
نتایجنام پدرکد ملی / شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

17داود302رئوف اجاقینمیناردبیل

17رضا765ناصر بدرزادهنمیناردبیل

15پرویز 4666-جعفر بابایینمیناردبیل

14پدر7713-افشین خوشبختنمیناردبیل

14عبدالرحیم1017بهادر رحیمینمیناردبیل

16معرفت3001-قاسم فرج پورنمیناردبیل

18یوسفعلی12759حسین صفرعلی پورنمیناردبیل

19مسلم1244موسی صادقی سوالنمیناردبیل

14عباس1592آصف عرفانینمیناردبیل

18ساالر376مهدی علی پورنمیناردبیل

17اصغر4685داور شفیقینمیناردبیل

14هابل1606دهقان دهقاننمیناردبیل

16علی3ابراهیم تقی زاده اصفهاناصفهان

15محمودرضا-یوسف خالوییاصفهاناصفهان

16رحمت اله1270612298محمدرضا کمالیاصفهاناصفهان

 1393دوره مقدماتی دی ماه 



17طاهر3181پیمان محمودیاناصفهاناصفهان

16رضا702سعیده بصراویاصفهاناصفهان

17خداداد722نعیمه دارابیاصفهاناصفهان

17سعیدمولود دهاییاصفهاناصفهان

17اسماعیل1274632900مونا ریاحیاصفهاناصفهان

15احمدرضا1274578485آیدا عباسیاصفهاناصفهان

16صفرعلی8771هاجر کاظمیاصفهاناصفهان

15علیرضا1273208501آسیه محسنیاصفهاناصفهان

18محمد5081-علی مهدوی فرآران و بیدگلاصفهان

16اکبر5100095830علیرضا ابدالخمینی شهراصفهان

17علیرضا2751شهرام باقری کرمخمینی شهراصفهان

17چراغعلی1162مصطفی پورصالحیخمینی شهراصفهان

17مهدی113057113علی حسن پورخمینی شهراصفهان

17حبیب اهلل1130294765علیرضا رستمیانخمینی شهراصفهان

16عباس1130556697امید روح الهیخمینی شهراصفهان

19مجید1130507475مسعودکریمیخمینی شهراصفهان

16رحمت اهلل1130682366سیدمحمدعارف مجیدیخمینی شهراصفهان

17مهدی1130408523زهرا باقریخمینی شهراصفهان



18مرتضی1130009920نیكتا تقی پورخمینی شهراصفهان

17عبدالرسول1130527166مریم حاج ابراهیمیخمینی شهراصفهان

15مهدی113052428هانیه حاج باقریخمینی شهراصفهان

15مرتضی1274271029فاطمه حبیبیخمینی شهراصفهان

16مظاهر1274690536مهال خالقیخمینی شهراصفهان

18غالمعلی47فاطمه رجبیخمینی شهراصفهان

17حسینعلی1130459578راضیه رحیمیخمینی شهراصفهان

18ابوالفضل1271948321مرضیه رضاییخمینی شهراصفهان

15اکبر1273876814زهرا رضاییخمینی شهراصفهان

17محمدحسین1130684113زینب زمانیخمینی شهراصفهان

18محمد1130525562زهرا زهتابخمینی شهراصفهان

17سیدمحمد63893مریم السادات علویانخمینی شهراصفهان

15مصطفی1080375821مریم قربانیخمینی شهراصفهان

17رضاقلی106فاطمه کرمیخمینی شهراصفهان

16اصغر8309زهره منصوریخمینی شهراصفهان

16محمد1130440397نرجس نوروزیخمینی شهراصفهان

16علی اکبر1220096431الهه میرشفیعیخوانساراصفهان

15ناصرقلی327حمیرا خسرویشاهین شهراصفهان



14حسین0004-علی سنگ تراششاهین شهراصفهان

18کریم6473مریم    دهقانکاشاناصفهان

18عبدالمحمد3360219243احمد رضا   رحمانیکاشاناصفهان

18ناصر1080080961حمیده  شفیعیکاشاناصفهان

18محمد علی11549لیال    نژادکاشاناصفهان

16مجتبی1160522499محمد مختار امینی لنجاناصفهان

17امراله1160530246محمد امین براتیلنجاناصفهان

16مهرعلی1160473951محمدرضا پاسندلنجاناصفهان

16اسماعیل 1160541523علیرضا رضوانیلنجاناصفهان

15سعادت اهلل806فرزانه آذرخوشمبارکهاصفهان

15قاسمعلی5410296176امیرعباس احمدپورمبارکهاصفهان

14محسن5410323653محمدسپهراحمدپورمبارکهاصفهان

15اسفندیار16بنفشه حقیقیمبارکهاصفهان

17ابوالقاسم1960069888مرضیه خسرویمبارکهاصفهان

16غالمرضا5410218671زینب ریاحیمبارکهاصفهان

15مهدی2170418237نگارفضلیمبارکهاصفهان

18علیرضا1080598359 فاطمه سبحانی نجف آباداصفهان

16سیدجواد1080613005 سید محمد حسام شریعتینجف آباداصفهان



16احمد1086228888علیرضا احمدی نجف آباداصفهان

15معرفت453ربابه اخرویساوجبالغالبرز

17نعمت اهلل0021772207نگین خرمن دارساوجبالغالبرز

18علی-آنا صالحیساوجبالغالبرز

14رحمت-هانیه فالح پورساوجبالغالبرز

18محمد7890453830ماهان کرمیارساوجبالغالبرز

16سهراب4890238123مائده کیانساوجبالغالبرز

14اصالن23506معصومه گلبازساوجبالغالبرز

15سیف الدین2450علی اکبر محمدیارساوجبالغالبرز

16ولی4890392696مهسا معدندارساوجبالغالبرز

18علیرضا4890460845سعیده مؤمنی زادهساوجبالغالبرز

14عبدالحسین0322221242سمیه احمدی نژادکرجالبرز

18هدایت اله0321654935نفیسه انجیل الیکرجالبرز

17محمد حسین1817520946مونا بختیاریکرجالبرز

16علی0313127638امیر رضا پرهیز کارکرجالبرز

16مصطفی0323383769نیكو تشكریکرجالبرز

17غالم حسین0533298482سحر حاجی علیخانیکرجالبرز

18مهدی0310165490مهشید حجازیکرجالبرز



17محمد0015005593مهراب حسینخانیکرجالبرز

16حبیب7044610005ملیحه رحمانیکرجالبرز

17ابوالفضل2218162301لیال روحانیکرجالبرز

17سید اسماعیل0320051137سیده مریم ساداتکرجالبرز

18سیروس0310952751ستاره سپهیکرجالبرز

14محمد0313120668آرشام سیفیکرجالبرز

16عباس0941971880سارا شریف پورکرجالبرز

18علی اصغر0323386954محمد شعاکرجالبرز

18محمدرضا1754211143مریم شیاسیکرجالبرز

17علی اکبر0452138930فرشته شیدوشیکرجالبرز

16رشید0310256879مریم صراف پورکرجالبرز

15مصطفی4271215384محمد مهدی طهماسبیکرجالبرز

15وحید0150455798امیر عباس طیکرجالبرز

-مهدی0312606192مبین  غفارزادهکرجالبرز

18نادر1602638233داود فردایمانیکرجالبرز

17فرخ0066086061علیرضا قنبریکرجالبرز

15غالمرضا0083353801محمد رضا گیالنیکرجالبرز

16چنگیز0311800531پروانه محمد خانلوکرجالبرز



-امیرعباس0250473895محمد مهدی معصومکرجالبرز

-علی0150865880محمدرضا  مهری پرگوکرجالبرز

17کمند علی4899449879طاهره مهمسازکرجالبرز

14مرتضی4900180122عاطفه نصیر لوکرجالبرز

14حبیب اله0310148601زهرا نعمتیکرجالبرز

16علی اکبر0057986290اعظم نیا زادهکرجالبرز

16عیسی4899935943فهیمه ورزدارکرجالبرز

-جواد0313002622دانیال یعقوبی دارابیکرجالبرز

18رضا3255373646لعیا یوسفی نیاکرجالبرز

15منصور0440520630صنم عباسی ملكیکرجالبرز

17محبوب823رقیه  اللهیارینظرآبادالبرز

16خالد2920547811عبدالخالق  رضایینظرآبادالبرز

15اسداهلل77زلیخا  قلیزادهنظرآبادالبرز

15جعفر0310020522فاطمه   کمندینظرآبادالبرز

16عباس856فاطمه خیریایالمایالم

14غالمحسین0017-ابوالفضل پورنجفایالمایالم

15خیراله442جواد قدیریایوان غربایالم

17شاه حسین7محمد حسین باقریدهلرانایالم



16اصغر5550-احسان بردبارآذرشهرآذربایجان شرقی

18حسن6126-سجاد علی پورآذرشهرآذربایجان شرقی

19احمد1490111611حسن اسكندریتبریزآذربایجان شرقی

16علی96244عادل امجدیتبریزآذربایجان شرقی

16اسد65299جالل تقی پورتبریزآذربایجان شرقی

15صالح1230سمیه جعفرزاده میركتبریزآذربایجان شرقی

14ابراهیم1364669374زینب خاله اغلی چرندابیتبریزآذربایجان شرقی

18محمد1720135363مهدی خداپرست اولتبریزآذربایجان شرقی

18اکبر293سعید خلیق آذرتبریزآذربایجان شرقی

14رضا1363669631آیدا رسولیتبریزآذربایجان شرقی

16قبلعلی71961قربان زارعی مصطفی چاییتبریزآذربایجان شرقی

17علی2740132123مژگان زینالیتبریزآذربایجان شرقی

17خسرو1360776672فرشته سعیدی تبریزآذربایجان شرقی

17محمدحسین89مهدی سلطان احمدیتبریزآذربایجان شرقی

15میرصمد1362132659زهرا سیدعلیزادهتبریزآذربایجان شرقی

14مجید1063فریده صادق بهرامیتبریزآذربایجان شرقی

17عباسعلی1490000356مسعود عزتی نیاتبریزآذربایجان شرقی

17صمد1360061339شیوا عظیمی آشپزیتبریزآذربایجان شرقی



16صبرعلی2703بهروز عنایتی فردتبریزآذربایجان شرقی

17فیروز17830مهسا کالنتریتبریزآذربایجان شرقی

19حسین1646حكیمه محمدیتبریزآذربایجان شرقی

18غالمعلی554محمد مقصودی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی

18علی478مهدی مهدوی تبریزآذربایجان شرقی

17اسكندر214سوسن ناصری خسرقیتبریزآذربایجان شرقی

17یداله1360729380سمیه نوحی اقدمیتبریزآذربایجان شرقی

16برجعلی898حمیرا یوسفیتبریزآذربایجان شرقی

17مجید 1985-ایمان خراسانیشبسترآذربایجان شرقی

18ابوالفضل 23یوسفعلی جهانبانیشبسترآذربایجان شرقی

17محمد16علی اکبر اکبرلویشبسترآذربایجان شرقی

18عزیز5کریم محمدیشبسترآذربایجان شرقی

17رضا 781خدیجه نقعلی نژادشبسترآذربایجان شرقی

19محمد3428ساناز پاك نیازشبسترآذربایجان شرقی

18ابراهیم خلیل82معصومه رحیم خانیشبسترآذربایجان شرقی

15محبوب6788-مهسا دشتیملكانآذربایجان شرقی

14حافظکیمیا باقریاورمیهآذربایجان غربی

17اسماعیل-2840076731 اعظم پور غفار قره باغاورمیهآذربایجان غربی



15جبرئیل2741593841مهدی بهمرد اورمیهآذربایجان غربی

14پشنگ2742293124روژینا تندرست اورمیهآذربایجان غربی

14رضامریال خدایی اورمیهآذربایجان غربی

14داریوش2464441 274آنیل صبح رخشان خواهاورمیهآذربایجان غربی

15غالمرضا 2741278148رادمان محمدی اورمیهآذربایجان غربی

17یونس2920635190آریا پاره کاربوکانآذربایجان غربی

19محمد727یونس پاره کاربوکانآذربایجان غربی

19حسین21247محسن تازه کاربوکانآذربایجان غربی

19عبداله456ایوب رحیمیبوکانآذربایجان غربی

19علی35صدری شكریبوکانآذربایجان غربی

19احمد9833محمد علیزادهبوکانآذربایجان غربی

18ابراهیم2920559257امین کارشیبوکانآذربایجان غربی

18حسن18659سلیمان نیلوفربوکانآذربایجان غربی

18جالل8961-نعمت زینالیخویآذربایجان غربی

16مجتبی8232-امیرمهدی صفر علیزادهخویآذربایجان غربی

16علی914مجتبی صفرعلیزادهخویآذربایجان غربی

18ابراهیم خلیل172فرید کریم بگلوخویآذربایجان غربی

17علی اصغر5414علی مجدنیاخویآذربایجان غربی



17محمد1محمدرضا محبوبیخویآذربایجان غربی

16مجتبی6808-نازنین صفرعلیزادهخویآذربایجان غربی

15میرحسین7871-سعیده فخریخویآذربایجان غربی

20امامعلی2766منوچهر مرادوردیسلماسآذربایجان غربی

14حسین2930283513سپهر  آردنشاهین دژآذربایجان غربی

14بیژن2930290285آرمین   احمدیان زادهشاهین دژآذربایجان غربی

15محمد سعید2930209194مریم   با قدمشاهین دژآذربایجان غربی

14بهرام2930287365محمد امین  زاهدیشاهین دژآذربایجان غربی

18نقی 189زاهد امانیماکوآذربایجان غربی

18حسن9002-هادی محمودیماکوآذربایجان غربی

16خداداد61کریم پزشگیمیاندوآبآذربایجان غربی

15تارقلی212پریسا پورتاروردیمیاندوآبآذربایجان غربی

16ایوب5060058071رشید عابدیمیاندوآبآذربایجان غربی

16محمد5070124171سمیرا شمسی لیالنمیاندوآبآذربایجان غربی

16جلیل59مسعود نیازیمیاندوآبآذربایجان غربی

15رضا 7978-کوثر خلیلینقدهآذربایجان غربی

14عثمان0434-سینا احمدینقدهآذربایجان غربی

14منصور7315-رضا قادرینقدهآذربایجان غربی



16بهراماختصاصیفاطمه احسانیتكابآذربایجان غربی

15عبدالرحمن2940244596سوران بخشیتكابآذربایجان غربی

16سیف اله2949848656مرتضی پناهخواهتكابآذربایجان غربی

16مجتبیاختصاصیپریا خادمیتكابآذربایجان غربی

18ستااختصاصیامیرمهدی چراغیتكابآذربایجان غربی

16امیر29402511930محمد شاکریتكابآذربایجان غربی

18علی2948600901سیدفیاض موسویتكابآذربایجان غربی

17سعیداختصاصیعلی محمدیتكابآذربایجان غربی

16هوشنگاختصاصیمهدی مهدویتكابآذربایجان غربی

15هوشنگاختصاصیمهسا مهدویتكابآذربایجان غربی

15جعفرعلیاختصاصیمائده یاریتكابآذربایجان غربی

19محمدعلی 5929-عباس بردستانیبرازجانبوشهر

19محمدجعفر324اکبر عباس زادهبرازجانبوشهر

17غالمحسین5700لیال ایران پوربرازجانبوشهر

18خدارحم1408فاطمه تجلی رادبرازجانبوشهر

17ابوالقاسم 8922-سوده چعبیبرازجانبوشهر

18علی 2121-فاطمه کپتانبندر دیلمبوشهر

18علی اکبر4711-محمد ریگستانیبندر دیلمبوشهر



16خسرو3530197970خاطره حیاتی بندر گناوهبوشهر

18علی3490567285مهدی تاسابندر گناوهبوشهر

16یوسف1660سارا پراوندبندر گناوهبوشهر

16ماندنی6162زینب سناییبندر گناوهبوشهر

16اسماعیل7799مرجان پناهیبندر گناوهبوشهر

17محمد3490438434پگاه آبیاریبوشهربوشهر

16محمد3490379616فاطمه  آبیاریبوشهربوشهر

17احمد10553رضا اسمعیلیبوشهربوشهر

16قاسم3490425448مائده پاسیاربوشهربوشهر

16قاسم3490385403نوید جمالی خوئیبوشهربوشهر

17خضر3652نسرین خدریبوشهربوشهر

17کاظم3490126785فاطمه دهداریبوشهربوشهر

18غالمحسین3ابوالحسن رزمی نیابوشهربوشهر

19محمد6316شاداب شهبازیبوشهربوشهر

18علی0890141851 مصطفی صحرانوردبوشهربوشهر

18علیكرم3490044711سكینه علیپوربوشهربوشهر

17حسین3490035161فرهاد  کرمیبوشهربوشهر

16محمد3587لیال ناظرزادهبوشهربوشهر



16نگهدار184فاطمه  یوسفیبوشهربوشهر

17مسیح1064محمدرضا قوی پیشهجمبوشهر

19احمد7951-عبدالمجید عبدالهیجمبوشهر

18...یدا-فرهاد علی باباییجمبوشهر

18علی6464-مصطفی نوبختجمبوشهر

17عباس-علی ساالریجمبوشهر

18حسن776عباس ریزیجمبوشهر

17پرویز 95مریم یزدانپناهجمبوشهر

18جمشید1274-فاطمه اکبریدشتیبوشهر

18نصراهلل7758فریبا بی گناهدشتیبوشهر

19سیدابراهیم5سیدحسین جعفریدشتیبوشهر

17احمد-علیرضا زارعی اصلدشتیبوشهر

19سید مرتضی120سیدعبدالحمید موسویدشتیبوشهر

17حسین260غالمحسین محمدیدشتیبوشهر

17بشیر19694هاجر هژبرنیادشتیبوشهر

16سهراب3961-محمدرضا خواجهدشتیبوشهر

17ابراهیم5510063351سجاد ابوترابیدیربوشهر

18محمود35700127648امیرحسین امینیدیربوشهر



17محمود35700145042عارف امینیدیربوشهر

19نامدار2733غالمرضا شعرانیدیربوشهر

18موسی3570142620علی نوروزیاندیربوشهر

19غالمحسین4996سجاد احمدی گل تپهکنگانبوشهر

19جهانگیر747هالکو علمداریکنگانبوشهر

19حمید3906عبدالرضا محسینیکنگانبوشهر

17حسین2584نادیه حسینیکنگانبوشهر

17سیدقاسم395سیده فاطمه حقیقتکنگانبوشهر

19عباسعلی445طیبه صالحیکنگانبوشهر

15محمدحسین765سكینه زارعی بندر گناوهبوشهر 

16محمود0065735366لیال ایمانخانی اسالمشهرتهران

17اروجعلی4911778296زهرا چقلوییاسالمشهرتهران

18محمود0602872111محمد سرخوش اسالمشهرتهران

16سیروس2659588619زبیده کاظمی اسالمشهرتهران

17محبت علی5609628121کبری محمدی اسالمشهرتهران

15...شمس ا7508مریم ملكی علی آبادی اندیشهتهران

14سردار1152یوسف اسكندر پوراندیشهتهران

14محمدعلی-فاطمه زهرا اسمی خانیاندیشهتهران



16...عبدا49429سحر محمدیبهارستانتهران

18عباس583پروین جعفریبهارستانتهران

18محمد1759-صبا شریفیبهارستانتهران

17محمدباقر8673-ملیكا کیوانبهارستانتهران

16سیفعلی896گیتی پالیزبانبهارستانتهران

18احمد1060-منیره آزادپیشواتهران

18علی حیدر449زهرا ابری تازه کندپیشواتهران

14عباس4468-محمد اشكینیپیشواتهران

18ناصر3221-بهاره امینیپیشواتهران

17حافظ علی2486خدیجه خدامپیشواتهران

16خداداد1751-زهرا عرب درازیپیشواتهران

15علیرضا3959مریم احمدیدماوندتهران

15اصغر7086-محمدجواد اکبریدماوندتهران

16محمود2274-معصومه حیدریدماوندتهران

14علی اکبر8806-فاطمه کربالیی مهدیدماوندتهران

14محمد0500-عارفه کرمانیدماوندتهران

15غالمرضا2306-علی معصومیدماوندتهران

17رضا19682مهری جوادیرباط کریمتهران



17...عبدا-زهرا حسینیرباط کریمتهران

15--نیكبخت حسینیرباط کریمتهران

15حسینقلی690فاطمه قربانیرباط کریمتهران

15جواد-پرناز مدبریرباط کریمتهران

16سیدرضا 8920اعظم احمدیشرقتهران

17سیدابوالقاسم 0014458179نیلوفرسادات آب نیكی شرقتهران

16حسن 0015082830عاطفه حسینی سیانكیشرقتهران

18محمد0250308053زهرافارسیشرقتهران

18اصغر20625زهرا زین الدینیشرقتهران

16مجید 00258255178درساقمبریشرقتهران

16احمد250718464ویانا کمالی اناریشرقتهران

16سیدابوالقاسم 21035انسیه سادات میرشریفشرقتهران

18علی جان 0441178162نازنین ناصری شرقتهران

17علی قربان 0011711582محمدرضاروستاییشرقتهران

16سیدحسن 110سیدحسین میریشرقتهران

17محمدکاظم6421-زهرا سیل سپورشمیراناتتهران

18غالمرضا 3379یحیی ترکاشوندشمیراناتتهران

14حسن64576کمال مروتیشمیراناتتهران



15غالمرضا289متین فیلمشهریارتهران

15ابراهیم4779-عرفان یعقوبلوشهریارتهران

15داوود7230-مریم آقاجانی زادهشهریارتهران

18محمدعلی77فاطمه تاجیکشهریارتهران

16محمدحسین11403پروانه حسین زادهشهریارتهران

16عیسی2196معصومه رمضانخانیشهریارتهران

15مجتبی6853-مریم سلطانیشهریارتهران

14حسین-فاطمه عسگریشهریارتهران

15علی1915سمیه فرجیشهریارتهران

14علی9144-پروین فرهادیشهریارتهران

15...حجت ا5529مریم ونکشهریارتهران

14ابراهیم1471-الهام یعقوبلوشهریارتهران

16ربعلی918الناز شیریغربتهران

16جعفر24729سمیرا علی محمدغربتهران

17علی اصغر1574نجمه خسروشاهیغربتهران

16قربانعلی7536یگانه محمدلوغربتهران

15فیروزاختصاصیمریم آریاپورقدستهران

17ابراهیم323صغری بابالوقدستهران



15غالمرضااختصاصیمعصومه بندانیقدستهران

16ایرجاختصاصیفهمیده پزشكیقدستهران

16محمدامین36الهه حامدی اصلقدستهران

15عباس1902 زهرا خزلیقدستهران

17منصوراختصاصیسپیده خزلیقدستهران

17غالمعلی11955زهرا رضایی دهنویقدستهران

17طاهراختصاصیریحانه زارعقدستهران

15علیاختصاصیمهدی شجاعیقدستهران

18مرتضیاختصاصیعلیرضا صیفیقدستهران

18کیا8513مریم عیسی زادهقدستهران

18سلیماناختصاصیرضاعظیمیقدستهران

16مهدیاختصاصیشیمامصطفاییقدستهران

17فتحعلی2073یگانه مرادیقدستهران

16مصیب5661سودابه مقدمقدستهران

16جلیلاختصاصیآذرمیرجاللیقدستهران

16علیاختصاصیندا نوروزیقدستهران

17علی اکبر14704مهدخت یزدیقدستهران

15احمدعلی11653نرگس کاظمیمرکزیتهران



14مهران1443-نیكی محمدی مرکزیتهران

14محسن0748-پرنیان میرغضنفریمرکزیتهران

16رمضان1540مهدی ابراهیمیمرکزیتهران

14سعید1937-پریسا غیبیمرکزیتهران

14سیدعبدالرضا4128-افروز سادات اشرف زادهمرکزیتهران

15غالمرضا6945نگار عبدالهیمرکزیتهران

15علی اکبر286امین فارسیجانیمرکزیتهران

14پیمان1377-طناز محمدی مقدممرکزیتهران

15علی محمد9763-نگار چگنی نژادمرکزیتهران

14علی رضا-آیسان همتیمرکزیتهران

17قاسم0012203769مسعود قاسمیاسالمشهرتهران 

14اردشیر4610974878 ستاره ارژنگشهرکردچهارمحال و بختیاری

15عباس5100147393علی  امانی بنی شهرکردچهارمحال و بختیاری

15احمد4640148542زهرا  انصاری نیاشهرکردچهارمحال و بختیاری

14مسعود4610831643محمد متین  باللیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15مسعود4610943522یاسمین  باللیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16سعید4610960397نسترن  جعفریان دهكردیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علی4611011178محمدرضا  حسین زادهشهرکردچهارمحال و بختیاری



15حسن613هاشم  حقانی سامانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16حسین قلی2333منصور  خدادادیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14مسعود4610980738محمد حسین  رییسی شهرکردچهارمحال و بختیاری

14رامین1274460018آرمین  صالحی رادشهرکردچهارمحال و بختیاری

14اسماعیلمتین  قنادیانشهرکردچهارمحال و بختیاری

17یداهلل7765زینب  کوهی فایقشهرکردچهارمحال و بختیاری

20سید محمد4610075555سید هادی  مرتضویشهرکردچهارمحال و بختیاری

16عبداهلل78ایران  منزویشهرکردچهارمحال و بختیاری

16جهانگیر1045طلوع  نادری شهرکردچهارمحال و بختیاری

16حسین0640893694علی ابراهیمی اول بیرجندخراسان جنوبی

14سید مهدی0640868258سید احمد تظامیبیرجندخراسان جنوبی

15رمضان0652501133فاطمه زهرا امیر ابادی زادهبیرجندخراسان جنوبی

17غالم نبی2121781366مونس احراری بیرجندخراسان جنوبی

17مهدی0859343782معصومه بخشاییبیرجندخراسان جنوبی

14عباس-پوریا عبداللهیبیرجندخراسان جنوبی

15عباسعلی3674130807حمید صیاد مال شاهیبیرجندخراسان جنوبی

15احمد علی0652512372حمیدرضا امیر آبادیزادهبیرجندخراسان جنوبی

14محمد3621128409فاطمه وطن خواهبیرجندخراسان جنوبی



14محمد064316794علی رضا پردلبیرجندخراسان جنوبی

15مهدی قلی1821حسن حیدریبردسكنخراسان رضوی

17محمداسماعیل13763رضا شجاعی زادهتربت حیدریهخراسان رضوی

16احمد1010-امیررضا صابریتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمود7515-امیرحسین محمدیانتربت حیدریهخراسان رضوی

14علی11949شیرین خاکپورتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدهادی1092-عاطفه طاهریخلیل آبادخراسان رضوی

15محمدهادی5044-فاطمه طاهریخلیل آبادخراسان رضوی

14مهدی1040-منصوره عباسپورخلیل آبادخراسان رضوی

15علی-زهرا صداقتیخلیل آبادخراسان رضوی

18غالمرسول9748-منیره حمامیخوافخراسان رضوی

16غالمحسن169سكینه دولتخواهدره گزخراسان رضوی

16احمد-عرفان دهمردیدره گزخراسان رضوی

16...عبدا3584-بهروز حیدریدره گزخراسان رضوی

18نوروزعلی1050495969مصطفی باباییسبزوارخراسان رضوی

19حبیب1050334760محمدرضا بهمدیسبزوارخراسان رضوی

15علیرضامهدیس جهانی مقدمسبزوارخراسان رضوی

17سید محمود780286197سید مجید حسینیسبزوارخراسان رضوی



15سید محمود حسينیسیده فاطمه زهراسبزوارخراسان رضوی

19محمد780074174فریده خسروآبادیسبزوارخراسان رضوی

18محمدرضا16619آتنا دارینیسبزوارخراسان رضوی

17حسین781140501متین داورزنیسبزوارخراسان رضوی

17رحمان-پریسا زمانی دلبریسبزوارخراسان رضوی

18محمداسماعیل-پرنیا سلطانیسبزوارخراسان رضوی

18محمداسماعیل-پریسا سلطانیسبزوارخراسان رضوی

19سعید780466071ویدا فكورسبزوارخراسان رضوی

17سهراب2046سهیل کریمیسبزوارخراسان رضوی

19غالمحسین2324الهه محمدپورسبزوارخراسان رضوی

17سید حسن93شایسته محمدیانسبزوارخراسان رضوی

17علی اکبر780199316ملیحه معنوی فرسبزوارخراسان رضوی

19علی اکبر78026386مریم مقیسهسبزوارخراسان رضوی

17موسی الرضا1316سیدعلی نجمسبزوارخراسان رضوی

19عبدالفتاح740200119حسین نظریسبزوارخراسان رضوی

14علیرضا 136زهرا ادیب قائنخراسان رضوی

16ابراهیم1837یاسر خزاعیقائنخراسان رضوی

17رحمن5704-احمدرضا  سكندریقائنخراسان رضوی



17سیدمهدی1387سیده زهرا سیروسیقائنخراسان رضوی

16رحمن70صدیقه عاقلقائنخراسان رضوی

17احمد7علیرضا عباسیقائنخراسان رضوی

14نصیر9793-علی محمدیقائنخراسان رضوی

15سیدحسین26شیما سادات میرمحمد حسینیقائنخراسان رضوی

18غالمرضا 1477-فاطمه نوروز نژادقائنخراسان رضوی

14باباخان2505معصومه دیانتقوچانخراسان رضوی

14جواد169-اعظم رحیم مرزجیقوچانخراسان رضوی

14رجبعلی8471-محبوبه قوی هیكلقوچانخراسان رضوی

15ابوالقاسم 138محبوبه عبدالهیقوچانخراسان رضوی

17منصور4775-محمود لطیفیقوچانخراسان رضوی

15حسین اصغر6086-محراب ولی زادهقوچانخراسان رضوی

18حسین1450محمد طحانیکاشمرخراسان رضوی

17علی اکبر46مهدی قدوسیکاشمرخراسان رضوی

17اسماعیل5160مهدی مرد آزادکاشمرخراسان رضوی

17یحیی15702اعظم انجم شعاع کاشمرخراسان رضوی

17محمدرضا 15892شیما شكراللهی کاشمرخراسان رضوی

19مهدی10565فائقه شرافتیکاشمرخراسان رضوی



19عباس4887فهیمه صادقیکاشمرخراسان رضوی

16علی محمد7فاطمه ضیائیان دلیرکاشمرخراسان رضوی

19علی اکبر6نرگس طاهریانکاشمرخراسان رضوی

19اسماعیل446مریم محمدپناهکاشمرخراسان رضوی

18محمدصادق4000مهال هادویکاشمرخراسان رضوی

18سیدابوالفضل-سیدسجاد جعفرنیایکاشمرخراسان رضوی

14علی0910218358محمد ادبیگنابادخراسان رضوی

15یوسف0910221677محمدامین اسماعیلیگنابادخراسان رضوی

14علی0910220883امیررضا انجمنگنابادخراسان رضوی

14حسین0910213445علی باصریگنابادخراسان رضوی

14ذبیح اهلل0910221881رضا پورحسینگنابادخراسان رضوی

14محمد0910210985علیرضا حیدری پورگنابادخراسان رضوی

14اسماعیل0910219338ابوالفضل دالوریگنابادخراسان رضوی

14حسین0910220158محمد دلخوشگنابادخراسان رضوی

14حجت اهلل0910218196حسین رداییگنابادخراسان رضوی

14عباسعلی0925927368مهران رستمیگنابادخراسان رضوی

14جواد0910219206علیرضا رمضانیگنابادخراسان رضوی

14حسن0910221324مسعود فضلیگنابادخراسان رضوی



14حسین091021795ابوالفضل گندمیگنابادخراسان رضوی

14علی اکبری0910224080ابوالفضل اللویگنابادخراسان رضوی

14محمد0910215911امیر مولویگنابادخراسان رضوی

17احمد0910120757محدثه جمالی کالتیگنابادخراسان رضوی

16مهدی763فرشته صادقیگنابادخراسان رضوی

14محمدحسین-زهرا آجوریمشهدخراسان رضوی

15علی328724-092محدثه اکبریمشهدخراسان رضوی

17حسن19آسیه اسماعیل پورمشهدخراسان رضوی

16حمید3535نگار اصغری پورمشهدخراسان رضوی

16جوانشیر900بیتا امیرسرداریمشهدخراسان رضوی

17علی اصغر1384سمانه براتیمشهدخراسان رضوی

15ابراهیم7-678718-092اسماء بهشتیانمشهدخراسان رضوی

14آیت الهامیرحسین بیاتمشهدخراسان رضوی

15سیدجواد168سید بهجت پورحمزه زادهمشهدخراسان رضوی

17فاضل3-298524-092محمد تقویمشهدخراسان رضوی

16اصغرعلی جهانگیریمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا2352محسن حدادیانمشهدخراسان رضوی

17سیدعلی254حكیمه سادات حسینیمشهدخراسان رضوی



16تقی23541رویا خزاعی نژادمشهدخراسان رضوی

17علی790راشین خیرآبادیمشهدخراسان رضوی

16رضا1-000228-574محمد درودیمشهدخراسان رضوی

16رمضانعلی8-014037-077سمیرا دهقان یكه باغیمشهدخراسان رضوی

17ابوالقاسم823سوسن ربانی زوارزادهمشهدخراسان رضوی

15غالمرضا1-013762-084حسن رجب زاده مطلقمشهدخراسان رضوی

17سیداسداله127بی بی مریم رضویان نامقیمشهدخراسان رضوی

15مهدی1-009244-084مهدی روح بخشمشهدخراسان رضوی

17مرتضی4-380728-092افسانه ریاحیمشهدخراسان رضوی

14حبیب اله1646سعیده زارعمشهدخراسان رضوی

14محمدامیررضا ساالری مشهدخراسان رضوی

16مصطفیسهیل ساالری مشهدخراسان رضوی

14بهنامملیكا صابریمشهدخراسان رضوی

15سیدقاسم62224سید مجید ضیاءقریشیمشهدخراسان رضوی

14ابراهیم1-521680-624حسینعلی عارف اصلمشهدخراسان رضوی

14مهدی1-657938-092دانیال عبدیمشهدخراسان رضوی

18اسماعیل1586عصمت عبدی خیبریمشهدخراسان رضوی

15محمدجواد3139سمانه عنایتیمشهدخراسان رضوی



16علیرضا3-012238-081یگانه قبادیمشهدخراسان رضوی

16احمدرضارودابه قوام زادهمشهدخراسان رضوی

17رضا2657الهه کفاش فریمانیمشهدخراسان رضوی

18حسین5-004832-522فاطمه محمدزادهمشهدخراسان رضوی

16نوراله7مرجان محمدی مزینانیمشهدخراسان رضوی

16علی اصغر1-025201-077غزاله محمدی مقربمشهدخراسان رضوی

15مظفر2710کتایون محمودی فرمشهدخراسان رضوی

14مجید7-654130-092غزل مرادیمشهدخراسان رضوی

16غالمحسین12طاهره مهاجرمشهدخراسان رضوی

14عزیزاله5967علی مهدوی دوستمشهدخراسان رضوی

18غالمحسن111محمدرضا میری قلعه نویمشهدخراسان رضوی

17محمد1253مینا نعیمی چعب زادهمشهدخراسان رضوی

14حیدرعلیآسیه نوع پرستمشهدخراسان رضوی

14سیدهادی8-071872-092نسیبه سادات وزیریمشهدخراسان رضوی

14سیدعلی اکبرزهرا هاشمیانمشهدخراسان رضوی

14ایرج915رضا هژبرکاللیمشهدخراسان رضوی

14عباسعلی17071فاطمه یعقوبیمشهدخراسان رضوی

15محمد7500-امیرحسین چنارانینیشابورخراسان رضوی



15عباس8030-مرجان زرقینیشابورخراسان رضوی

16گل محمد0313-حلیمه اخیبجنوردخراسان شمالی

16حسن26453صدیقه حجازیبجنوردخراسان شمالی

16بهرام47طاهره قهرمانی رادبجنوردخراسان شمالی

15محمد6603-فاطمه جوکارفاروجخراسان شمالی

16علی اکبر10698محبوبه حاجی پورفاروجخراسان شمالی

14قاسم 2876-محمدمهدی رحمانیمانه و سملقانخراسان شمالی

15قاسم 284-محمدرضا رحمانیمانه و سملقانخراسان شمالی

14عباس6244حامد رئیسی نژادامیدیهخوزستان

16رمضان61سمیه ابدالیامیدیهخوزستان

17مهدی0752-سرور یوسفیامیدیهخوزستان

17ابراهیم8798-غزاله فتحیامیدیهخوزستان

16حق علی6803عباس رحمتیان فرداندیمشکخوزستان

17کریم2326علیرضا عارف نیااندیمشکخوزستان

15مهرزاد5-047106-192محمدرضا قاسمی پوراندیمشکخوزستان

17محمدعلی1705مهرناز قالونداندیمشکخوزستان

15سیروس0-052852-192علی اللونداندیمشکخوزستان

14علیسمیه آذریاهوازخوزستان



15رحیم1434سمیه پورعبیاتاهوازخوزستان

18مرتضی1711مینا حیدری اهوازخوزستان

18عزیز125سكینه سبحانیاهوازخوزستان

15محمد144رعنا رحمانیاهوازخوزستان

16امیرحسین103پروین رضا زادهاهوازخوزستان

16ناجی2666-مائده رمضان احمدیاهوازخوزستان

18غالمعلی1623الهه ستوده فراهوازخوزستان

18لفته2224زینب سالمیاهوازخوزستان

16غالمرضا3879-حنا شیخی اهوازخوزستان

16عبدالعزیز0147-سحر صانعیاناهوازخوزستان

15مصطفی7065زهرا صرافاهوازخوزستان

16منوچهر48فریبا طالبیاهوازخوزستان

16علی عسكر7410مولود عالی پوراهوازخوزستان

15محمد7102سمیرا عزیزیاهوازخوزستان

16حمیدرضانیلوفر فداییاهوازخوزستان

16آیت اله16924محبوبه قلی پوراهوازخوزستان

15محمد9262-مرضیه گودرزی راداهوازخوزستان

16شرمز7761حكیمه مقدماهوازخوزستان



17احمد4971-لیال نورپوراهوازخوزستان

16بندعلی4119شوکت نظرپوراهوازخوزستان

16مالکغزاله ویسی زادهاهوازخوزستان

17کریم3047محمود اسحاقیاهوازخوزستان

15کاظم3448حكیم باجی اهوازخوزستان

17چراغعلی340محمدعلی چراغیاهوازخوزستان

18هوشنگ310فرشید شایاناهوازخوزستان

18عبدالرحیم1480عبدالعلی فرجادمهراهوازخوزستان

16سعید973افشین صفی خانیاهوازخوزستان

16علی دادمهدی قیطاسیاهوازخوزستان

-سیدمهدی911369سیدمهدی مدنی مبارکهاهوازخوزستان

15جالل5813حسن ناصر ترکیانیاهوازخوزستان

15سعید1274007683زهرا ادیبیآبادانخوزستان

16علی بابا768ایرج جلیلیانآبادانخوزستان

16سعید1810708391محمدرضا حمزه پورعلیآبادانخوزستان

16تهامی295مالک دانشورآبادانخوزستان

17غالم عباس8محمدرضا ذاکری فرآبادانخوزستان

16رحیم1810808928مرتضی شعیبیآبادانخوزستان



17عبداهلل3530005606مریم عبدالهیآبادانخوزستان

17لطفعلی429مریم فتحیآبادانخوزستان

17هاشم 1968آسیه نجائیآغاجاریخوزستان

17اسفندیار242زینب شهبازیآغاجاریخوزستان

18عیدی محمد7597رامین چریكیآغاجاریخوزستان

17خدامراد7545-معصومه خداکرمیآغاجاریخوزستان

17 غالمحسین289بابک عباس زادهبندرامام خمینیخوزستان

17ناصر2154-نیلوفر ارجمندیبهبهانخوزستان

16محمدجعفر8223-فروغ رمضانیانبهبهانخوزستان

16اصغر0980-آذین گل کاربهبهانخوزستان

17اصغر3448-فرحناز گل کاربهبهانخوزستان

16...قدرت ا0462-حدیث ظریف جوبهبهانخوزستان

16...نعمت ا5109-فرشته قنواتیبهبهانخوزستان

15حسین8740-غزل مرادیانبهبهانخوزستان

15علی185مرجان موسوی پوربهبهانخوزستان

17نعمت اله428نجات اهلل حسینزادهبهبهانخوزستان

17یوسف345علی عسكریبهبهانخوزستان

17اردشیر2541-محمد فرنیابهبهانخوزستان



17صفر6214-حمیدرضا قاسمیبهبهانخوزستان

18خلیفه3209مسعود مزارعخرمشهرخوزستان

17محمدعلی 83مهناز بدیعیدزفولخوزستان

17سیدحسن4812الهام حسینیدزفولخوزستان

17حسین2250عصمت رجبیدزفولخوزستان

15هرمز5500-افسانه زلقیدزفولخوزستان

16مهدی199فردوس شكیب مهردزفولخوزستان

15محمدتقی5368-بهاره کاکادزفولیدزفولخوزستان

16عبدالرحمن11620ندا لقمانیدزفولخوزستان

16ناصر6636-علی پناه یزداندزفولخوزستان

14عبدالكریم7پوریا حاتمیدزفولخوزستان

18حاجی مراد7898-حسین حاجی الیاسیدزفولخوزستان

15حمید -محمدحسن رازانیدزفولخوزستان

17عیسی1504حسن راشدیدزفولخوزستان

17محمدکاظم3488نوید شرف الدین زادهدزفولخوزستان

16حسین7421-اکبر غالمیدزفولخوزستان

15احمد3945-کامران گل سلطانیدزفولخوزستان

15منصور6308-سیدعلی موسی زادهدزفولخوزستان



16عبدالرحیم5260077318سارا کریمی پور شوشخوزستان

17عبدالرحیم246زهره کریمی پور شوشخوزستان

15سعد43عباس جعفری پور شوشخوزستان

15کریممحمد جواد فالحشوشخوزستان

17یادگار643اصغر جمالپوراللیخوزستان

16محمد1960234013فاطمه حاجی پوراللیخوزستان

18سبزعلی5550009811مهدی خدادادیاللیخوزستان

16عیدی4811هاشم رضائیاللیخوزستان

18خداکرم1960206516زینب محمودی براماللیخوزستان

15علی1690625510فاطمه مهری بابادی اللیخوزستان

16محمدباقر1557نریمان نصیرزادهاللیخوزستان

16عیدی محمد15454مژگان جاللیمسجدسلیمانخوزستان

17مرتضی قلی1363مجتبی البرزیمسجدسلیمانخوزستان

15فرج اله854یوسف چراغیمسجدسلیمانخوزستان

16محمدرضا 4محمود رضاییمسجدسلیمانخوزستان

16نیازعلی1300حاجت سلطانی مسجدسلیمانخوزستان

14یوسف-سلیمه حردانیسوسنگردخوزستان

14لفته-اسماء جاللیسوسنگردخوزستان



14سیدعباس2434حمیده جرفیانسوسنگردخوزستان

15عبدالحسن4060امیره مزرعهسوسنگردخوزستان

15علی5052لیال مهاویسوسنگردخوزستان

15چنگیز3-045213-192مهشاد بیرانونداندیمشک خوزستان 

16کاظم 8434-محمد رضاییابهرزنجان

16پرویز 3486-محمد خالقیابهرزنجان

16محمدنبی651دنیا بهرامی حیدریابهرزنجان

18اکبر6749-زهرا پژوهابهرزنجان

16حیدر1315سهیال صالحیابهرزنجان

19یوسفعلی4360159651یاسر سعیدیخدابندهزنجان

18امین علی1224علی اصغر غالمیخدابندهزنجان

19اسحاق500محمد حیدریخدابندهزنجان

15بهرامعلی7کبری عباس آبادیخرم درهزنجان

17محمد14421خدیجه مقدمخرم درهزنجان

17عزت اله45صغری نوروزیخرم درهزنجان

17اسمعلی1321محمد رضا ولی محمدیخرم درهزنجان

20مصطفی8896رضا نجفلوزنجانزنجان

15محسن3425-فاطمه بهاریماه نشانزنجان



15علیرضا5478-آیدین احمدیماه نشانزنجان

17زین العابدین105محمدعلی بهاریماه نشانزنجان

19عبدالحسین53448اسداله بهمن وند فردماه نشانزنجان

16عبدالحسین73محمدرحیم ساریجلورادماه نشانزنجان

18حضرتقلی345نادر کشاورزیماه نشانزنجان

16سید حسین1452سید سعید آگاهسمنانسمنان

16علی محمد6420007161مریم کیقبادیسمنانسمنان

15حسن7000002549فرحناز اصغریشاهرودسمنان

16حسن4580404319امیر محمد آهنگریشاهرودسمنان

16علی اکبر998طاهره باغبانیشاهرودسمنان

16یار علی3627کبری بلوچ شهریاریشاهرودسمنان

17داوود3174مهدی رحمتیشاهرودسمنان

15مجتبی4580386922امیر محمد رضوانیشاهرودسمنان

15امر اله0016878418محمد صفاریشاهرودسمنان

16رجب علی3426عبداهلل عجمشاهرودسمنان

17محمد رضا4580239131مریم معصومیشاهرودسمنان

14امیر4580427122عرفان مغانیشاهرودسمنان

17نور علی5790016022فاطمه منصوریانشاهرودسمنان



14بهرام1785-بازیار عامریگرمسارسمنان

14رمضانعلی 590فاطمه قندالیانگرمسارسمنان

18محمد15176رضا دالرامیزاهدانسیستان و بلوچستان

15مهدی3661237411امیر محمد سنچولیزاهدانسیستان و بلوچستان

18رحمتعلی456امیر گلزاریزاهدانسیستان و بلوچستان

15علی3660180505محمد میرزاهدانسیستان و بلوچستان

18غالمرضا3610004096معصومه آذرکیشزاهدانسیستان و بلوچستان

15حبیب اله338عالیه اصالحزاهدانسیستان و بلوچستان

17محمد634فاطمه بارانیزاهدانسیستان و بلوچستان

16عباس24299طاهره پارسیزاهدانسیستان و بلوچستان

17ناصر467سمیرا پروینزاهدانسیستان و بلوچستان

18عباس1556سمیه خیرخواهزاهدانسیستان و بلوچستان

16عباسعلی392مریم ذخیره داریزاهدانسیستان و بلوچستان

15اصغر350فاطمه رحمانیزاهدانسیستان و بلوچستان

15علی3590مریم رخشانی نسبزاهدانسیستان و بلوچستان

15سعید156فاطمه ریاحیزاهدانسیستان و بلوچستان

15عباسعلی5قدسیه ساالری شهریزاهدانسیستان و بلوچستان

16عیسی3660727342اسما سرحدیزاهدانسیستان و بلوچستان



16ابراهیم18618مرضیه سرگزی رافعزاهدانسیستان و بلوچستان

15نورعلی1466ریحانه عباسیزاهدانسیستان و بلوچستان

16غالمحسین541معصومه عطاییزاهدانسیستان و بلوچستان

16علیرضا3612056638آیلین گنجعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

16هوشنگ686زهرا آقاجانیکناركسیستان و بلوچستان

16بهادر148عبداهلل امیریکناركسیستان و بلوچستان

16هژبر1366دنیا بهرامیکناركسیستان و بلوچستان

14غالم1619ابراهیم تقی زاده مقدمکناركسیستان و بلوچستان

15میران1794شعیب جهانگیریکناركسیستان و بلوچستان

16ابراهیم14437سمانه حسن پورنارستانکناركسیستان و بلوچستان

18محمد رضا1006رقیه رمضانپورکناركسیستان و بلوچستان

16علیرضا392آرزو زراعتگرکناركسیستان و بلوچستان

15مجید62رضا سموریکناركسیستان و بلوچستان

14مجید117فاطمه سموری کناركسیستان و بلوچستان

17محبوب505توران شهبازیکناركسیستان و بلوچستان

18احمد314طاهره شهیدیکناركسیستان و بلوچستان

15اشرف8مرادبخش عزیزیکناركسیستان و بلوچستان

15مهدی-ثناء حسن شاهیارسنجانفارس



20حسن 1423سمیه بهرامیاستهبانفارس

19جلیل6973-مرضیه نظریاستهبانفارس

17مسعود1944-علی ظهیریاقلیدفارس

19حسین7862-محمد قادریاقلیدفارس

15پسند4623-جاسم پیرزهیاوزفارس

16محمدرضا1262ابراهیم واثقیاوزفارس

14محسن0866-دیانا رضاییپاسارگادفارس

14بهبود8623-فاطمه زارعیپاسارگادفارس

15علی56مجتبی زراع پیشهپاسارگادفارس

16حسین9032-باربد اسدیخرم بیدفارس

15عباسعلی518نازیتا برزگرخرم بیدفارس

15شاپور3751-ابوالفضل بهاریخرم بیدفارس

16اسماعیل1098-سجاد خاکپورخرم بیدفارس

14علیرضا9578-محمدنبی خسروانیانخرم بیدفارس

14یوسف9170-هانیه رنجبرخرم بیدفارس

15جانعلی2630-زهرا ساریخانیخرم بیدفارس

16خلیل3810-پوریا ساریخانیخرم بیدفارس

16جمال 2139-مرضیه ساریخانیخرم بیدفارس



15احمد2602-مجتبی سرکاریخرم بیدفارس

16فرح بخش160مریم علی پورخرم بیدفارس

14علیرضا0788-فاطمه قره خانیخرم بیدفارس

14یوسف3421-امیرحسین کریمیخرم بیدفارس

15میثم6488-آیدا میرزائیخرم بیدفارس

-عبدالرحیم8941-فاطمه باقریخنجفارس

19کاکاجان4749-حجت حیدریخنجفارس

14اسداله0202-سارا زمانیخنجفارس

16محمد شریف56فاطمه شریف زادهخنجفارس

15نصراله6191-بهاره فرسودهخنجفارس

16عبدالعلی681نعمت اله محمدی قیریخنجفارس

17حسین5820زینب مصدقخنجفارس

14محمود6288-فاطمه عباسیسپیدانفارس

16شریف1203عنایت اله رضایی سروستانفارس

17سیدمیرزابابا3970سید جالل میرحسینیسروستانفارس

17حسن5159107800/519خلیل ابراهیمیشهرستان مهرفارس

20حسین7/421-976879-657عمران ابولیشهرستان مهرفارس

16منصور5/246-074377-251اسفندیارپرنیانشهرستان مهرفارس



14سیدمحمدتقی3-010010-250سیدعباس حسینیشهرستان مهرفارس

15هادی3/585-962516-657مسلم رضاییشهرستان مهرفارس

16سیدحبیب8/2061-961063-657سیدحسن سالمیشهرستان مهرفارس

17سیدعبدا لعلی6579753420/1074سیدعبدا لمحمدمدنیشهرستان مهرفارس

15سیدعلی6570062379سید محمد مهدی هاشمیشهرستان مهرفارس

16علی3بهرام آگاهشیرازفارس

16شهرام2282929160محمد حسن احمدی دوقزلوشیرازفارس

16رضا20جعفر بهادریشیرازفارس

18محمود3439مهدی بیاتشیرازفارس

17عبدالرضا405حمیدرضا پورعطاییشیرازفارس

15رسول2280340372سید مهدی حسینیشیرازفارس

14سید محمد2283426375سیدعرفان حسینیشیرازفارس

15محمد2111168777امیرمهدی خورشیدیشیرازفارس

16محمد صادق2281633268محمد جعفر دهزادشیرازفارس

17فرشید2281964914حمید  راسخیشیرازفارس

15خسرو27مهدی رعیتشیرازفارس

14منوچهر2281708276محمدجواد روستاشیرازفارس

-ولی2احد زارعشیرازفارس



15بهادر3913ناصر زارعشیرازفارس

16خلیل609کریم زارعشیرازفارس

16اصغر2282095405علی زارع مهذبیهشیرازفارس

19محمد صادق11749علیرضا صالحشیرازفارس

16علی12918علی اصغر طاهریشیرازفارس

17سید حسین554سید محمد حسن فاطمیشیرازفارس

17عبدالكریم245محمد حسین فخاریشیرازفارس

18عبدی123امید گل پایهشیرازفارس

16غالمرضا516حمیدرضا مجنون آذرشیرازفارس

16ولی10400محمد کاظم ملک نسبشیرازفارس

14محمد تقی2284209300محمد امین ناظمیشیرازفارس

15حسین1551سعید کاظمیشیرازفارس

15فرج اله2283210763اسماعیل کراری صدرآبادیشیرازفارس

16علی محمد4610342022بهنام کریم زاده باردهشیرازفارس

16حافظ787نبی اهلل کریمیشیرازفارس

16علی اکبر2280164361کبرا ابراهیمیشیرازفارس

17قباد1712نیلوفر اسفندیاریشیرازفارس

16عبدالرسول3550092245نرجس اسلولی خواهشیرازفارس



18یحیی2280356848شریعت انصاریشیرازفارس

17مراد4240256501مریم انصاریشیرازفارس

17علی1870248260مهوش انصاری مهرشیرازفارس

16علی3664سكینه ایزدیشیرازفارس

15محمود4834ندا ایزدیشیرازفارس

15خلیل2282471997سمانه باقریشیرازفارس

17محمدرضا12بنفشه باهنرشیرازفارس

16سید ابوالقاسم2081اعظم السادات  بنی هاشمیشیرازفارس

17ناصر621محبوبه تقواییشیرازفارس

16ایرج134سارا تمدنشیرازفارس

16نورمحمد4181پگاه جاویدشیرازفارس

17حسین علی409زهرا جوانمردیشیرازفارس

18محمد رضا7418فاطمه  جوکارشیرازفارس

17ابوالقاسم10802045سارا حیدریشیرازفارس

15علیرضا3439مهسا خانعلیزادگان فرد شیرازیشیرازفارس

14علیرضا1810815789مریم خسروی مهارلوئیشیرازفارس

16غالم1814زهرا درویشیشیرازفارس

17سید جلیل9283سیده فاطمه دهقانی باغیشیرازفارس



17محمد2280273004زهرا دیانتشیرازفارس

16حسن2281716368فروغ  رئیسیشیرازفارس

14غالمحسین761صدیقه  رحمان ستایششیرازفارس

-عبدالغفور2282007395نسترن رضا پورشیرازفارس

16اصغر2281877507بیتا رضاییشیرازفارس

16اکبر1542حمیده رضاییشیرازفارس

18محمود140فرشته روشنی امیرآبادیشیرازفارس

17عبداهلل1829الهه زارعیشیرازفارس

18عزت اله1740مریم زارعیشیرازفارس

16عبدالرسول2283229863شیوا زمانیانشیرازفارس

-اسماعیل6700053269فاطمه  زورمندشیرازفارس

14اسماعیل6700049581نجمه زورمندشیرازفارس

17ابوالقاسم1115فاطمه ستارزادهشیرازفارس

17جلیل2420783859ماندانا سروریشیرازفارس

17اسداله3سلیمه سلیمانیشیرازفارس

18سید علیرضا7120سیده مرضیه شهابی حقیقیشیرازفارس

17رضا782معصومه صفایی پورشیرازفارس

17هوشنگ3937ثریا طاهریشیرازفارس



16بهروز111آمنه ظریفیانشیرازفارس

16بهروز187زهرا ظریفیانشیرازفارس

14مرتضی386لیال عسكریشیرازفارس

18سهراب469ساناز غریب جرسقانیشیرازفارس

16رضا2280136406ندا فتحیشیرازفارس

16محمدحسن2520101032فاطمه قاسمیشیرازفارس

14خدارحم2282127196زهرا قانعشیرازفارس

16جمال7180مریم قره خانیانشیرازفارس

18غالمرضا2586بنفشه لشكریشیرازفارس

17مصطفی7529سیده محدثه محمدیشیرازفارس

14صمد2282957221مژده مقیمی اردکانیشیرازفارس

15خداداد2280695669لیال منفردشیرازفارس

16سیدعبدالمطلب2540048005سیده زهرا موسویشیرازفارس

14سید قاسم2284188451سیده شبنم موسویشیرازفارس

14سید عبدالعظیم142زهرا موسوی خواهشیرازفارس

15حبیب اله406رقیه وفقشیرازفارس

16احمد5632نجمه کارگرجهرمیشیرازفارس

17کمال1940382661عاطفه کرم پورشیرازفارس



15قاسم8240زهره کشاورزشیرازفارس

15اصغر414فاطمه یاریشیرازفارس

14ابراهیم -مصطفی جوکارفسافارس

15سیدحبیب4274سیدحمید حسینی کیا فسافارس

16غالم14علی ظفریفسافارس

15مسلم8081-امیرحسین قبادیفسافارس

15عبدالصمد9283-روزبه کرمی رادفسافارس

16زلفعلی1360-عزت آذریفسافارس

16...نصرا8367-نیلوفر ترابیفسافارس

17اسماعیل340پریسا تسلیمیانفسافارس

14مهدی3582-مائده شكاریفسافارس

15عزیز7865-زهرا کرامتیفسافارس

17موسی2313-مژگان یزدان دوست فسافارس

16محمد حسین1443ژاله    احمد فردکازرونفارس

16محمد علی6550017807زهرا    افتخاریکازرونفارس

15هاشم علی305ملیحه   امیری نژاد حقیقیکازرونفارس

17علیرضا687هدیه   برانگیزیکازرونفارس

15اسماعیل2360402560اسما   بربازوکازرونفارس



16محمدرضا2360371401سمانه  حسینی نژادکازرونفارس

17حسین6780005975فهیمه  حیدریکازرونفارس

15مجید12287سودابه    شهید زادهکازرونفارس

15خداخواست1032مرضیه   صادق زادهکازرونفارس

14خداخواست34641نرجس   صادق زادهکازرونفارس

16قربانعلی260محمد رسول   صمصامیانکازرونفارس

-اسماعیل2500604098دانیال اسماعیلیالرستانفارس

14حسینعلی147زهره شیداییالرستانفارس

14علی محمد2438شورانگیز مرادیالرستانفارس

16مسعود2283586380محمد حقی اله تیموریمرودشتفارس

15عباس2420900073محمد رضا حسینعلی پور مرودشتفارس

17کاووس108لیال رستمی مرودشتفارس

15محمود1031مریم شعبانیمرودشتفارس

16عباس2283500125فاطمه ظهیری رادمرودشتفارس

16محمد علی2281811662فاطمه گوهری پورمرودشتفارس

15مهراب2432803418لیال  مرادیمرودشتفارس

14سیاوش2420926099علی مردانیمرودشتفارس

16محمد جواد2283449189زهرا نصرتیمرودشتفارس



16علیرضا307آزاده جهانبخشینورآباد ممسنیفارس

15جعفر4020-مهرناز شهریورنورآباد ممسنیفارس

15محمود1094سعید فروتننورآباد ممسنیفارس

15سرتیپ39صمد محمودینورآباد ممسنیفارس

15علی 8526-زینب نیكونژادنی ریزفارس

16همت168جواد سعادتمندنی ریزفارس

18محمد000080ملیحه رضاییآبادهفارس 

17حسین001563مرضیه زمانیآبادهفارس 

17شیرزاد350فریده سقاییآبادهفارس 

16مرتضی2715مهشاد شریفآبادهفارس 

16سعید3268مهنوش طاییآبادهفارس 

16سید احمد4184سید علی طباطباییآبادهفارس 

17سید ابوالقاسم006491آمنه سادات عظیمیآبادهفارس 

17مجید021247سحر فرخیآبادهفارس 

18حبیب291محمد کارگرانآبادهفارس 

17علی181626امحد مقتداییآبادهفارس 

17محمد حسن016791مریم کریمیآبادهفارس 

15رضاقلی 10074عباس صادقی جهرم فارس 



15اکبر115حسین کوشكی جهرم فارس 

15حسین 2460551541ملیكا کوشكی جهرم فارس 

14محمد4995-آرش ابراهیمی زیارانیآبیکقزوین

16سیروس1923علیرضا دشتدارآبیکقزوین

15علی6232-حسین ربانیآبیکقزوین

15نادر4073-علی شعاعیآبیکقزوین

15موسی3187-محمدمهدی یكه فالحآبیکقزوین

15محمد4330-محدثه شاهقلیآبیکقزوین

16سهراب4022-مهسا قشالقی آبیکقزوین

15اسماعیل5732-فاطمه کریمیآبیکقزوین

15مرتضی9690-سیده کوثر موسویآبیکقزوین

14محرمعلی3281-مهدیه نوریآبیکقزوین

14صدیف1643-زهرا برچلوبوئین زهراقزوین

15سید رضی3سیده خدیجه باقریتاکستانقزوین

15سید صبوح127سیده مریم طالبیتاکستانقزوین

17قاسمعلی1417یاسین بهبودیتاکستانقزوین

17محسن 4311577702اسما اخوی زادگان  قزوینقزوین

15محمود4311885946   زینب  آتشگران قزوینقزوین



14علی4310973620زینب حجابی   قزوینقزوین

15سیدعلی4311654936  سیده ستایش حسینی  قزوینقزوین

16ذکریا 70 محمداسماعیل  حیدری   قزوینقزوین

16محمد4311957157 محمدعرفان خدابنده   قزوینقزوین

17علی اکبر2532 زهرا صفاری زاده قزوینقزوین

14احمد3770366247آرش  صیادی  قزوینقزوین

-علیرضا 4312000239دنیا  فرهمند    قزوینقزوین

16حسین1118اکرم قاسمی                        قزوینقزوین

17حسن 4310458483زهرا قلی پور   قزوینقزوین

14ابوطالب14863اعظم محمد نژاد  قزوینقزوین

14جعفر4312071403فائزه  مظاهری تهرانی    قزوینقزوین

-محمدرضا4311735898سینا نیكونام   قزوینقزوین

14غالمرضا 4311917791حسین  ناصری    قزوین قزوین 

16عبداهلل0307549زهرا احمدیقمقم

16ابوالفضل372324691سیدامیرحسن افضلی پورقمقم

18جواد0370876849مهكامه امینیقمقم

17سیدمحمدرضا0370495160فاطمه آقامیریقمقم

17علیرضا2619زهرا آل بویهقمقم



18عباس1482ابوالفضل باقریقمقم

17امراهلل37031سیما بخشیقمقم

17حسن0820021970طیبه بلقان آبادیقمقم

16حسین0372799272محمدرضا جانقربانقمقم

18حسین1612349علیرضا جوان آراستهقمقم

16غالمرضا2706مینا ذاکریقمقم

16ابراهیم1365فاطمه رضاییقمقم

14چنگیز0مریم رمضان توبیقمقم

15چنگیز0مهدی رمضانی توبیقمقم

15محمدمهدی3765118مجتبی زارعقمقم

15حمیدرضا0محمدمهدی شاکرینقمقم

15سیدمصطفی5619سیده زهرا شریفیقمقم

15عباس2117نفیسه شفیعیقمقم

16صفرعلی0370793641فاطمه شهبازیقمقم

16علی اصغر0371918693زهرا عزیززادهقمقم

16حسن3612مرضیه فتحیقمقم

17حسن191نرگس گودرزیقمقم

15مهدی2081296489مبینا لیانیقمقم



19عباس0371168147مرتضی محمدی وشنوهقمقم

16علیجان13495مهدی مرادیقمقم

17محمودعلی321زینب میرزاییقمقم

17مجتبی2523511ریحانه معصومیقمقم

18سیدجالل2001سیدحسین موسویقمقم

17جواد020670239مبینا نقش بندقمقم

16عسگر0025441منیره نقی پورقمقم

17سیدرضا0371020441سیدفواد وهابزادهقمقم

18سیدهاشم0370632419طاهره سادات هاشمیقمقم

16...عبدا10413محمدرضا طراواتیبیجارکردستان

17عبداله 112ابوبكر اسراریسقزکردستان

19اصغر161مرتضی قنبریسقزکردستان

19محمدعلی492حسن محمدیسقزکردستان

19محمود625محمدامین موسویسقزکردستان

17پرویز3720094579شهریار آب مریمسنندجکردستان

17همایون3733060946/10711رودابه تزیینسنندجکردستان

19یداهلل3733164581/8912سمیه جعفر رمشتیسنندجکردستان

17فرامرز3733506479/596دنیا سورسوریسنندجکردستان



15محمد صدیق3732390489/188فرحناز سیدی مرادیسنندجکردستان

15جمال3733233042/2هیوا فرضیسنندجکردستان

17جمشید-پریا رضائیقروه کردستان

17محمدباقر6480-مصطفی جعفریقروه کردستان

14محمد علی3140180365سما اسماعیلی ابدر  رفسنجانکرمان

17حسن3050685050مژگان تقی زاده   رفسنجانکرمان

16حسین3051193364فاطمه زارع بنی اسدی رفسنجانکرمان

16سیدمهدی6429سید محمدرضا سجادیسیرجانکرمان

17موسی4031محمدعلی صمدیسیرجانکرمان

16اصغر907مسعود محمدی نژادسیرجانکرمان

15مسعود4551-نگار محمدی نژادسیرجانکرمان

15کیومرث-هانیه شیرخانیسیرجانکرمان

17محمد7157-پیمان محمودیشهربابککرمان

15علیرضا2981838016امیرمهدی امیرپورکرمانکرمان

16محمود845فاطمه تاج ا لدینیکرمانکرمان

15علی2980199321سعیده جباریکرمانکرمان

16محمد586علی حسن زادهکرمانکرمان

15وحید2981410741عرفان دخانیکرمانکرمان



16محمدحسین34سعیده ذهاب ناظوریکرمانکرمان

14علی0200709021نادیا سعیدیکرمانکرمان

18حسین1562محسن صیادیکرمانکرمان

14محمدعلی2981642146شایان فالحتیکرمانکرمان

17رحیم910علیرضا فالحتیکرمانکرمان

17علی1245رضا لشكریکرمانکرمان

15غالمرضا2981599208علی حبیب ماهانیکرمانکرمان

14علی2981709461شهریار محمدیانکرمانکرمان

15علی2981360884سوگند معین ا لدینی کرمانکرمان

19محمد حسین394علی نیک فكرکرمانکرمان

19خدامراد259شهریار  کوهی سرپلذهابکرمانشاه

19ا له مراد267ناهید آذینسرپلذهابکرمانشاه

16موال کرم 104وحیده پیری حسین ابادیصحنه کرمانشاه

17رشید18پریسا ویسی محمود آبادیصحنه کرمانشاه

19فرج اله3740-بهناز قزوینهصحنه کرمانشاه

18...عزیز ا13925مریم درویشیکنگاورکرمانشاه

18یارمحمد231شهره رشتیانکنگاورکرمانشاه

17مسعود3300254515شادی رضاییکنگاورکرمانشاه



16بهمن3300171571فاطمه سلطانیکنگاورکرمانشاه

18میرزامراد3300234972عارفه مرادیکنگاورکرمانشاه

15زمان6215-وحید احمدیاسالم آباد غربکرمانشاه 

15بهرام 9204-نیما نوروزیاسالم آباد غربکرمانشاه 

19شیرخاناختصاصیشریف  کریمیسرپلذهابکرمانشاه 

18سید علی346سید احمد  کریمی وفاسرپلذهابکرمانشاه 

19کامبیز-رضا  مبارکیسرپلذهابکرمانشاه 

16عزیز اله 3232مهسا         آزادی  کرمانشاه کرمانشاه 

16خلیل 2747سارا        اردالنی  کرمانشاه کرمانشاه 

15علیشاه 324113791شراره        امیری   کرمانشاه کرمانشاه 

14پرویز 3830191911روژین     اسدی  کرمانشاه کرمانشاه 

15طاهر 3242165039هانیه           باتمانی کرمانشاه کرمانشاه 

16عبدل معصومه           بكمرادی  کرمانشاه کرمانشاه 

15حسن 32416991002فاطمه           جمشیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

14جلیل 3242599373اسماء      رحیمی صدر کرمانشاه کرمانشاه 

15منوچهر 3242543033نازنین       شادمانی   کرمانشاه کرمانشاه 

14یحیی ملی  فروغ           فریدون نیا کرمانشاه کرمانشاه 

15مظفر 3240110822نسرین        کرمی   کرمانشاه کرمانشاه 



15کمر10215شبنم           کمری  کرمانشاه کرمانشاه 

17حق مراد 5428فرنوش         گودرزی   کرمانشاه کرمانشاه 

18عباس 9114سارا           لواء    کرمانشاه کرمانشاه 

17بدرالدین 30899فرزانه          عصری آل آقا کرمانشاه کرمانشاه 

14علی اکبر 921فرانک          مرادی    کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد رسول 3241352994رومینا        نعیمی  کرمانشاه کرمانشاه 

16عبدالمجید 256پریسا     وکیلی کرمانشاه کرمانشاه 

15یداله 0023921110آرمان       اکبری   کرمانشاه کرمانشاه 

14علی 284شریف          اکبری  کرمانشاه کرمانشاه 

16جمال324722487امیر حسین        امیرخانی  کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد حسین 3241144607محمد صادق     حمزه ای   کرمانشاه کرمانشاه 

17سید ولی 126سید یداله         حسینی   کرمانشاه کرمانشاه 

15نصراله 172حسن            حدیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

17جهانگیر 235کامبیز        رستمی  کرمانشاه کرمانشاه 

14یداله 305علی         رازیانی  کرمانشاه کرمانشاه 

16بهرامعلی  448مهدی     رستمی مروج کرمانشاه کرمانشاه 

14قربانعلی 49627991احسان         سهیلی  کرمانشاه کرمانشاه 

17علی 318سید حسین           سجادی  کرمانشاه کرمانشاه 



14ترابعلی 3790211109میثم               فعله گری  کرمانشاه کرمانشاه 

16حسنعلی 11242میثم            ملكی  کرمانشاه کرمانشاه 

15مظفر ملی  سعید      نجفی کرمانشاه کرمانشاه 

16علی اکبر331650بابک الهیاریهرسینکرمانشاه 

16علی212جهانبخش شاهرخبیگیهرسینکرمانشاه 

19قاسم104110محمد تاجدینیهرسینکرمانشاه 

18دوستمحمد23212محمد کاکاوندهرسینکرمانشاه 

18فتحعلی16410نوذر نقدی پورهرسینکرمانشاه 

17اسداله1014بهمن صفریهرسینکرمانشاه 

15قدرت5571-زینب بخشیهرسینکرمانشاه 

17عیدی  112زهرا داوری نژادگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

17دهراب368امید پایابگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

17امام قلی91الهام نوروزپورگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

15داریوش4610498908رضا ابوترابییاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16محمدعلی600041578کامران ارزش خواه یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17خدابخش5442راضیه بازیاریاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16علی اکبر502جهانبخش پارادیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16علی 343مهدی جانی پوریاسوجکهگیلویه و بویراحمد



16حسین علی 231عبدالسالم جمالی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17ارسالن5990029918پرویز حبیبی اصل یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16جعفرقلی1احمدعلی سلطانییاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17محمد48راضیه ضرغامیانیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15محمدصادق10773علی عزیزییاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16امراله622مجتبی محمودییاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17جهانگیر435محمدرضا واحدی پور یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17کهزاد2548زینب یعقوبی اصل یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

18سهراب8821-الهام سایریآزاد شهرگلستان

18...رحمت ا13976عذرا باقرنیا رامیانگلستان

16محمدتقی0453-مریم بشكنیرامیانگلستان

16محمدرضا6828-سوسن جاهدیرامیانگلستان

16ذکریا4600-مریم جعفری نسبرامیانگلستان

15...رحمت ا443زهرا علی نژادرامیانگلستان

16علی اصغر1120سارا قدمنانرامیانگلستان

16خداقلی-نسیم قوانلورامیانگلستان

16حسن6998-سبا کهساریرامیانگلستان

18سیدحسن-سیدمحمد حسینیرامیانگلستان



14علی2110950870فرشته برزنونیگرگانگلستان

17علی اصغر969سمیرا بقایریگرگانگلستان

18سیدحسن2110877405سیده فاطمه حسینیگرگانگلستان

18سیدجالل4828سیدجوادسیدصفویگرگانگلستان

17نصرت اله740افسانه شایانگرگانگلستان

18محمدحسن410مریم شربتخوریگرگانگلستان

17مرتضی2260412051پرنیان شكیگرگانگلستان

16محمد باقر177مژگان طاهریگرگانگلستان

17حسین2120332487گلناز عبدیگرگانگلستان

18سلیمان475داود کالدوزیگرگانگلستان

19ناصر5454سهیل کیانیگرگانگلستان

17احمد553عبیداله گرگانیگرگانگلستان

18حسین 3833مهسا محمودی خوش دره گیگرگانگلستان

17احمد2020903679امیرمحمدمرادیگرگانگلستان

18سیدعبداله9سیده زینب موسویگرگانگلستان

17محمدعلی26سهیل مهین بختگرگانگلستان

14قاسم 7526-محمد آفاق پورگنبد کاووسگلستان

14عبدالغفار346عبدالسلیم قادریگنبد کاووسگلستان



15حسین1247-محمد حسام قره جانلوگنبد کاووسگلستان

17حسین14381محمدرضا کیخا شریف آبادگنبد کاووسگلستان

17اسماعیل1587الهه امین پور حسن کیادهاستانه اشرفیهگیالن

18علی7251مرتضی اتش پوشاستانه اشرفیهگیالن

17حسن59وحید شمس نصرتیاستانه اشرفیهگیالن

18علی12آسیه مرادی داخلیاستانه اشرفیهگیالن

14حجت اله8195زینب نظری لسكوکالیهاستانه اشرفیهگیالن

14علیرضا2730298258ارین فالح پوراستانه اشرفیهگیالن

16احسان اله7384-محمدسجاد رحمانیاملشگیالن

16علی9429-مجتبی پورمحمداملشگیالن

15محمد تقی35جواد نقی پورآستاراگیالن

14اصغر 324زهرا یكرنگ صفاکاررشتگیالن

14امیرعلی2944-شایسته فالح رودباریرشتگیالن

17غالمرضا2668افسانه جلیل کوملهرشتگیالن

17بهزاد-کسری امیدیرشتگیالن

18فرداد5700122359سارا   پورسلیمانیرضوانشهرگیالن

18عباس253فتانه  صدفی ارده جانیرضوانشهرگیالن

19فرامرز5700104652آتنا  قربانی روشندهرضوانشهرگیالن



18عبدالرحیم14شقایق   یعقوبی            رضوانشهرگیالن

14بهمن 5170142651امیر حسین تقی نژادسیاهكلگیالن

14احمد 2193-مهدی ابراهیم خانیصومعه سراگیالن

14حسین6026-مصطفی باباییصومعه سراگیالن

14مرسلیم2446-محمد عماریصومعه سراگیالن

14محمد8151-حمیدرضا فالحصومعه سراگیالن

14مجتبی5062-امیررضا قاسمیصومعه سراگیالن

14کاظم3186-امیرعباس گلی نامصومعه سراگیالن

14کاظم9944-زینب گلی نامصومعه سراگیالن

14غالم333صفورا واحدیصومعه سراگیالن

17یوسف0025088912امیرمحمدامینیالهیجانگیالن

16شهرام2710398151عرفان بهمن تاجانیالهیجانگیالن

17بیژن0011285206زهراحسن پورالهیجانگیالن

18علیرضا2790عاطفه شكریالهیجانگیالن

15اکبر-آی تک شهدیالهیجانگیالن

17علی2710255626پویا فاطمیالهیجانگیالن

15یعقوب-آریامیرزاییالهیجانگیالن

18اسمعیل528یاسرمهرعلیالهیجانگیالن



17سیدمرتضی116مینوقریشیالهیجانگیالن

18شعبان459ریحانه مهرلطیفانالهیجانگیالن

18جعفر2700033795مهدیه مذهبیالهیجانگیالن

17محمد1226علیرضامیربزرگیالهیجانگیالن

16جابر-مهدی مرادزادهالهیجانگیالن

18یعقوب-آیدامیرزاییالهیجانگیالن

17محمدعلی16271کبری نقره چافیالهیجانگیالن

14نعمت-نسترن یوسف پورالهیجانگیالن

18سلیمان2710145480زهرایحیی پورالهیجانگیالن

14داریوش-درسا غالمیالهیجانگیالن

14علیرضا1205عمید  پور غفار مغفرتیفومنگیالن

16محمد ابراهیم725حسین        عامرفومنگیالن

17هاشم 17مصطفی ساکیازنالرستان

18فرج اله78جعفر شفیعیازنالرستان

19منوچهر3661عباس جعیبیازنالرستان

17غالمعلی 2132-نادره پیراوندیازنالرستان

17عباس2118-عاطفه فالحیازنالرستان

19عین اله2096-میثم ملک نیاالشترلرستان



15مصطفی6963-محمد جمشیدیالیگودرزلرستان

18شهاب4120065111 نیكو احمدیبروجردلرستان

15ولی اله4120017958 مرضیه دیناروندبروجردلرستان

14علی اکبر448001111 سمیرا دهقانی تفتیبروجردلرستان

16علیرضا1399 سمیه رضاییبروجردلرستان

18حسینعلی10856 بهجت ستایشیبروجردلرستان

16کریم1870292741مهسا سالمیبروجردلرستان

16عبدالمجید12195زینب صائببروجردلرستان

16محمد037868587 مریم غرویبروجردلرستان

15حاجی محمد4810017958 فاطمه قنبریبروجردلرستان

18محمدرضا1830252550 مهسا کیانیبروجردلرستان

14نورخدا736 زینب کاوندبروجردلرستان

18غالمحسن4818مهری کاظمیبروجردلرستان

18علی44380 اعظم گودرزیبروجردلرستان

16علی412088998 محراب رضایی گودرزیبروجردلرستان

16غالمعلی459 مسعودرزمیبروجردلرستان

16حسینعلی1231 محمدرضاستایشیبروجردلرستان

16محمد4120357775رضا ضمیریبروجردلرستان



16اسداهلل23 یداهلل حمیدزادهبروجردلرستان

18گنجعلی1230 مسعود فتحیبروجردلرستان

16خداکرم0919-تارا حسین پوریخرم آبادلرستان

16محمدرضا9172-خدیجه بهمنیدورودلرستان

16خدامراد8388-آمنه منصورینورآبادلرستان

18...حبیب ا9محمد منصوریتنكابنمازندران

16سیدپیام7131-سیدامیرحسین میثاقیتنكابنمازندران

16نادر-مهرشاد محشوریتنكابنمازندران

14حمید-آیدا شیرینتنكابنمازندران

16یزدان193تهمینه کیاحسینیتنكابنمازندران

15قلی6071-بهناز کیائیتنكابنمازندران

17محمدرضا9835-لیال وفاجوتنكابنمازندران

16...نبی ا-حدیثه حسین پورساریمازندران

16علیرضا-رامتین گرزدینساریمازندران

16مهدی-ماهان عظیمیساریمازندران

19سیدپرویز79سیده شهال موسویساریمازندران

16قاسم2236-فاطمه زهرا آقاسی زادهقائم شهرمازندران

15علی-پروانه حیدریقائم شهرمازندران



15محمود-شیرین خالقیقائم شهرمازندران

15حیدر-فاطمه غالمیقائم شهرمازندران

16محمود8021-مریم کاویان فرقائم شهرمازندران

16غالمعلی 2050556594نیما امیری منش بابل مازندران 

16علی رضا0312567839امیرحسین    باباگل زاده بابل مازندران 

17غالمعلی 2050272987محمد     جعفری پناه بابل مازندران 

16سید مجتبی 2050557493سیدعلی     حسینی افروزی بابل مازندران 

16نادعلی 988ابراهیم    خلیلی پیچابابل مازندران 

18محمدتقی32اسماعیل    خواجه وندی بابل مازندران 

19ولی اله 2050578180ایمان     رضوانی بابل مازندران 

16کیومرث 2050541279مصطفی    عنایت زاده بابل مازندران 

16فرشید 2051204251مهرشاد   محسن زاده بابل مازندران 

17ابوالقاسم 84مریم     ابوالقاسم زاده بابل مازندران 

17یوسف 172آمنه     خداداد  بابل مازندران 

17خیراله 98ام البنین    ذوالفعلی پور بابل مازندران 

16علی رضا2051342377سارا     طاهری بابل مازندران 

16رمضانعلی 100انسیه    فغانی افروزی بابل مازندران 

19رمضان 84الهام    مومنی زاده بابل مازندران 



15اسفندیار961فائقه     میكانیكی بابل مازندران 

16اسفندیار1079فاطمه    میكانیكی بابل مازندران 

17مسعود 7120-شقایق رمضان نیاچالوسمازندران 

18بهمن1909سمیه غرایان زندیچالوسمازندران 

15مرتضی9835-سارا فقیه عبدالهیچالوسمازندران 

15شهرام4779-شهریار سارویچالوسمازندران 

15شهرام3114-مهدی یار سارویچالوسمازندران 

17زین العابدین25حسنعلی پاك طالچالوسمازندران 

16...رحمت ا318راهزانی... قدرت ااراكمرکزی

15وحید0610218141فاطمه غالم نژاداراكمرکزی

17علی اکبر0520417240آتنا گلكاراراكمرکزی

14محمدابراهیم3501-سحر شیری آشتیانیآشتیانمرکزی

15منصور1898-امیرعلی کرم آشتیانیآشتیانمرکزی

14مجید7511-محمدحسین مرادخانیدلیجانمرکزی

15مهدی-تانیا جعفریدلیجانمرکزی

17مسلم3158مهناز بحرانیبندرعباسهرمزگان

16آجی11884مرتضی پرست بندرعباسهرمزگان

16حسین160صدیقه پوشندبندرعباسهرمزگان



15حسین1633معصومه پوشندبندرعباسهرمزگان

16حسین50رباب تیموریبندرعباسهرمزگان

17حسین1925مصطفی تقدیریانبندرعباسهرمزگان

19اسداله1453علیرضا جعفری زیارتیبندرعباسهرمزگان

14جواد 0563-ابوالفضل جوکاربندرعباسهرمزگان

19علیجان5علی حمیدی میرکالییبندرعباسهرمزگان

16عالی4586نادر حسن پوربندرعباسهرمزگان

18محمد756محمدرضا حیدری دهالبندرعباسهرمزگان

19عبدالحسین7174زهرا خائف از خالقبندرعباسهرمزگان

18یداله68محمدعلی سهرابی زادهبندرعباسهرمزگان

14یوسف-فاطمه شرفی پوربندرعباسهرمزگان

18براتعلی10860حسین غالمی گندخالوبندرعباسهرمزگان

18جمال8343-اکبر قره خانیانبندرعباسهرمزگان

16عبدالحسین8093-مریم قبادبندرعباسهرمزگان

17احمد502بتول کاووسیبندرعباسهرمزگان

16غالمحسین9244-کیانا کمالیبندرعباسهرمزگان

15عبدالكریم-محمدنجار باشیبندرعباسهرمزگان

16ناصر1فروغ خردمندبستکهرمزگان 



16...عبدا607مریم یوسف پوربستکهرمزگان 

15...عبدا5937-فروغ کاملیبستکهرمزگان 

17جعفر5185-زینب نجفیاسدآبادهمدان

17اسداله311مرتضی رحیمی طراهبهارهمدان

14مرتضی4040487362علی اصغر کلیاییبهارهمدان

17اسمعیل911354بهروز نوریبهارهمدان

17علی اکبر3970058988پریوش ترکاشونتویسرکانهمدان

20حسن3970174910مهدی شریعتمداریتویسرکانهمدان

14شوذب3136نسرین رضاییرزنهمدان

15مرتضی1581مصطفی کهنکبودر آهنگهمدان

16مجید3920875087امیر حسین روستاییمالیرهمدان

14صدراهلل-محمد صالح نصریمالیرهمدان

14امین -مریم زمانیاننهاوندهمدان

-طهماسب6501-فرانک مومیوندنهاوندهمدان

16حشمت اله1584-حامد سعیدینهاوندهمدان

17صحبت اله6463-محمدرضا نصرتینهاوندهمدان

18یحیی3860168878طاهره اقبالی شورینیهمدانهمدان

14منصور-الحان ایوبیهمدانهمدان



18ملک علی48رضا بهرامیهمدانهمدان

16هادی3860199201حامد بهرامیهمدانهمدان

14علی3861617293ستایش پورفراهانیهمدانهمدان

15احسان3861534428کیانا جابریهمدانهمدان

16عللیرضا9اکرم جوادی نسبهمدانهمدان

18یعقوب0560056206سمانه خراسانیهمدانهمدان

16علی اکبر404ابراهیم شمسی دوستهمدانهمدان

17شعبانعلی161مرضیه عبدیهمدانهمدان

16محمود7504علی عزیزیهمدانهمدان

18ابوالقاسم3861607166ستایش عسگریهمدانهمدان

18مجید8856صفیه قهرمانیهمدانهمدان

16محمدرضا160وحید کرمیهمدانهمدان

16امامعلی300195667حامد کشوری سهراب پورهمدانهمدان

16عباس2معصومه گودرزی همدانهمدان

18حسین14077احمد محمدیهمدانهمدان

17غالمرضا11252مرضیه مالکیهمدانهمدان

16علی3861431866ستایش مهاجرهمدانهمدان

18رضا5898طاهره نجم آراهمدانهمدان



18هاشمعلی9023زهرا نورمحمدی شایستههمدانهمدان

18...عبدا12164بهار پورزادابرکوهیزد

18سیدجلیل146سیده وحیده عظیمیابرکوهیزد

17میرزاحسین53زهره امیرچقماقیاردکانیزد

17محمد3747طاهره دهقانیاردکانیزد

17غالمرضا 4896اشرف سرداریاردکانیزد

16علی5749-زهرا صحرائیاردکانیزد

17محمد0577-الهام فتوحیاردکانیزد

15غالمعباس14زهرا هادیاردکانیزد

17غالمرضا40سمیه مهدی زادهمهریزیزد

15سیداحمد289سیدابراهیم آقاییمیبدیزد

16محمدسعید9051-محمدنوید صباغ زادهمیبدیزد

15محمد5303-سینا علی پورمیبدیزد

15سعید3039-امیرحسین مدیرنانسازمیبدیزد

14سیدیحیی9225-سیدسجاد موسویمیبدیزد

17جمال 3579-الهام امامیمیبدیزد

16محمود0001-فاطمه دهقانیمیبدیزد

16محمد5291-سارا علی پورمیبدیزد



15سیدحسن4751-سیدمجتبی حسینییزدیزد

16محمدحسن152مجید دهقانییزدیزد

14رضا5181-امیر عالقه بندیزدیزد




