
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

15یداله 1علی شکرینمین اردبیل

15اصغر4685داور شفیعینمین اردبیل

15جالل1273341090الهام سادات احمدیاصفهاناصفهان

16مهدی7038سمائه افیونی زادهاصفهاناصفهان

17رسول2929مهری امیدواراصفهاناصفهان

14تاکاتوشی-شوکو اندواصفهاناصفهان

17بهمن1270485199مرجان ایل بگیاصفهاناصفهان

16غالمرضا9019ساناز باقریاصفهاناصفهان

15کاظم-زهرا بحرینیاصفهاناصفهان

14جلیل1240073917جواهر برخورداریاناصفهاناصفهان

15عباس7825سمیه برونیاصفهاناصفهان

17احمد1272767717بهناز بزرگیاناصفهاناصفهان

16سعید1273721837سارا پرهام فراصفهاناصفهان

16محسن1270875981سپیده جوادی فرداصفهاناصفهان

16محمدحسن1271110458عارفه خاکسار جاللیاصفهاناصفهان

 1393دوره متوسط دی ماه  



18سیدجواد2185زهراسادات خلیقی پوراصفهاناصفهان

15حسن9112481073هانیه دیانیاصفهاناصفهان

14مهدی1273730321زهرا رضاییاصفهاناصفهان

16نوراله5120003028سمیرا رمضانیاصفهاناصفهان

16حسن 1332سوسن رنجبریاصفهاناصفهان

17فتح اله 2381زهرا ستاری منش اصفهاناصفهان

16نعمت اله5212امینه سیمنیاصفهاناصفهان

15احمد6745زهرا شاه سمندیاصفهاناصفهان

15صفرعلی7فاطمه شیروانیاصفهاناصفهان

15علی19819سمیرا شیوافراصفهاناصفهان

17محمدرضا1802نازیال صراف نژاداصفهاناصفهان

16اسداله494پریسا ضیاییاصفهاناصفهان

19قاسم2678مهنوش عاقلی اصفهاناصفهان

18محسن1271238330فرزانه فتاحی مقدماصفهاناصفهان

17محمدصادق8432محبوبه قدیری اصفهاناصفهان

16مهدی1270309862مریم قناد معتمدیاصفهاناصفهان

18اکبر7146الهه کریمیاصفهاناصفهان

15محمود1270769774مهناز کوهیاصفهاناصفهان



16عبداله15761نرگس مباشریاصفهاناصفهان

17بهرام1273210093مهسا متقیاصفهاناصفهان

16حسن15اکرم معینیاصفهاناصفهان

16کمال1160165815شهرزاد میراشرفیاصفهاناصفهان

15محمدتقی15472شیوا نجفیاصفهاناصفهان

15علی1272993876یاسمین نورصبحیاصفهاناصفهان

16مختار 5410274121محمد مانی آقاییاصفهاناصفهان

16اصغر5410098341سعید ابراهیمیاصفهاناصفهان

17مرتضی1222مصطفی احمدیاناصفهاناصفهان

16محمد4694فرشاد اطلس چیاناصفهاناصفهان

15رسول1270332325دانیال ایزدیاصفهاناصفهان

18غالمرضا879مهران باقریاصفهاناصفهان

17مرتضی113013939علیرضا جاللیاصفهاناصفهان

14ناصر1273510021محمد نوید جوانمردیاصفهاناصفهان

15هوشنگ1270407368میالد جوهریاصفهاناصفهان

15بالک25112872ارشیا جهانبخشاصفهاناصفهان

16محسن1274087724مسلم حدادیاصفهاناصفهان

16شیرزاد1273383753یونس رحیمیاصفهاناصفهان



16داود1274431935علی سبحانیاناصفهاناصفهان

15محمدقاسم1798محمد سلطانیاصفهاناصفهان

16جالل371278562محمدهادی شریفیاناصفهاناصفهان

14مجتبی1274500451آرش صادقیاصفهاناصفهان

17کریم661احمد صباغاصفهاناصفهان

19ناصر3181مهدی صمدی اصفهاناصفهان

16خداداد2891حسین عزیزی اصفهاناصفهان

17محمدعلی1271008361عارف غالمیاصفهاناصفهان

15محمدمهدی1271034638محمدهادی فقیهیاصفهاناصفهان

17صفرعلیحمیدرضا کارگراصفهاناصفهان

15سیدعلی1274981549سیدمحمدحسین کاظمیاصفهاناصفهان

15سیدعباس1250379997امیرمحمد مسچی زادهاصفهاناصفهان

17غالم1255453معصومه اخالقیآران و بیدگلاصفهان

15مرتضی183منیره دهقانی آرانیآران و بیدگلاصفهان

17مرتضی1130009920نیکتا تقی پورخمینی شهراصفهان

14احمد1273965337فاطمه ذوالفقاریخمینی شهراصفهان

14احمد1130518231زهرا رجاییخمینی شهراصفهان

15حیدرعلی1130522970پریسا روح الهیخمینی شهراصفهان



15محمدعلی2345فاطمه عابدیخمینی شهراصفهان

16محمد1130361527رضوان عموشاهیخمینی شهراصفهان

15احمد9879لیال مارانیخمینی شهراصفهان

14رحیم1130631370زهرامهدیانخمینی شهراصفهان

15عباس399زهراموحدیخمینی شهراصفهان

15اکبر5100095830علیرضا ابدالخمینی شهراصفهان

16فرهاد1130682021امیرحسین حاج حیدریخمینی شهراصفهان

14غالمحسین1130571297علی خان احمدیخمینی شهراصفهان

15جواد1130592537مهدی رحیمیخمینی شهراصفهان

16حبیب اهلل1130294765علیرضا رستمیانخمینی شهراصفهان

16محمدعلی100عبدالرضا زمانیخمینی شهراصفهان

16مجید1130507475مسعود کریمیخمینی شهراصفهان

15روزبه-آریانا نژندخمینی شهراصفهان

15جهانگیر1693-نگار میرزاییخوانساراصفهان

17محمد53258فاطمه سرخیشاهین شهراصفهان

16محمد1035زهره سنگتراششاهین شهراصفهان

14محمدرضاملیکا عرب یارمحمدیشاهین شهراصفهان

15مهدی5100269995آرمان بوسعیدیشاهین شهراصفهان



17حسین440محمدرضا عرب یارمحمدیشاهین شهراصفهان

17ماشاءاله307مسعود یزدانی جزیشاهین شهراصفهان

15مهدی1250619688راضیه    داود آبادیکاشاناصفهان

17کریم6473مریم      دهقانیکاشاناصفهان

18عبدالمحمد2360219243احمد رضا     رحمانیکاشاناصفهان

16محمد15716نعیمه     کاظم زادهکاشاناصفهان

17محمد علی11549لیال     نژادکاشاناصفهان

15محسن1160453217حمید سلطانیان لنجاناصفهان

15سیف اله1160464367علی غالمیلنجاناصفهان

15هوشنگ1160534373مهدی معتمدیلنجاناصفهان

14هوشنگ1160463336حسین معتمدیلنجاناصفهان

15هوشنگ1160463344یاسین معتمدیلنجاناصفهان

15محسن1160515972نگین براتیلنجاناصفهان

14ابراهیم5410268253علی  جعفریمبارکهاصفهان

14حسن5410258649فاطمه جعفریمبارکهاصفهان

14عباس5410224175فاطمه جعفریمبارکهاصفهان

15غالمحسین5410227697حسین چاجاییمبارکهاصفهان

14اسفندیار16بنفشه حقیقیمبارکهاصفهان



17ابوالقاسم1960069888مرضیه خسرویمبارکهاصفهان

14غالمرضا5410218671زینب ریاحیمبارکهاصفهان

15محمدرضا5410207165بیتا رضاییمبارکهاصفهان

14مهدی2170418237نگارفضلیمبارکهاصفهان

15علیرضا5410044316حسین قاسمی وینیچهمبارکهاصفهان

15بهمن5410209885بهنازنصوحیمبارکهاصفهان

16محمود1080400656هدی همتیان نجف آباداصفهان

16حسین5494115904فاطمه مظاهری نجف آباداصفهان

16احمد108622888علیرضا احمدی نجف آباداصفهان

16محمدرضا1272775399محمد خلیلی نجف آباداصفهان

-عبدالعزیز2640966081محمد ساری نجف آباداصفهان

16محمد 1080600124پیمان سبحانی نجف آباداصفهان

16محمدعلی1080355499حسین شریف نجف آباداصفهان

16احمد1144محمود ادیبیساوجبالغالبرز

15محمودمریم حیدریساوجبالغالبرز

17محمد اسمعیل430جهانگیر سرزارعساوجبالغالبرز

17محمودمحدثه فالحت پیشهساوجبالغالبرز

16علی4890387773نسترن ناظریساوجبالغالبرز



15اصغر0030792576ژیال افشار کاظمیکرجالبرز

17حسین0451352408اکبر امینیکرجالبرز

16حیدر3980118444عاطفه باقریکرجالبرز

14غضنفر0035465549حسین پاکدلکرجالبرز

15مصطفی0323383769نیکو تشکریکرجالبرز

16علی1530328853زهرا جعفری بیاتیکرجالبرز

16رضی اله3979891704زهرا جلیلوندکرجالبرز

15محمد رضا0025533551امیر مهدی حیدریکرجالبرز

17عزت اهلل0321938593علیرضا خدام آستانه حسینکرجالبرز

16غفار1638929963طاهر درفشیکرجالبرز

14سید مسلم0200807161سید محمد مهدی دشت گردکرجالبرز

15رضا4432558709حمیدرضا ذوالفقاریهکرجالبرز

16ابوالقاسم0323663591بنفشه ربیعیکرجالبرز

15ابوالقاسم3319760904نادر رستمیکرجالبرز

16علی0062937944مهرناز رضوان فردکرجالبرز

14ریاض0313029431کیان صمدانیکرجالبرز

14محمدرضا0312674058آرینا قاهریکرجالبرز

16حیدر قلی0013661388نفیسه قزلوکرجالبرز



15فرخ0066086061علیرضا قنبریکرجالبرز

15حمید0312306830بهاره کالنتریکرجالبرز

15حسن0312337264علیرضا کهن ترابیکرجالبرز

15محمد حسن0312486774علی محمد زادهکرجالبرز

15رحیم0078408441زهرا نخعیکرجالبرز

16محسن0020953240علیرضا نفیسیکرجالبرز

15رضا0110435389عسل نوروزیکرجالبرز

14محمد رضا1250771838آیسان وکیل زاده کاشانیکرجالبرز

15صمد8743زلیخا  ابراهیمینظرآبادالبرز

16علی25021نیکزاد  احمدوندنظرآبادالبرز

15محبوب823رقیه اللهیارینظرآبادالبرز

16بهمن4890534512ابوالفضل  تیمورینظرآبادالبرز

16عیسی4890551417علیرضا  داسدارنظرآبادالبرز

17مهدی6902نسیم  کشن زارعنظرآبادالبرز

15رضا83مصطفی  مایلینظرآبادالبرز

16عبداهلل1590236912جمشید  محمودینظرآبادالبرز

16روح اهلل4890531904محمدصادق  یکه دهقاننظرآبادالبرز

16عباس856فاطمه خیریایالمایالم



16محمد2744فاطمه فرجیایالمایالم

17بابا16453شهباز حاکمیایالمایالم

19مرتضی8625-علیرضا زهراکارایالمایالم

16حسین556شهناز تنهائیایوان غربایالم 

17محمدحسین10عبدالحسین خانشیریایوان غربایالم 

16محمد310کیوان نرگسیایوان غربایالم 

16اصغر 5550-احسان بردبارآذرشهرآذربایجان شرقی

17حسن6126-سجاد علی پورینگجهآذرشهرآذربایجان شرقی

19احمد1490111611حسن اسکندریتبریزآذربایجان شرقی

17علی96244عادل امجدیتبریزآذربایجان شرقی

14حسن92044حکیمه پیش نمازاحمدیتبریزآذربایجان شرقی

18اسد65299جالل تقی پورتبریزآذربایجان شرقی

18صالح1230سمیه جعفرزاده میركتبریزآذربایجان شرقی

18محمد1720135363مهدی خداپرست اولتبریزآذربایجان شرقی

18اکبر293سعید خلیق آذرتبریزآذربایجان شرقی

15قبلعلی71961قربان زارعی مصطفی چاییتبریزآذربایجان شرقی

17خسرو1360776672فرشته سعیدیتبریزآذربایجان شرقی

17محمدحسین89مهدی سلطان احمدیتبریزآذربایجان شرقی



17عباسعلی1490000356مسعود عزتی نیاتبریزآذربایجان شرقی

18صمد1360061339شیوا عظیمی آشپزیتبریزآذربایجان شرقی

18صبرعلی2703بهروز عنایتی فردتبریزآذربایجان شرقی

16جلیل18512رعنا فرشی نورالهیتبریزآذربایجان شرقی

15محمدعلی1946علیرضا قربان نژادجمتبریزآذربایجان شرقی

17حسین1646حکیمه محمدیتبریزآذربایجان شرقی

19غالمعلی554محمد مقصودی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی

16علی478مهدی مهدویتبریزآذربایجان شرقی

15محمدحسین878سولماز مهرجویتبریزآذربایجان شرقی

17اسکندر214سوسن ناصری خسرقیتبریزآذربایجان شرقی

18یداله1360729380سمیه نوحی اقدمیتبریزآذربایجان شرقی

16برجعلی898حمیرا یوسفیتبریزآذربایجان شرقی

15جلیل4892-سروین سطوتشبسترآذربایجان شرقی

15عبداله9754-رضوان احمدپورشبسترآذربایجان شرقی

14علی اصغر6224-فرشته حاجی جعفریشبسترآذربایجان شرقی

15محمد6644-مهدیه دهقان پورشبسترآذربایجان شرقی

15رضا 781خدیجه فتحعلی نژادشبسترآذربایجان شرقی

16محمد3428ساناز پاك نیازشبسترآذربایجان شرقی



16ابراهیم خلیل82معصومه رحیم خانیشبسترآذربایجان شرقی

15محمد16علی اکبر اکبرلوی دیزجیشبسترآذربایجان شرقی

17ابوالفضل23یوسفعلی جهانبانیشبسترآذربایجان شرقی

17عزیز5کریم محمدیشبسترآذربایجان شرقی

16جعفر 9587نگار نصراله زادهمراغهآذربایجان شرقی

15محبوب6786-مهساد دشتیملکانآذربایجان شرقی

14غالمرضا -سعید شیمیملکانآذربایجان شرقی

15عزیز 8798محمدحسن رضائی فرملکانآذربایجان شرقی

15ابراهیم2870242735کیوان گالبی مهابادآذربایجان غربی

17یونس2920635190آریا پاره کاربوکانآذربایجان غربی

17محمد727یونس پاره کاربوکانآذربایجان غربی

18حسین21247محسن تازه کاربوکانآذربایجان غربی

17عبداله456ایوب رحیمیبوکانآذربایجان غربی

16علی35صدری شکریبوکانآذربایجان غربی

16احمد9833محمد علیزادهبوکانآذربایجان غربی

15ابراهیم2920559257امین کارشیبوکانآذربایجان غربی

15حسن18659سلیمان نیلوفربوکانآذربایجان غربی

19جهانبخش480سجاد پور احمدخویآذربایجان غربی



17مجتبی8232-امیرمهدی صفرعلیزادهخویآذربایجان غربی

18علی914مجتبی صفرعلیزادهخویآذربایجان غربی

18ابراهیم خلیل172فرید کریم بگلوخویآذربایجان غربی

17علی اصغر5414علی مجدنیاخویآذربایجان غربی

16محمد1محمدرضا محبوبیخویآذربایجان غربی

15مجتبی6808-نازنین صفرعلیزادهخویآذربایجان غربی

15میرحسین7871-سعیده فخریخویآذربایجان غربی

16محمدحسین711سمیه ابوالحسنیسلماسآذربایجان غربی

16یونس6836-لیال ورمزیارسلماسآذربایجان غربی

17امامعلی2766منوچهر مرادوردیسلماسآذربایجان غربی

15مهرداد2930345365ترنم   پرویزیشاهین دژآذربایجان غربی

14سلیمان6750086616زهرا    عابدیشاهین دژآذربایجان غربی

17پرویز2930483641محمد جواد       صالحیشاهین دژآذربایجان غربی

18عباسعلی399آرزو      نصیریشاهین دژآذربایجان غربی

16سیداحمد2871445907انورتاالنهمهابادآذربایجان غربی

15رحمان2909342735قاسم علیزادهمهابادآذربایجان غربی

15ابراهیم2860540105آکوفاتحیمهابادآذربایجان غربی

16اسماعیل2872352831توفیق  مالکیمهابادآذربایجان غربی



15جمال2860539761منصورمالزاده مهابادآذربایجان غربی

16سامان2860740848ماردین یزدان ستاهمهابادآذربایجان غربی

20عسگر1304جمشید داس زرینمیاندوآبآذربایجان غربی

16علی حسین155مهدی قلیزاده گوگ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی

16محمد2960096649بابک محمود پور ملکیمیاندوآبآذربایجان غربی

17عزیز1ابوعلی مقدسیمیاندوآبآذربایجان غربی

18رحیم12698محمدشفیع شریفینقدهآذربایجان غربی

14حبیب0995-اسماء حیدرینقدهآذربایجان غربی

15دالور9911-کیمیا محمودتاشنقدهآذربایجان غربی

15رضا7978-کوثر خلیلینقدهآذربایجان غربی

16فرامرز2840383489میالد تاتاری اورمیه آذربایجان غربی 

16محمد امین373سهیال یوسفی اورمیه آذربایجان غربی 

17نقی189زاهد امانیماکوآذربایجان غربی 

17حسن9002-هادی محمودیماکوآذربایجان غربی 

15بهرام2940248611فاطمه احسانیتکابآذربایجان غربی

17سیف اله2949848656مرتضی پناهخواهتکابآذربایجان غربی

19حسن2940231109خاطره محمدیتکابآذربایجان غربی

18علی2948600901سیدفیاض موسویتکابآذربایجان غربی



16صفرعلی اختصاصیستایش یاریتکابآذربایجان غربی

17نویداختصاصیفاطمه یاری شیرمردتکابآذربایجان غربی

15محمدعلی5929-عباس بردستانیبرازجانبوشهر

16محمدجعفر324اکبر عباس زاده برازجانبوشهر

18علی1844میثم محبیبرازجانبوشهر

15کریم2179-محدثه جمشیدزادهبرازجانبوشهر

15علی2121-فاطمه کپتانبندر دیلمبوشهر

16قاسم3490385403نوید جمالی خوئیبوشهربوشهر

16علی692جواد دشتی مطلقبوشهربوشهر

17کاظم3490126785فاطمه دهداریبوشهربوشهر

17غالمحسین3ابوالحسن رزمی نیابوشهربوشهر

16احمد304مهدی سروش نسیببوشهربوشهر

17محمد6316شاداب شهبازیبوشهربوشهر

18علی0890141851مصطفی صحرانوردبوشهربوشهر

17علیرضا3540228561مطهره عبدالهیبوشهربوشهر

16علیکرم3490044711سکینه  علیپوربوشهربوشهر

17سیدغالمحسین2سید حسین موسویبوشهربوشهر

15حسین54مریم ناصریبوشهربوشهر



17محمد3587لیال  ناظرزادهبوشهربوشهر

16نگهدار184فاطمه یوسفیبوشهربوشهر

15علی3647-فاضل فروزانتنگستانبوشهر

18علی6090056466مصطفی نوبختجمبوشهر

18احمد6090007951عبدالمجید عبداللهیجمبوشهر

18حسن776عباس ریزیجمبوشهر

16پرویز95مریم یزدان پناهجمبوشهر

16مسیح1064محمد رضا قوی پیشهجمبوشهر

18سیدبهرام5سیدحسین جعفریدشتیبوشهر

17سیدمرتضی120سیدعبدالمحمد موسویدشتیبوشهر

17حسین260غالمحسین محمدیدشتیبوشهر

16جمشید1274-فاطمه اکبریدشتیبوشهر

17حاتم424058705طاها استواردیربوشهر

17نامدار2733غالمرضا شعرانیدیربوشهر

18غالمحسین4996سجاد احمدی گل تپهکنگانبوشهر

17جهانگیر747هالکو علمداریکنگانبوشهر

17عباسعلی445طیبه صالحیکنگانبوشهر

17جعفر27زهرا ناصری خواهکنگانبوشهر



17علی 2258-مهدی تاساگناوه بوشهر

14احمد1925-سیدعباس موسویگناوه بوشهر

14احمد1917-سیدعلی موسویگناوه بوشهر

15خسرو 7920-خاطره حیاتیگناوه بوشهر

15محمدامین765سکینه زارعیگناوه بوشهر

14یوسف1660سارا پراوندگناوه بوشهر

15ماندنی6162زینب سناییگناوه بوشهر

15محمود0065735366لیال ایمانخانیاسالمشهرتهران

15سیروس2659588619زبیده کاظمیاسالمشهرتهران

15محبت علی5609628121کبری محمدی اسالمشهرتهران

17رمضان25924مهدی اسماعیلیاندیشه تهران

17صادق371علی شاه سواریاندیشه تهران

15اکبر106آزاده بهنوداندیشه تهران

16کیومرث43اعظم شهریاریاندیشه تهران

15باباعلی6938سیامک مروتیاندیشه تهران

14ابراهیم73507پیمان زارع احسان طلباندیشه تهران

16حمید1421امین کردانیاندیشه تهران

16یوسف16346علی محمد آجرلواندیشه تهران



15رضا 5809-پروین ارواحیبهارستان تهران

15سیفعلی896گیتی پالیزیانبهارستان تهران

16...عبدا49429سحر محمدی بهارستان تهران

14علی1450879330زهرا احمدعلیزاده گاورقلعهپیشواتهران

16ناصر0410203221بهاره امینیپیشواتهران

15حافظ علی2486خدیجه خدامپیشواتهران

16علی 8636سمیرا علی رسولدفتر مرکزیتهران

15محمد182گلناز زهره ئیدفتر مرکزیتهران

18محمد68محمدکاظم فرحناكدفتر مرکزیتهران

14نوروز علی 5327شیال جمالیدفتر مرکزیتهران

15عباس-محمدحسین قنبریان دفتر مرکزیتهران

14...قدرت ا-فاطمه شاه وردی دفتر مرکزیتهران

17زین العابدین 561-محمد شاهندهدفتر مرکزیتهران

16علی محمد7976معصومه رجبیدفتر مرکزیتهران

17غالمرضا624فرشاد پرگردفتر مرکزیتهران

14بهزاد-تینا فیروزنیا دفتر مرکزیتهران

15ناصر1468فاطمه ده ناد دفتر مرکزیتهران

15سیدرضا 9079سیدوحید عسگریدفتر مرکزیتهران



15-12شیرین خسرویدفتر مرکزیتهران

14قاسم 2647فرشته مختاریدفتر مرکزیتهران

14داود137بهاره هداونددفتر مرکزیتهران

16...عطاءا7158فاطمه کریمیدفتر مرکزیتهران

16عباس5570شیوا خوشنویسدفتر مرکزیتهران

17مرتضی  6559-ریحانه محمدیدفتر مرکزیتهران

16رضا 4303-پیمان محمدحسینیدماوندتهران

17جالل129فاطمه محمدکاظمیدماوندتهران

16ناظر1309-بس گل  ناظریدماوندتهران

17محمد1606-اسداله وفاییدماوندتهران

15صادق0959-مریم یوسف زمانیاندماوندتهران

16محمد3295زهرا حسینی سرجورباط کریمتهران

17عدالت90بهمن فتحیرباط کریمتهران

15حسینقلی690فاطمه قربانیرباط کریمتهران

15فرج اهلل31زهرا هاشمیرباط کریمتهران

15محمدصادق38417محیااحمدی دانششرقتهران

14سعید 0024227218بیتااصغرزاده امین شرقتهران

16سیدابوالقاسم 0014458179نیلوفرسادات آب نیکی شرقتهران



14حسن2830-عاطفه حسینی سیانکیشرقتهران

16اصغر20625زهرا زین الدینی شرقتهران

15قاسم 16439زهراسعیدیشرقتهران

15خداکرم 4670223119زهراشیروانی فیل آبادیشرقتهران

16علیرضا4310989985زینب طایفه شرقتهران

15اکبر0012881775فاطمه محمدیشرقتهران

16سید ابوالقاسم21035انسیه سادات میرشریف شرقتهران

16...بابل ا29223پروانه مهدی نیا شرقتهران

14علی جان 0441178162نازنین ناصریشرقتهران

17حبیب اله 12594زهراولی نژادافشار شرقتهران

16سیدخلیل 0550293426زهراسادات هاشمی شرقتهران

16...بیان ا436رحیم رضاپورشرقتهران

14علی0024941425مهدی سعیدی شرقتهران

14محرمعلی7066معراج کلوت شرقتهران

15امین اله 9677مصطفی مشگانیشرقتهران

15داود59277فرشیدمحمدی شرقتهران

16سیدحسن110سیدحسین میری شرقتهران

16محمدرضا6767سعیدنوده فراهانی شرقتهران



14امیر0441368077آرمین نیریزی شرقتهران

16عباس24659لیال میرزا حسینیشمیرانات تهران

15مسعود1678-محمدحسین خان احمدی شمیرانات تهران

15غفار6587-محسن سعادتمندشمیرانات تهران

15فتاح815پرستو احمدیشهریارتهران

16هاشم0015980510ثریا بامدادشهریارتهران

16محمد علی77فاطمه تاجیکشهریارتهران

15علی10400لیال حاتمیانشهریارتهران

15علی755مریم حاتمیانشهریارتهران

17سالمت776گلی حسین پورشهریارتهران

18حسین0480290857مهدیه خوش کارشهریارتهران

16علیرضا2355خدیجه لطیفیشهریارتهران

17عباسعلی0010195385عاطفه محمد بیگی نیهشهریارتهران

15علی609فریده نوری حافظشهریارتهران

17نبی اله42704حمیدرضا احمد نژادشهریارتهران

17گالبعلی4900199605بهمن صفریشهریارتهران

18محمد حسن10238حیدر مالمیرشهریارتهران

15علی اصغر1574نجمه خسروشاهیغربتهران



15محرم15287راضیه فالحغربتهران

15جعفر24729سمیرا علی محمدغربتهران

15ناصر9780-علیرضا اسماعیلیغربتهران

16ابراهیم323صغری بابالوقدستهران

14اسماعیل101فاطمه باباییقدستهران

14غالمرضااختصاصیمعصومه بندانیقدستهران

14حجت الهاختصاصیصبا بهرامیقدستهران

15ایرجاختصاصیفهمیده پزشکیقدستهران

16محمدامین36الهه حامدی اصلقدستهران

17غالمعلی11955زهرارضایی دهنویقدستهران

14عبدالهاختصاصیتینا رضیی قدستهران

16فرامرز13744ابراهیم زنگیقدستهران

15علیاختصاصینجمه عطاییقدستهران

17کیا5813مریم عیسی زادهقدستهران

16مهدیاختصاصیشیمامصطفاییقدستهران

14اسماعیلاختصاصیزهرا واشقانیقدستهران

16احمد0370156951محبوبه قلی بیاتیاسالمشهرتهران 

17ولی اهلل4610071381نرگس کیانپورشهر کردچهار محال و بختیاری



17جهانگیر1045طلوع نادریشهر کردچهار محال و بختیاری

17حسن4610459949فهیمه یوسفیشهر کردچهار محال و بختیاری

15مهرداد4640272405فربد توکلیبروجن چهارمحال و بختیاری

15مهرداد4640272413مهربد توکلیبروجن چهارمحال و بختیاری

15قنبر 6717-هومان امیریفارسانچهارمحال و بختیاری

15یونس5772-پدرام پیوندفارسانچهارمحال و بختیاری

14مهدی قلی9399-وحید حیدریفارسانچهارمحال و بختیاری

14اسکندر539یعقوب مختاریفارسانچهارمحال و بختیاری

14جانعلی768مهدی مختاریفارسانچهارمحال و بختیاری

17ولی اهلل503فا طمه ابراهیمیشهرکردچهارمحال و بختیاری 

15گودرز4610705826علی بیگیشهرکردچهارمحال و بختیاری 

17بهمن291بهاره حسینیشهرکردچهارمحال و بختیاری 

18حسن613هاشم حقانی سامانیشهرکردچهارمحال و بختیاری 

17ناصر1865محبوبه حیدریشهرکردچهارمحال و بختیاری 

16عوض10554نرگس رحیمیشهرکردچهارمحال و بختیاری 

17ارسالن415هدی رئیسیشهرکردچهارمحال و بختیاری 

16عسگر4610903970نرجس صادقیشهرکردچهارمحال وبختیاری

16غالم نبی2121781366مونس احراریبیرجندخراسان جنوبی



15محمد064316794علی رضا پردلبیرجندخراسان جنوبی

15عباسعلی3674130807حمید صیاد مال شاهیبیرجندخراسان جنوبی

17مهدی0859343782معصومه بخشاییبیرجندخراسان جنوبی

15محمد علی0652480421حسن علی ابادیبیرجندخراسان جنوبی

15سید محسن0880280751صالحه سادات ایوب نژادقاینخراسان جنوبی

16ابراهیم1837یاسر خزاعیقاینخراسان جنوبی

17سید مهدی1387سیده زهرا سیروسیقاینخراسان جنوبی

14محمدحسن0880185163حسین عابدین زادهقاینخراسان جنوبی

15احمد7علیرضا عباسیقاینخراسان جنوبی

15محمدحسین0880276517نیره قلندریقاینخراسان جنوبی

15سید حسین26شیما سادات میرمحمدحسینیقاینخراسان جنوبی

15غالمعلی5751-حامد حاجی مرتضاییتربت حیدریه خراسان رضوی

16نوراله8654-محمدرضا علیشاهیتربت حیدریه خراسان رضوی

15اصغر 4239الهام پورمحمدتربت حیدریه خراسان رضوی

16غالمحسین12560آذر جعفریتربت حیدریه خراسان رضوی

16علی-زهرا صداقتیخلیل آبادخراسان رضوی

17محمد139فیض محمد عمیقیخوافخراسان رضوی

16غالمحسن169سکینه دولتخواهدرگزخراسان رضوی



15نصراله 92864705کیارش اژدریسبزوارخراسان رضوی

17نوروز علی 105049596مصطفی باباییسبزوارخراسان رضوی

16سید محمود 7828619سید مجید حسینیسبزوارخراسان رضوی

18محمد 78007417فریده خسروآبادیسبزوارخراسان رضوی

17محمد رضا 16619آتنا دارینیسبزوارخراسان رضوی

17یاسر 78588120کوثر دارینیسبزوارخراسان رضوی

16علی اکبر 94 دستجردمعصومهسبزوارخراسان رضوی

16محسن - زمردیانفاطمهسبزوارخراسان رضوی

16محمد اسماعیل -پرنیا سلطانیسبزوارخراسان رضوی

15محمد اسماعیل -پریسا سلطانیسبزوارخراسان رضوی

16سعید 78046607ویدا فکورسبزوارخراسان رضوی

15جواد 78111612عرفان کرابیسبزوارخراسان رضوی

14سهراب 2146سهیل کریمیسبزوارخراسان رضوی

15غالمحسین 2324الهه محمد پورسبزوارخراسان رضوی

15سید حسن 93شایسته محمدیانسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبر 78019931ملیحه معنوی فرسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبر 7802638مریم مقیسهسبزوارخراسان رضوی

17عبدالفتاح 74020011حسین نظریسبزوارخراسان رضوی



14حسین -امین نودهسبزوارخراسان رضوی

16ابوالقاسم 138محبوبه عبدالهی مایوان قوچانخراسان رضوی

16رحیم1968-متینا منتظریقوچانخراسان رضوی

17منصور4775-محمود لطیفیقوچانخراسان رضوی

15سیدضیاءالدیناختصاصیسیدسهیل ابوترابیکاشمرخراسان رضوی

17سیدکاظم4834سیدحسین ابوترابیکاشمرخراسان رضوی

18سیدکاظم5667سیدمهدی ابوترابیکاشمرخراسان رضوی

15حسین1450محمد طحانیکاشمرخراسان رضوی

16علی اکبر46مهدی قدوسیکاشمرخراسان رضوی

16اسماعیل5160مهدی مردآزادکاشمرخراسان رضوی

14حسناختصاصینگار رخشانکاشمرخراسان رضوی

16حسناختصاصینگین رخشانکاشمرخراسان رضوی

17عقیل9100سمانه ریوازکاشمرخراسان رضوی

17مهدی10565فائقه شرافتیکاشمرخراسان رضوی

16عباس4887فهیمه صادقیکاشمرخراسان رضوی

16یوسفاختصاصیزینب صبورکاشمرخراسان رضوی

16علی محمد7فاطمه ضیائیانکاشمرخراسان رضوی

17اسماعیل446مریم محمدپناهکاشمرخراسان رضوی



16حسین4765-ابوالقاسم صفرزاده گنابادخراسان رضوی

15احمد0757-محدثه جمالی کالتهگنابادخراسان رضوی

16مهدی763فرشته صادقیگنابادخراسان رضوی

17علی اکبر749حمید کسنوی یزدیمشهدخراسان رضوی

16رضا2657الهه کفاش فریمانیمشهدخراسان رضوی

15علی0-749669-092امیررضا آدینهنیامشهدخراسان رضوی

16حسن19آسیه اسمعیل پورمشهدخراسان رضوی

15رضاکوروش امیری مقدممشهدخراسان رضوی

17عبدالصمد1-495499-092محدثه بخشیمشهدخراسان رضوی

18علی اصغر1384سمانه براتیمشهدخراسان رضوی

15کامبیز7-592924-092ستاره بیجارچیمشهدخراسان رضوی

16شیرعلی17353بهاره تاج نیامشهدخراسان رضوی

18فاضل3-298524-092محمد تقویمشهدخراسان رضوی

17محمدعلی15101فاطمه جاودانی روستامشهدخراسان رضوی

17محمدحسین45فاطمه حسن زادهمشهدخراسان رضوی

17عبدالرضا17242سپیده حسین زادهمشهدخراسان رضوی

17سیدعلی254حکیمه سادات حسینیمشهدخراسان رضوی

16محمودهستی حقیمشهدخراسان رضوی



16محمد2720لیلی حیدریمشهدخراسان رضوی

16محمدکاظم9-204086-431امیرمحمد خالصیمشهدخراسان رضوی

17حبیب اله223همیال دفتریمشهدخراسان رضوی

17ابوالقاسم823سوسن ربانی زوارزادهمشهدخراسان رضوی

18مهدی2-347875-092محمد رجب زادهمشهدخراسان رضوی

16رامینبرهان رحمانیمشهدخراسان رضوی

18احمد13495حامد رزم آراءمشهدخراسان رضوی

15سیدحسین4-682990-092سید حمیدرضا رضاییمشهدخراسان رضوی

18غالمرضا5-021053-063یوسف رضاییمشهدخراسان رضوی

17عباسعلی7977منیره رمضانیمشهدخراسان رضوی

17حمید9-464097-092زهرا ریحانی شیروانمشهدخراسان رضوی

14حمید7-680985-092سارا ریحانی شیروانمشهدخراسان رضوی

18محمدرضا380الهام زادنیامشهدخراسان رضوی

16محمداسماعیل1802مهناز زارع هراتیمشهدخراسان رضوی

16اسداله473فریده شالی کارانمشهدخراسان رضوی

17ابراهیم16سمانه طحانمشهدخراسان رضوی

15مهدی3-572479-092حدیثه عارفمشهدخراسان رضوی

15عبدالهزینب عبداللهیمشهدخراسان رضوی



16حسین2788مهری عبدیمشهدخراسان رضوی

17اسماعیل1586عصمت عبدی خیبریمشهدخراسان رضوی

15علی2072زهره غفاریمشهدخراسان رضوی

16محمد2811فاطمه فرهادیمشهدخراسان رضوی

15حسینعلی3-603648-092سلیمان قدیمیمشهدخراسان رضوی

15بهروز7-052659-105مریم لسانیمشهدخراسان رضوی

16حسین5-004832-522فاطمه محمدزادهمشهدخراسان رضوی

17نوراله7مرجان محمدی مزینانیمشهدخراسان رضوی

16مظفر2710کتایون محمودی فرمشهدخراسان رضوی

15جوادنسترن محیط داللمشهدخراسان رضوی

15ماشااله1216اکرم مسلمینمشهدخراسان رضوی

16محمدباقر2540مریم مقدسی ترشیزیمشهدخراسان رضوی

17محمدجواد3-542303-092لیلی منصوری ترشیزیمشهدخراسان رضوی

16عبداله270موسی منوچهریمشهدخراسان رضوی

15سیدمهدیفائزه سادات موسویمشهدخراسان رضوی

15سیدمحمد917مریم موسویمشهدخراسان رضوی

17غالمحسن111محمدرضا میری قعله نویمشهدخراسان رضوی

17حسین داد13306سمیه واعظمشهدخراسان رضوی



14علیرضا0-503379-092عارفه هنرورمشهدخراسان رضوی

16غالمحسین450طاهره یاهوییمشهدخراسان رضوی

17ابوالقاسم 38497مریم حاجی نقینیشابور خراسان رضوی 

17رجبعلی 1060658127اکرم رمضانی نیشابور خراسان رضوی 

15حسین1050811178مریم فرهادی نیشابور خراسان رضوی 

16عبدالحمید 1050288211امین مرادی نیشابور خراسان رضوی 

17جالل0924718706کسری دانشوربردسکنخراسان رضوی

16محمد333مهدی مرسلیبردسکنخراسان رضوی

19گل محمد0313-حلیمه اخیبجنوردخراسان شمالی

14حسن 6453-صدیقه حجازیبجنوردخراسان شمالی

15ولی1764ملیحه خادمیبجنوردخراسان شمالی

14بهرام47طاهره قهرمانی رادبجنوردخراسان شمالی

15علی اکبر61محمود حسن زادهبجنوردخراسان شمالی

15قربان محمد83عصمت اکبرزادهفاروجخراسان شمالی

15علی اکبر10698محبوبه حاجی پورفاروجخراسان شمالی

15عباس6244حامد رئیسی نژادامیدیهخوزستان

16رمضان61سمیه ابدالی لرکیامیدیهخوزستان

15ابراهیم8798-غزاله فتحیامیدیهخوزستان



14محمدنصیر1-053198-192امیرحسین بهادریاندیمشکخوزستان

18حبیب اله516رضا ذکاوت اندیمشکخوزستان

17احمدرضا2-034804-192فرحناز سیفیاندیمشکخوزستان

16عبدالکریم136کتایون شرفیاندیمشکخوزستان

16علیرضا9-045448-192محمد فلواناندیمشکخوزستان

16محمدعلی1705مهرناز قالونداندیمشکخوزستان

18رجبعلی148مرتضی کیوان پوراندیمشکخوزستان

15علیرضا7-054975-192نگار مهشاداندیمشکخوزستان

15غالمرضا8-041957-192علیرضا ناصری نیااندیمشکخوزستان

15رحیم1434سمیه پورعبیاتاهوازخوزستان

16مرتضی1711مینا حیدری اهوازخوزستان

17عزیز125سکینه سبحانیاهوازخوزستان

15محمد144رعنا رحمانیاهوازخوزستان

15امیرحسین103پروین رضا زادهاهوازخوزستان

17ناجی2666-مائده رمضان احمدیاهوازخوزستان

17غالمعلی1623الهه ستوده فراهوازخوزستان

15مصطفی7065زهرا صرافاهوازخوزستان

16منوچهر48فریبا طالبیاهوازخوزستان



16علی عسکر7410مولود عالی پوراهوازخوزستان

16حمیدرضانیلوفر فداییاهوازخوزستان

16آیت اله16924محبوبه قلی پوراهوازخوزستان

16محمد9262-مرضیه گودرزی راداهوازخوزستان

16شرمز7761حکیمه مقدماهوازخوزستان

15احمد4971-لیال نورپوراهوازخوزستان

15مالکغزاله ویسی زادهاهوازخوزستان

15کریم3047محمود اسحاقیاهوازخوزستان

-کاظم3448حکیم باجی اهوازخوزستان

16چراغعلی340محمدعلی چراغیاهوازخوزستان

15هوشنگ310فرشید شایاناهوازخوزستان

16عبدالرحیم1480عبدالعلی فرجادمهراهوازخوزستان

15جمشید757عبدالمیر پارسائیاناهوازخوزستان

14علیجان2967مهوش لیموچیاهوازخوزستان

15محمد2447سولماز عزیزیاهوازخوزستان

16محمد3125زینب داوریاناهوازخوزستان

14امیرعباس3857-نیلوفر جهانگیری پوراهوازخوزستان

15محمدحسین3077-رخساره پناهیاهوازخوزستان



15سعید127400683زهرا ادیبیآبادانخوزستان

18کریم150محبوبه شعیبیآبادانخوزستان

18عبداهلل3530005606مریم عبدالهیآبادانخوزستان

17محسن6268نیکا نهالآبادانخوزستان

16علی بابا768ایرج جلیلیانآبادانخوزستان

15سعید1810708391محمدرضا حمزه پورعلیآبادانخوزستان

16تهامی295مالک دانشورآبادانخوزستان

16غالم عباس8محمدرضا ذاکری فرآبادانخوزستان

16رحیم1810808928مرتضی شعیبیآبادانخوزستان

17عیدی محمد7597رامین چریکیآغاجاریخوزستان

17خدامراد7545-معصومه خداکرمیآغاجاریخوزستان

16بخشعلی1255مظفر تامرادیان نژادباغملکخوزستان

16مهدی 5591-حسن سباعیبندر امام خمینیخوزستان

16عباس6926-ابوالفضل آلبوغبیشبندر امام خمینیخوزستان

14حمداله620یوسف  بینش وربهبهانخوزستان

19نعمت اله428نجات اله حسین زادهبهبهانخوزستان

18یوسف345علی عسگریبهبهانخوزستان

16صفر6214-حمیدرضا قاسمیبهبهانخوزستان



16ناصر2154-نیلوفر ارجمندیبهبهانخوزستان

15بهبهان4030-غزاله پاکدلبهبهانخوزستان

17محمدجعفر8223-فروغ رمضانیانبهبهانخوزستان

16مصطفی4310-الهام شرافتبهبهانخوزستان

17داود3004-نگار عمارچیبهبهانخوزستان

15نعمت اله5109-فرشته قنواتیبهبهانخوزستان

15اصغر3448-فرحناز گل کاربهبهانخوزستان

16اصغر0980-آذین گل کاربهبهانخوزستان

17حسین8740-غزل مرادیانبهبهانخوزستان

17میرزا467حسین ابراهیمیدزفولخوزستان

16ناصر6638-علی یزدان پناهدزفولخوزستان

14عبدالکریم 9267-پوریا حاتمیدزفولخوزستان

16عیسی1504حسن راشدیدزفولخوزستان

15محمدکاظم3488نوید شرف الدین زادهدزفولخوزستان

16حسین7421-اکبر غالمیدزفولخوزستان

14احمد2945-کامران گل سلطانیدزفولخوزستان

14محمد0225-مسعود ماپاردزفولخوزستان

15محمدعلی83مهناز بدیعیدزفولخوزستان



15سیدحسن4812الهام حسینیدزفولخوزستان

15سیدمحسن7864-مهدیه سادات حیاتی رکنی دزفولخوزستان

16حسین2250عصمت رجبیدزفولخوزستان

15هرمز5500-افسانه زلقیدزفولخوزستان

15اسحاق67380فرخ سرو جهانی زاددزفولخوزستان

15عبدالعلی66129لیلی شکوهیاندزفولخوزستان

15مهدی199فردوس شکیب مهردزفولخوزستان

14محمدتقی5368-بهاره کاکادزفولیدزفولخوزستان

15عبدالرحمن11620ندا لقمانیدزفولخوزستان

15عبدالحسن4060امیره مزرعهسوسنگردخوزستان

16غالمرضا1فریده حسنوندشوشخوزستان

18عبدالرحیم246زهره کریمی پور شوشخوزستان

16عبدالرحیم5260077318سارا کریمی پور شوشخوزستان

15بعقوب6774سید عادل جرفیشوشخوزستان

15سعد 43عباس جعفری پورشوشخوزستان

14عظیم -حسین رحمتی اصلشوشخوزستان

15کریم 5260544528محمد جواد فالحشوشخوزستان

14محمدعلی1754-مرتضی حسین زادهگتوندخوزستان



16یادگار643اصغر جمال پوراللیخوزستان

15محمد1960234013فاطمه حاجی پوراللیخوزستان

16سبزعلی5550009811مهدی خدادادیاللیخوزستان

17عیدی4811هاشم رضائیاللیخوزستان

17محمدباقر1557نریمان نصیرزادهاللیخوزستان

16مرتضی قلی1363مجتبی البرزیمسجدسلیمانخوزستان

14فرج اله 854یوسف چراغی سیف آبادمسجدسلیمانخوزستان

16محمدرضا4محمود رضاییمسجدسلیمانخوزستان

16نیازعلی1300حاجت سلطانی قندعلیمسجدسلیمانخوزستان

15عیدی محمد15454مژگان جاللی اصفهانیمسجدسلیمانخوزستان

15فتح اله1-054740-192عارفه آرزم اندیمشکخوزستان 

17یوسفعلی4360159651یاسر سعیدیخدابندهزنجان

17امین علی1224علی اصغر غالمیخدابندهزنجان

17اسحاق500محمد حیدریخدابندهزنجان

18ارشد6150140326ابوالفضل ترکمنخرم درهزنجان

16علی قلی4360217528نسرین تیموریخرم درهزنجان

18بهرامعلی7کبری عباس آبادیخرم درهزنجان

18محمد14421خدیجه مقدمخرم درهزنجان



18عزت اله45صغری نوروزیخرم درهزنجان

18عباسی5493-سینا محمدیزنجانزنجان

17محرمعلی 6625-سعید مهدیلوزنجانزنجان

19مصطفی8896رضا نجفلوزنجانزنجان

17احمد3112سمانه خواصیزنجانزنجان

17علیرضا6069-پروانه علی بیگلوزنجانزنجان

16زین العابدین 105محمدعلی بهاریماه نشانزنجان

18عبدالحسین53448اسداله بهمن وند فرد ماه نشانزنجان

16حسن4580288386عاطفه ابوالحسنیسمنانسمنان

17علی4560035156بهاره بهارمستسمنانسمنان

16مرتضی4560262810صدف کاشیانسمنانسمنان

17غالمحسین163محمود برادرانسمنانسمنان

17قربانعلی5872حجت کرمیسمنانسمنان

16جعفر4560062536میثم نقوی عالییسمنانسمنان

15داوود3174مهدی رحمتیشاهرودسمنان

15رجب علی3426عبداهلل عجمشاهرودسمنان

16...لطف ا4580153766مریم  عسگریشاهرودسمنان

17مهدی2743فاطمه علیخانیشاهرودسمنان



16منصور0010647661ذکیه علیمحمدیشاهرودسمنان

16حسین4569محدثه گلیشاهرودسمنان

15علیرضا4580429850حسینعلی مسعودیانشاهرودسمنان

16محمد رضا4580239131مریم معصومیشاهرودسمنان

16نور علی5790016022فاطمه منصوریانشاهرودسمنان

15رضا378ابوالفضل نساجیان مقدمشاهرودسمنان

16عیسی5509زینب نصیریشاهرودسمنان

15رضا4580381688عمران یوسفیشاهرودسمنان

15ناصر647سمیرا پروینزاهدانسیستان و بلوچستان

15احمد793659سمیه جهانتیغزاهدانسیستان و بلوچستان

17عباس1556سمیه خیرخواهزاهدانسیستان و بلوچستان

16اصغر350فاطمه رحمانیزاهدانسیستان و بلوچستان

17نورعلی1466ریحانه عباسیزاهدانسیستان و بلوچستان

17علی6440حسین حسن نژادزاهدانسیستان و بلوچستان

17رمضان3611092657صادق رستمیزاهدانسیستان و بلوچستان

15موسی4دوشنبه صالحیزاهدانسیستان و بلوچستان

16محمد علی-ایمان نیکوجهانزاهدانسیستان و بلوچستان

17رحمتعلی456امیر گلزاریزاهدانسیستان و بلوچستان



18هوشنگ686زهرا آقاجانیکناركسیستان و بلوچستان

17هژبر1366دنیا بهرامیکناركسیستان و بلوچستان

16غالم1619ابراهیم تقی زاده مقدمکناركسیستان و بلوچستان

17محمد رضا1006رقیه رمضانپورکناركسیستان و بلوچستان

18عباس1یزدان رضائیانکناركسیستان و بلوچستان

18محبوب314توران شهبازیکناركسیستان و بلوچستان

17احمد62طاهره شهیدیکناركسیستان و بلوچستان

17مجید117رضا سموریکناركسیستان و بلوچستان

16مجید27026فاطمه سموریکناركسیستان و بلوچستان

15محمد27026مرضیه سرگلزاییکناركسیستان و بلوچستان

16محمدعلی1074سجاد فقیهیاستهبانفارس

16عباس1992-محمدرضا جعفرپورپاسارگادفارس

17کاکاجان4749-حجت حیدریخنجفارس

15محمدشریف56فاطمه شریف زادهخنجفارس

15حسین5820زینب مصدقخنجفارس

14مختار 5480-فاطمه پوردستاندارابفارس

16مختار 6837-مژگان پوردستاندارابفارس

14ناصر5653-زهرا حاتمیدارابفارس



14شبیر9646-زهرا شفیعیدارابفارس

14فریدون254سهند اصغریسپیدانفارس

15موسی2216محمد صلحدوستسپیدانفارس

17شریف1203عنایت اله رضایی سروستانفارس

16سیدمیرزابابا3970سیدجالل میرحسینیسروستانفارس

16علی اکبر28270شهال اسد افروزشیرازفارس

16علیرضا5480060880زهرا ایزدیشیرازفارس

19علی3664سکینه ایزدیشیرازفارس

19محمود1824عاطفه برومندانشیرازفارس

16سید ابوالقاسم2081اعظم السادات بنی هاشمیشیرازفارس

17نعمت اله963سعیده بهشتی نیاشیرازفارس

18گل محمد13نصیبه پارساییشیرازفارس

18نوازاله403پریسا توحیدی مطلقشیرازفارس

17عبدالعلی2280112426سحر جمیلیشیرازفارس

17علی اصغر3608ترالن جنوبیشیرازفارس

18حسین علی409زهرا جوانمردیشیرازفارس

14اسماعیل25زینب حقیقیشیرازفارس

16ابوالقاسم10802045سارا حیدریشیرازفارس



16علی اصغر608حمیده خاموشیشیرازفارس

15علیرضا3439مهسا خانعلیزادگان فرد شیرازیشیرازفارس

17جهان قلی268محبوبه خدامیشیرازفارس

16لطف اله807نرجس دهقانشیرازفارس

14محمد جواد4061244825رویا رحیمی پناهشیرازفارس

15احد2282914414راضیه رحیمی نژادشیرازفارس

17بهرام20353ام النبی رنجبرشیرازفارس

17غالمحسن2281802035مهسا رنجبرشیرازفارس

18غالمعباس3750معصومه روستاییشیرازفارس

17محمود140فرشته روشنیشیرازفارس

15ابراهیم2281380882مهسا زراعت پیشهشیرازفارس

15سید احمد1861فاطمه شریف فردشیرازفارس

14هادی4326نرگس صفایی مهرشیرازفارس

17نجیم45مریم عسکریشیرازفارس

15عزیز29زینب فرمانیشیرازفارس

17عبداهلل11904فاطمه  قانعشیرازفارس

14حسین2283639123فاطمه قهرمان ایزدیشیرازفارس

14عبدالمحمد1694سکینه موسویشیرازفارس



16مهدی927161075عاطفه موالئی سر آسیاشیرازفارس

16حیدرقلی12319سارا میرزاییشیرازفارس

18محمد حسین1235نرجس میرشکاریشیرازفارس

14غالمحسین344ناهید نعمت اللهیشیرازفارس

18عبدالرحیم957مهسا نوری مندشیرازفارس

18خسرو10825مژگان نیازیشیرازفارس

17محمدجواد2283188131امیرحسین بهارشیرازفارس

17محمد قلی2280350319حسن توکلیشیرازفارس

17حسن242مجید جاویدشیرازفارس

15حبیب اله1487محسن جوانمردیشیرازفارس

18سید محمود6455سید مجتبی حسینی راویزشیرازفارس

17محمد صادق2281633268محد جعفر دهزادشیرازفارس

18علیرضا2400مسلم رضاییشیرازفارس

15ولی2احد زارعشیرازفارس

15عبدالکریم8محمدعلی طالبانپورشیرازفارس

15ابوالقاسم752عباس  عباس زادهشیرازفارس

18محمد353حسین علیمردانشیرازفارس

15عبدالرحیم2560439360محمدرضا فاضلیشیرازفارس



19صمد2754سجاد محمدیشیرازفارس

16کرامت اله4577مهدی مشکل گشاشیرازفارس

14سلیمان2283922445سیدمحمدمهدی مهدویشیرازفارس

16سیدابراهیم49552سید مهدی مومن زادهشیرازفارس

16عسکر1176محمد حسین ناصریشیرازفارس

14محمد230کاظم نیک بینشیرازفارس

15مذکور3سیروس کاظمی بوکیشیرازفارس

16علی محمد4610342022بهنام کریم زاده باردهشیرازفارس

16سیدحبیب4274سیدحمید حسینی کیافسافارس

18حسام782اسمعیل حمیدیانفسافارس

15غالم 14علی ظفریفسافارس

17زلفعلی2925عزت آذریفسافارس

17اسماعیل340پریسا تسلیمیانفسافارس

17عبدالعزیز3688-زهرا رحیمیانفسافارس

16حسین282صدیقه سهراب پورفسافارس

16عزیز7865-زهرا کرامتیفسافارس

15سیدعطاءاله9768-سیده زهرا نبوی نژادفسافارس

15بیژن4332-فاطمه هوشنگیفسافارس



17موسی2313-مژگان یزدان دوستفسافارس

16محمدحسین 1443ژاله احمدفردکازرونفارس

16محمدعلی6550017807زهرا افتخاریکازرونفارس

18علیرضا687هدیه برانگیزیکازرونفارس

16اسماعیل2360402560اسماء بربازوکازرونفارس

16محمدرضا2360371401سمانه حسینی نژادکازرونفارس

17حسین6780005975فهیمه حیدریکازرونفارس

16مجید12287سودابه شهیدزادهکازرونفارس

15رجبعلی668مریم علیزادهکازرونفارس

17محمود16537مرجان آزادگانالرستانفارس

16مسعود4995-اسماء بازیاریالرستانفارس

14حسین4051-محمدمهدی باقریالرستانفارس

17...ماشاا3982محمد عطاریالرستانفارس

15ناصر2420224450فاطمه زارعیمرودشتفارس

14محمد جواد2283449189زهرا نصرتیمرودشتفارس

14محمدعلی2281811662فاطمه گوهری پورمرودشتفارس

15ولی2283502152امین جعفریمرودشتفارس

16عباس2420900073محمد رضا  حسینعلی پورمرودشتفارس



15مسعود2283586380محمد حقی اله تیموریمرودشتفارس

16چنگیز2محمد علی دهقان فارسیمرودشتفارس

16رحیم2420508084علی شهریاریمرودشتفارس

15حمید رضا2283686239امیرحسین قائد محمدیمرودشتفارس

15علیرضا307آزاده جهانبخشینورآباد ممسنیفارس

15جعفر4020مهرناز شهریورنورآباد ممسنیفارس

16محمود1094سعید فروتننورآباد ممسنیفارس

15سرتیپ39صمد محمودینورآباد ممسنیفارس

16اسد اله204معصومه تواضعنی ریزفارس

16جعفر85آسیه دوستینی ریزفارس

16همت168جواد سعادتمندنی ریزفارس

16حسن637محمد کاظم کافینی ریزفارس

16حسین8762-محمد قادریاقلیدفارس 

15سپند4623-جاسم پیرزهیاوزفارس 

17عباس7731-سینا رحمانیاوزفارس 

16عبدالکریم 0653-ناصر رفیعیاوزفارس 

17محمدرضا1262ابراهیم واثقیاوزفارس 

16مصطفی1873-فاطمه رضائیاوزفارس 



15سید عیسی006167فروغ السادات جعفریآبادهفارس 

16محمد000080ملیحه رضاییآبادهفارس 

15حسین001563مرضیه زمانیآبادهفارس 

16شیرزاد350فریده سقاییآبادهفارس 

16مرتضی2715مهشاد شریفآبادهفارس 

15مجید021247سحر فرخیآبادهفارس 

15سید احمد4184سید علی طباطباییآبادهفارس 

15بدیع اله159محمد عابدیآبادهفارس 

15سید ابوالقاسم006491آمنه سادات عظیمیآبادهفارس 

15حبیب291محمد کارگرانآبادهفارس 

16محمد حسن016791مریم کریمیآبادهفارس 

14علی181626احمد مقتداییآبادهفارس 

15عزت اله 195فاطمه آتش بارجهرم فارس 

17غالمعباس 2460426216مریم خدادای جهرم فارس 

16محمد2460202679میالدجمالی جهرم فارس 

16قاسم 7956فائزه قاسمیان حقیقی جهرم فارس 

15محمود2460404972محمدامین رحمانیان جهرم فارس 

17جالل2460202598حمیدرضارضادی فرجهرم فارس 



17سعید2460442130فرهنگ زراعت پرورجهرم فارس 

14جالل2460428881کیمیافروتن جهرم فارس 

18اکبر2631سمیره عدالت پورجهرم فارس 

14علیرضا4302-سینا احمدپورخرمیخرم بیدفارس 

15فرهاد 5354-فاطمه ابدامخرم بیدفارس 

15حمیدرضا 0730-سعیده تصدیقیخرم بیدفارس 

14مسعود1117-زهرا حسینی فردخرم بیدفارس 

15بهنام5427-فاطمه حیدریخرم بیدفارس 

14مظفر7231-حسین محمدیانخرم بیدفارس 

14غالم8091-مهدی مسعودیخرم بیدفارس 

14سیدجعفر7306-فیروزه واعظ پورخرم بیدفارس 

18حسین421عمران ابولیمُهرفارس 

18مرتضی8191-علی مرادیآبیکقزوین

16رئوف4601-مهناز دولتشاهیآبیکقزوین

18حاجعلی6701-پریسا صالحیآبیکقزوین

15...فیض ا1مریم طریقی شالبوئین زهرا قزوین

15عباس7893-حمیده لشگریتاکستان قزوین

16محمدتقی6722-فاطمه لشگریتاکستان قزوین



16عباس9683  ساناز  ابوالقاسمیان   قزوینقزوین

16حسن4310824404شیما  امامقلی  قزوینقزوین

16رجب4311523394علیرضا  برزگرترابی  قزوینقزوین

16مهدی4311731442 وستا  چیتگرها    قزوینقزوین

16علی اصغر4311487223سارا  ربانی ها  قزوینقزوین

15سلطانعلی1710055375  آرزو  رضا زاده   قزوینقزوین

16سید سهیل4311728646سیده ستایش  روحانی زاده  قزوینقزوین

14رضا4311765908  سیاوش  صفائی  قزوینقزوین

15منصور4160706861زهرا  طاهر گودرزی    قزوینقزوین

17هوشنگ3024سمیه  عازم نیا   قزوینقزوین

17حسن4324207550 محمدرضا  عباس تبریزی  قزوین قزوین 

14علی4312087008   اشکان  عربی   قزوین قزوین 

14علی4311890087 کامیاب  عربی     قزوین قزوین 

15حمید431150888محمدحسین   فتاحی      قزوین قزوین 

17منصور4400299376امیرحسین  فریدی    قزوین قزوین 

17طیب4311510101  مجید  قربانی  قزوین قزوین 

16یداله605  منیره  کشاورزی  قزوین قزوین 

15علی4310360335 شکوفه  محمدزادگان   قزوین قزوین 



14مهرزاد431175713 محمد مهرشاد  مستشاری محصص  قزوین قزوین 

16شهرام4311324030 امیرحسین  نصیری لوشانیقزوین قزوین 

16رحمت اله511حجت اله  یوسفی      قزوین قزوین 

14علی0521392136امیرمهدی احمدیقمقم

15عبداهلل0307549زهرا احمدیقمقم

14حسن0فاطمه اسماعیل فرقمقم

16حسین4381رجبعلی افشاریقمقم

16حسن739محمد ایرانیقمقم

18غالمعباس6اکبر باباییقمقم

17امراهلل37031سیما بخشیقمقم

17صیاد35احد بهاریقمقم

17ضیا14صمد بهاریقمقم

17محمدعلی1797نعیمه بهزادنیاقمقم

17اسداهلل50509هادی جوانمردیقمقم

17علی اکبر0386035156علی حبیبیقمقم

15سیدابوالحسن103صدیقه حسینیقمقم

15حسن372779085علیرضا دفتریقمقم

16رحمت اله106132حسین دلشاد معارفقمقم



14یحیی0محمدامین راضی علیاییقمقم

14اصغر0370945786زهرا رمضانیقمقم

15سیدمصطفی5619سیده زهرا شریفیقمقم

16امیر0372843557ثمین صادقیقمقم

16محمدمهدی110629محمدکاظم صادقیقمقم

14سیدمصطفی246199سیدعلی طبیبیانقمقم

18نورالدین1702399فاطمه غالمیقمقم

14اکبر0372855954حسین فالحقمقم

16حسن191نرگس گودرزیقمقم

15سیداحمد759121مریم محمدیقمقم

16علی اصغر1242479محمد مقیسهقمقم

18جعفر0-182804-1محمد ناظریانقمقم

17محمد0371938775زهرا نورسیدهقمقم

17غالمرضا1153زهرا نیستانیقمقم

15رحیم2162746احمدرضا هاشم پورقمقم

14سیدسعید0سید پارسا هاشمیقمقم

17نبی اهلل0753704محدثه هفتانیقمقم

14سعید3058683مبینا وفادارانقمقم



16محمدحسین34سعیده ذهاب ناظوریکرمانك رمان

16محمدحسن10522عباس محمدمرادیانبیجارکردستان

16سیدجالل1014سیدتراب موسویبیجارکردستان

14هیوااختصاصیکیان ابهریسقزکردستان

15عبداله112ابوبکر اسراریسقزکردستان

14ابراهیماختصاصیدانیار جواهریسقزکردستان

17اصغر161مرتضی قنبریسقزکردستان

17محمدعلی492حسن محمدیسقزکردستان

19محمود625محمدامین موسویسقزکردستان

16پرویز3720094579شهریار آب مریمسنندجکردستان

17یداهلل3733164581/8912سمیه جعفر رمشتیسنندجکردستان

14محمد3730195778/1339فرشته رستم پورسنندجکردستان

16مظفر3721165314مائده زرین بیانسنندجکردستان

17علی3251806963/956ژیال قره ویسیسنندجکردستان

15حبیب اهلل3720933121آرین محمدیسنندجکردستان

17حسینعلی 9202-مینا دادفرقروهکردستان

17اقبال-مهنا رضائیقروهکردستان

18...عبدا5176بهاره آذریکامیارانکردستان



17جواد 1761-آرمان قلعهکامیارانکردستان

17فرهاد9695-دل آرا امینیمریوانکردستان

16محمد132فردین     احمدیدهگالن کردستان 

16علی اکبر4219امید    رحیمی دهگالن کردستان 

16سید محمدزاهد931سیدمحمد جلیل        عنایتیدهگالن کردستان 

16محمود137یوسف      فتحی دهگالن کردستان 

16محمد امین463حسین    قادرمرزیدهگالن کردستان 

15محمد عزیز1953جبار     کریمی دهگالن کردستان 

15محی الدین 1363فریبا    محمدیدهگالن کردستان 

17علی اکبر3070653006 رضا ابراهیمی پسوخانیرفسنجانکرمان

15محمدعلی3140180365سیما  اسماعیلی آبدر  رفسنجانکرمان

16اکبر1974 عزت  بمانادی پاریزیرفسنجانکرمان

16علی 5429926329 فاطمه  صاحبی       رفسنجانکرمان

16عبدالحسین3040327951 مریم  فاتحی چنار  رفسنجانکرمان

15علی قدم1930170122   کلثوم قالوند  رفسنجانکرمان

15حسن3051257788مهدیه  میرزایی خلیل آباد  رفسنجانکرمان

16داود18903میترا پورطاهریزرندکرمان

17سیدمهدی1365سیدمحمدرضا سجادیسیرجانکرمان



17کیومرث3060739390هانیه شیرخانیسیرجانکرمان

16عبدالرضا3060730083ساره صائبسیرجانکرمان

17عبدالرضا3060522855ساجده صائبسیرجانکرمان

18موسی4031محمدعلی صمدیسیرجانکرمان

17نعمت اهلل8473محبوبه عباسلوسیرجانکرمان

19محمدتقی2768زهره نصرت آبادیسیرجانکرمان

15علیرضا2981838016امیرمهدی امیر پورکرمانکرمان

17محمود845فاطمه تاج ا لدینیکرمانکرمان

16علیرضا2980199321سعیده جباریکرمانکرمان

15منصور1524ماندانا جعفریکرمانکرمان

15محمد586علی حسن زادهکرمانکرمان

16سیدرضا2981652664سیدمحمد حسین جانیکرمانکرمان

16وحید2981410741عرفان دخانیکرمانکرمان

14علی0200709021نادیا سعیدیکرمانکرمان

17حسین1562محسن صیادیکرمانکرمان

14محمدعلی2981642146شایان فالحتیکرمانکرمان

18رحیم910علیرضا فالحتیکرمانکرمان

17علی1245رضا لشکریکرمانکرمان



17علی2981360884سوگند معین الدینیکرمانکرمان

17محمدحسین394علی نیک فکرکرمانکرمان

14علی2981681896آرزو هاشمیکرمانکرمان

17شیرخاناختصاصیشریف کریمیسرپلذهابکرمانشاه

16سیدعلی346سیداحمد کریمی وفاسرپلذهابکرمانشاه

15کامبیز-رضا مبارکیسرپلذهابکرمانشاه

17ابوالقاسم 5001-اکرم احمدیصحنه کرمانشاه

16مهران7751-ستاره سالکصحنه کرمانشاه

18موال مراد8061-مهدی ملکیصحنه کرمانشاه

16...عزیز ا13925مریم درویشیکنگاورکرمانشاه

16...امین ا392شایسته صبوریکنگاورکرمانشاه

15عسگر3300281539علی عباس آبادیکنگاورکرمانشاه

16ملک محمد24معصومه عسگریکنگاورکرمانشاه

14مسعود3300276608امیرحسین کلهرکنگاورکرمانشاه

15سیدحسین3300304970سیدمحمدرضا میرمعینیکنگاورکرمانشاه

14منصور3300286018علبدین یاری کامرانیکنگاورکرمانشاه

15رحمان 1185شیرزاد بالیاسالم آباد غربکرمانشاه 

15علیرضا 951طیبه پرآذراناسالم آباد غربکرمانشاه 



16جواد 9103-فاطمه دهقاناسالم آباد غربکرمانشاه 

16عبدالحسین6187-آیدا شهبازیاسالم آباد غربکرمانشاه 

16رضا 2485-زینب فرامرزاسالم آباد غربکرمانشاه 

15افشار413بهرام نوروزیاسالم آباد غربکرمانشاه 

17جمال 3242727487امیر حسین        امیر خانی کرمانشاه کرمانشاه 

16علی 284شریف         اکبری  کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد علی 767آرش          بی تاکرمانشاه کرمانشاه 

16احمد 6891علیرضا       بیات  کرمانشاه کرمانشاه 

15سید ولی 126سید یداله      حسینی کرمانشاه کرمانشاه 

15نصراله 172حسن         حدیدی کرمانشاه کرمانشاه 

16هوشنگ 3241933891علی      دلیری کرمانشاه کرمانشاه 

16یداله 305علی      رازیانی  کرمانشاه کرمانشاه 

15محمدباربد       روان ساالر  کرمانشاه کرمانشاه 

17جهانگیر 235کامبیز         رستمی  کرمانشاه کرمانشاه 

18بهرامعلی 448مهدی       رستمی کرمانشاه کرمانشاه 

15احمد 3242370521محمد حامد    زمانی   کرمانشاه کرمانشاه 

16علی  318سید حسین      سجادی  کرمانشاه کرمانشاه 

16قربانعلی 4960027991احسان       سهیلی  کرمانشاه کرمانشاه 



17حسنعلی 11242محمد شهبازیکرمانشاه کرمانشاه 

16کلبعلی 1512افشین     طهماسبی  کرمانشاه کرمانشاه 

16حسنعلی 11242میثم            ملکی  کرمانشاه کرمانشاه 

15مظفر ملی سعید           نجفی  کرمانشاه کرمانشاه 

15غالمعلی  651حسین            نجفی نور کرمانشاه کرمانشاه 

15توفیق 56محسن          ولدی کرمانشاه کرمانشاه 

15خلیل 2747سارا        اردالنی  کرمانشاه کرمانشاه 

14پرویز 38301191911روژین           اسدی کرمانشاه کرمانشاه 

16طاهر 3242165039هانیه          باتمانی کرمانشاه کرمانشاه 

15عبدل 49معصومه         بگمرادی  کرمانشاه کرمانشاه 

17مسعود 1414شکیبا           رزمه   کرمانشاه کرمانشاه 

14نامدار 3242186613شهال          سلطانی کرمانشاه کرمانشاه 

14رستم 3950234667معصومه     سلگی کرمانشاه کرمانشاه 

15جهانشاه 3241542505الهام           فرهادی   کرمانشاه کرمانشاه 

16کمر10215شبنم            کمری   کرمانشاه کرمانشاه 

16حقمراد5428فرنوش    گودرزی کرمانشاه کرمانشاه 

15بدرالدین  30899فرزانه      معصومی  کرمانشاه کرمانشاه 

17عبدالمجید 256پریسا           وکیلی  کرمانشاه کرمانشاه 



16علی اکبر 650بابک الهیاری هرسینکرمانشاه 

16علی 212جهانبخش شاهرخبیگیهرسینکرمانشاه 

16فتعلی16410نوذر نقدی پورهرسینکرمانشاه 

16قاسم 14110محمد تاجدینی کاکاوندیهرسینکرمانشاه 

17دوستمحمد23212محمد کاکاوندهرسینکرمانشاه 

16خسرو328بهمن کنجورمینائیهرسینکرمانشاه 

18اسداله1014بهمن صفریهرسینکرمانشاه 

14عزت اله 0438-پارسا اسدی گچساران کهگیلویه و بویراحمد

16عیدی  112زهرا داودی نژاد گچساران کهگیلویه و بویراحمد

17دهراب 368امید پایاب گچساران کهگیلویه و بویراحمد

17امام قلی91الهام نوروز پورگچساران کهگیلویه و بویراحمد

16محمد3117غضنفر آرامیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16خدابخش5342راضیه بازیار یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16رضا3330529474آیلین بونییاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17علی اکبر502جهانبخش پارادیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

14حسین علی 231عبدالسالم جمالی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17ارسالن5990029918پرویز حبیبی اصل یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

17جعفرقلی 1احمدعلی سلطانی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد



16محمد48راضیه ضرغامیانیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16جهانگیر435محمدرضا واحدی پور یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15رحمت اله 13976عذرا باقرنیا رامیانگلستان

17رضا قلی3422-فائزه رجبیرامیانگلستان

17علی قلی 6001-زهرا رجبلورامیانگلستان

16علی اصغر969سمیرا بقایریگرگانگلستان

17سیدجالل4828سید جواد سید صفویگرگانگلستان

17فال مرز 2140ویدا طهما سبیگرگانگلستان

16سلیمان475داود کالدوزی گرگانگلستان

17ناصر5454سهیل کیانیگرگانگلستان

16سیدعبداله9سیدزینب موسویگرگانگلستان

16...عرت ا7802-ملیحه خواجه ترابگنبدکاوسگلستان

14حافظ-علی رحمتی بخشایشگنبدکاوسگلستان

15محمد17132محترم شهرکی گزمه گنبدکاوسگلستان

14حسین8024-عاطفه عالیگنبدکاوسگلستان

18عبدالغفار346عبدالسلیم قاریگنبدکاوسگلستان

15رضا 1522-نیلوفر مداحگنبدکاوسگلستان

16ناصر1195نشمین میرکیگنبدکاوسگلستان



15محرمعلی33فاطمه امینیاملشگیالن

16ایوب2997-مجتبی رحمانیاملشگیالن

15شاهین6142-نازنین حیدریاملشگیالن

14محمدتقی35جواد نقی پورآستاراگیالن

17محمود418موسی تراب زادهآستانه اشرفیهگیالن

16حسن59وحید شمس نصرتیآستانه اشرفیهگیالن

15اسماعیل1587الهه امین پور حسن کیادهآستانه اشرفیهگیالن

15حجت اله8159زینب نظری آستانه اشرفیهگیالن

15حسن2234-زهرا حلواییآستانه اشرفیهگیالن

17علی5401-الیاس بهاجی رشتگیالن

17غالمحسین218لیال نادمرشتگیالن

18جمال768فیروزه حسین زادهرشتگیالن

18احمد6900فاطمه باباپوررشتگیالن

15مهدی-یاسمین سلمیرشتگیالن

14میکائیل190اشرف رحیمیرشتگیالن

14یداله687اعظم کظمی رشتگیالن

15ورطن 4064هلدا دانیالی فردرشتگیالن

16عباس7755-هلیا زارعرشتگیالن



15شاپور4636فاطمه ستاروندرشتگیالن

16عبدالناصر5700137011فریما       اصولی طالشرضوانشهرگیالن

16ایوب2620025931سونیا     امام پور خوشدلرضوانشهرگیالن

16حسین2620074843مریم        حسن زاده       رضوانشهرگیالن

15نادعلی12مهدی       کرامتی پاسکه رضوانشهرگیالن

15اردشیر5501-نیلوفر دنیاییسیاهکل گیالن

15سیامک5629-الهه منصور قناعی سیاهکل گیالن

15مصطفی7524-مهران شادمانسیاهکل گیالن

16پرویز 100علیرضا نبی زاده اصلصومعه سرا گیالن

14تقی6011-محمدحسین هادی زاده صومعه سرا گیالن

15سیداحمد4943-سیده معصومه سید آموزنده فومن گیالن

16داود2700060970محبوبه آذر ارجمندالهیجانگیالن

16علی1517فاطمه برج ثریاالهیجانگیالن

15آرشاختصاصیبهار پیروز الهیجانگیالن

19بیژن0011285206زهرا حسن پور الهیجانگیالن

15محمد رضا2710396173مهنا حامدی الهیجانگیالن

14عسکر2710402440یگانه شعبانیالهیجانگیالن

15رحمت الهاختصاصیسروناز صادقیالهیجانگیالن



16رضااختصاصیآرش علی اکبریالهیجانگیالن

15علیاختصاصیپویا فاطمیالهیجانگیالن

271041864115مریم قاسمیالهیجانگیالن

16شعبان459ریحانه مهرلطیفانالهیجانگیالن

15اسمعیل598یاسرمهرعلیالهیجانگیالن

16سیدمرتضی116مینو میر قریشیالهیجانگیالن

16جعفر2700033795مهدیه مذنبیالهیجانگیالن

15بهمن اختصاصیمرتضی مهربان الهیجانگیالن

15نعمت اختصاصینسترن یوسف پورالهیجانگیالن

15یعقوباختصاصیآریا میرزائیالهیجانگیالن

17حسن50سمیه منوچهریلنگرودگیالن

16عین اله2096-میثم ملک نیاالشترلرستان

17علیرضا4160692151پرنیان صادقی خوانساریالیگودرزلرستان

17اسداله52491سعیده     ملکیالیگودرزلرستان

16محمد709فاطمه    ورمزیارالیگودرزلرستان

18شهاب4120065111نیکو احمــدیبروجردلرستان

16علیرضا4120316492 مرضیه حکمتیبروجردلرستان

14علیرضا1399 سمیه رضاییبروجردلرستان



16علی اکبر727 فاطمه زینی وند نژادبروجردلرستان

18عبدالمجید12195 زینب صائببروجردلرستان

17حاجی محمد4810071480 فاطمه قنبریبروجردلرستان

17محمدرضا1830252550 مهساکیانیبروجردلرستان

15غالمحسن4818 مهری کاظمیبروجردلرستان

16علی44380 اعظم گودرزیبروجردلرستان

16غالمعلی459آقای مسعودرزمیبروجردلرستان

16حسینعلی1231آقای محمدرضاستایشیبروجردلرستان

19گنجعلی1230آقای مسعودفتحی بروجردلرستان

20ابراهیم خلیل1807-بهادر کامرانیخرم آباد لرستان

19حسن491فرید الله رخ خرم آباد لرستان

18بهمن6179-محمدحسن یزدان شناسخرم آباد لرستان

18صیدعلی248معصومه سپدوندخرم آباد لرستان

17مصطفی5569-آرزو قناییخرم آباد لرستان

16مرتضی4200336499علی رضانژادنورآبادلرستان

18شیرعلی4200157497فرزاد عبدلینورآبادلرستان

14حشمت اهلل1578طاهره کاظمی مقدمنورآبادلرستان

17غالمعلی 2132-نادره بیراوندیازنا لرستان 



17عباس2118-عاطفه فالحیازنا لرستان 

17چراغعلی6360-ملیحه منصوریازنا لرستان 

17فرج اله 78جعفر شفیعیازنا لرستان 

19منوچهر3661عباس جلیبیازنا لرستان 

16غالم-سپیده حاجیونددورودلرستان 

16خدارحم8834معصومه فاضلیدورودلرستان 

14محمد4251-فاطمه نیک آبادیدورودلرستان 

15اکبر466غالم حاجیونددورودلرستان 

15محمدتقی9374-صدرا آرواندورودلرستان 

14محمدتقی9131-کسری آرواندورودلرستان 

15امین -ابوالفضل جمشیدیکوهدشتلرستان 

15سیروس9005-باربد علیپور کوهدشتلرستان 

15مجتبی8947-عسل خدادادیکوهدشتلرستان 

16ابوالقاسم 84مریم    ابوالقاسم زاده بابل مازندران

16علی 2050154488حلیمه    خداداد بابل مازندران

17خیراله 98ام البنین    ذوالفعلی پوربابل مازندران

15علی اصغر 1322شهربانو   عسگری بابل مازندران

16رمضان 84الهام    مومنی بابل مازندران



16علیرضا-دانیال    اکبرپور بابل مازندران

15غالمعلی 2050556594نیما   امیری منش بابل مازندران

16غالمعلی 2050272987محمد     جعفری پناه بابل مازندران

16مرتضی 4980324509ایمان     جوادی بابل مازندران

16علی 58محسن    خان پور بابل مازندران

15نادعلی 988ابراهیم    خلیلی پیچا بابل مازندران

17محمدتقی 32اسماعیل    خواجه وندی بابل مازندران

17ولی اله 2050578180ایمان   رضوانی بابل مازندران

14رضا 0023502398ایمان     شریعت دوست بابل مازندران

15اردشیرملیکا باباییتنکابنمازندران

16حسن6نرگس رجبی فردتنکابنمازندران

18محمد812عادله رحمتیتنکابنمازندران

16سعیدنیروانا ستودهتنکابنمازندران

18یزدان193تهمینه کیا رستمیتنکابنمازندران

16قلی2210126071بهناز کیاییتنکابنمازندران

17حبیب الهمحمد منصوریتنکابنمازندران

16محمدرضا0014499835لیال وفاجوتنکابنمازندران

16مصطفی6411-مهرآنا رداییچالوسمازندران



17بهادر29صدیقه کدنظیریچالوسمازندران

16اباذر165شهناز مشایخی فرچالوسمازندران

17اله بداشت270طاهره جانیچالوسمازندران

16زین العابدین25حسنعلی پاك طالچالوسمازندران

14علیرضا-طلوع آزادساریمازندران

15محمد-علیرضا اسفندیاریساریمازندران

15احمد-حنانه بهروزساریمازندران

15احمد-هستی بهروزساریمازندران

16داراب-مائده تقی زاده ساریمازندران

14برارگل-پروین کاریابساریمازندران

15داود-فاطمه رهبریساریمازندران

15رحیم -فاطمه ساعدساریمازندران

15امید -آیدین بشرخ ساریمازندران

16ابراهیم-حمید زرهونساریمازندران

14سعید -سارا سوادیانساریمازندران

15علی اکبر-بیتا شریفیساریمازندران

15قدرت-مهناز نوروزیانساریمازندران

17قدرت2601معصومه نوروزیانساریمازندران



16رجب30982طاهره مرادی ساریمازندران

17یزدان24زهرا محکم کارساریمازندران

15رضا-علیرضا مؤدبیساریمازندران

14سید فخری7سید سجاد یوسفیساریمازندران

16نوراهلل1963زینب یوسفیساریمازندران

14عبدالعلی2150684241محمدمهدی     بیاوارقائم شهرمازندران

15علی رضا2150637294علی        رسولیقائم شهرمازندران

15محمد2150628252مصطفی      رسولیقائم شهرمازندران

15سیدحمید2150660177سیدعلی شیبت الحمدیقائم شهرمازندران

14حسن2150822571احمد       عالیشاهقائم شهرمازندران

14رسول2150540177محمد       کریمیقائم شهرمازندران

14کیومرث2150796104محمد       محمدیقائم شهرمازندران

17پرویز42فاطمه         اسدیقائم شهرمازندران

17سیدمهدی2150671492کیمیا           امیریقائم شهرمازندران

17سیدمهدی6بهاره         جعفریقائم شهرمازندران

15نادر200211722نیکو          جوادیانقائم شهرمازندران

14سیدجعفر2150742462سیده الناز    صمدیقائم شهرمازندران

16محرم1450634192مهسا          عبدیقائم شهرمازندران



14الیاس2150730634نرگس       محمدیقائم شهرمازندران

14الیاس2150757907نیایش       نیک جوقائم شهرمازندران

14محمد جواد0520719964عاطفه امیدیاراكمرکزی

14بهزاد4060708038آذین بهرام سریاراكمرکزی

17محمود0520551605مجید مهر علیاراكمرکزی

15داود6444-الهه خداوردیآشتیانمرکزی

15...ولی ا33فاطمه ناطقیآشتیانمرکزی

15مهدی-تانیا جعفریدلیجانمرکزی

15علی8472-فرید عاشوریمحالتمرکزی

17مهدی3111-علی فروغیانمحالتمرکزی

17رفیع5751-مهین جاللیمحالتمرکزی

16حسن-فاطمه هدایتیمحالتمرکزی

16محمد6170-فریبا هندیمحالتمرکزی

15ناصر1فروغ خردمندبستکهرمزگان

14...عبدا5937-فروغ کاملیبستکهرمزگان

15محمدیوسف37منصور عباسیبستکهرمزگان

15عبدالغفار407فرشته شریفیبستکهرمزگان

16غالمعباس7916-نجمه باوقار زعیمیبندرعباسهرمزگان



15حسین1925مصطفی تقدیریانبندرعباسهرمزگان

14حسین50رباب تیموریبندرعباسهرمزگان

15آجی 11884مرتضی پرستبندرعباسهرمزگان

16اسداله1453علیرضا جعفری زیارتیبندرعباسهرمزگان

18علیجان5علی صیدی میرکالئیبندرعباسهرمزگان

16عالی4586نادر حسن پوربندرعباسهرمزگان

16عبدالحسین7174زهرا خائف از خالقبندرعباسهرمزگان

17بابک1768-بصیر زینلی باغینیبندرعباسهرمزگان

17حسین15ابوشعیب زارعبندرعباسهرمزگان

16یداله 68محمدعلی سهرابی زادهبندرعباسهرمزگان

16صادق1413مژده ظریفیبندرعباسهرمزگان

15براتعلی10860حسین غالمی گنده خالوبندرعباسهرمزگان

17جمال8343-اکبر قره خانیانبندرعباسهرمزگان

17سیدهاشم8495نجمه سادات قدشیبندرعباسهرمزگان

16محمود1327زیبا کامیابیبندرعباسهرمزگان

16احمد502بتول کاوسیبندرعباسهرمزگان

16محمداسماعیل7951-علیرضا کریم زادهبندرعباسهرمزگان

16اسداله311مرتضی رحیمی طراهبهارهمدان



15فتحعلی8307زهرا زهره وندبهارهمدان

14مجید14آرزو معصومیانبهارهمدان

18اسمعیل911354بهروز نوریبهارهمدان

17علی اکبر3970058988پریوش ترکاشون تویسرکانهمدان

15محسن3970193729نیره ترکاشوندتویسرکانهمدان

16حسن3970174910مهدی شریعتمداریتویسرکانهمدان

15اکبر3970302821فاطمه معماری تویسرکانهمدان

17علی مرتضی3920799151محمدرسول تکلومالیرهمدان

17مصطفی-آرش کریم پیرحیاتیمالیرهمدان

18هوشنگ2700کوروش مومن پورمالیرهمدان

15بهنام3920402618فرشید وثوقیمالیرهمدان

15محمد98افسانه آقاییمالیرهمدان

15حسین54455عاطفه ترکزبانمالیرهمدان

14سیف علی328اکرم بیاتنهاوندهمدان

14خدامراد14فاطمه جهانیاننهاوندهمدان

14حیدر14351فوزیه قاسمینهاوندهمدان

14هادی3860199201حامد بهرامیهمدانهمدان

15ملک علی48رضا بهرمیهمدانهمدان



16محمدرضا3860571631پوریا ترابی یگانههمدانهمدان

18غالمرضا19652میالد چراغ مغانهمدانهمدان

17یعقوب0560056206سمانه خراسانیهمدانهمدان

14غالمرضا3861485168آیناز سلیمهمدانهمدان

14محمد حسین3861020211احمد شریفیهمدانهمدان

14علی اکبر404ابراهیم شمسی دوستهمدانهمدان

16محمد رضا160وحید کرمیهمدانهمدان

15امامعلی3300195667حامد کشوری سهراب پورهمدانهمدان

14محمود7504علی عزیزیهمدانهمدان

14محمد علی366فاطمه غیرتیانهمدانهمدان

14مهدی386134265محمد علی مجیدیهمدانهمدان

15نصراله17مهری مجیدیهمدانهمدان

15محمد ولی3860794787امیرپویا محمدیهمدانهمدان

14روشنعلی8994فاطمه مظاهریهمدانهمدان

15سید کاظم7461سیده مرجانه موسویهمدانهمدان

15هاشمعلی9023زهرا نور محمدی شایستههمدانهمدان

16خلیل44457سهیال احمدیاردکانیزد

16نیرا حسین53زهره امیرچقمانیاردکانیزد



16محمد3747طاهره دهقانیاردکانیزد

15غالمرضا 4896اشرف سرداریاردکانیزد

16غالم عباس14زهرا هادیاردکانیزد

16عباس8467-علی طالبیاردکانیزد

16حسین4004-ابوالفضل مروتیاردکانیزد

15اصغر12351اعظم بیدکیمهریزیزد

15عباس446007145مهدیه دهقانی عصمت آبادمهریزیزد

14محمدرضا4421293725ریحانه دهقانی زادهمهریزیزد

14محمود4460159309مبینا دهقانی زادهمهریزیزد

14ا کبر150496915نازنین ا حمدیمیبدیزد

14محمد رضا4480149554ها نیه ا عتمادیانمیبدیزد

15کمال4480154442فرزا نه حسنیمیبدیزد

16محمد علی4480183736ا میر علی د هقانمیبدیزد

17غال محسین4480002251محبوبه د هقانیمیبدیزد

14علیرضا4480197362ابوا لفضل زارعمیبدیزد

15علی82ا لهه زارعمیبدیزد

15علی4480104968ثریا زارعمیبدیزد

15مهدی4480184069ا بوا لفضل زارعیمیبدیزد



14محمد رضا4480128204ا بوا لفضل شاطر آقا ییمیبدیزد

14جواد4480147901زهر ا شاه محمدیمیبدیزد

-حسین4480153721محمد شبا نیمیبدیزد

15محمد سعید4480079051محمد نوید صباغ زادهمیبدیزد

15سید سعید4480132112زهرا ا لسادات طباطبائیمیبدیزد

15حسین4489792050فاطمه مقنیمیبدیزد

15محمدحسن1842-فاطمه آقا عسکرییزدیزد

15محمدعلی13311مریم پارسائیانیزدیزد

15محمدرضا23حسن دهقان پوریزدیزد

16علی اکبر7256اعظم زارع زادهیزدیزد

14نصراله8341جواد صادقییزدیزد

16عباس67سمیه فروزشیزدیزد

14ضرغام7055-آرین فرهادییزدیزد

16محمود843اطهره کالنترییزدیزد

16محمدحسن8006-محمدعلی معزالدینییزدیزد

15سعید5035-علی نصیرییزدیزد

14سعید4480193952محمد مهدی برزگریمیبدیزد 

18عبداهلل12164بهارپورزادابرکوهیزد



16ناصر5030113266ریحانه چاکرالحسینیابرکوهیزد

16حسین5030088806سمانه حسینی خواه ابرکوهیزد

17سید رضا5030089233سید مهدی زارع زادهابرکوهیزد

15سید محمود رضا5030105301سید امیر احمد عزیزیابرکوهیزد

14حمید رضا5030111468رضا عزیزیابرکوهیزد

18جلیل146وحیده عظیمیابرکوهیزد














































































































