
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

قبولعزیزاله1140والح فتاحیپارس آباد مغاناردبیل

-زبور1351همتعلی مرسلینمیناردبیل

-دخیل436زینب بخشی کالهیآران و بیدگلاصفهان

-حسینعلی11حسن باقریمهردشتاصفهان

-علی اکبر-آسیه آقائی اصفهاناصفهان 

قبولاکبر427فاطمه سادات احدی نژاداصفهاناصفهان 

قبولحسین4133-ندا حسنیاصفهاناصفهان 

قبولغالمرضا2516نرگس حقی اصفهاناصفهان 

-اصغر-زهرا ذوالفقاری اصفهاناصفهان 

-فضل اله 791ناهید سپهریاناصفهاناصفهان 

-رسول3169فهیمه شیروانی اصفهاناصفهان 

قبولعبدالکریم181طاهره بیگم فقهیاصفهاناصفهان 

قبولحسین14محبوبه قاسمیاصفهاناصفهان 

قبولعلیرضا127طاهره کرمیاصفهاناصفهان 

قبولمجتبی 1538ناهید مدنی اصفهانیاصفهاناصفهان 

 1393دی ماه    دوره کتابت ممتاز



قبولعباس 39منیر ناسخیان اصفهاناصفهان 

قبولمحمدعلی1167مجید آزادی اصفهاناصفهان 

-فرج اله 46888امیرحسین احمدی اصفهاناصفهان 

-مرتضی 513امیر یاسین امیری اصفهاناصفهان 

قبولمحمدعلی18713حمید باباییاصفهاناصفهان 

-بهرام 443مصطفی بازیار اصفهاناصفهان 

قبولمنوچهر 8556خشایار بهروز اصفهاناصفهان 

قبولمحمد 1291مسیح پرچم کاشنیاصفهاناصفهان 

-سید هادی 1191-محمدرضا جوالییاصفهاناصفهان 

-نوراله -محمد دهقانیاصفهاناصفهان 

قبولبهروز 3818-شاهین دهقانیاصفهاناصفهان 

-مصطفی3294محمدرضا زادهوش اصفهاناصفهان 

قبولابراهیم9341-محسن سلیمان اصفهاناصفهان 

قبولکاظم 129بهزاد شیخی فر اصفهاناصفهان 

قبولمحسن -مسعود ضرابی اصفهاناصفهان 

قبولتقی 12158محسن طراحاصفهاناصفهان 

-نعمت اله 163ابراهیم فرهنگ اصفهاناصفهان 

قبولغالمرضا 10401فواد فریدونیان اصفهاناصفهان 



-رضا 764محمد قنبری راشنانیاصفهاناصفهان 

قبولوحید6254-سینا گلبناصفهاناصفهان 

قبولفضل اله 1844-مسعود محققاصفهاناصفهان 

-عبدالعلی279رضا مهران نژاداصفهاناصفهان 

قبولمرتضی 39مجید میرلوحیاصفهاناصفهان 

-سید کمال-سیدرضا میریان اصفهاناصفهان 

قبولقلی 1652اسماعیل نایبیاصفهاناصفهان 

-باقر2251اسفندیار وحیدیاصفهاناصفهان 

-غالمعلی8281بتول سلیمانی خمینی شهراصفهان 

قبولمصطفی73زهرا مهرابیخمینی شهراصفهان 

-لطف اله291حسن شکرانیخمینی شهراصفهان 

-محمد10880حسین عرفانی زادهخمینی شهراصفهان 

قبولمجید1130567176سید مرتضی میردامادیانخمینی شهراصفهان 

قبولعلی24463محمد رضا مختاریخمینی شهراصفهان 

-مصطفی0548-محمدحسین جنابیخوانساراصفهان 

قبولمصطفی 69حمید شرفیخوانساراصفهان 

-عباس6313-زهرا مبینیخوانساراصفهان 

قبولرحیم4971مجید رجبیانشاهین شهراصفهان 



-حسین20مرتضی طالئیشاهین شهراصفهان 

قبولحسین623رسول طاهریشاهین شهراصفهان 

قبولمحمدرضا4587-علیرضا اکبریشاهین شهراصفهان 

-کریم2326فرحناز غریوندشاهین شهراصفهان 

-عبدالمحمود5394اکرم بندیشاهین شهراصفهان 

قبولعباس9081-محمدرضا سلطانیکاشاناصفهان 

قبولمهدی1426احمد صدرنیالنجاناصفهان 

-نبی زاده1904-فاطمه ادیبیلنجاناصفهان 

قبولنعمت اله 0619-بتول کریمیانمبارکه اصفهان 

قبولحسنعلی619محسن ابراهیم زادهنجف آباد اصفهان 

-حسینعلی69عباسعلی یوسفاننجف آباد اصفهان 

-غالمرضا57مونا توده روستاساوجبالغالبرز

قبولمحسن322042216داود بذرافشانکرجالبرز

-سعید0023598141غزل بهارلوئیکرجالبرز

-عیوضعلی5099040594علی جالل لوکرجالبرز

-یونس4898118331لیال حشم فیروزکرجالبرز

-حاج آقا1461437539مهدی حیدریکرجالبرز

-عباداله3781189007مصطفی طهماسبیکرجالبرز



قبولناصر0065215788علی عباسیکرجالبرز

قبولناصر0057066183مسعود کمندیکرجالبرز

قبولمجید4280627207محمدتقی محمدیکرجالبرز

-شیر ولی0323507751فاطمه مراتیکرجالبرز

قبولارسالن2092066935هدی مکرمیکرجالبرز

-محرم4133فاطمه  بیرامینظرآبادالبرز

قبولعزیز36حسن  ساری دهینظرآبادالبرز

-سیف علی5117زهرا  شهبازینظرآبادالبرز

-موسی328جابر امیدیایالمایالم

قبولحجت اله1953-علیرضا رحمانیایالمایالم

-کرم اله7470-میعاد نقدی نیاایالمایالم

-سیفعلی105مهدی ابوالقاسم زادهآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولمحمدرضا1630مهدی ظریفیآذرشهرآذربایجان شرقی

-حمید6381-علی کفیلی گاوگانیآذرشهرآذربایجان شرقی

-علی1577نعیمه تخمچیان پورنوینتبریزآذربایجان شرقی

-جلیل601نادر خلیل نژاد تبریزآذربایجان شرقی

-حمید3048جعفر داننده تبریزآذربایجان شرقی

-یونس874رقیه زکی دیباورتبریزآذربایجان شرقی



قبولبیوک 62056ناصر شکرپورباسمنجتبریزآذربایجان شرقی

-یوسف6051-بهناز صابریتبریزآذربایجان شرقی

قبولمرتضی1074صفیه لطفیتبریزآذربایجان شرقی

-جواد 96272حبیبه مددی ایرانقتبریزآذربایجان شرقی

-یعقوب101-فرزاد یعقوب دوستتبریزآذربایجان شرقی

قبولابوالفضل526امین عبداله پور سرابیسرابآذربایجان شرقی

-نصرت1اردشیر هدایتیسرابآذربایجان شرقی

قبولمحمدرضا-حسن اکبریسرابآذربایجان شرقی

-یداله5علی اکبر یلرشبسترآذربایجان شرقی

قبولشمس اله 5729نقی خادمشبسترآذربایجان شرقی

-اژدر1187یوسف عبادیمراغهآذربایجان شرقی

قبولمحسن 23یوسف قربانی مالئی ملکانآذربایجان شرقی

-رحمان 54246-2750543061فریده  علیزادهاورمیهآذربایجان غربی

-عزت اله2740491077فاطمه رسول زاده اورمیهآذربایجان غربی

قبولرحم خدا1745عباس فالح اورمیهآذربایجان غربی

-محمد رسول 40معصو مه پنهانی اورمیهآذربایجان غربی

-علی2740773803سارا نوری اورمیهآذربایجان غربی

قبولجواد1278رسول مولوی تباراورمیهآذربایجان غربی



قبولمحمود349ناصر رحیمیبوکانآذربایجان غربی

قبولاسماعیل8647-محمد فیاضبوکانآذربایجان غربی

-شیرزاد48542اسالم حسینلوخویآذربایجان غربی

-سلیمان7486-احمد دهقانسلماسآذربایجان غربی

قبولعبداله181رسول پژوهیدهشاهین دژآذربایجان غربی

-محمد9068اکبر فالحشاهین دژآذربایجان غربی

-محمد2870979398حسین صوفی امینیمهابادآذربایجان غربی

-سیدابراهیم2909652793میرمحمد جمال عبداللهیمهابادآذربایجان غربی

-احمد3731979721مسعود مستعانمهابادآذربایجان غربی

-ستار173علی اصغر احسن نژادمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولمولود633رضا شیخهمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولعالء الدیناختصاصیآریا سلطانیتکابآذربایجان غربی

-غالمرضا308محسن گلزاریتکابآذربایجان غربی

قبولمنصور6770027194علی مردانیتکابآذربایجان غربی

قبولنوروز2948650356اسماعیل میکائیل زادهتکابآذربایجان غربی

-حسن256شعیب انوبیدهبندر دیربوشهر

-علی1512سکینه بهبهانی زادهبندر دیلمبوشهر

-مجید249فرخنده عموریبندر دیلمبوشهر



-محسن10256سمیرا بالندهبوشهربوشهر

-خداکرم2351-سارا شجاعیانبوشهربوشهر

قبولکمال89محمد رحمان کمالیجمبوشهر

قبولاحمد726علی موذ نیجمبوشهر

قبولخدانظر280علیرضا صفرپورجمبوشهر

قبولعبد الرسول598مهدی قاسمیجمبوشهر

قبولسیدمحمدعلی77سیدنظام الدین حسینیدشتیبوشهر

-علی00578051180علیرضا آقاخانیاسالمشهرتهران

-محمود5569812695ناهید زارعی نژاداسالمشهرتهران

قبولاسماعیل 3194پونه دیزجیان فرد زنجانیبهارستانتهران

قبولغالمحسین195معصومه مرد علیزادهبهارستانتهران

قبولعبداهلل0410327700زهرا بختیاریپیشواتهران

-سید سعید1856زهرا السادات حسینی نقویپیشواتهران

-کریم33280علیرضا محمد ابراهیمیپیشواتهران

-عباسعلی2524فاطمه جعفریدفتر مرکزیتهران

-یحیی 1351الهام دبیریدفتر مرکزیتهران

قبولعلی5618نگار حیدریدفتر مرکزیتهران

-سیدحسن10259سید محمود هاشمیدفتر مرکزیتهران



-حمید6283-مهدی حق شناسدفتر مرکزیتهران

-هاشم1248ابراهیم افشاررباط کریمتهران

قبولسید جواد1869سیده ندا حسینی مقدمشهرقدستهران

قبولبهروزاختصاصیبهزاد نیک آبادیشهرقدستهران

-محمد ابراهیم4436فاطمه آزادی نقششهریارتهران

-ابوالفضل2073مریم محمدیشهریارتهران

-سید اسداله19906سیده مرضیه موسویشهریارتهران

قبولعلی2023محمدرضا رهنماشهریارتهران

-نادر0310494احسان سلیمانیشهریارتهران

-علی اکبر9804حسن صباشهریارتهران

-ربعلی14673رضا کاظمی شاهوارشهریارتهران

-سید حجت اله44سید حسین حسینیغربتهران

قبولعلی اصغر20563حمیده گیوی اندیشه تهران 

-محمدجواد15606سمانه هاشمی اندیشه تهران 

قبولاحمد2739علی هدایتیاندیشه تهران 

قبوللطف اله 49580روشنک باقریشرقتهران 

قبولاحمد339شهیده برادران نیا شرقتهران 

-رمضان 3101سهیال جلودارشرقتهران 



-غالمرضا25566شهرزادحیدرزاده شرقتهران 

قبولمحمد39شیوا شهرآیینی شرقتهران 

قبولحسن رضا0640229931عارف آزادگان شرقتهران 

-حسین27445حسن باقری شرقتهران 

-سیدضیا5740سیدمحمدرجبیشرقتهران 

-ابوالحسن1495فرزین مرادیان شرقتهران 

قبولعبدالعلی7178عباس میرشکاریان شرقتهران 

-محمدحسین36علی اصغریوسفی شرقتهران 

قبولمحمد2880مرضیه رضایی بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

-حیدر آقا24سعید مرادی بلداجیبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولمهران0465-بهار آذریشهرکردچهارمحال و بختیاری

-پنجعلی135حلیمه اسالمیفارسانچهارمحال و بختیاری

-سید رضا0640744192سید مهدی موسویبیرجندخراسان جنوبی

قبولحمیدرضا0640438881صادق اکبریبیرجندخراسان جنوبی

قبولغالمرضا5سکینه دالکهبیرجندخراسان جنوبی

-محمود4928ابراهیم مجدی رودیخوافخراسان رضوی

-عبدالجبار32عبدالجمیل دلشادخوافخراسان رضوی

قبولمصیب 746مرضیه مکارم سبزوارخراسان رضوی



-عین اله 1012پروین مکارم سبزوارخراسان رضوی

قبولحسین 2362مهناز شبانی سبزوارخراسان رضوی

قبولمحمدحسین0603-توحید صادقیفاروجخراسان رضوی

-حیدر48404سجاد زارعقوچانخراسان رضوی

قبولحسن5361-محمدمهدی ابراهیمیانکاشمرخراسان رضوی

-عباس1041بهزاد آب ساالنکاشمرخراسان رضوی

-سید مهدی463سید هانی طباطباییکاشمرخراسان رضوی

قبولمحمدعلیصدیقه اکبریمشهدخراسان رضوی

-عبدالهعلیرضا ابوالفضلیمشهدخراسان رضوی

-علیرضا1546فرشته استادمشهدخراسان رضوی

-محمد84317نیره اکبرزادهمشهدخراسان رضوی

-اصغر2439تکتم امین التجاریمشهدخراسان رضوی

قبولحسینقلی2726ملیحه بیاتمشهدخراسان رضوی

-محمدحسن1126هادی بیاتمشهدخراسان رضوی

قبولسیدحسن1049مرضیه جاللی پور یزدیمشهدخراسان رضوی

-نبی383عزیزاله جمالیمشهدخراسان رضوی

-محمدجواد6اکرم خسروآبادیمشهدخراسان رضوی

قبولهادی128محمدپویا ذوالریاستین نعمت اللهیمشهدخراسان رضوی



-محمد24183مژگان رجب زادهمشهدخراسان رضوی

-سیدمهدی2552منصوره سخایی فرمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین5ابراهیم سلحشورجمع آبیمشهدخراسان رضوی

-ابراهیم569اعظم شریفیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا16315گلریز صادق نژادمشهدخراسان رضوی

قبولغالمرضا2457الهام صالحیمشهدخراسان رضوی

قبولبراتنفیسه صحراگردمشهدخراسان رضوی

-فضل اله2565مجتبی عابدیمشهدخراسان رضوی

قبولعبدالرحمن634امام الدین عبدالسالمیمشهدخراسان رضوی

قبولحسین 5-3943801-092مهسا عدالتیانمشهدخراسان رضوی

-شکراله20699فرزانه عربمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر29مهدی قره قاشلومشهدخراسان رضوی

-ابراهیم59949ناصر کاظمیمشهدخراسان رضوی

-حسن22سحر متین خواهمشهدخراسان رضوی

قبولصفر52معصومه مجیدیان صفاییمشهدخراسان رضوی

قبولمهدی846تکتم مشتاقمشهدخراسان رضوی

-احمد 834مریم مقدم مشهدخراسان رضوی

قبولمحمودزهرا سادات موسوی جهان آبادیمشهدخراسان رضوی



-مرتضی 8778نسیم نوروزی مشهدخراسان رضوی

قبولمحمد9-46832-092طاهره نیک مهرمشهدخراسان رضوی

-سید اسماعیل129744سید عبدالکریم هاشمی نژادمشهدخراسان رضوی

-علی محمد7-209712-092مرتضی یزدانیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدحسن32063رضا رافعینیشابورخراسان رضوی

قبولعلی اکبر175رویا رحمان زادهنیشابورخراسان رضوی

-محمدرضا 1331علی اصغر شورگشتینیشابورخراسان رضوی

-غالمعلی3زهره مراغهنیشابورخراسان رضوی

-غالمحسن1050525401افسانه معربنیشابورخراسان رضوی

-میراب643مریم رحمانیبجنوردخراسان شمالی

-عیسی312محسن فرهادیاهوازخوزستان

-عبدالسید9حسین ویسی پوراهوازخوزستان

-قنبر846شهریار وحیدزادهاهوازخوزستان

-نبی اله8995محمود کیهانی فراهوازخوزستان

-مصطفی11227ژاله فایضی زادهاهوازخوزستان

-غالمعلی8638الهام بنی طرف زادهاهوازخوزستان

قبولباقر2341حدیث پویان مهر اهوازخوزستان

-محمدرضا259زهرا قیم اهوازخوزستان



-عیدی محمد296یسنا کریم زاده اهوازخوزستان

-سید محمود2616زینب محمدپوراهوازخوزستان

-سلطان1538صالح آلبوشهبازیآبادانخوزستان

قبولاسفندیار881عبدالحسین نظاراتآبادانخوزستان

-علی105صادق رئیسی فرآغاجاریخوزستان

-رمضانعلی1974محمدجواد سلطانی فردبندرامام خمینیخوزستان

-محمدحسین46افسانه آخورزادهدزفولخوزستان

-سیدعلی865عصمت بیگم حجازیدزفولخوزستان

-عبدالحمید276سعادت خدابخش نژاددزفولخوزستان

-ماشاءاله1063افسانه مورثدزفولخوزستان

-سیدمحمدعلی648سیدمحسن موسوی قلندریدزفولخوزستان

قبولامیر0993-محمدصادق ترابی زادهدزفولخوزستان

قبولرحیم64553عبدالحمید جوهریان زادهدزفولخوزستان

-عوض755ابراهیم حبیبی کوتیانیدزفولخوزستان

-سیدحسین386سیدمحمدرضا سید قلندردزفولخوزستان

-محمدعلی3463حسین صافدلدزفولخوزستان

-محمدحسین6762-مهدی ملهمیدزفولخوزستان

-نصیر1293-ایمان قشقاییامیدیهخوزستان 



قبولشکرعلی781حسن نسیمیامیدیهخوزستان 

قبولناصر8235هومن نجاتی فراندیمشکخوزستان 

قبولمحمدحسین1089محمد حسینی بروجنیباغملکخوزستان 

قبولمهراب1137محمد شاکری بهبهانخوزستان 

قبولاهلل قلی553علی هرچگانی خرمشهرخوزستان 

-جابر14597احمد سیاحیسوسنگردخوزستان 

-کاظم52مهدی ساکی سوسنگردخوزستان 

-حسن27536عبدالرحیم جوالئیشوشترخوزستان 

-جوهر 16اعظم غالمزادهشوشترخوزستان 

-یداله5308اعظم حکمت زادهشوشترخوزستان 

-شکرخدا1076هاجر اکبرنژادگتوندخوزستان 

-علی ضامن7813اسداله صالحیگتوندخوزستان 

-حسین648نجمه عسگریگتوندخوزستان 

قبولبهراماصغر مؤمن نژادگتوندخوزستان 

-مرادعلی136علی کالنتریخرم درهزنجان

-مجتبی55512فرهاد تقیلوزنجانزنجان

قبولیوسف2066عباس اکبریزنجانزنجان

-منصور480الهام ساختمانیانزنجانزنجان



-عیسی2476 حسین ایمانیابهرزنجان 

قبولحسین547 وحید پور عباسیانابهرزنجان 

-محمد علی293جبار نوریابهرزنجان 

قبولفریدون30906آفرین خاتمیسمنانسمنان

-فتح اله3035شهال عموزادهسمنانسمنان

-امیر محمداقبال علی محمدیشاهرودسمنان

قبولحسین27سعیده کاشی بسطامشاهرودسمنان

قبولابوالقاسم21علی ولی زادهشاهرودسمنان

قبولولی اله832  علیرضا قندالیگرمسارسمنان

-محمد0144-مصطفی خاوریگرمسارسمنان

-مصطفی0912-مریم موالئیگرمسارسمنان

-آقابرار3658ساره خاتون اسفنجانیگرمسارسمنان

قبول-280محمدرضا قرطاسیسوئدسوئد

قبول--سعیده صالحی نیاسوئدسوئد

-محمد تقی689علی حکم آبادی کنارکسیستان و بلوچستان

قبولخداداد410محمد اردونیزاهدانسیستان وبلوچستان

-حبیب اله405آزاده قلیش لیزاهدانسیستان وبلوچستان

-نیک محمد2400مریم کشتگرزاهدانسیستان وبلوچستان



قبولذوالفقار2016مهدی نام آورزاهدانسیستان وبلوچستان

-محمدرضا68راضیه مجرد کنارکسیستان وبلوچستان

-محمدتقی689الهه ادیبکنارکسیستان وبلوچستان

قبولصادق6686-زکیه زارع زاده خرم بید فارس

قبولسهراب9367-صفورا فرشاد خرم بید فارس

-فالمرز483مجیدرضا انصاریشیرازفارس

-حسین15086غالمحسین اکبریشیرازفارس

-علی شیر2280970651حسین بهروزبکتیشیرازفارس

-حسین622محمد رضا تقی نژادشیرازفارس

قبولصمد1050محسن ده بزرگیشیرازفارس

قبولغالم عباس2560000075امیرحسین دهقانیشیرازفارس

قبولغضنفر2281342549غالمرضا رضاییشیرازفارس

قبولسیدرضا191سید محمد روغنی جهرمیشیرازفارس

قبولصمد2927محمد سامانیانشیرازفارس

قبولسیداصغر263سید عزیز شریفی سعدیشیرازفارس

قبولولی130مجتبی ظهرابیشیرازفارس

-علیرضا907محمد رضا غیور فردشیرازفارس

-سلیمان457محمد فتحی جالل آبادشیرازفارس



قبولمنوچهر9762سعید کریمیشیرازفارس

-علی283حسن گل خورشیدیشیرازفارس

-محمد حسن34حبیب اله نصیریشیرازفارس

-هدایت45عباس هوشمند قصردشتیشیرازفارس

قبولعلی اصغر311حسینعلی کیخاشیرازفارس

قبولالیاس2پروانه اسدی قجر لوشیرازفارس

-محمد تقی10609فرشته بحرانیشیرازفارس

-علی7661مستانه جلیلیانشیرازفارس

-علی اکبر645مرجان حافظ خوانشیرازفارس

قبولجعفر6132فهیمه خاکسار خیابانیشیرازفارس

-علی1280مریم رحمان پورشیرازفارس

-بمان علی330راضیه رنجبرشیرازفارس

-خسرو13075فهیمه زهرایی پورشیرازفارس

قبولمحمد رضا899صدیقه سلطانیشیرازفارس

قبولجامیر5986زهرا غیاثیشیرازفارس

-هدایت اله72عاطفه فتحی کو هنجانیشیرازفارس

-جالل278فاطمه قهرمانیشیرازفارس

-منصور224نجمه کشاورزشیرازفارس



-سیف اهلل1471زهره کنگاوری آرایشیرازفارس

-علی462مهرنوش مرادیشیرازفارس

-حمید88رزیتا مصباحیان خالصیشیرازفارس

-میرزااحمد19079سعیده مظفریشیرازفارس

-خلیل1151اعظم منصوریشیرازفارس

قبولمحمدرضا1072مریم نصیرزادهشیرازفارس

قبولسید ابراهیم110161سیده فاطمه هاشمیشیرازفارس

قبولعلی اکبر3486محمدعلی بنده خدافسافارس

-قدرت اله2هوشنگ سلیمان نیا فسافارس

قبولغالمعباس128سیاوش نصیرزاده فسافارس

قبولحبیب  121زهرا ابوالقاسمیفسافارس

-...اسدا74نرجس خاتون ترابیفسافارس

-عبدالرسول2360509251زینب جعفری زادهکازرونفارس

-علیمراد620احسان خواجهکازرونفارس

-عبدالعظیم2360038931علیرضا دهقانکازرونفارس

-محمدکاظم2360218166زهرا عباسیکازرونفارس

-اله مراد1007فاطمه یزدانپناهکازرونفارس

-سعید2360555030رضا صفریکازرونفارس



-رضا5محمدصادق زارعیالرستانفارس

-سردار875سجاد میرزاییممسنیفارس

-اله کرم1625اسحاق سعادتمندممسنیفارس

قبولمحمد1866-احمدرضا حسن شاهیارسنجانفارس 

-محمدعلی76رامش رحمانپوراوزفارس 

قبولعطاقلی920فاطمه حیدریآبادهفارس 

-محمد1154نگین سلیمیآبادهفارس 

قبولمرتضی8194مهزاد شریفآبادهفارس 

-عباس166لیال صفاریآبادهفارس 

قبولعلی644مهدی فالحی جواد آبادیآبادهفارس 

قبولجلیل 2972عزت اله واحدی پورآبادهفارس 

-امامقلی 25نرگس استادی جهرم فارس 

-اصغر2530013861اکبرحیاتی جهرم فارس 

-عبدالحسین 2460008066حمیدرضاصادقی نیاجهرم فارس 

-رستم2874اعظم مهران فرسپیدانفارس 

قبولنوازاله1987فرشاد امیریسروستانفارس 

-عباس1055محمدجواد قدمیسروستانفارس 

-حمزه4046زینب استواری مقدمسروستانفارس 



-محمدحسین276سعیده علیرضائیسروستانفارس 

-عظیم1030الهام گلگونمرودشتفارس 

قبولعبدالحسین 8یوسف ده شیخیمهرفارس 

-هاشم202حمید رحمنیتاکستانقزوین

قبولکرم 807توران مالیی      قزوینقزوین

قبولاکبر993محمد تقی دخت سالم   قزوینقزوین

قبولشمس اله598 مهرعلی مالئی     قزوینقزوین

-همت علی 432346187 مرتضی قاسمی    قزوینقزوین

-عین اله 4310675484  سعید  خدادابیگی  قزوینقزوین

قبولمحمدعلی 1102مجید   حمیدی  قزوینقزوین

-عباس 1428  نرگس تاروردیلو    قزوینقزوین

-قنبر57 قاسم خالقیقزوینقزوین

-مهدی3242196813 علی میرزایی قزوینقزوین

-فتح اله5745-محمد متین پارساقزوینقزوین

-محمد2072046معصومه اسماعیل خانیقمقم

-محمود1926مریم آموزگارقمقم

-محمد0932253زهرا پورقاسمقمقم

-احمد9074زهرا ثاراللهیقمقم



-هادی1800سعیده حاج صفریقمقم

قبولمحمد2790094225حجت حکمتقمقم

قبولیداله2983فاطمه سعدیقمقم

-محمد اسماعیل689فتح اهلل سلیمقمقم

-فتح اهلل2226701طوبی سلیمقمقم

قبولاحمد1114سمیه عطائیقمقم

قبولسیدمصطفی70سیدعبدالمحمد علویقمقم

-کریم31عبدالرحیم قبادیقمقم

-علی اصغر0زهرا کمالیقمقم

-محمد2151655فاطمه لطفی جبلیقمقم

قبولعلی اکبر5246فاطمه نصرآبادیقمقم

-رضا0فاطمه یزدی زادگانقمقم

-سیدغالمعلی502سیده احیا سبحانیبیجارکردستان

-سیدقاسم666سیده هما موسویبیجارکردستان

-رضا214پیمان قمریبیجارکردستان

-رحمان 885امان اله یزدانیبیجارکردستان

قبولمحمد سعید3720325148حمدی احمدیسنندجکردستان

-بهاالدین6468889677مظفر بزرگ امیدسنندجکردستان



-حسن872355055طرالن تاتارخراسانیسنندجکردستان

-ابراهیم490شهرام حاصلیسنندجکردستان

قبول3720257967سوما حواری نسبسنندجکردستان

قبولکاکا علی3379868515محمد خاک پز سنندجکردستان

-عبداله212اقبال قانعیکامیارانکردستان

-احمد14مسلم محمدیانکامیارانکردستان

-یداله717فردین منبریکامیارانکردستان

قبولغفور549شاهو برقیمریوانکردستان

قبولمحمد198حسین نوری زرندکرمان

قبولسیداسداهلل127سیدرضا رضوی نسبسیرجانکرمان

-موسی22فاطمه ساردویی نسبسیرجانکرمان

-محمد126فرزانه شهسواری پورسیرجانکرمان

-علی حسین11233حمیدرضا صفری سیرجانکرمان

-حسین 952روح اله طهماسبیشهربابککرمان

قبولحسین 146عباس دهقانیشهربابککرمان

-اکبر1490حدیث دروری پورکرمانکرمان

-عبد الصا حب228خدیجه عرجکرمانکرمان

قبوللطیف8علی اشرف حسینیاسالم آباد غربکرمانشاه



قبولابراهیم9297-فرزاد یارمرادیسرپلذهابکرمانشاه

-علی0452-مریم زارعیصحنهکرمانشاه

قبولمسیح اله1952-نرگس احمدیصحنهکرمانشاه

-سید بهاءالدین202سیدحسین میرمعینیکنگاورکرمانشاه

-جواد5207-محمدامین پورامینهرسینکرمانشاه

-نوذر7656نوشین نادریهرسینکرمانشاه

-شاهمراد1661مریم شفائیانهرسینکرمانشاه

قبولنعمت اله 3037طاهره         پیرهوشیاران کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحمید 2149سمیه            جمشیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-علیداد 301اله بخش         جلیلیان     کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 6290سهراب         خاصه     کرمانشاه کرمانشاه 

-کریمخان 16731رسول           دهقانی   کرمانشاه کرمانشاه 

-یحیی 562عباس          رستمی   کرمانشاه کرمانشاه 

-سلیمان 82علیرضا        زبرجدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-اکبر 18525جعفر          زارعی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنمامعلی 9ایرج          سورنی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولجلیل 12612فرزانه     سیاهکمری  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 241محمد علی   کاشانی زاده کرمانشاه کرمانشاه 



-امید علی  463ناهید   لطفی شادمانی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحسین رضا 3241012905سحر      محمودی  کرمانشاه کرمانشاه 

-امامقلی 545فرامرز     محمدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-اصغر 37261کریم         منیفی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 511اصغر    نظری  کرمانشاه کرمانشاه 

-نقی 3242190920زهرا      نقشی  کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد باقر 3242421892محمد میالد         همتی  کرمانشاه کرمانشاه 

-حسین علی577معصومه فضلیگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

-سیدمهدی1723سیدحسن حسینی تیل آبادآزادشهرگلستان

قبولمهدیقلی-همایون ناطقیرامیانگلستان

قبولغالمحسین38احمدرضا کریمیگرگان گلستان

-محمد1506محمود رضا                پژمآستاراگیالن

قبولیداله2730053311صاحبه اسماعیل پور حسن کیادهآستانه اشرفیهگیالن

قبولیوسف7690موسی حسن پور گیلدهآستانه اشرفیهگیالن

قبولهوشنگ24فاطمه شعبانیآستانه اشرفیهگیالن

-عزت اله1220فرشته شکوریتالشگیالن

-ناصر238عباس نصیریتالشگیالن

-حسن  569غالمرضا حسن نژادرشتگیالن



-تقی7378مهرزاد پورصفریرشت گیالن

-حسین128عباس افقرشت گیالن

قبولعلیرضا5700103060مهسا                          بیگی طالشرضوانشهرگیالن

-اذن اله3سیف اله                       کمالی      رضوانشهرگیالن

-سهراب2170پریسا                   نگهبان چرودهرضوانشهرگیالن

-همتعلی4460اشرف رحمتیسیاهکلگیالن

-رجبعلی1851محبوبه اکبریصومعه سراگیالن

قبولمهران21آناهید پوریاریصومعه سراگیالن

-نوروزعلی10شهرام جمالصومعه سراگیالن

-غفار399حدیثه حسن زاده صومعه سراگیالن

-خلیل3328-فاطمه رحمتی صومعه سراگیالن

-مهدی1181-سبا رهنماصومعه سراگیالن

-علی5افسانه زادآقاجانیصومعه سراگیالن

-محمد6487-معین کریمیصومعه سراگیالن

-رحیم99سجاد نبی پورصومعه سراگیالن

-رمضان11رویا زیرانیفومنگیالن

قبولکاظم33نسرین صابرالهیجانگیالن 

-جعفر14956 فروزان صیقلی الهیجانگیالن 



-مرادرقیه منتظری ارسکیالهیجانگیالن 

-سید عطو ف1987سیده رحیمه موسوی اصلالهیجانگیالن 

قبولهوشنگ28مریم اسدیالهیجانگیالن 

-غال معلی10مرتضی آصفی جمالهیجانگیالن 

-ابو القاسم709رضا باللی نژادالهیجانگیالن 

قبولفرج اله3333ریحانه حایریالهیجانگیالن 

-عیسی1543عارف حقیقیالهیجانگیالن 

-محسن70056مهدیه شوشتریالهیجانگیالن 

-مرتضی اسماعیل شوارعی الهیجانگیالن 

-رمضان سجاد دلیری نژاد الهیجانگیالن 

قبولقربان  660سجاد راستگو الهیجانگیالن 

-جمشید 9771-معراج رمضانی الهیجانگیالن 

قبولربیع2127آیت رنجبرازنالرستان

-حسین9ابوالقاسم گالبیازنالرستان

-مجتبی818پریسا ایرانشاهیازنالرستان

قبولمحمد692مجتبی جوانمردالشترلرستان

قبولشاحسین8705-محسن صحرایی بیرانوندخرم آبادلرستان

-حسن1437مژگان امراییکوهدشت لرستان



-حسین10904هما مهدی پورنورآبادلرستان

-کرم رضا4120688186فاطمه دیناروندبروجردلرستان 

-رحم خدا154آمنه دارابیانبروجردلرستان 

-آیت اله1904فاطمه شهبازنژادبروجردلرستان 

قبولمرتضی4120060578مرجان کردیبروجردلرستان 

قبولحسین511مصطفی پیرهادیبروجردلرستان 

قبولعلی مراد512مرتضی خدامیانبروجردلرستان 

-اسمعیل2210022551سیده مریم رضوانی تنکابنمازندران

-لطف اله26مائده طاهرکیتنکابنمازندران

-حسن4سینا علی دوستتنکابنمازندران

-قدیر2ضرغام منصورکیائیتنکابنمازندران

-خسرو15عفیفه نصیر شعیبیتنکابنمازندران

قبولمحمد3623-دانیال فالحساریمازندران

-عیسی3721-کوثر ارادتمندساریمازندران

-کیامرز2150255162محمد             اسدیقائم شهرمازندران

-علی98محمد        تقی زادهقائم شهرمازندران

-حمیدرضا2150612471امیرحسین   غالم زادهقائم شهرمازندران

قبولعلی370405072فاطمه          شاکریقائم شهرمازندران



-پنجعلی2150028573فاطمه          طبریانقائم شهرمازندران

-محمد186شکوفه    انصاری بابل مازندران 

-میرزاعلی759مهوش امیریچالوسمازندران 

قبولعبداله9096محدثه سرورچالوسمازندران 

قبولیعقوب5895محسن اسحق نیموریچالوسمازندران 

-علی115ستار بلبلیاراکمرکزی

قبولاحمد30مریم ربیعیاراکمرکزی

-مرتضی0520042492فاطمه خراجیاراکمرکزی

-عباس3879-الهه آقا نوریآشتیانمرکزی

-علی5362مریم ارس آشتیانیآشتیانمرکزی

قبولمنوچهر 8زهره اشرفیدلیجانمرکزی 

قبولحسینعلی20842حمیده محمدیمحالتمرکزی 

-هاشم2940هدی براتیمحالتمرکزی 

-احمد59مریم حیدریبستکهرمزگان

قبولعبداله 555حسن بابایی پاساریبندرعباسهرمزگان

قبولخلیل1407وحید آشفتهبندرعباسهرمزگان

-محمدعلی12258فرهاد انجامبندرعباسهرمزگان

-یونس333عاطفه لطیفیاسدآبادهمدان



-مجتبی6224-محسن حیدریاسدآبادهمدان

-منصور451فاطمه سلطانی شکری پوربهارهمدان

قبولامیر3861081423سهیال طاهریبهارهمدان

قبولابراهیم149حسین گنج تابشبهارهمدان

قبول97051357مریم فضلعلیتویسرکانهمدان

-39701457081372میثم خادمیتویسرکانهمدان

-21360احمد محمدیتویسرکانهمدان

-منصور160فریبرز  امجدیانکبودراهنگهمدان

-پرویز3-004724-402مهدی  میرزائی کبودراهنگهمدان

قبولمحمد1283میترا زندمشایخیمالیرهمدان

قبولمحمد385کاوه چمنیهمدانهمدان

-علی میرزا497مهرداد خدائیهمدانهمدان

-هاشم498علی شکوری منفردهمدانهمدان

-نادعلی387لیال صاحبیهمدانهمدان

قبولابوالقاسم1123زهره صدرهمدانهمدان

-عزیزعلی2221مژده وصالی حلیمهمدانهمدان

-علی اصغر2714الهام دهقانیاردکانیزد

-محمود618مهدیه چاکری یزدییزدیزد



-سید محمد8335بی بی فاطمه دهقانی یزدیزد

-رضا 0807-سپیده سپندارییزدیزد

-زمان12460ابوالفضل یعقوبیمیبدیزد 


