
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

-...عزیزا1140والح فتاحیپارس آباداردبیل

-زبور1351همتعلی مرسلینمیناردبیل

-رضا4857-زهرا اسحاقیاصفهاناصفهان

-علی7181فروغ شکرانی فرداصفهاناصفهان

-سیدحسین9342فائزه سادات فاطمیاصفهاناصفهان

قبولمحمود365صفورا نقشینهاصفهاناصفهان

-محمدعلی18713حمید باباییاصفهاناصفهان

-عباس3حجت اله صادقیاناصفهاناصفهان

-محسن-مسعود ضرابیاصفهاناصفهان

-احمدرضا-عیسی قجاونداصفهاناصفهان

قبولنعمت اله1782محسن قنبریاصفهاناصفهان

-وحید6254-سینا گلبناصفهاناصفهان

قبولقربان124عادل مجدیاصفهاناصفهان

-رحمت اله1844-محسن مقصودیاصفهاناصفهان

-یوسف2735امیرحسین مهرابیاصفهاناصفهان
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-سید کمال22149سیدرضا میریاناصفهاناصفهان

-بخش علی1100153683سعید دوستیخمینی شهراصفهان

-علی1034محمود عسکریخمینی شهراصفهان

-فخرالدین148مسعود لقمانیخمینی شهراصفهان

-رمضانعلی1308زهرا سیاهمردخمینی شهراصفهان

قبولمحمد15339افسانه شاهینخمینی شهراصفهان

-سعید98مهدی اسدیخوانساراصفهان

قبولعلیجان3محمد سبزیخوانساراصفهان

-یاسر1454منا شجیراتیشاهین شهراصفهان

-حسین729راضیه سقا خوانکاشاناصفهان

-حسن2360مهدی آبیاریلنجاناصفهان

-ناصر1831صفیه کاردانیلنجاناصفهان

قبول...نعمت ا619-بتول کریمیان کاکلیمبارکهاصفهان

-لطفعلی31701حسینعلی صالحینجف آباداصفهان

-محمد3136-سجاد کاویان پینجف آباداصفهان

-احمد378رضوان نمازی رادنجف آباداصفهان

-صفرعلی2محمود ایرانشاهیساوجبالغالبرز

-محمدعلی8158فرنوش تک فالحساوجبالغالبرز

قبولداود9870زهرا کاظمیساوجبالغالبرز



-امیر5855مهدیه کرملیساوجبالغالبرز

--5465-عبدالحمید حبیبی مهرکرجالبرز

-ناصر8751علی عباسیکرجالبرز

قبولمجید64237محمد تقی محمدیکرجالبرز

قبولرحیم6242-هادی آقاییکرجالبرز

- محمد15178صدیقه برجستهکرجالبرز

قبولافسر157مهدی  اکبرزادهنظرآبادالبرز

-عزیز36حسن  ساری دهینظرآبادالبرز

قبولموسی328جابر امیدیایالمایالم

-علیجان47علیرضا جهانگیریایالمایالم

-سیابخش987علیرضا حاتمیایالمایالم

-...فیض ا3849-امید عبدالهیایالمایالم

-هاشم8715-احمد گل محمدیایالمایالم

-یوسف3993مهین حاجی محمد لوسلماسآذربایجان

-شمس الدین93فریبا یزدانیسلماسآذربایجان

قبولمحمد41043عباس عطاییسلماسآذربایجان

-محمد5479امیر بخشیتبریزآذربایجان شرقی

-اروج510علی عیوضیتبریزآذربایجان شرقی

قبولکاظم6446سلوا گیتی نوردتبریزآذربایجان شرقی



-قربان3اسرافیل میرزاییسرابآذربایجان شرقی

-...نصرت ا1اردشیر هدایتیسرابآذربایجان شرقی

-...یدا5علی اکبریلرشبسترآذربایجان شرقی

-اسماعیل46فرزانه جاللیشبسترآذربایجان شرقی

-اسمعیل1759اکبری... عبداملکانآذربایجان شرقی

قبولزیاد2361-منصور اکبرپورملکانآذربایجان شرقی

-بالل418جعفر ذوقیملکانآذربایجان شرقی

-غالمرضا411منصور محبیتکابآذربایجان غربی

-نوروز2446اسماعیل میکائیل زادهتکابآذربایجان غربی

قبولرحماناختصاصیابراهیم نظریتکابآذربایجان غربی

-...عبدا181رسول پژوهیدهشاهین دژآذربایجان غربی

-علی128فرشید محرمیماکوآذربایجان غربی

-محمد2870979398حسین صوفی امینیمهابادآذربایجان غربی

-احمد2872016457شه ونم عبداهللمهابادآذربایجان غربی

-سیدابراهیم2909652793میرمحمدجمال عبداللهیمهابادآذربایجان غربی

-ستار173علی اصغر احسن نژادمیاندوآبآذربایجان غربی

-مولود633رضا شیخهمیاندوآبآذربایجان غربی

-محسن958حبیب ابوالفتح یارنقدهآذربایجان غربی

-عبدالقادر7317حسین الیاسینقدهآذربایجان غربی



قبولکریم2216-رضا انصاریاننقدهآذربایجان غربی

قبولبایرام11961رسول علیزادهنقدهآذربایجان غربی

-جلیل568احمد احمدیاناورمیهآذربایجان غربی

-ذبیح اهلل834مرتضی دائمیاورمیهآذربایجان غربی

-خلیل959ندا شریفی  آذراورمیهآذربایجان غربی

-عباسعلی53545هدایت گلشنیاورمیهآذربایجان غربی

-محمد649علی آذرشباهرم تنگستانبوشهر

-یوسف1589-شایسته پورجمبرازجانبوشهر

-حسن677رضایی... عبدابرازجانبوشهر

-غریب3283حسین عباسیبندر دیربوشهر

-عبدالنبی95علی عطاربندر دیلمبوشهر

قبولخدا نظر280علیرضا صفرپورجمبوشهر

قبولعزیز5عباسی... عبداجمبوشهر

-حسن10قاسم درویشیکنگانبوشهر

-عبداهلل410327700زهرا بختیاریپیشواتهران

-فیروز27507حسین بیگیپیشواتهران

-سید سعید1856زهرا السادات حسینی نقویپیشواتهران

-هاشم1248ابراهیم افشاررباط کریمتهران

-اصیل-مجتبی صمیمیرباط کریمتهران



-اصیل-داریوش صمیمیرباط کریمتهران

قبولعیسی1465احمد رضا ترابی گودرزیشمیراناتتهران

قبولبهرام9عبدالکریم حکیمیشمیراناتتهران

قبولامیر قلی309علی اکبر امیر قلی پورشهریارتهران

-محرم9500مهدی بیک محمدیشهریارتهران

-قند علی2464داود خوشدلشهریارتهران

-قباد9216علی نادریشهریارتهران

-رسول7حمید هوشمندشهریارتهران

-محمد957نادر حاجی شیخمرکزیتهران

-نوروز علی2060مینا جمالیمرکزیتهران

قبولغالمرضا23312امیر ذاکریمرکزیتهران

قبول...صحبت ا4209ثریا گودرزیمرکزیتهران

-سهراب940عباس کوه واییمرکزیتهران

-مسلم7892فاطمه خوشدونیمرکزیتهران

-محمد رضا1785مهدی اصانلومرکزیتهران

-یار مراد632علی داودیاندیشهتهران

-اسماعیل3194پونه دیزجیانبهارستانتهران

قبولمحمد ناصر3534مهتاب طاهر آبادیبهارستانتهران

قبولغالمحسین195معصومه مرد علیزادهبهارستانتهران



-...نصرت ا216خادمی... حبیب ابهارستانتهران

-...فتح ا5759-سعید عزیزیبهارستانتهران

-بخشعلی3014علی سالمتیبهارستانتهران

قبول...عطاا35483آیدا اشرفیبهارستانتهران

-رحمت4294منیره دشتیشرق تهران 

قبولعیدی محمد7053زهره خلجیشرق تهران 

-علی7630فرانک صمیمیشرق تهران 

-حسین12آتوسا فروتنشرق تهران 

قبولنوروزعلی3239مینامختاریشرق تهران 

-حسین580سعیدباقرعبیریشرق تهران 

قبولاکبر11202محمدرضاعلیخانی شرق تهران 

-ابوالحسن1495فرزین مرادیان شرق تهران 

قبولاسماعیل1162حمزه ایرانشاهیشهر قدستهران

-جعفر4507محمد رضا خندابیشهر قدستهران

-البرز219بهرام امانی سیوکیبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولمحمد4640063636چکاوک بهزادی بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

-حیدرآقا24سعید مرادی بلداجیبروجنچهارمحال و بختیاری

-...قدرت ا1161-محمد بهرامیفارسانچهارمحال و بختیاری

-علیرضا4700-صادق مرادیفارسانچهارمحال و بختیاری



-ابراهیم4610015374عقیل موسوی قهفرخیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-خدابخش408علی   صادقی زادهشهرکردچهارمحال و بختیاری

-احمد3782-امید مقیمیبیرجندخراسان جنوبی

قبولمحمد5542-احمد اقبالیبیرجندخراسان جنوبی

-علی اصغر7علیرضا اکبری مطلققائنخراسان جنوبی

-محمد علی76احمد رزوینیقائنخراسان جنوبی

-حسن11343محمد مجید زادهتربت حیدریهخراسان رضوی

-محمد رضا33044صفیه ناظمیتربت حیدریهخراسان رضوی

-عبدالجبار32عبدالمجیل دلشادخوافخراسان رضوی

-غالمحسین6075-مریم امیریسبزوارخراسان رضوی

قبولعباس1041بهزاد آبساالنکاشمرخراسان رضوی

قبولرسول88638فاطمه احسان پورمشهدخراسان رضوی

قبولعلی1383وحید اسدیمشهدخراسان رضوی

-محمدابراهیم7289جلیل ایزدیمشهدخراسان رضوی

-حسین2163هادی بسکابادیمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر3152زهره بهشتی زادهمشهدخراسان رضوی

-سیدمهدی1-271034-092سیدحامد تفتیمشهدخراسان رضوی

-سیدحسین2-030954-092سیده فاطمه جوادی مقدممشهدخراسان رضوی

قبولسیدابوتراب5-198454-092سیدعلی چاوشیمشهدخراسان رضوی



قبولمحمد15253حسین خوشحالمشهدخراسان رضوی

قبولحسن21006مجید رجاییمشهدخراسان رضوی

-حسن8780زهرا رمگیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدحسن0-345092-092امین زنجانیمشهدخراسان رضوی

قبولیحیی12806الهام سائسیمشهدخراسان رضوی

قبولگل محمد1011رضا سلیمانیمشهدخراسان رضوی

قبولموسی5-224857-092محمد شرف الدین شیرازیمشهدخراسان رضوی

قبولجواد4188منصوره صفارتجانکیمشهدخراسان رضوی

-عباس1350مهدی غربالیمشهدخراسان رضوی

-محمدقلی2علی کلیدریمشهدخراسان رضوی

قبولهاشم1910اعظم مهربانمشهدخراسان رضوی

-سیدحسین1628بی بی نجمه میرحسینیمشهدخراسان رضوی

-حسن37معصومه ناجی حبیب زادهمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدحسین8-055459-064آرمین نورائیمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی183مریضه نوریانمشهدخراسان رضوی

-عسکری5252شیما هاشم نیامشهدخراسان رضوی

قبولحسین12فاطمه همتی جوانمردمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا5-312243-092زهرا هوشیار حاجیان یزدیمشهدخراسان رضوی

-محمدابراهیم983فاطمه یزدان دوستمشهدخراسان رضوی



قبولمرتضی5532-رضا رضوانینیشابورخراسان رضوی

-محمد1650ناصر محمدیبجنوردخراسان شمالی

-بابامحمد234احمد نودهیبجنوردخراسان شمالی

-خسرو11309علی فرهادی کیااندیشمکخوزستان

-علی داد1006محمدرحیم زکی مالییاهوازخوزستان

-شنبه27252ساسان لطفی زادهاهوازخوزستان

-...نعمت ا146علیرضا شادماناهوازخوزستان

-بهنام848-پوریا مومنیایذهخوزستان

-علی باز51صادق بهزادی شیخآبادانخوزستان

-بهمن26محبوبه نیکزادآبادانخوزستان

-علی105صادق  رئیسی فرآغاجاریخوزستان

-فرضعلی77علی ابراهیمیباغملکخوزستان

-محمد حسین1089محمد حسینی بروجنیباغملکخوزستان

-مهراب1137..محمد شاکری امیراموبهبهانخوزستان

-داراب8869-میترا رشیدی نیادزفولخوزستان

قبولمحمد1303زینب علیدادیدزفولخوزستان

-...ماشاا1063افسانه مورتدزفولخوزستان

قبولنورعلی1154بیداروند... نبی ادزفولخوزستان

-عبدالوحید7348-سیدرضا پور موسویدزفولخوزستان



-رحیم64553عبدالحمید جوهریان زادهدزفولخوزستان

-عوض755ابراهیم حبیبیدزفولخوزستان

-عبدالعظیم9553پیمان خدایی نجاردزفولخوزستان

-محسن3207احسان گلستانباغدزفولخوزستان

-سیدمحمد علی648سید محسن موسویدزفولخوزستان

-محمود6جاسم دیناروندشوشخوزستان

-محمد علی3583هما تقی پور بیرگانیشوشترخوزستان

قبولعلی اکبر1604الهام عیدی پور شوشتریشوشترخوزستان

قبولکاظم5صالح دیلمیشوشترخوزستان

-غالمحسین1478کریم شکیبیگیالنرشت

-یداله4360203934روح اله حیدریخدابندهزنجان

قبولروح اله4360478046حامد خلیلیخدابندهزنجان

قبول...یدا87مهرداد الهیاریابهرزنجان

-رضا14515محمد رضا عطوفیابهرزنجان

قبولیحیی8823-علیرضا عزیزیانزنجانزنجان

-محمد شفیع6315ناصر مردایزنجانزنجان

قبولابوالفضل4549-مسعود میرزاییزنجانزنجان

-حسن1735ایران پهلوانسمنانسمنان

-عباسعلی1985جمیله همتیسمنانسمنان



قبول...حجت ا6771فهیمه همتیسمنانسمنان

قبولمحمود1189عاطفه جاجرمیشاهرودسمنان

قبول...نصرت ا6610-حبیب عرب احمدیشاهرودسمنان

-امیر محمد-اقبال علی محمدیشاهرودسمنان

قبولابوالقاسم21علی ولی زادهشاهرودسمنان

-محمد مهدی2991-زینب مزجیشاهرودسمنان

قبولمصطفی431زهرا نیتیگرمسارسمنان

قبولخداداد410محمد اردونیزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولعبداللطیف118بهروز بردبارزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولذوالفقار2016مهدی نام آورزاهدانسیستان وبلوچستان

-احمد3660273171سارا میش کارزاهدانسیستان وبلوچستان

-جواد922346933وجیهه علی میرزاییزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولعباس66محمد باقر رحیمیدارابفارس

-...نوازا1987فرشاد امیریسروستانفارس

-محمد رضا73شادمانی... روح افسافارس

-...اسدا74نرجس خاتون ترابیفسافارس

قبولمحمد صادق8866-زهرا مریدیفسافارس

قبولمحسن2360117718محمد رضا خداپرستکازرونفارس

-محمدتوفیق4998محمدشریف خضریکازرونفارس



-محمد علی2280930919الهه روامرودشتفارس

-اسداله148الهام صفائی مرودشتفارس

قبولخدا یار3321پیمان رحمان نژادمرودشتفارس

-رضا11317سروش معصومیمرودشتفارس

-اسداله11غفارخالقینی ریزفارس

-کریم657لیال راستگونی ریزفارس

-علی2350مریم شجاعیاننی ریزفارس

-سید عبدالعلی930سید فخر الدین موسوینی ریزفارس

-سید اصغر1447سید حسن هاشمینی ریزفارس

-ابراهیم94رضا نیکوییاقلیدفارس

قبولمحمد507محمود شهابیاوزفارس

قبولعطا قلی920فاطمه حیدریآبادهفارس

-عبدالحسین8066-حمید رضال صادقی نیاجهرمفارس

-غالمعلی170مخمد رضا فرهنگ دوستجهرمفارس

-احمد2219فاطمه رحمتیجهرمفارس

-محمد حسین2510زهرا محبی جهرمیجهرمفارس

-مصطفی40مجتبی جهانگیرجهرمفارس

-منصور1941محمد حسن برخانجهرمفارس

-محمد علی4127ناصر طیبیخرم بیدفارس



-حسین5یوسف خادمیخنجفارس

-عبدالکریم5477محمد صادق مقدسیخنجفارس

-...عزت ا5572نوازنده...حبیب اخنجفارس

-علی126کیهان بویر احمدشیرازفارس

قبولمحسن5207محمد باقر حق جوشیرازفارس

-...امان ا9768ارژنگ خانلریشیرازفارس

-فالمرز596ایرج رستگارشیرازفارس

-...لطف ا27فرهاد ریاستیشیرازفارس

-پنجعلی522اسماعیل سربازشیرازفارس

-...شکرا334مسعود ضابطیشیرازفارس

-علیرضا907محمد رضا غیور فردشیرازفارس

-الخاص357رحیم مرادیشیرازفارس

-اسماعیل23نهاوند بورکی.. حجت اشیرازفارس

-علی7423محمد حسین ولیئیشیرازفارس

-سیدعباس3037زهرا حسینیشیرازفارس

-عبدالرسول10580زهره حنانشیرازفارس

-ایرون167بهاره خان احمدیشیرازفارس

قبول...ذبیح ا2548سارا رزمجوییشیرازفارس

-منصور2362طاهره رضاییشیرازفارس



قبولمهدی554بهاره سرپوششیرازفارس

-محمد ابراهیم12841نسرین سمیعی الریشیرازفارس

-مقیم1702فاطمه نوروزیشیرازفارس

-اصغر9353-نرگس دانشورگراشفارس

-محمود10630لیال درویشیگراشفارس

-حسن7504-کیوان اسدی پورفربوئین زهراقزوین

-محمد تقی10مرتضی احمدیبوئین زهراقزوین

-عیوض85سمیه نوروزیانتاکستانقزوین

-هاشم202حمید رحمنیتاکستانقزوین

-حسن214حمیده حسن نژاد سالکقزوینقزوین

-جبار4310430236مرضیه حیدریقزوینقزوین

-محمود1468وحید رحمانیقزوینقزوین

قبولعلی یار8561   فاطمه شعبانیقزوینقزوین

-سید علی اصغر75667علوی.. سید روح اقزوینقزوین

-علی اکبر4310507905فاطمه فرهیخته رادقزوینقزوین

-فریدون397سیدفرزاد قمری یاوریقزوینقزوین

-حسن76955زهرا کاظمی آزادقزوینقزوین

-نظامعلی957ندا میرزاییقزوینقزوین

-سید هاشم10974سیده آرزو نیک پیقزوینقزوین



-قربان2163حسین کلیائیقزوینقزوین

-مسلم166مریم  کیانیقزوینقزوین

-ابوالفضل0372025676زهرا آرانیقمقم

-محمود18ایرج باوفاقمقم

قبولسید حسن957997سید محسن حسینیقمقم

-میرزا حسین54مرتضی هاشمی شکونقمقم

-محمد باقر643مختار بستانیسنندجکردستان

-احمد3731186111علی گلیسنندجکردستان

-...حبیب ا136سلمان صادقیقروهکردستان

قبولاسماعیل7صالح الدین منصوریقروهکردستان

-توفیق466وریا اسدیکامیارانکردستان

-...عبدا212اقبال قانعیکامیارانکردستان

-سوار1009نیر فرجیبیجارکردستان

-...حبیب ا348خالد عزتیدهگالنکردستان

-یوسف9خالد منصوریدهگالنکردستان

قبولمجید-شکوفه عزیزیسقزکردستان

قبولجعفر6267شیوا محمدیمریوانکردستان

-بها الدین1602فراست سجادیمریوانکردستان

-محمد728عثمان خدامرادیمریوانکردستان



-...ماشاا1554زهرا حبیب زادهزرندکرمان

قبولعباس377مهدیه تاج آبادیسیرجانکرمان

-...اسدا796خدیجه خواجویی رادسیرجانکرمان

-...عبدا1علیرضا شهباسیرجانکرمان

-محمد211غالمرضا نوری نسبسیرجانکرمان

-اصغر1565رضا مکی آبادیسیرجانکرمان

قبولحبیب اهلل3554کوکب فروزندهکرمانکرمان

قبولمحمد1117عباس نورا لدینیکرمانکرمان

قبولمحمدمهدی233مرتضی واعضی نیاکرمانکرمان

قبولمحمد9182-ابوحامد حسن شاهیرفسنجانکرمان

قبولاصغر3423-حمید خدا بخشیرفسنجانکرمان

-حسین7868-محمد کاظمی نژادرفسنجانکرمان

-حسین204فهیمه اسدی کرمشهر بابککرمان

-حسین952طهماسبی... روح اشهر بابککرمان

-علی اصغر1254یونس مرادیسرپلذهابکرمانشاه

-علی452-مریم زارعیصحنهکرمانشاه

-نور مراد174مهرداد عزیزیصحنهکرمانشاه

-محمد 1613شراره          رشیدی   کرمانشاه کرمانشاه 

-مراد 3194اعظم       کنجوریان کرمانشاه کرمانشاه 



-نصراله 209 هنگامه     کرمی میرعزیزی کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد علی  38006پریسا      مهرپناه کرمانشاه کرمانشاه 

-مجید 9کنعان         اسفندیاری  کرمانشاه کرمانشاه 

-علی بابا 481صمد اله    تیموری  کرمانشاه کرمانشاه 

-علی  621رضا         حقیقی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی کرم 36813سید محمد     ساداتی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمرتضی 2528مجتبی      صفاری  کرمبستی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولتقی 422مهدی      عظیم زاده کرمانشاه کرمانشاه 

-علیمراد 9524ایرج     عباسی کرمانشاه کرمانشاه 

-یداله 7814نصراله     فرخی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 241محمد علی     کاشانی زاده کرمانشاه کرمانشاه 

-علی  23حشمت اله     کرمی  کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 3240029855صمد     کرمی  کرمانشاه کرمانشاه 

-سید امین ملی سید مهدی     میر معینی  کرمانشاه کرمانشاه 

-مراد علی 12123اردالن    نوروزی   کرمانشاه کرمانشاه 

-علی عسگر15سمیه رحمان آبادیکنگاورکرمانشاه

-امیدعلی1055محسن طاهرآبادیکنگاورکرمانشاه

-سید بها الدین202سیدحسین میرمعینیکنگاورکرمانشاه

-علی3300226619شیمانجفیکنگاورکرمانشاه



-حسن3481-فاطمه رجبی نسبرامیانگلستان

-یحیی1446نیوشا نیک پوررامیانگلستان

-مهدی2040-مهرنوش فرهمند نیاگرگانگلستان

-ابراهیم364علی سهیلیگنبدکاووسگلستان

-فرمان10رسول بنی خادمیآستاراگیالن

-یونس792فریدون سخی کارآستاراگیالن

قبول...عبدا129شاهین کابینیآستاراگیالن

قبولهوشنگ28مریم اسدیالهیجانگیالن

-غالمعلی10مرتضی آصفی جمالهیجانگیالن

-فرج اله3333ریحانه حایریالهیجانگیالن

-محمد2710047632رضوانه رنجبرالهیجانگیالن

-علیرضا2710087308میترارستمیالهیجانگیالن

-سید هادی-مهدی موسوی مهرالهیجانگیالن

-نادر9مهدی  مشعوفالهیجانگیالن

قبول..یدا3311-صاحبه اسماعیل پورحسن کیادهآستانه اشرفیهگیالن

قبولاحمد3651-سارا اسماعیل زادهآستانه اشرفیهگیالن

-فرامرز201بهناز باربد حسن کیادهآستانه اشرفیهگیالن

قبولحسن3131-محدثه بزرگ نیا آستانهآستانه اشرفیهگیالن

قبولحسین3080طاهره رجبی کنف گورابیآستانه اشرفیهگیالن



-هوشنگ24فاطمه شعبانیآستانه اشرفیهگیالن

قبولجعفر4069-لیال جلیلیصومعه سراگیالن

قبولناصر8527-شادی رئوفصومعه سراگیالن

-کریم1020فریده صفریصومعه سراگیالن

-محمد692مجتبی جوانمردالشترلرستان

-اعظم خان110اردشیر عزیزیالشترلرستان

-عزت اله6معصومه مرادزاده روزبهانیبروجردلرستان

-حسین4510096976محمدرضا احمدیبروجردلرستان

-اسداهلل51337حسین چوپانیبروجردلرستان

-علی مراد512مرتضی خدامیانبروجردلرستان

-مرادعلی4رضا شجاعی رئیسیبروجردلرستان

-مراد305نصیر عباسی مقدمخرم آبادلرستان

قبولسیاوش3272-شیدا رحمتیخرم آبادلرستان

-مجید رضا6035-دانیال پاپیدورودلرستان

-ابراهیم809اسماعیل لکدورودلرستان

-علی اصغر714بهروز توحیدیاندورودلرستان

-قنبر5965-نسیم ضرونیکوهدشتلرستان

-یحیی2578فاطمه  کارندهچالوسمازنداران

قبولچراغعلی1046محسن باستیچالوسمازنداران



قبولابوالقاسم3مسعود کیاکجوریچالوسمازنداران

-پرویز1    کامبیز باقریتنکابنمازندران

-طاهر143قربانعلی علی نژادتنکابنمازندران

-بهرام علی33صالح عیالوارتنکابنمازندران

-محسن17منیره مشهدیتنکابنمازندران

-حسن302مهدی محمدزادهتنکابنمازندران

-محمود29057ندا داداشیساری مازندران

قبولعباسعلی131علی دادگرساری مازندران

قبولابراهیم3095فرزانه ظاهریساری مازندران

قبولغالمحسن269احمدرضا کالنتریساری مازندران

قبولمحمددانیال فالحساری مازندران

قبولشعبانعلی33غالمرضا مفیدیساری مازندران

-عبداهلل1964حکیمه محمودیساری مازندران

-حشمت461فریبرز حاجیانساری مازندران

-منوچهر8زهره اشرفیدلیجانمرکزی

-عباس538زهرا شکریزدلیجانمرکزی

-محمد طاهر30سمیه پوریوسفبستکهرمزگان

-محمد علی12258فرهاد انجامبندر عباسهرمزگان

-...عبدا555حسن باباییبندر عباسهرمزگان



-مختار86علیرضا پور شهسواریبندر عباسهرمزگان

-محمد1290جعفر ذاکریبندر عباسهرمزگان

قبول...سیف ا3مصطفی سفیذ آبیبندر عباسهرمزگان

-...عطاا1260فاطمه شمساییبندر عباسهرمزگان

قبولیونس333عاطفه لطیفیاسدابادهمدان

-مجتبی6224-محسن حیدریاسدابادهمدان

قبولجعفر851گودرز سلیمانیاسدابادهمدان

-محمد حسین1314محمد رضا کرمعلیاسدابادهمدان

-حسین2922محمد زمانیکبودرآهنگهمدان

-پرویز7243-مهدی میرازیکبودرآهنگهمدان

قبولعلی حسین19وحید حسین خانیمالیرهمدان

-مجید4375جواد عباسیمالیرهمدان

قبولعباس9103محمد فراهانیمالیرهمدان

قبولقربان1122معصومه زهره وندیمالیرهمدان

-محسن9394 احمد طاهریهمدانهمدان

-اسماعیل-فرزانه عسگریهمدانهمدان

-بیرامعلی9428سیما قادریهمدانهمدان

-قربان1139جالل گمارهمدانهمدان

قبولهادی348سمیه آزادیهمدانهمدان



-...حجت ا4238-علی بیاتهمدانهمدان

-رجب6899حسین پاکبازیانهمدانهمدان

قبولحسین66اوستا جوادجابریهمدانهمدان

قبولمحمد385کاوه چمنیهمدانهمدان

قبولعلی میرزا497مهرداد خداییهمدانهمدان

قبولزیاد علی6368وحیده رجبیهمدانهمدان

قبولامیر5382-فاطمه زارعیهمدانهمدان

-ابراهیم4811-رحیمه فالح مهرآبادیابرکوهیزد

-محمد11667علی رعیت زادهاردکانیزد

-سیدمهدی3804سیدعلیرضا حسینیمهریزیزد

-محمدحسین105مهدیه زارع بیدکیمهریزیزد

قبولمحمد704محمد رضا رحمتیمیبدیزد

-حسین35فرزانه حکیمیانیزدیزد

قبولحسین7562-حمیدرضا دهقانیزدیزد

-غالمحسین8851محمدعلی زارعیزدیزد

-اکبر413محمدرضا عبداله نامیزدیزد




