
ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-شکسته--سیاحیفریگلاصفهاناصفهان

--شکستهعطا قلی-حیدریفاطمهاصفهاناصفهان

-شکستهاماننجف آبادکیهانمرتضیاصفهاناصفهان

-قبولشکسته-اصفهانشماعیمعیناصفهاناصفهان

--شکستهنعمت اله-تاج الدینمحمدحسناصفهاناصفهان

-شکستهعبد الرحیم-تصدیقیویدااصفهاناصفهان

قبول-ثلثهوشنگشهرکردمحمدیسارااصفهاناصفهان

--نسخحسین-کشتکارزهرااصفهاناصفهان

نوع خط
نتایج

نام پدرصادرهنام خانوادگینامشعبهاستان

1395نتایج  آزمون فوق ممتاز خرداد ماه 



--نسخعلیرضا-بهارزادهزینباصفهاناصفهان

--نستعلیق-میمهطالییمرتضیاصفهاناصفهان

--نستعلیق-اصفهانخوش نمامنصوراصفهاناصفهان

--نستعلیقمکی-نیک عهدعبد الرسولاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیق-اصفهاناسماعیلیقاسماصفهاناصفهان

--نستعلیق-اصفهاننبهانیاسماعیلاصفهاناصفهان

-نستعلیق-میبدصادقی میبدیپرویزاصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمد-تجددنگاراصفهاناصفهان

--نستعلیقعلیاصفهانرضاییحسیناصفهاناصفهان

--نستعلیق--محمدیعلیرضااصفهاناصفهان

--نستعلیقپرویزآبادانرفیعیپیماناصفهاناصفهان

-نستعلیقکورشاصفهانمهرابیاحمدرضااصفهاناصفهان



-نستعلیقرضا حسینهمداناله مرادیآزیتااصفهاناصفهان

-نستعلیقغالمحسین-طالبیملیحهاصفهاناصفهان

--نستعلیق--معصومیفرحنازاصفهاناصفهان

-نستعلیق--پلویانمریماصفهاناصفهان

قبول-نستعلیق--خامه عراقیمرجاناصفهاناصفهان

قبول-نستعلیق--جعفری نژادمژدهاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیق--لقمانیالههاصفهاناصفهان

-نستعلیق--ایرانپورزهرهاصفهاناصفهان

-نستعلیق-الهیجاناحمد دوستسیدمرتضیاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیق--خواجه علی اشتریآرزواصفهاناصفهان

قبول-نستعلیق--قوامیمحمداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیق--حاج ابراهیمیزهرااصفهاناصفهان



-نستعلیقفیروزاصفهاناحمدیشیوااصفهاناصفهان

-نستعلیق--نبی فا زادهحسیناصفهاناصفهان

-نستعلیق--بهروزخشایاراصفهاناصفهان

--نستعلیق--مروینصرت الهاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمهدی-دیده بانانامیراصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمدکریماصفهاناعظمیعلیرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمد-استکیاحمدرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقصفرعلیفالورجاندهقانابراهیماصفهاناصفهان

-نستعلیق--کیانیفریبااصفهاناصفهان

-نستعلیقسعیدآبادانبندریگیانمهسااصفهاناصفهان

-نستعلیقعلی نجات-حمزویحسیناصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمسیحاصفهانشفیعیمحمدرضااصفهاناصفهان



-نستعلیق--کارشناسجلیلاصفهاناصفهان

-نستعلیق--عرفانیحسیناصفهاناصفهان

-شکستهقربانعلی-فکاریاعظماصفهاناصفهان

قبولمصطفیاصفهانآذریان پورستارهاصفهاناصفهان

-نستعلیقغالمحسینسمیرماحمدی نصیب الهشهرضااصفهان

--نستعلیقسیدمحمدشهرضابحرینیاعظم الساداتشهرضااصفهان

--نستعلیقنصر الهشهرضابوانیمحمدصادقشهرضااصفهان

-نستعلیقعبدالرسولشهرضازمانیمریم شهرضااصفهان

--نستعلیقناصرشهرضاسبزواری شهرضاییزهراشهرضااصفهان

-نستعلیقفتح الهشهرضاکاویانپورمهساشهرضااصفهان

-قبولنستعلیققدرت الهدهاقانمحمدزمانیجعفرشهرضااصفهان

--نستعلیقفرهادشهرضامساحنجمهشهرضااصفهان



-نستعلیقعبدالرسولآبادهمرادی علمدارلوبهمنشهرضااصفهان

-نستعلیقعلیرضاشهرضامیرزاییفرهادشهرضااصفهان

-نستعلیقغالمحسینشهرضانیک اقبالمجیدشهرضااصفهان

قبولثلثفتح الهساوجبالغخرد روستاعبدالهساوجبالغالبرز

قبول-نستعلیقمحمد رضابیجارتوسلیسعیدساوجبالغالبرز

قبولقبولنستعلیقسیدعلی اصغرقزوینعلویسید روح الهساوجبالغالبرز

--نستعلیقمحمدکرجاژدریجمیلهساوجبالغالبرز

--نستعلیقعباسکرجفالح پورفاطمهساوجبالغالبرز

-نستعلیقمختارکرجفالح زادهمعصومهساوجبالغالبرز

--نستعلیقعلیدادکرجآزاد دهقانسعیدساوجبالغالبرز

--نستعلیقاحمدکرجتک فالححامد ساوجبالغالبرز

-نستعلیقصمدرودسررستگارمحدثه ساوجبالغالبرز



-نستعلیقمحمدحسیننقدهجعفرپورحسینساوجبالغالبرز

-نستعلیقعلی محمدسنندجشکریفاطمهساوجبالغالبرز

قبولنستعلیقاحمدعلیساوجبالغتک دهقانحسنساوجبالغالبرز

-نستعلیقمحمدرضکرجابوئی مهریزیابوالفضلکرجالبرز

-شکستهحسینرودبارآقائیروح الهکرجالبرز

-شکستهسیدمنصورهمدانبرقعیمریمکرجالبرز

--شکستهسعیدتهرانپوردارابزهراکرجالبرز

-شکستهجوادتهرانپرنورنسرینکرجالبرز

--نستعلیقاقبالکوثرجمشیدیپیمانکرجالبرز

قبولنستعلیقعلیرباط کریمجوکارحمیدهکرجالبرز

-نستعلیقمحمدخدابندهخانیلیالکرجالبرز

--نستعلیقالهوردیپیرانشهرشاپوریجمشیدکرجالبرز



قبولقبولنسخحسینکرجشیرازی پورزهراکرجالبرز

--شکستهحسینتبریزشاهرخ اسکوئیسهیالکرجالبرز

--نستعلیقمصطفیاراککیوانبهزادکرجالبرز

-نستعلیقعبدالصمدتکابمعینیخلیلکرجالبرز

قبولنستعلیقزین العابدینشمیراننوروزیمالککرجالبرز

-نستعلیقاسدالهتهراننوری اینانلومهدیکرجالبرز

-شکستهخدارحمکرجیزدیفرشتهکرجالبرز

قبولقبولنسخعزیز اهللقمجاللی بید آخویدیمحمودکرجالبرز

-نستعلیقمحمدکرجدلورایمعصومهکرجالبرز

-نستعلیقلطف الهزرج آبادسبز علی پورصیادکرجالبرز

-نستعلیقعباستهرانسلطانیمحمدکرجالبرز

--نستعلیقحبیب الهقمعطاخانی قمیریحانهکرجالبرز



-ثلثاحمدرشتگلشنیام البنینکرجالبرز

قبول-نستعلیقعلی شیرفارسانمحمد یوسفیحسینکرجالبرز

قبولقبولشکستهصفر علیرودسرمحمد علی پورمجتبیکرجالبرز

قبول-شکستهمحمدایوانقنبر نژادبهروزایالمایالم

--نستعلیقموسیایالمامیدیصادقایالمایالم

--نستعلیق-ایالمجهانگیریعلیرضاایالمایالم

قبولقبولنستعلیق-ایالمصالحیاحسانایالمایالم

قبولقبولنستعلیقموسیمهرانامیدیجابرایالمایالم

OOO--شکستهعزیزتبریزالهی پرستداریوشتبریزآذربایجان شرقی

OOOO-نستعلیقحمیدتبریزجبه داری خیابانیصمدتبریزآذربایجان شرقی

-OOO-نستعلیقحسنتبریزحسین پور مقدمیمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

OOO-قبولنستعلیقاسمعلیاهرحسین نژادمحمدتبریزآذربایجان شرقی



قبولOO-Oنستعلیقعلی خاصتهرانحیدرینادرتبریزآذربایجان شرقی

قبولOO-Oنستعلیقعلی خاصتهرانحیدریبهمنتبریزآذربایجان شرقی

OOO--شکستهعبدالعلیتبریزرضا اهرابینعیمهتبریزآذربایجان شرقی

OOOO-شکستهجمشیدخویسلیمانیمحمودتبریزآذربایجان شرقی

-OOOOشکستهمحمدحسنتبریزشهبازی پور خیابانیایوبتبریزآذربایجان شرقی

O-OO-نستعلیقرسولتبریزشهیرنیافرختبریزآذربایجان شرقی

OO-OOنستعلیقحسینتبریزطالعیآیدینتبریزآذربایجان شرقی

OOOO-نستعلیقحمیدتبریزعبادیزهراتبریزآذربایجان شرقی

OOO--نستعلیققربانعلیبستان آبادعبدالهیامیدعلیتبریزآذربایجان شرقی

-OOO-شکستهاحدتبریزعصمت خواه ایرانیآرشتبریزآذربایجان شرقی

-OO-Oنستعلیقخلیلجلفافتحیاصغرتبریزآذربایجان شرقی

OOOO-نستعلیقمحمدتبریزفخیم مرادیسمیهتبریزآذربایجان شرقی



O-OOOنستعلیقهمتعلیسرابمتفحصرضاتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقاسدالهماکوابراهیمیمحرم اورمیهآذربایجان غربی

-شکسته اسفندیارماکو حسن زاده مرطوبیخسرواورمیهآذربایجان غربی

-شکسته صفرماکوحمیدیمهدی اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعلیتهرانرزمیافشین اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیققربانعلیاورمیهشفیعیمحمد علی اورمیهآذربایجان غربی

--نستعلیقهاشممراغهصالحیمهدی اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقالهوردیخویعلی پور ستار اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعباسعلیاورمیهگلشنیهدایت اورمیهآذربایجان غربی

قبولشکسته اروجعلیاورمیهمحمد زادهجعفر اورمیهآذربایجان غربی

--نستعلیقحیدرشاهین دژمحمد نژادهاشم  اورمیهآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقتوفیقسنندجاسدیوریا بوکانآذربایجان غربی



--نستعلیقحسینبوکانتازه کارمحسنبوکانآذربایجان غربی

--نستعلیقصدیقبوکانرحمانیخسرو بوکانآذربایجان غربی

-نستعلیقکریمبوکانسالمیسلیمان بوکانآذربایجان غربی

-نستعلیقجعفربوکانسعیدیدانابوکانآذربایجان غربی

--نستعلیقعزیزبوکانشیربیگیفتح اهلل بوکانآذربایجان غربی

-نستعلیقاحمدبوکانعبداله زاده بوکانیعثمانبوکانآذربایجان غربی

-نستعلیقعمرسقزغفوری یازیبالغیرحیم بوکانآذربایجان غربی

-نستعلیقعبدالرحمنبوکانکامیابیرحیم بوکانآذربایجان غربی

--نستعلیقمصطفیبوکاننجاریعبدالرحمنبوکانآذربایجان غربی

قبول-نستعلیقاحمدسنندجصالح زادهسامانمهابادآذربایجان غربی

-شکسته نستعلیقرحیممهابادعزت خواهاسماعیلمهابادآذربایجان غربی

-نستعلیقامیرمهابادفرخی راد سارامهابادآذربایجان غربی



--نستعلیقعلیمهاباد قادریکمالمهابادآذربایجان غربی

قبول-نستعلیقعبدالقادرمهابادقادریپوریامهابادآذربایجان غربی

-قبولشکستهیوسفبوشهرخداکرمی حمید رضابوشهربوشهر

قبولقبولشکستهعبدالحمیدبوشهرراویانعبدالمجیدبوشهربوشهر

-نستعلیقبایرامعلیهشترودابوطالبی فردحسینتهران بزرگتهران

-نستعلیقغالمعلیمشهداستاد نوبریاحمدتهران بزرگتهران

-نستعلیقیحییدماونداسفندیارسیف الهتهران بزرگتهران

--نستعلیقجوادتهراناسکندریعاطفهتهران بزرگتهران

--نستعلیقمحرمماکواسماعیلیاکبرتهران بزرگتهران

--شکستهسیدکاظمتهراناشتهاردیانسیدسعیدتهران بزرگتهران

--نستعلیققدرتتهراناصغریرضاتهران بزرگتهران

--نستعلیقگلویردیاردبیلاکبریحجت الهتهران بزرگتهران



--نستعلیقمحمدابراهیمتهرانامیدیمجیدتهران بزرگتهران

--نستعلیققدرت الهاسدآبادباقریزهراتهران بزرگتهران

-قبولشکستهنعمت الهتهرانبخشایشزهراتهران بزرگتهران

-نستعلیقیحییداراببهزادیمهدیتهران بزرگتهران

--نستعلیقکریمتهرانبهیپیامتهران بزرگتهران

--نستعلیقمحرمتهرانبیک محمدیمهدیتهران بزرگتهران

--نستعلیقمرتضیاراکپدرامفریدهتهران بزرگتهران

-نستعلیقعیسی خونتهرانترابی گودرزیاحمدرضاتهران بزرگتهران

-نستعلیقمحمدنطنزترابیان بادیحسنتهران بزرگتهران

-نستعلیقرجبتهرانتقواییشهنازتهران بزرگتهران

--نستعلیقعباسمالیرجباریفاطمهتهران بزرگتهران

-نستعلیقمرتضیتهرانجعفریسپیدهتهران بزرگتهران



--نستعلیقعسکریبابلجعفریانمحمدتهران بزرگتهران

--نستعلیقغالمحسیننوشهرجوادیمحمدتهران بزرگتهران

-نستعلیقمحمدگلپایگانحبیبیعلیرضاتهران بزرگتهران

-نستعلیقداوودریحسن دولت آبادیمجیدتهران بزرگتهران

-نستعلیقحسینتهرانحسنیسپیدهتهران بزرگتهران

-نستعلیقسیداحمدتهرانحسینیمنیرالساداتتهران بزرگتهران

-نستعلیقسیدسعیدتهرانحسینی یزدیسیدمحمدتهران بزرگتهران

--نستعلیقعلیاهوازحقانیحسینتهران بزرگتهران

-نستعلیقبهرامهشترودحکیمیعبدالکریمتهران بزرگتهران

--نستعلیقمحمدحسینرودسرحیدریطهمورثتهران بزرگتهران

--نستعلیقحسینتهرانخادمی بیدهندیزهراتهران بزرگتهران

--نستعلیقمرتضیتهرانخسروانینادرتهران بزرگتهران



--نستعلیققدرت الهشهرریخلجیطاهرهتهران بزرگتهران

--نستعلیقعبدالرحمنارومیهدادفرآرشتهران بزرگتهران

--نستعلیقجلیلسرابداودنژادمهدیتهران بزرگتهران

-نستعلیقحیدرتهراندمیرچیابوالفضلتهران بزرگتهران

--شکستهمحسنتهرانذوقیانسعیدتهران بزرگتهران

-نستعلیقرجبعلیآملرجبیآزادهتهران بزرگتهران

--نستعلیقرضااهوازرحمانیطاهرهتهران بزرگتهران

--نستعلیقولی الهتهرانرضاییعلیتهران بزرگتهران

--نستعلیقسیف الهتهرانرمضانی فینیاعظمتهران بزرگتهران

-نستعلیقپیرهنهاوندرنجبرعلیتهران بزرگتهران

--شکستهیونستهرانروحانی منشسودابهتهران بزرگتهران

قبولنستعلیقتقیبهشهرروحی نیااسماعیلتهران بزرگتهران



--نستعلیقجعفرتهرانروشن رواناحسانتهران بزرگتهران

-نستعلیقمحمدسرابزارع فرد آغمیونیقربانعلیتهران بزرگتهران

--نستعلیقحسنتهرانزراعتیفریدهتهران بزرگتهران

-نستعلیقمنوچهرتهرانزندیانسودابهتهران بزرگتهران

--نستعلیقمحمدتهرانسالک زمانی نیکچهفضل الهتهران بزرگتهران

-نستعلیقذبیح الهبهشهرسرفرازیهادیتهران بزرگتهران

-قبولنستعلیقاسمعیلتهرانسلطانی کلهرعلیتهران بزرگتهران

قبولقبولنستعلیقابوالقاسمکرمانشاهشربیانیعلیتهران بزرگتهران

-نستعلیقنجات الهنجات الهشرفیالهامتهران بزرگتهران

-نستعلیقعلی اکبرتهرانشفیعیگالیلتهران بزرگتهران

قبولشکستهجعفرشمیرانشیروانیمنصورهتهران بزرگتهران

-نستعلیقحسیناراکشیرینیشایستهتهران بزرگتهران



--نستعلیقعلیورامینصائمیمحمدتهران بزرگتهران

-نستعلیقفتح الهتهرانصادقیمریمتهران بزرگتهران

قبول-ثلثمحمدکرجصادقی علویهمجتبیتهران بزرگتهران

-نستعلیقحمیدتهرانصعودیمرضیهتهران بزرگتهران

-نستعلیقمحمدضیاءورامینصمیمیعلیرضاتهران بزرگتهران

-شکستهمحمدعلینورعباس نژاد سنگرودیوحیدتهران بزرگتهران

-نستعلیقحسنتهرانعباسیانغزالهتهران بزرگتهران

--نستعلیقنصرالهتهرانعسگری نژادرحمت الهتهران بزرگتهران

--شکستهاحمدتهرانعقیلیلیالتهران بزرگتهران

-نستعلیقعلیتهرانعلیزاده نیکاعظمتهران بزرگتهران

--نستعلیقرستمعلیابهرعلیمحمدیخلیلتهران بزرگتهران

قبول-نستعلیقحسینعلیالیگودرزعیدیانعادلتهران بزرگتهران



-نستعلیقحسینتهرانغفارخمسهراضیهتهران بزرگتهران

-نسخخسروتهرانغفوریعلیتهران بزرگتهران

قبولقبولثلثمحمدرضابابلسرفالحت پیشه بابلیعلیرضاتهران بزرگتهران

--نستعلیقعلیاصفهانقاسمیعلی اکبرتهران بزرگتهران

-نستعلیقعلی اکبرنائینقاسمیفرهادتهران بزرگتهران

--نستعلیقمهدیتهرانقاسمیمریمتهران بزرگتهران

--شکستهعبدالرحیمتهرانقصابیانسیمینتهران بزرگتهران

--نستعلیقابراهیمتهرانقوی تنعلیرضاتهران بزرگتهران

-شکستهاحمدتهرانکاظمی زادهزهراتهران بزرگتهران

--نستعلیقعلی اکبرکاوهداوودتهران بزرگتهران

قبول-نستعلیقبیژنقزوینکرکزیکسریتهران بزرگتهران

--نستعلیقابوالفضلتهرانگندمیزینبتهران بزرگتهران



-نستعلیقصحبت الهبندرترکمنگودرزیثریاتهران بزرگتهران

-نستعلیقعبدالحمیدبروجردگودرزیحبیب الهتهران بزرگتهران

-قبولنستعلیقهادیساوهمجیدیسیف الهتهران بزرگتهران

--شکستهایرجتهرانمحمدزاده نیرمهرزادتهران بزرگتهران

--شکستهقربانعلیتهرانمحمدیخلیلتهران بزرگتهران

--شکستهاسحق علیریمحمدیعلیتهران بزرگتهران

--نستعلیقنوروزعلیتهرانمختاریمیناتهران بزرگتهران

قبول-شکستهابراهیماراکمرادیانرؤیاتهران بزرگتهران

--نستعلیقابوالحسنتهرانمرادیانفرزینتهران بزرگتهران

-نستعلیقعلیشمیرانمروتیمحمدتهران بزرگتهران

--شکستهمحمدشیرازمسعودیامیرتهران بزرگتهران

-نستعلیقرحمت الهاندیمشکمظاهریمحمودتهران بزرگتهران



--ثلثپاشااردبیلمعافیعلیتهران بزرگتهران

-نستعلیقسیدحسینشمیرانمعتمدیانپریسا ساداتتهران بزرگتهران

-قبولنستعلیقعباستهرانمنظوریفریدتهران بزرگتهران

--نستعلیقحسنتهرانموسائی سنجره ئیمحمودتهران بزرگتهران

--نستعلیقسیدمسلمالیگودرزموسویسیدرحمنتهران بزرگتهران

-نستعلیقرضاتهرانموالئیهنگامهتهران بزرگتهران

-نستعلیقصادقتهراننجمامیرتهران بزرگتهران

-نستعلیقمهدیتهراننظامی نژاد تفرشی هانداتهران بزرگتهران

-شکستهمصطفیاصفهاننعمت اللهینسیمتهران بزرگتهران

--نستعلیقاکبرمیانهنوربخشامیرسجادتهران بزرگتهران

قبولقبولثلثمحمدعلیتبریزنوروزیحسینتهران بزرگتهران

--نستعلیقجوادتهراننویدمحمدتهران بزرگتهران



--نستعلیقعلی اکبرتهراننیریمحمدامینتهران بزرگتهران

-نستعلیقمحمدصادقتهراننیکزادسعیدهتهران بزرگتهران

--نستعلیقعلیرضابروجردولی پوریجهانگیرتهران بزرگتهران

قبولقبولشکستهناصرتهرانهاشممریمتهران بزرگتهران

--نستعلیقمجیدبروجردیاراحمدیعلیتهران بزرگتهران

--نستعلیقعیدیبروجردیاراحمدیمحمدرضاتهران بزرگتهران

-نستعلیقاصغراستهبانیزدانی نیامحمدتهران بزرگتهران

-نستعلیقرسولافغانستانیعقوبیعلی جانتهران بزرگتهران

--نستعلیقعبدالحسینشهرضااباذریحمیدرضاواحد شرقتهران

-نستعلیقعباستهرانترکمنهارقیهواحد شرقتهران

--شکستهعیدی محمدتهرانخلجیزهرهواحد شرقتهران

قبول-نستعلیقصمدنایینخنجریاصغرواحد شرقتهران



قبولقبولشکستهعباس علیتهرانرحیمی عهدمحمودواحد شرقتهران

--نستعلیقاحمدنیشابورفارسیشهنازواحد شرقتهران

قبولقبولشکستهمصطفیفسافیروزیمحمدمهدیواحد شرقتهران

--نستعلیقمحمدباقرشیرازفیروزیغالمرضاواحد شرقتهران

-قبولنستعلیقمیراحمدتهرانگلزارپورصادقیسیدمحمودواحد شرقتهران

-قبولشکستهحجت اله تهرانشکیباحمدواحد شرقتهران

قبولشکستهسیدجوادتهرانصوفبافافتخارالساداتواحد شرقتهران

قبولشکستهحجت اله کرمانشاهعباسی نسبابوذرواحد شرقتهران

--نستعلیقفتحعلیدماوندعلی خادمیسعیدواحد شرقتهران

قبولقبولنستعلیقمهدیتهران مالیی واثقیسینا واحد شرقتهران

قبولقبولثلثغالمحسینبیرجندنیک بینبهروزواحد غربتهران

قبولقبولنسخحسنتهرانبرومند امینبهرامواحد غربتهران



-نستعلیقحسین-صالحیمهتابواحد غربتهران

قبول-نستعلیقمنوچهرخمینمدنیمحمدعلیواحد غربتهران

--نستعلیقنصرت الهطاهرخانیداودواحد غربتهران

قبول-نستعلیقمحمدازناحمیدی زادهحمیدواحد غربتهران

قبولقبولنستعلیق--عزیزیحمیدواحد غربتهران

قبولقبولنستعلیققاسمتهرانزارع دارمحمدمهدیواحد غربتهران

قبولنستعلیقاله حسینمرادیهوشنگواحد غربتهران

-نستعلیقشکرالهزرندزندامینواحد غربتهران

-نستعلیقبراتعلی فیض آبادعلیزاده محسن بیرجندخراسان جنوبی

-نستعلیقسیدرحیم بیرجندعمادیسیدعمادالدین بیرجندخراسان جنوبی

--شکسته عبدالجوادبیرجندمصلحیعبدالرضابیرجندخراسان جنوبی

قبول-شکسته رمضانعلی سبزوارمهزیاری علی بیرجندخراسان جنوبی



--نستعلیقمحمدحسنبیرجندنیک اخترمحمدرضابیرجندخراسان جنوبی

-شکسته نستعلیقمحمدمشهدآفتابگردابوالقاسم مشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدمشهداله داغیعلی اکبر مشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینقائنبرات نژادعلی  مشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدمشهدبراتیعلی اصغرمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلیمشهدپرساحسنمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدعلیرضامشهدجاهدی دباغدنیامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینتربت حیدریهجهانبانیغالمرضامشهدخراسان رضوی

قبولثلثرستمعلیدرگزخلیلیرحیممشهدخراسان رضوی

--نستعلیقجوادسبزواردواچیمهسامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدعلی مشهدذاکریزهرامشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقحسنمشهدرجاییمجیدمشهدخراسان رضوی



قبولقبولنستعلیقغالمحسینمشهدرستمیمحمدمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقسیداصغرمشهدرضویمحسنمشهدخراسان رضوی

-قبولشکسته نستعلیقغالمرضامشهدزهره ئیامیرمشهدخراسان رضوی

-شکسته نستعلیقحسنتربت حیدریهسرگلیمحمداسماعیلمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدحسنمشهدسلطانیریحانهمشهدخراسان رضوی

-قبولشکسته نستعلیقمحمد مشهدسلیمی ازغندیمصطفیمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینمشهدسیستانیانالهاممشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقسیدمرتضیقوچانسیدیسیدحسینمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقابوالقاسممشهدسیدیملیحهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقابراهیممشهدشریفیفهیمهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدیوسفتهرانشمع ریزنوشینمشهدخراسان رضوی

--شکسته نستعلیقاحمدعلیزاهدانشهریعلیرضامشهدخراسان رضوی



قبولشکسته نستعلیقحسینمشهدصادق زادهامیرمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدمشهدصحراگردهاشممشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقیدالهفردوسعبدیمحمدعلی مشهدخراسان رضوی

--نستعلیقاسماعیلمشهدعباسی شهریملیحهمشهدخراسان رضوی

قبولثلثعباسعلیمشهدعشق ابادیفریدونمشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکسته نستعلیقاحمد مشهدعطارزادهسارامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقشکرالهاصفهانعلیپورمهدیهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقجوادمشهدعلی میرزاییوجیههمشهدخراسان رضوی

--شکسته نستعلیقعلیمشهدفاضلیآمنهمشهدخراسان رضوی

قبولقبولثلثعلیسبزوارفقیهیمحسنمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعباسعلیتربت حیدریهکاتبملیحهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقنوروزکاشمرکاورینادرمشهدخراسان رضوی



--شکسته نستعلیقمرتضیمشهدکسراییباربارامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقرضاتهرانمحبی عدیمنامشهدخراسان رضوی

قبول-نسخسیدحسنمشهدمحمدیاعظم ساداتمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعلی محمدتربت حیدریهمحمدزادهغالمعلیمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقرجبعلیمشهدمزنگیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

--نسخمهدیمشهدمشتاقتکتممشهدخراسان رضوی

-ثلثمصیب-مکارممرضیهمشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکستهشیرالهقوچاننیکوییوحیدمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقرجبعلیتربت حیدریهنوروزیسمیرامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدمشهدنوروزیمحسن مشهدخراسان رضوی

--نستعلیقبراتعلیمشهدنظریعلیرضامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلینیشابورآریایی نسبمحمدنیشابورخراسان رضوی



--نستعلیقابوالقاسمنیشابوربادیانیتکتمنیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقعلی اکبرنیشابوربکائیانمعصومهنیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقمحمودنیشابورجهان تیغناهیدنیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدنیشابورحصاری علینیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقحسینمشهددهقان حسین آبادامیننیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقحسننیشابورراحتیجوادنیشابورخراسان رضوی

-نستعلیقعید محمدنیشابورفرزادی نیااسماعیلنیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقسعیدنیشابورلگزیانیاسمننیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقنبی الهنیشابورنیرآبادی علینیشابورخراسان رضوی

-نستعلیقسیدابوالقاسمسیدیملیحهنیشابورخراسان رضوی

قبولنستعلیقسهرابشیروانبهادریانروح الهبجنوردخراسان شمالی

-نستعلیقمحمدقربانبجنوردساعدیعبدالهبجنوردخراسان شمالی



-نستعلیقنادرسوسنگردآقا مرمزیسعیداهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقعباسآبدانانسالمی پوراحمداهوازخوزستان

قبول-شکستهعلیآبدانانعسگریمحمداهوازخوزستان

قبول-نستعلیقحمد الهگچسارانشیخ مموصادقاهوازخوزستان

قبولشکستهسهراباهوازکوه واییعباس اهوازخوزستان

--نستعلیقعلیدزفولکلولمحمداهوازخوزستان

--نستعلیقسبز علی-زفوریمجبداهوازخوزستان

قبولنستعلیقجعفر-شبیب الحمدیمحمد امیناهوازخوزستان

-نستعلیقمحمد علیماهشهرچاوشیاردشیراهوازخوزستان

-نستعلیق-خمین شهرمصیبلیالاهوازخوزستان

-نستعلیق-آباداندارمی زادهمحمد تقی اهوازخوزستان

--نستعلیقعبدالهاهوازرکنیسمیه اهوازخوزستان



قبولنستعلیقکریماهوازکریمی شوشتریغالمعباساهوازخوزستان

-نستعلیقحسنشادگانناصریعلیاهوازخوزستان

--نستعلیقاسدالهکهکیلویهبختوحیداهوازخوزستان

-نستعلیقحمد الهآبادانبن رشیدیخلیل اهوازخوزستان

-ثلثآقامیرزاآبادانسلطانیانایرجاهوازخوزستان

قبول-شکستهقنبربهبهانمحمودیانغالمعباساهوازخوزستان

-عبدالهآبادانناصریحبیب اهوازخوزستان

--نستعلیقشیرزادآبادانیوسفیمهراناهوازخوزستان

-شکستهآبادانرامهرمزیبنی سعیدبندرماهشهرخوزستان

-ثلثرامهرمزرشیدیفاضلبندرماهشهرخوزستان

-ثلثعلیشهریاریسعیدبندرماهشهرخوزستان

-ثلثاهوازمیاحزینببندرماهشهرخوزستان



-نستعلیقماهشهرابو علیافسینبندرماهشهرخوزستان

-قبولنستعلیقعباسآبادانآذرنیامحمودبندرماهشهرخوزستان

--نستعلیقنوروز علیآغاجریرحیمیبیژنبندرماهشهرخوزستان

-نستعلیقعبدالرضاآبادانبنی سعیدحسینبندرماهشهرخوزستان

-نستعلیقعبدالکریمشکار دینارقیصربندرماهشهرخوزستان

--نستعلیقعبد الحسنیزدنصاریمحسن بندرماهشهرخوزستان

--نستعلیقماهشهرمکوندیپریابندرماهشهرخوزستان

--نستعلیقمحمدتقیابهربهرامی فرمحمدنقیزنجانزنجان

قبولقبولنستعلیقشعبانعلیتکابصفریعلیزنجانزنجان

قبولقبولنستعلیقفیروززنجاننوریصادقزنجانزنجان

--نستعلیقحسنکاللهرستحسینعلیسمنانسمنان

-نستعلیقمحمدرضاتهرانرستمیانمحمد علیسمنانسمنان



-نستعلیقمحمددامغانسلمیحسینسمنانسمنان

--نستعلیقعلینقیدامغانصادقیمحمدرضاسمنانسمنان

-نستعلیقحسین آقادامغانفراتیعباسسمنانسمنان

-نستعلیقشیرعلیفیروزکوهفیروزنیاامیدسمنانسمنان

--نستعلیقمحمدسمنانقدسکمال الدینسمنانسمنان

--نستعلیقسیدمحمدعلی-نبوی چاشمیسیدقربانعلیسمنانسمنان

--نستعلیقمحمد-ربیعیآرمینشاهرودسمنان

--نستعلیقحسینشاهروددزیانیانرشیدهشاهرودسمنان

--نستعلیقغالمعلی-غالمیاحمدشاهرودسمنان

--نستعلیقعلیمراد-سفیدیاننیرهشاهرودسمنان

-نستعلیقمالک-حسن زادهمجیدشاهرودسمنان

-نستعلیقسیاحمد-همایونفردمیناشاهرودسمنان



-نستعلیقیار محمد -آژنگتاج بخش زاهدانسیستان و بلوچستان

-نستعلیقغالمرضا-بستانی احمد زاهدانسیستان و بلوچستان

قبول-نستعلیقغالمعلی-داوطلبحسین زاهدانسیستان و بلوچستان

--نستعلیقحبیب-عنایتیحسین زاهدانسیستان و بلوچستان

-نستعلیقمحمدحسین -کیخا فاطمه زاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولشکستهجوادشیرازخدرهیلداشیرازفارس

--شکستهحیدرشیرازصداقتکاظمشیرازفارس

--شکستهسلطانعلیمرودشترضاییمسعودشیرازفارس

-شکستهمحمدکازرونعظیم پورمریمشیرازفارس

-شکستهعنایت الهالرستانمانیپروینشیرازفارس

--شکستهعلی اکبرکازرونکریمیمرضیهشیرازفارس

--شکستهقهرمانشیراززارعفاطمهشیرازفارس



--شکستهاحمدگچسارانزارعیساراشیرازفارس

قبول-شکستهحبیب الهبهبهانآقاجریجوادشیرازفارس

-شکستهعوضآبادانرحمانیانرویاشیرازفارس

-قبولشکستهجعفرتبریزخاکسارفهیمهشیرازفارس

-شکستهعلی اصغرشیرازمحب زادهسعیدهشیرازفارس

--شکستهزالیشیرازدانامجتبیشیرازفارس

-شکستهاسماعیلارسنجانمحمدیابراهیمشیرازفارس

قبول-ثلثعبدالرضاگناوهعباسیمحمدشیرازفارس

قبولثلثاحمدشیرازسوداگرسکینهشیرازفارس

--نسخاسماعیلآبادانجنتیلیالشیرازفارس

--نسخعبدالحسنکازرونملک زادهاحمدشیرازفارس

--نسخمیرزا محمدبواناتذاکر حسینیغالمحسینشیرازفارس

-



-نسخسید نظامشیرازمنصوریالهام الساداتشیرازفارس

-ثلثمحمد علیمرودشتمنبتیسکینهشیرازفارس

-ثلثاکبرشیرازنعمتیراضیهشیرازفارس

قبول-نستعلیقاحمدشیرازتحویلدارعباسشیرازفارس

-قبولنستعلیقمحمد علیفساشادمانیعلیشیرازفارس

قبول-نستعلیقمحمد حسیناستهبانروشنعلیبدریشیرازفارس

--نستعلیقمحسنشیرازحق جومحمد باقرشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقمحمدرضافسارحم دارمجتبیشیرازفارس

--نستعلیقعبدالحسنیزدمسلم یزدیمحمدشیرازفارس

--نستعلیققره محمدشیرازاظهری خونوروزشیرازفارس

--نستعلیقعلی اکبرفسابنده خدامحمد علیشیرازفارس

-نستعلیقعلی حیدرتهرانابراهیمیغالمرضاشیرازفارس



قبول-نستعلیقصمدشیرازسامانیانمحمدشیرازفارس

--نستعلیقحمیدفساآسایشسعیدشیرازفارس

-نستعلیقمحمد حسینفساتوکلیمحمد هادیشیرازفارس

-نستعلیقمحمدشیرازگهر نژادمحمد هادیشیرازفارس

-نستعلیقعوضشیرازنوبختمحبوبهشیرازفارس

-نستعلیقسید احمدمرودشتموسویسیده فاطمهشیرازفارس

--نستعلیقغالمحسیننی ریزسامانیحمیدهشیرازفارس

-نستعلیقمنصورمرودشتزارعمسعودشیرازفارس

-نستعلیقمحمدعلیشیرازمشفقیزینبشیرازفارس

-نستعلیقبختیارشیرازمدبریمعصومهشیرازفارس

-نستعلیقمحمدجوادخرمشهرخوشابیمحسنشیرازفارس

-نستعلیقعلی حسینشیرازچوپانیمحسنشیرازفارس

-



-نستعلیقعزیزشیرازعیساییحسینشیرازفارس

قبولنستعلیقغالمرضادارابفرح بخشعلی اکبر شیرازفارس

-عباسدارابرحیمیمحمدباقرشیرازفارس

قبولقبولشکستهرمضانقزوینکاظمیفاطمهقزوینقزوین

قبولقبولشکستهکرمعلیقزوینعینیسمیهقزوینقزوین

قبول-شکستهحسینقزوینآقاییفرهادقزوینقزوین

--نستعلیق--پارساییرضاقزوینقزوین

-نستعلیقاسماعیلقزوینفرازفرفاطمهقزوینقزوین

-نستعلیقمراد خانقزوینمیرخوز چگینیحسنقزوینقزوین

-نستعلیقسید محمودقزوینمیر فتاحینرگس ساداتقزوینقزوین

قبول-نستعلیقاکبرقزوینتقی دخت سالممحمدقزوینقزوین

--نستعلیقایوبقزوینمحمدیمسعودقزوینقزوین



-نستعلیق-قزوینکلهرقدرت الهقزوینقزوین

-نستعلیقمحمد رضا-احمد خانیمیتراقزوینقزوین

قبولقبولنسخقربانعلیآملاسکوییانمصطفی قمقم

-نستعلیقابوالقاسمقمایرانیحسینقمقم

--نستعلیقعلی حسینورامینبیک محمدیعلی اصغر قمقم

-نستعلیقمحمد حسینقمجوادیمحمد نعیمقمقم

-نستعلیقجعفرمیانهحسن زادهمرتضیقمقم

-نسخنادعلیاندیمشکحسنکی ویسیمحمد قمقم

--نسخمجیدتهرانخالقیانفائزهقمقم

--نسخحسنتهرانرشیدی بیدگلینعیمهقمقم

قبولنستعلیقمهدیقمصفریانمعصومه قمقم

قبولقبولشکسته علی قمقنبریطاهرهقمقم



قبولنسخسیدیوسفقمموسویسیدمعصومهقمقم

-نسخمحمد قممهریمریمقمقم

-شکستهحسنقوچانخراسانیطرالنسنندجکردستان

--ثلثکوهدشتحاتمیانرضاسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیققرحان گرجیمحمدسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیقزاهدمریوانمظهریآواتسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیقبها الدینسنندجمرادیطاهرسنندجکردستان

--نستعلیقحمد الهقروهشفیعیمحمدسنندجکردستان

-نستعلیقفرج اله-رستمیعابدسنندجکردستان

-نستعلیقصحبت الهبیجاررضویمهرانسنندجکردستان

قبولنستعلیقیوسف-منصوریخالدسنندجکردستان

قبولنستعلیقعزت اله-قادریمحمدعارفسنندجکردستان



-نستعلیقحبیب الهدهگالنعزتیخالدسنندجکردستان

--نستعلیقلطفعلیجیرفتستایی مختاریمسعودکرمانکرمان

--نستعلیقماشاءاهللماهانصابریحمیدرضاکرمانکرمان

--نستعلیقحسینکرمانصفی زادهجوادکرمانکرمان

--شکستهمحمدمهدیکرمانقهاریحامدکرمانکرمان

-شکستهمحمدعلیکرمانگنج کریمیفاطمهکرمانکرمان

قبول-شکستهنجاتعلیمهرزادمهدیکرمانشاهکرمانشاه

قبولقبولثلثحسنعلیکرمانشاهبنی عامریانمرتضیکرمانشاهکرمانشاه

-قبولثلثکریمعلیکبودرآهنگمؤمنیجوادکرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیقحسنعلیکلهریعبداهللکرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیققربانهمدانخزائیلیالکرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیققربانعلیسنقرابراهیمیمرتضیکرمانشاهکرمانشاه



--نستعلیقیدالهکرندحسابیحجت الهکرمانشاهکرمانشاه

قبولشکستهخلیفهگچسارانآرونقدرت الهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

قبولنستعلیقسریپنورآباد ممسنیمحمودیسهامیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

--نستعلیقعبدالغفورقمتقدمی صابریعبدالرسولگرگانگلستان

قبول-شکسته نستعلیقشعبانگرگانخاندوزیحسینعلی گرگانگلستان

--نستعلیقغالمحسینگرگانکریمیاحمدرضاگرگانگلستان

--نستعلیقیارعلیسمنانکریمی نژادنازپریگرگانگلستان

--نستعلیقحسینعلی آبادوثوقیحسن گرگانگلستان

قبول-نستعلیقرمضاندوزینحدادی دوزینمحمودگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقحاجیمینودشتکاوسیحسنگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقسیداحمد-پیرانی اسکوییسیدمسعودگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقمحمد-استمراریمژگان گنبدکاوسگلستان



--نستعلیقفتح الهگنبدکاوسمرادزادهرضاگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقسیدابراهیممینودشتمیرعزیزیسیدعلی اکبرگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقمحمدشاهرودمحمدنیاموسیگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقمحبوبگنبدکاوسنژاد عینیمهدیگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقسیف علیگنبدکاوسباوقارغالمرضاگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقکاظمگنبدکاوسخسرویمجتبیگنبدکاوسگلستان

--نستعلیقغالمحسنزاهدانسپهرحبیب الهگنبدکاوسگلستان

--شکستهمحمداستانه اشرفیهاسمعیل دوست جاللیمحمدرضاآستانه اشرفیهگیالن

--شکستهیدالهاستانه اشرفیهاسمعیل پور حسن کیادهصاحبهآستانه اشرفیهگیالن

قبول-شکستهمحمد نقیرشتباقری توچائیفرشتهآستانه اشرفیهگیالن

قبولقبولشکستهمحمد علیرشتبخشی چوالبیپوریاآستانه اشرفیهگیالن

قبولقبولشکستهحسنرشتبزرگ نیا استانهمحدثهآستانه اشرفیهگیالن



-قبولشکستهحسیناستانه اشرفیهپورشعبان لشکامیسعیدآستانه اشرفیهگیالن

-قبولشکستهاحمدعلیالهیجانخوش جهانذکیهآستانه اشرفیهگیالن

-قبولشکستهعلیاستانه اشرفیهصادق نیا استانهمحمدرضاآستانه اشرفیهگیالن

--شکستهحسینالهیجانمحمدی عاشور ابادیثریا آستانه اشرفیهگیالن

قبولقبولشکستهاحمدرشتفخرزهرا آستانه اشرفیهگیالن

--شکستهحسنتهرانگلشنی گلباغیامنهآستانه اشرفیهگیالن

قبول-شکستهکاسیبراریاحمدرشتگیالن

--شکستهحسینالهیجانافخمیفرشادرشتگیالن

-شکستهاحمدخلخالممد وحیسعیدرشتگیالن

--نسخمحمودرشتپاکپورعلیرشتگیالن

-نسخمهدیصومعه سراخلیل فکرمیترارشتگیالن

--نستعلیقاحمدیلیدارشتگیالن



--نستعلیقحسینلنگروداحمد پورمسعودرشتگیالن

--نستعلیقمرتضیانزلیدوست محمدکبریرشتگیالن

--نستعلیقمحمدجوادالهیجانپور احمدیمهدیهرشتگیالن

--نستعلیقعلی اکبررشتپوررضاییحسینرشتگیالن

-قبولنستعلیقصادقرشتموسویآمنهرشتگیالن

-نستعلیقرودسرتشکریمحمد رشتگیالن

--نستعلیقکاملتهرانمهربانسکینهرشتگیالن

--نستعلیقسیدغالمرضاالهیجانکیاییسیده معصومه رشتگیالن

--نستعلیقاصغررودسرشیریفرزادرشتگیالن

--نستعلیقحسینتهرانمحققیحمیدرضارشتگیالن

-نستعلیقسیف الهرشتعلی محمد پورعباسرشتگیالن

-نستعلیقعلی اصغرتهرانمحمد نژادفهیمهرشتگیالن



--نستعلیقابو القاسمصومعه سرابهمنشمهرانرشتگیالن

-نستعلیقدانشکاظمیمحمد رضارشتگیالن

-نستعلیققربانسیاهکلراستگویسجادرشتگیالن

--نستعلیقسیدمحمدرشتطلوعیسیدهوشنگرشتگیالن

-نستعلیقفاضلاردبیلفکریفرامرزرشتگیالن

--نستعلیقیعقوبآستاراسیگاریوحیدرشتگیالن

-نستعلیقسعیدآستاراهواسینگینرشتگیالن

-نستعلیقصیف الهتالشعبیدیبنیامینرشتگیالن

--نستعلیقفرشیدکوهدشترستمیعلیرضاخرم آبادلرستان

--نستعلیقعلیمرادازناحیدریحسینخرم آبادلرستان

--کشاورزییونسخرم آبادلرستان

--شکستهداودکالردشتنیرومندبرزوتنکابنمازندران



--نسخادهمتنکابنگلینی مقدممحمد ابراهیمتنکابنمازندران

-نستعلیقادهمتنکابنگلینی مقدممحمد ابراهیمتنکابنمازندران

--نستعلیقرحمانتنکابنمنصور کیایینرگستنکابنمازندران

--نستعلیقمحمدباقرتنکابنمدنیسید شمس الدینتنکابنمازندران

-نستعلیقبرجعلیرودسرشعبانیدوستعلی تنکابنمازندران

-نستعلیقحسینتنکابنهمتیفاطمهتنکابنمازندران

--نستعلیقیحییخلخالصمدیسمیراتنکابنمازندران

--نستعلیقبهمنکرجنقدیسودابهتنکابنمازندران

-نستعلیقطاهررودسرعلی نژادقربانعلیتنکابنمازندران

--نستعلیقعلی همتکالردشتغرایاقپرویزتنکابنمازندران

-نستعلیقتنکابنثریاسید  جاللتنکابنمازندران

--نستعلیقعزیز الهرودسرطاهریهرمزتنکابنمازندران



-نستعلیقاسماعیلنوشهرصالحیپرویزتنکابنمازندران

-نستعلیقمحمدعلیتنکابنغالمیمظاهرتنکابنمازندران

-نستعلیقغالمرضاتنکابنکزازینسرینتنکابنمازندران

--نستعلیقاسدالهقمربانیمسعودتنکابنمازندران

-نستعلیقشعبانبابلاخوان حمزهحسنساریمازندران

قبولقبولنستعلیقحشمت الهقائمشهرحاجیانفریبرزساریمازندران

--نستعلیقمحمدربیعنکاشهمیریمحمدرضاساریمازندران

قبولقبولنستعلیقبابلکامکارعلیساریمازندران

-نستعلیقحسینبابلشهیری طبرستانیعلیرضاساریمازندران

-نستعلیقمنوچهرصادقیزهراساریمازندران

-نستعلیقموسیساریگنجیابراهیمساریمازندران

قبولنستعلیقرضاساریرمضانیمحمدرضاساریمازندران



-نستعلیقجویبارظاهریفرزانهساریمازندران

-قبولشکستهغالمعلیآملحیدریجوادمحمودآبادمازندران

قبولقبولشکسته--داداشیسلیمانمحمودآبادمازندران

قبولقبولشکسته--احمدیحامدمحمودآبادمازندران

قبول-ثلث--عظیمیحسینمحمودآبادمازندران

--نستعلیقمحمدحسین-ابوطالبیعلیمحمودآبادمازندران

--نستعلیق--عابدیفرهادمحمودآبادمازندران

قبول-نستعلیق--بالالییافشارمحمودآبادمازندران

-نستعلیق--خاکپورفریبرزمحمودآبادمازندران

--نستعلیق--محمدیعلی محمدمحمودآبادمازندران

--نستعلیق--احمدیاناحمدمحمودآبادمازندران

-نستعلیقفاطمیسیدعطاءالهمحمودآبادمازندران



-نستعلیقحشمتحبیبیحامدمحمودآبادمازندران

--نستعلیقغالمعباساراکابراهیمیحسناراکمرکزی

--شکسته نستعلیقعلیاراکاجتهادیسمیرااراکمرکزی

--نستعلیقمحمد ابراهیم-احمدلومحبوبهاراکمرکزی

--نسخآیت الهآستانهاصغریمنصورهاراکمرکزی

--نستعلیقغالمرضااراکجمالکهحامداراکمرکزی

قبول-نستعلیقمحمد ابراهیماراکرمضانیمحموداراکمرکزی

--نستعلیقجعفرشازندزینلیزهرااراکمرکزی

--نستعلیقمحمدرضااراکسراییمهدیاراکمرکزی

-نستعلیقغالمعلیتهرانعباسیاناسدالهاراکمرکزی

--نستعلیقسیدعلیدزفولفیاضسیدحسیناراکمرکزی

-نستعلیقسیدجاللتهرانقادریزهره ساداتاراکمرکزی



--نستعلیقعبدالهتهرانکاظمیفاطمهاراکمرکزی

--نستعلیقحسنسربندمیرصفیسیدمحمدجواداراکمرکزی

قبول-نستعلیقحسینخمینمریدیابوالفضلاراکمرکزی

-نستعلیقمحمداراکنظام آبادیاشرفاراکمرکزی

-نسخغالمرضااراکیعقوبیسمانهاراکمرکزی

--نستعلیقمحمدساریپادبانجواد ساوهمرکزی

-نستعلیقصادقساوهپور حیدرحسینساوهمرکزی

--نستعلیقابولفضلساوهشعبانیعلیساوهمرکزی

--نستعلیقمحمد حسینساوهشفاهیمنصوره ساوهمرکزی

-نستعلیقحسنتفرشصابریامیرحمزهساوهمرکزی

--نستعلیقاکبرساوهمیرسلیمیمصطفی ساوهمرکزی

--نستعلیقتاج محمدقمنوریغالم عباسساوهمرکزی



-نستعلیقمحمد علیرودسرسلیمیحسینساوهمرکزی

--نستعلیقحسینساریبنافتیعبد الناصربندرعباسهرمزگان

--شکستهقدرت الهاسدآبادیعقوبیامیرهمدانهمدان

قبول-ثلثعلیبهارمرادینظامعلیهمدانهمدان

--نستعلیقرضامالیرمشوقمحمدهمدانهمدان

-نستعلیقغالمرضاگودرزیرضاهمدانهمدان

--نستعلیقحسن رضامالیرسامیرحمانهمدانهمدان

قبولنستعلیقهمدانآقامحمدیعلی اصغرهمدانهمدان

قبولنستعلیقعلیهمدانپرزادهادیهمدانهمدان

-اکبرمالیرساریخانیروح الههمدانهمدان

-نستعلیقمحموداردکانابومحمدیعلیرضایزدیزد

-نستعلیقغالمحسینمهریزابوئیمحمدرضایزدیزد



-نستعلیقعباسعلیاردکاناکبریانمحمدحسینیزدیزد

-نستعلیقنعمت الهنائینبالنیمهدییزدیزد

-نستعلیقرضاقلیخرمشهرپروریکامرانیزدیزد

-شکسته نستعلیقغالمحسینگچسارانرسولی مهرکورش یزدیزد

-نستعلیقعلیاردکانفتاحیحسنیزدیزد

-شکسته نستعلیقعلیاردکانیوسفیجوادیزدیزد


