبولقبول

یار ولی صحنه رشیدی فرد محمد مهدی کرمانشاهکرمانشاه
قبول

ملک مراد کرمانشاه رفیعی زاده سعید کرمانشاهکرمانشاه
-

سلیمان اسالم آباد زبر جدی علیرضا کرمانشاهکرمانشاه
-

حاجی کرمانشاه عسگری علی رضا کرمانشاهکرمانشاه
-

تقی گیالنغرب عظیم زاده مهدی کرمانشاهکرمانشاه
قبول

محمد علی کرمانشاه قاسمی حسنعلی کرمانشاهکرمانشاه
قبول

علی یاور کرمانشاه کرمی پا امامی حمید رضا کرمانشاهکرمانشاه
قبول

اصغر کرمانشاه منیفی کریم کرمانشاهکرمانشاه
-

عباس سنقر محمدی بهرام کرمانشاهکرمانشاه
قبولقبول



محسن کرمانشاه محبی مهدی کرمانشاهکرمانشاه
قبول

فتح اله پاوه میری جوهر کرمانشاهکرمانشاه
قبول

خانمحمد اسالم آباد محسن پورجهانبخشکرمانشاهکرمانشاه
--

احمد کرمانشاه محمدی کرناچیاکبرکرمانشاهکرمانشاه
--

عباس کرمانشاه ویسیمصطفیکرمانشاهکرمانشاه
-

نبی کرمانشاه هاشمی نژادمنوچهرکرمانشاهکرمانشاه
-

شمس اله کرمانشاه همتیشهرامکرمانشاهکرمانشاه
-

علیکنگاوراکبرآبادیبهزادکنگاورکرمانشاه
-

بهمنکنگاورسلطانیفاطمهکنگاورکرمانشاه
-

امیدعلیکنگاورطاهرآبادیمحسنکنگاورکرمانشاه
قبول

کسعلیکرمانشاهمنصوری کریانیمستانهکنگاورکرمانشاه
-

بهاالدینکنگاورمیرمعینیسیدحسینکنگاورکرمانشاه
-

حمداله ک3ححسین نژاد لطف اله دهدشتکهگیلویه  و بویر احمد
قبول-

*



عبدالمحمددهدشتخرازی پروشات دهدشتکهگیلویه  و بویر احمد
--

محمد کهگیلویهنیکدل صابر دهدشتکهگیلویه  و بویر احمد
قبول

مکی ک5حنیک عهدسید ابوالفتحدهدشتکهگیلویه  و بویر احمد
-

گچسارانپریوشبهنازگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
قبول-

حسینعلیآملفضلیمعصومهگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
--

علیگچسارانطاهرزادهعلیرضاگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
--

مصطفیگچسارانمظاهرپورامینگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
-قبول

غالمحسینگچساراناصلی نیاصدرالهگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
-

حسنقلیکهگیلویهجاللیحسینگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
-

حبیب اله-فریدون فرطاهرهگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
-

سید کریمگچسارانمیریسید اسماعیلگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
قبول

منصورگچسارانبخشاییرضاگچسارانکهگیلویه  و بویر احمد
-

غالمبویراحمدارجمندمحمد حسن یاسوجکهگیلویه  و بویر احمد
-



علی بویراحمدبراتی عبدالحامدیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد
-

علی اکبرسمیرمپیرمرادیانعاطفهیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد
-

محمدسی سختصیادیانشهرام یاسوجکهگیلویه  و بویر احمد
-

علی بویراحمدظهرابی روح الهیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد
-

محمدمهدیگرمسارمجذوب شیوا یاسوجکهگیلویه  و بویر احمد
-

علی اوسطبندرگزرضاییمحترمبندرگزگلستان
--

قاسمرامیانبایثریارامیانگلستان
-

اله قلیرامیانصادقلوسودابهرامیانگلستان
-

حسینگنبدنودهیملیکا رامیانگلستان
-

سیدعلینیشابوراحمدیمیرمرسلگرگانگلستان
-

شاه جانگرگانپایین محلیرضاگرگانگلستان
-

سیروسباخترانخاکپورکرمانیروشنکگرگانگلستان
قبول

هاشمگرگانخراسانینرجس خاتونگرگانگلستان
قبول



علیبهشهررضاییرقیهگرگانگلستان
قبول

عباسگرگانصفرپورمحمدگرگانگلستان
-قبول

محمدگرگانغالمیمحسن گرگانگلستان
--

تیمورگرگانمیرحسنیجعفر گرگانگلستان
--

حاج قربانگنبدکاوسایوبیعبداهللگنبدگلستان
قبول

سیدهادیمینودشتحسینیسیده محدثهگنبدگلستان
قبول

محمدصادقگنبدکاوسرحیمیمائدهگنبدگلستان
-

علیرضاگنبدکاوسرضائیانیامیرحسینگنبدگلستان
-

حسنسبزوارشمس آبادیزهراگنبدگلستان
قبول-

عبدالغفارگنبدکاوسقاریعبدالسلیم گنبدگلستان
--

محمدگنبدکاوسمحمدنیامهدی گنبدگلستان
-

علیخاننکامیرشکاریفاطمه گنبدگلستان
-

فرمانآستارابنی خادمیرسولآستاراگیالن
-



رفیعآستاراصالحیاکبر آستاراگیالن
-

علیآستاراسلیمیمحمدآستاراگیالن
قبول-

فرشیدآستاراقاسم زادهآرمانآستاراگیالن
-

راهبآستارانظریشهریار آستاراگیالن
-

میرامینبندر انزلینظر موسویامیرآستاراگیالن
-

غالمرضاآستاراهاشمیحسن آستاراگیالن
-

هوشنگاستانه اشرفیهشعبانیفاطمهآستانه اشرفیهگیالن
قبول

موسیرشتقربان خواه اکبرابادیرضاآستانه اشرفیهگیالن
قبول

عبدالهسیاهکلکیماسیمحمودآستانه اشرفیهگیالن
قبول

مسعودرشتنبی چنانیمجید آستانه اشرفیهگیالن
قبول

تقیرودسراسماعیل زادهبهمناملشگیالن
قبول

سلطانعلیرشت دفاعیمحمدرضارشتگیالن
قبولقبول

ابوعلیاملششمامیناصر رشتگیالن
قبولقبول

ن



یداهللرشت حیدر نژادرحمت اهللرشتگیالن
--

غالمحسنرشت رضاییعلیرشتگیالن
--

اسماعیلرشتحسن زادهمحمد رشتگیالن
-

یوسفرشتمهربخشرضا رشتگیالن
قبول

هادیلنگرود رهبرآمنهرشتگیالن
قبولقبول

یوسفرشتامتیالهام رشتگیالن
قبول

محمدرضوانشهراصولیمهنارضونشهرگیالن
-

عبدالناصررضوانشهراصولیفریما رضونشهرگیالن
--

علیرضارضوانشهرپورمیرزاسحررضونشهرگیالن
-

سیدصاحبرضوانشهرجلیلیسیدرضارضونشهرگیالن
قبول-

حسینتالشحسن زادهمریمرضونشهرگیالن
قبول

محمدرودباراحمدی نیاحسنرودبارگیالن
-

فیض الهرودبارصفدریعلی رودبارگیالن
-

ن



اسماعیلرودسرمهدوی نیافهیمهرودسرگیالن
-

سیروسرودسرخشنودسعیدهرودسرگیالن
قبول

رجبعلیرودسرآقاجانزادهعلیرودسرگیالن
-

تقیالهیجانجهانگیریمسعودصومعه سراگیالن
---

عبد الوهابصومعه سراصفاییسیده معصومهصومعه سراگیالن
-

تقیبندر انزلیطهماسبیربابهصومعه سراگیالن
-

حسینصومعه سرافرخیمجتبی صومعه سراگیالن
قبولقبول

ذبیح الهرشتنعمت پورمتینصومعه سراگیالن
قبول

حسن گل-یگانهرضاصومعه سراگیالن
-

داوود فومن عابدی مقامی اعظم فومنگیالن
-

کوچکعلی -قربانی فرشادالهیجانگیالن
قبولقبول

حسین الهیجان زنگنه رنجبر پریسا الهیجانگیالن
-

مسعود اردبیل اعظمی نداالهیجانگیالن
-قبول



جاللالهیجان کیاییمحمد رضا الهیجانگیالن
قبول

شیرزادسیاهکلکریمی الخانیمحمدباقرالهیجانگیالن
قبول

علیالهیجان اسماعیلیمحمدالهیجانگیالن
-

سیدعطوفزنجانموسوی اصلسیده  رحیمهالهیجانگیالن
-

حسین الهیجان رمضان نیانرجسالهیجانگیالن
-

ولیالهیجان معصومی فررزیتاالهیجانگیالن
-

مراد قزوین منتظری رقیه الهیجانگیالن
-

محمدالهیجان محبی زینب الهیجانگیالن
-

ابراهیم رشت صدر محمد رضا الهیجانگیالن
قبول

محمد علی الهیجان پور جعفر دوست فاطمه الهیجانگیالن
-

رمضان الهیجان دلیری نژادسجاد الهیجانگیالن
-

سید هادی الهیجان موسوی مهرمهدی الهیجانگیالن
-

شعبانعلی سیاهکلعبدالعلی پور زکریا الهیجانگیالن
-



حسن سیاهکل خوشنودفاضلالهیجانگیالن
-

جعفر لنگرود صیقلی کوملهفروزانالهیجانگیالن
-

داود آستانه اشرفیه  محمد کباریحسینالهیجانگیالن
-

عباهلل الهیجان رجبی سیاهگورابیصفوراالهیجانگیالن
-

احمدتهرانسیداخالقیساالرماسالگیالن
--

عوض الهتالشمهجوریاکبرماسالگیالن
-

عزیزالهالیگودرزاسدیریحانهازنالرستان
-

مجتبیالیگودرزایرانشاهیپریسا ازنالرستان
-

ربیعازنارنجبرآیتازنالرستان
قبول

منیرالدینالیگودرزعظیمیسیدمحمودازنالرستان
-

حسینازناگالبیابوالقاسمازنالرستان
-قبول--

محمدنبیازنامهدویمحمدحسینازنالرستان
قبول-

نوروزعلیالیگودرزنعمتیاعظمازنالرستان
-



شمسعلیخرم ابادصفرینجاتعلیالشترلرستان
قبول

اعظم خانالشترعزیزیاردشیرالشترلرستان
-

میرزاقلیالیگودرزآقاییعباسالیگودرزلرستان
-

هوشنگالیگودرزاشرفیمحسنالیگودرزلرستان
قبول

غالمالیگودرزتاجدیوندفریدهالیگودرزلرستان
قبول

محمدرضاالیگودرزتوکلیمحمدمهدیالیگودرزلرستان
-

صفدرالیگودرزرحیمی فرحیدرالیگودرزلرستان
قبول

حسینالیگودرزعسگریحامدالیگودرزلرستان
-

علیالیگودرزگلپایگانیمصطفیالیگودرزلرستان
--

مرتضیدورودارشدی یاراحمدی کاووس بروجردلرستان
-

علی باقرخرم آبادتاری سمیرا بروجردلرستان
قبول

رحم خدابروجرددارابیان آمنه بروجردلرستان
قبول

ناصربروجردکوه وند عاطفه بروجردلرستان
-



رضابروجردگودرزیآیت الهبروجردلرستان
قبول

نادربروجردمعظمی گودرزیهدیه بروجردلرستان
-

همایون -پارسامحمد سینا بروجردلرستان
-

محمد-دارابی مهدی بروجردلرستان
-

علی -زیبایی مرضیه بروجردلرستان
-

حسین علی -ستایشی محمد رضا بروجردلرستان
-

شمس الدین -عزیزپوریان رضا بروجردلرستان
-

شمس الدین -عزیزپوریان فاطمه بروجردلرستان
-

غالمعباس-کاظمی مهری بروجردلرستان
-

محمدبروجردایران پورمهدیه  بروجردلرستان
-

محمدنهاوندآذرنیوارمسلم بروجردلرستان
-

علی محمدبروجردحبیب زاده قمری مهناز بروجردلرستان
-

مبارکمالیرذالنوریمعصومه بروجردلرستان
-



غالمبروجردغالمزاده نیکجو سعید بروجردلرستان
-

جواد بروجردگودرزی اعظم بروجردلرستان
-

علی تهرانمعظمی گودرزی محمد بروجردلرستان
-

محمودتهراننیکو کار مهتاب بروجردلرستان
-

نامدارخرم آبادنجاتی زادهعلی فتحبروجردلرستان
-

احمدقلیپلدخترجودکیمسلمخرم آبادلرستان
-

خرم ابادابراهیمخورشیدوندفاطمهخرم آبادلرستان
قبول

علی مردانخرم ابادساالریآرزوخرم آبادلرستان
قبول

شاحسینخرم اباد406178705صحرایی بیرانوندمحسنخرم آبادلرستان
-

خرم ابادخداکرمکمالوندمرضیه خرم آبادلرستان
-

خرم ابادحسنالله رخفریدخرم آبادلرستان
قبولقبول

جعفرخرم ابادنجفی پورمنصورهخرم آبادلرستان
قبولقبول

محمدابراهیمدورودعندلیبیجمشیددورودلرستان
-



عباسدورودخادمیامیرحسیندورودلرستان
قبول

مجیدرضادورودپاپیدانیالدورودلرستان
-

علی اکبردوروداحمدوندبهرامدورودلرستان
-

علی اصغردورودتوحیدیانبهروزدورودلرستان
-

االنخرم آبادلیریاییزهرادورودلرستان
-

نورحسیندلفانخیریغالمرضانورآباد لرستان
قبول

خانعلیدلفانصفری فردعلینورآباد لرستان
-

محمدلندنپورولیمهدیه  لندنلندن
-

حسینتهرانخالوهفاطمهلندنلندن
14

قرباننکاحسنیماریالندنلندن
-

محمدشیرازدهقانافسانهلندنلندن
--

ولیآملسعدیمحمدرضاآملمازندران
قبولقبول

احسانعلیقائمشهرقدوسی نژادسمیهآملمازندران
قبول-



ابراهیمدورودلکاسماعیلآملمازندران
-

حسنعلیبابلیونس پوراکبرآملمازندران
--

احمد بابل احمد زاده فرد مسعود بابلمازندران
قبولقبولقبول

حسینجان بابل دباغ امیری رفیعه بابلمازندران
-

غالمرضا قم غنی نهاوندی ابوافضل بابلمازندران
قبول

عباس بابل فالح پورامیری محمد بابلمازندران
-

عبدالرحمانبهبهان منشفع صاحب بابلمازندران
قبول

رمضان آمل مومنی زاده الهام بابلمازندران
-

اسماعیلگرگانصابریسید جمال الدینبهشهرمازندران
-

سید کاظمتنکابنحسینیسیده الهامتنکابنمازندران
-

سید کاظمتنکابنحسینیسیده راحلهتنکابنمازندران
-

حسنتنکابنعلیوستسیناتنکابنمازندران
--

محمد علیآبادانگودرزیبیتا تنکابنمازندران
--



اسفندیارتهرانمجدیاعظمتنکابنمازندران
-

نجم الدیننوشهرمحمود بابوئیافراسیابتنکابنمازندران
قبول

محسنتنکابنمشهدیمنیرهتنکابنمازندران
-

غدیرتمنصورکیائیضرغامتنکابنمازندران
--

میرزاعلینوشهرامیریمهوشچالوسمازندران
--

عباسبیرجندعلی آبادیمحمدحسینچالوسمازندران
-

علیرامسرآزادیانفاطمهرامسرمازندران
-

اسماعیلرامسرآقاجانسروریمحمدجوادرامسرمازندران
قبول-

مسعودرامسربرهانیزهرارامسرمازندران
-

فرزادرامسرحسن پورنیمارامسرمازندران
قبولقبول

حسنرامسرداوود زادهزهرارامسرمازندران
-

محمدرامسررضی کاظمیفاطمهرامسرمازندران
-

مجیدبهشهریاریآیالررامسرمازندران
-



هوشنگسوادکوهاخوانعاتکهساریمازندران
-

سیداحمدرشتجاللیسیدمهدیساریمازندران
-

نادعلیساریجواهریوحیدساریمازندران
قبولقبولقبول

سیدکمالساریحسینیمهرنوش سا داتساریمازندران
-

غالمرضاارومیهزمانیفاضلساریمازندران
-

قربانعلیساریشعبانیمحمدساریمازندران
-

یوسفقائمشهرصولتیانمهشیدساریمازندران
-

قدرتقائمشهرنوروزیانمهنازساریمازندران
-

هرمزسوادکوهموحدی رادسلیمانسوادکوهمازندران
--

خانعلیسوادکوهکاظمینورعلیسوادکوهمازندران
-

علیساریبخشیانفاطمهقائم شهرمازندران
-

سیدرحیمزنجانخالقیسیدحسین رضاقائم شهرمازندران
-

محبوبسوادکوهرضاییمحسن قائم شهرمازندران
-



حسینقائم شهرزنده دلزهراقائم شهرمازندران
قبول

عبداهللقائم شهرشعیبیعلی اکبرقائم شهرمازندران
-

شکراهللجویبارعلی نژادفاطمهقائم شهرمازندران
-

حسینقائم شهرعمادیعلیقائم شهرمازندران
-قبول

حمیدرضاقائم شهرغالم زادهامیرحسینقائم شهرمازندران
قبول

عنایت اهللقائم شهرکهنسالاحسانقائم شهرمازندران
-

حمیدقائم شهرکوپاییمهساقائم شهرمازندران
-

محمدساریمرادیآرشقائم شهرمازندران
-

محمودقائم شهرمریخیفاطمهقائم شهرمازندران
-

اسماعیلرشتخواجوندعباسمحمودآبادمازندران
قبول

هادینورکثیریمحمدابراهیممحمودآبادمازندران
قبول

سیداصغرساریاسعدی بریجانیسیده کوثرنکامازندران
قبول

حجتساریپژهانهدینکامازندران
-



محسنسوادکوهربیعیزینبنکامازندران
-

علیساریشهناسیبهمننکامازندران
-

رمضانبهشهرعباس نژادمهدینکامازندران
قبول

حسینتهرانعقیلی سارویجواد نکامازندران
قبول

سیدمهدیساریقوشچیسیده رقیهنکامازندران
-

عبدالعلیبهشهرمتقیمجتبینکامازندران
-

عابدینساریمحمودیآمنه نکامازندران
-

غالمعباساراکاحمدیبهزاداراکمرکزی
---

آیت الهاراکاسماعیلیمریم اراکمرکزی
-

مصطفیاراکباباخانیمعصومه اراکمرکزی
-

تقیدزفولبرزگرحبیب اراکمرکزی
-

اله محمداراکپریدریمحمد اراکمرکزی
-

قدرت الهالیگودرزجدیدیهدیاراکمرکزی
--



ابراهیمتهرانجامیعلیاراکمرکزی
-

محمداراکحیدریریحانهاراکمرکزی
قبول

قربانعلیاراکحسینی عبدالهیابوالفضلاراکمرکزی
-

محسنقمحاجیانمحمدمهدیاراکمرکزی
-

اسماعیلاراکخانقاییغالمرضااراکمرکزی
-

ایرجکرمانشاهدهقانیانآزادهاراکمرکزی
-

اسدالهاراکده حقیمریم اراکمرکزی
-

حمیدرضااراکرحمانینیلوفراراکمرکزی
-

ولیسرابرنجبر سلیمانیمسعوداراکمرکزی
قبول

فتاح علیهمدانرضاییمجید اراکمرکزی
قبول

عبدالهبندر عباسرحیمیملیحهاراکمرکزی
قبول

حسناراکزادحسین گنجیاحمداراکمرکزی
قبول-

جمالنهاوندسیفخاطرهاراکمرکزی
قبول



فرهادنورآبادممسنیسپاهیبهنازاراکمرکزی
-

غالمرضااراکساروقی نیاملیحهاراکمرکزی
قبول

حبیب الهاراکشفیعیمحمداراکمرکزی
قبول

غالمعباساراکصباغی کرهرودیشکوفهاراکمرکزی
قبول

محمدرضااراکصبوریاسماعیلاراکمرکزی
-

عبداالحداراکصالحزهرااراکمرکزی
قبول

سیداحمداراکعلویانالهام ساداتاراکمرکزی
-

شمس الهاراکقنبریمجیداراکمرکزی
-

محموداراکقاسم خانیمهرداداراکمرکزی
-

علی احمدبروجردکاوندپروانهاراکمرکزی
-قبول

غالمحسیناراکگلکارعلی اصغراراکمرکزی
--

محمداراکمحمودیاحمداراکمرکزی
-

محمدباقرتهرانمهدویعباساراکمرکزی
-



عزیزبروجردممیوندفاطمهاراکمرکزی
قبول

قاسماراکمیرزاییصبااراکمرکزی
-

خرم علیاراکیوسفیمسعوداراکمرکزی
--

حسنمحالتیکرنگدالراماراکمرکزی
-

منصوراراکآشتیانیحسیناراکمرکزی
-

حاجیتبریزمغفوریاناسماعیلتفرشمرکزی
قبول

حسینخمیناحمدیامیرحسینخمینمرکزی
-

محمدتویسرکانرضاییحسنخمینمرکزی
قبول-قبول

علیخمینریحانیمحمدرضاخمینمرکزی
قبول

امراهللخمینصادقیباللخمینمرکزی
قبول

مرتضیدلیجانرحیمینسترن دلیجانمرکزی
-

هادیدلیجانفداییفاطمهدلیجانمرکزی
قبول

علی اکبرساوهاخوانجوادساوهمرکزی
-



انورقمحسینیمحمدساوهمرکزی
قبول

امیرحمزهتفرشصابریمصطفیساوهمرکزی
قبول

عباسساوهعربابوالفضلساوهمرکزی
-

اسالم آبادغربگیالنیامیرسهامیساوهمرکزی
---

علیساوهغضنفریبهارهساوهمرکزی
-

حسینعلیتهرانزرین پورمحمد رضاجزیره کیشهرمزگان
-قبول-

غالمرضابجنوردکالهدوزسعیدجزیره کیشهرمزگان
--

علی اکبرتهرانشاهواریغالمرضاجزیره کیشهرمزگان
-

صالحبستکپیروزهلیالبستکهرمزگان
-

احمدبستکحیدریمریمبستکهرمزگان
-

سید مرتضیجهرمرفیعیعلی محمدبندرعباسهرمزگان
-

سیف الهقصرشیرینشیخیسمیهبندرعباسهرمزگان
-

حشمت الهاراکناصح پورنفیسهبندرعباسهرمزگان
قبول



راشدبندر لنگهکاهنفاطمه بندرلنگههرمزگان
قبول

ایرجسبزئیفرنازاسدآبادهمدان
-

محمد حسینکرمعلیمحمود رضااسدآبادهمدان
-

فتحعلیقروهامجدی پناهمجتبیبهارهمدان
قبول

سید احمدهمدانحسینی دانشسیده راضیهبهارهمدان
قبول

سید موسیبهارحسینی محفوظسید مهدیبهارهمدان
-

کوچعلیمالیرداراب پورعلیبهارهمدان
قبولقبولقبول

امیرهمدانرهبری پناهفائزهبهارهمدان
قبولقبول

هوشنگهمدانشایانفاطمهبهارهمدان
-قبول

امیرهمدانقادریاعظمبهارهمدان
قبول

احمدبهارقره لرجاللبهارهمدان
-

حشمت الههمدانکرمیآرزوبهارهمدان
قبول

حسن پاشاسدآبادگلریزاحدبهارهمدان
قبول



ابراهیمبهارگنج تا بشحسینبهارهمدان
-

محمدرضابهارکرمیوحیدبهارهمدان
-

محمودتویسرکانالوندیاکبرتویسرکانهمدان
-قبول

باباتویسرکانرجبیعلیتویسرکانهمدان
-قبولقبول

فضل اهللتویسرکانشایان مهرحسینتویسرکانهمدان
-

خادم علیتویسرکانخادمیمیثم تویسرکانهمدان
-

حسینکبودراهنگزمانی محمدکبودرآهنگهمدان
قبول

نظامعلیتهرانبیگیامیرمالیرهمدان
-

حاتممالیرجوادیمحمدرضامالیرهمدان
-

جمشیدمالیرجیریاییاحسانمالیرهمدان
-

علی حسینمالیرحسین خانیوحیدمالیرهمدان
-

مجیدتهرانعباسیجوادمالیرهمدان
-

سعیدمالیرشریفیمحمدرضامالیرهمدان
قبول



احمدهمدانلطیفیمحسنمالیرهمدان
قبول

محمدولیمالیرترک چناریفرزانه مالیرهمدان
-

علی مالیرعارفیاعظممالیرهمدان
-

محمدمالیرفعلیانرضوانمالیرهمدان
-

محمدنهاوندشهبازیعلی نهاوندهمدان
قبول

علینهاوندکمالوندعلی نظامنهاوندهمدان
قبول

منوچهرنهاوندعابدیمنصورنهاوندهمدان
-

خلیلریقیاسیسحرنهاوندهمدان
-

محمدحسنکبودراهنگبهرامی نیاعلیرضاهمدانهمدان
-قبول

هوشنگهمدانپاشاپورفاطمههمدانهمدان
قبول

محمدرضاهمدانترابی یگانهپوریاهمدانهمدان
قبولقبول

هاشمهمدانتوسلیفاطمههمدانهمدان
-

حشمتهمدانتوکلی نوئینمحمدهمدانهمدان
قبول



احمدهمدانچاوشیانسپیدههمدانهمدان
-

حسیناصفهانحمیدی پسندشیرینهمدانهمدان
قبول-

محمدتقیهمداندست پیمانفهیمههمدانهمدان
--

ابوالقاسمهمدانصدرزهرههمدانهمدان
--

محسنهمدانطاهری همراهاحمدهمدانهمدان
-

اسماعیلهمدانعسگریفرزانههمدانهمدان
قبول-

محمدصادقهمدانفریدونی مهرمرجانهمدانهمدان
--

حاجی علیهمدانکرمیحمیدهمدانهمدان
قبول

نصرالههمدانمجیدیوحیدهمدانهمدان
--

ابراهیمقروهمحمودیحسنهمدانهمدان
--

حسینهمداننایبیسهیالهمدانهمدان
-

محموداردکاناحمدیهمهشیداردکانیزد
-

ناصراردکانشاکرامیرمحمداردکانیزد
-



میرزامحمداردکانفتاحیرضااردکانیزد
-

حسنمیبدکمالیعلیاردکانیزد
--

عباسلنجانموسویسیدمحمداردکانیزد
-

حمیدرضااردکانوراثیزهرااردکانیزد
-

رضامهریزدهقانیمحدثه مهریزیزد
--

علیمهریززارع خورمیزیغالمرضا مهریزیزد
-

حسینعلییزدمیرجمالیمرضیه مهریزیزد
قبول

علییزدرنجبرمهدیه مهریزیزد
-

محمدیزدجراح زادهمژگانمهریزیزد
-

سیدمحمودمیبدحسینی نسبسیدمحمدمیبدیزد
قبول

کمالمیبدخاکزارعلیرضامیبدیزد
-

محمداحمدابادرحمتیمحمدرضا میبدیزد
-

حسینمیبدزارعامنه میبدیزد
-



محمدمیبدزارعیمحدثه میبدیزد
-

محمدحسنیزدشفیعیامیرحسینمیبدیزد
قبول

سیدسعیدمیبدطباطبائیسیدمحمدمهدیمیبدیزد
-قبول

علی اکبر       اردکانقاضیحامده میبدیزد
-

سیدعلیرضایزدهاشم زادهسمانه ساداتمیبدیزد
-

رمضانعلییزدادهمی مجومردبتولیزدیزد
قبولقبول

علی اکبریزدابراهیمی بسابیمهدیهیزدیزد
--

رضایزداخباریهمحمد مهدییزدیزد
قبول

محمدحسنیزدانتظاریفاطمهیزدیزد
-

احمدبافقبرزگریمحمد جوادیزدیزد
-

علییزدبشیری یزدیحسین یزدیزد
-

حمزهایالمپاک سرشتمرتضییزدیزد
-

محمدعلییزدجمعانی تفتیحسین یزدیزد
-



مسعودیزدحیدر نژادمریمیزدیزد
-

حسینیزدحکیمیان فرزانه یزدیزد
--

امیررضایزدخلیلیان فردریحانهیزدیزد
قبولقبول

رضایزددهقان بنادکیمرضیهیزدیزد
-

محمدحسنیزدرجبیمحمد حسینیزدیزد
--

رضازهدانساعی شاهی نرجس یزدیزد
-

سید محمدیزدساالری سید علی اکبر یزدیزد
قبول

جوادکرمانشهیدی زندیمحمد مهدی یزدیزد
-

اکبریزدعبداهلل ناماکبریزدیزد
-

حسنیزدفتج آبادیعبدالکریمیزدیزد
-

محمد رضایزدکاوهنیلوفریزدیزد
-

مهدییزدمحمد پور راوریمجمدجوادیزدیزد
قبولقبول

عباسعلییزدمشایخیزهرایزدیزد
قبول



هدایت الهیزدنادری نیاعلییزدیزد
-

سید ابوالفضلیزدوزیری بزرگرقیه الساداتیزدیزد
قبول

محمد کاظم یزدهدایتی شاهدیاکرمیزدیزد
-

حسین ایرجیزدیغماییزهرایزدیزد
-


