
نتایج نام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

18ساالر376مهدی علی پورنمیناردبیل

15اصغر5188سید ناصر الدین امیر اقبالینمیناردبیل

17مسلم1244موسی صادقی موالنمیناردبیل

16یوسف علی12759حسین صفرعلی پورنمیناردبیل

15داود302رئوف اوجاقینمیناردبیل

16ابراهیم5مهدی اقاییآران و بیدگلاصفهان

15رحمت اهلل1273855371محمدحسین کاظمیخمینی شهراصفهان

15محمود7080امیر گلیخمینی شهراصفهان

15حشمت اهلل1130618684عباس مقصودی فرخمینی شهراصفهان

16علی1100251502نیره   شاهنظریخمینی شهراصفهان

16عباس131مریم عبدالیخمینی شهراصفهان

15رمضان1130196097فهیمه فتحیانخمینی شهراصفهان

16اکبر11330542572نسرین کمالیخمینی شهراصفهان

17جمشید4محمد خامهخوانساراصفهان

 1393دوره خوش دی ماه  



14رسول195احسان جمشاهین شهراصفهان

14ابوالقاسم1408غالمحسین جمشیدیشاهین شهراصفهان

14اسماعیل853محمدرضا چه کوفی دزکیشاهین شهراصفهان

14محمدعلی10897شیده حسینیانشاهین شهراصفهان

15محمدرضا304نسترن دیدارشاهین شهراصفهان

-حبیب اله1081آزاده رحمانیشاهین شهراصفهان

15محمدکاظم 388مجید شفیعیشاهین شهراصفهان

14حسین2440031453نرجس صبوریشاهین شهراصفهان

14غالمرضا2826علی غالمیشاهین شهراصفهان

14محمد91زهرا فریدونیشاهین شهراصفهان

14مسعود5100286474محمدسروش قاسمیشاهین شهراصفهان

15عباس5937جعفر مبینیشاهین شهراصفهان

14علی622002852حسین مشرفیشاهین شهراصفهان

15کریم6473مریم دهقانکاشاناصفهان

14حسین1250194016معصومه صمدیان موخر کاشیکاشاناصفهان

15سید سعید1250303869سید محمد کاظمیکاشاناصفهان

16غالمحسین1250298733حسین یوسفیانکاشاناصفهان

14رزاق41729معصومه جعفرآقاییلنجاناصفهان



14محمد265مرضیه سلیمیانلنجاناصفهان

15علی1160312656اکبر سلیمیانلنجاناصفهان

14فرهاد1160472531فرزاد صالحیلنجاناصفهان

14محمدرضا1160517185احسان صالحیلنجاناصفهان

14منصور8262رضا صفریلنجاناصفهان

15موسی1160405611فاطمه کرمی لنجاناصفهان

15یداله647مجید کاظمیلنجاناصفهان

-اسماعیل 1160477027حمید رضا غالمیلنجاناصفهان

14محمود1160266689محمد ملکی لنجاناصفهان

14هوشنگ1160489599مهشید معتمدیلنجاناصفهان

-جمشید5410207843نرگس ایرانپورمبارکهاصفهان

16ابوالقاسم1960063888مرضیه خسرویمبارکهاصفهان

15عزیزاهلل3زینب رمضانیمبارکهاصفهان

15علیرضا5410044916حسین قاسمی وینچهمبارکهاصفهان

14رحیم3768-محمد زمانیمهردشتاصفهان

14زین العابدین8425-ارش صادقیمهردشتاصفهان

13214سولماز آقامحمدیاصفهاناصفهان 

14مجتبی1273945778سارا ابراهیمیاصفهاناصفهان 



14نصراله1263منیره احدی پرستاصفهاناصفهان 

14یدالهسکینه احسانی سرداصفهاناصفهان 

14سلیمانسمیه احمدیاصفهاناصفهان 

16محمد1270394134عاطفه احمدیاصفهاناصفهان 

14منوچهر517ماندانا ارباباناصفهاناصفهان 

14خسرو1272229246غزاله الماسیاصفهاناصفهان 

14امین اله55210آذین امینیاصفهاناصفهان 

14رحمت اله3400مینا ایزدیاصفهاناصفهان 

14جمشید1271795280دل آرام باغباناصفهاناصفهان 

15رمضانعلی1270081861راضیه باقریاصفهاناصفهان 

14نورمحمد925مینا بختیاری تباراصفهاناصفهان 

14شکراله625مریم بهروزیاصفهاناصفهان 

14حسن1271706695فاطمه بهشتی زادهاصفهاناصفهان 

-محمدعلی1271487403زهرا ترک پوراصفهاناصفهان 

16سعید6957نیلوفر تورگلیاصفهاناصفهان 

-عباسعلی1271149771ملیحه جاللیاصفهاناصفهان 

14حسین1270230689زهره جهانیاناصفهاناصفهان 

-محمد1270435965زهره حدادیاصفهاناصفهان 



14رمضان30لیال دانش پژوهاصفهاناصفهان 

-قباد1274457432کیانا داودیاصفهاناصفهان 

15هوشنگ1452شهرزاد ریاحیاصفهاناصفهان 

14مرتضی1274615674ژینا زمانیاصفهاناصفهان 

14مرتضی1270653423آرزو سلیمانی پوراصفهاناصفهان 

14جمشید1270314521نگین سهرابیاصفهاناصفهان 

-اصغر2392کتایون شاطریاصفهاناصفهان 

15علی4440070302فاطمه شفیعی هفتادراصفهاناصفهان 

14محمد3039محبوبه شکوهیاناصفهاناصفهان 

15حسین102مریم صادقیاصفهاناصفهان 

14ملک محمد926رعنا صالحیاصفهاناصفهان 

14حسین1270937510زهرا عباسی زادهاصفهاناصفهان 

15ابوالفضل1080036849عاطفه فداییاصفهاناصفهان 

-رضا751زهره فروهیاصفهاناصفهان 

14صادق4698کبری قاسمی اصفهاناصفهان 

15محمدقاسم244راحله قاسمی نسباصفهاناصفهان 

14رحیم1270582836سمانه کراچیانیاصفهاناصفهان 

14محمدرضا1092سهیال کرمیاصفهاناصفهان 



14رسول8686مریم کوثراصفهاناصفهان 

14حسن1777نادیا گازوراصفهاناصفهان 

16جواد1271437856فهیمه محسن زادهاصفهاناصفهان 

15مسعود1273053291زهرا محمدیاصفهاناصفهان 

16حسین31زهره مختاریاصفهاناصفهان 

16عبدالعلی1954سیمین مرادمنداصفهاناصفهان 

15حمید1270916955الهام مصدق زادهاصفهاناصفهان 

16احمد1025عاطفه معتمدیاصفهاناصفهان 

-سیدرحیم30114فخرالزمان معظماصفهاناصفهان 

14عباس1273915151تارا معماراصفهاناصفهان 

14حسین217سیده مریم موسویاصفهاناصفهان 

15عباس1703فهیمه میرزازادهاصفهاناصفهان 

16محمد4051دنیا نصریاصفهاناصفهان 

18عباس1080088032الهام نوریاصفهاناصفهان 

15محمد1292152044نغمه نهنگیاصفهاناصفهان 

14مصطفی5497حمیده هادویاصفهاناصفهان 

14محمدعلی5875سعیده یوسفیاصفهاناصفهان 

-جواد1274017181احسان احمدی اصفهاناصفهان 



17برات6350008022محسن احمدی اصفهاناصفهان 

15داریوش13426125عباس احمدی اصفهاناصفهان 

14صفر145محمدامین افشاریاصفهاناصفهان 

14مهدی1273349067محمدرضا انصاریاصفهاناصفهان 

15محمد396یحیی برزین مهراصفهاناصفهان 

-جعفر25266081امیرحسین برمکیاصفهاناصفهان 

16شکراله79مهدی بکرانیاصفهاناصفهان 

15جعفرعلی1190092700علی بهرامیاصفهاناصفهان 

15علیمحمدعرفان تحسیریاصفهاناصفهان 

15حیدر1274313481محمدحسین ترابیاصفهاناصفهان 

14رسول1275045111ماهان جهانگیریاصفهاناصفهان 

14رضا49581سعید حاجی باقریاصفهاناصفهان 

14مهدی11284حامد حسین زادهاصفهاناصفهان 

15بهرام303آرسام خسروانیاصفهاناصفهان 

16خداداد1874علیرضا رادمهراصفهاناصفهان 

14حمیدامیرحسین رحمتیاصفهاناصفهان 

17اصغر1130379371امیرحسین رضاییاصفهاناصفهان 

16محمدحسین12701977733حسین شاه محمدیاصفهاناصفهان 



15حسین330حسن شیراونداصفهاناصفهان 

15حمیدرضا127402231پیمان طاحونهاصفهاناصفهان 

15محمد2212محسن عبدالهیاصفهاناصفهان 

16احمدقلی123محرم عبدالهیاصفهاناصفهان 

16باقر4610750880فردین فتحیاصفهاناصفهان 

15بابک1273313313امیرکامیار فتوحیاصفهاناصفهان 

15قدرت اله10524علی فالحیاناصفهاناصفهان 

16اسداله1111486972مظاهر قاسمیاصفهاناصفهان 

15اکبر2298امیرحسین قدسیاصفهاناصفهان 

16محمدرضا کازرونیاصفهاناصفهان 

15عزیز4049مهدی محمدیاصفهاناصفهان 

16احمد1270775391جواد مردیهااصفهاناصفهان 

15محمود2609محسن موذناصفهاناصفهان 

15محمدرضا1274352401نیما موفقاصفهاناصفهان 

15اسفندیار299وحید هارونیاصفهاناصفهان 

17محمود711مردانی رضواننجف آباداصفهان 

16مهدعلی6828-سجاد غیورنجف آباداصفهان 

14حسین878شهناز احمدی نژادساوجبالغالبرز



15احمد1144محمود ادیبیساوجبالغالبرز

14نورعلی4890431225نیما افشارساوجبالغالبرز

15علیمهدیه امین زارعساوجبالغالبرز

16سیفعلی101ناهید دیداریساوجبالغالبرز

15مسعود4890383591علی معدنیساوجبالغالبرز

15بداقعلی5080152435فاطمه نادریساوجبالغالبرز

14خرم آباد4072394467مهدی ابدالیکرجالبرز

15محرم0453684351هستی احمدی کلهریکرجالبرز

15غالمرضا0023840749صبا آقاجانیکرجالبرز

15حسین0451352408اکبر امینیکرجالبرز

-حیدر3980118444عاطفه باقریکرجالبرز

14محمدحسین0320222845سمیه ترکاشوندکرجالبرز

15علی1530328853زهرا جعفری بیاتیکرجالبرز

14مهدی0047329548مسعود جوانکرجالبرز

-مجید0022086153مهشید حافظ صادقکرجالبرز

-محمد علی4070385940لیال خدائیکرجالبرز

14غفار1638929963طاهر درفشیکرجالبرز

15شاپور0310911532سمیرا درویشیکرجالبرز



15ابوالقاسم3319760904نادر رستمیکرجالبرز

14محمدرضا0071362568الهام رشیدنیاکرجالبرز

14رضا0320670902شریفه رضاقلیکرجالبرز

-صمد3255798949سایه رهنمونکرجالبرز

14فریدون1819491994روناکا شیخ االسالمیکرجالبرز

-حسن0023151943آناهیتا ضرابیانکرجالبرز

14عباسقلی خان0046992545پروانه فروتن رادکرجالبرز

-مسعود0313402531سارینا فالح بردبارکرجالبرز

14اسالم1376632578رویا کاظمیکرجالبرز

15فتح اله3255412013حدیث کریمیکرجالبرز

15محمدرضا0071686967سهیال لشگریکرجالبرز

15یداله0312288522غزل محمدیانکرجالبرز

14قاسم2063078221راحیل معین الساداتکرجالبرز

15سید محسن0322806445ثاره سادات نی ریزکرجالبرز

17احمد335احد  باباپوری اصلنظرآبادالبرز

17مرادعلی10871خسرو  پورنادعلینظرآبادالبرز

15رمضانعلی839فاطمه  تناساننظرآبادالبرز

16بهمن4890534512ابوالفضل  تیمورینظرآبادالبرز



15غالم1710064048مهدی  حسین زادهنظرآبادالبرز

15موسی4890027904نساء  یکه رنجبرنظرآبادالبرز

14رحیم0893-رویا ایدی نیاایالمایالم

14حمید3425-فاطمه موسی بیگیایالمایالم

14بابا16453شهباز حاتمی ایالمایالم

15مرتضی8625-علیرضا زهرا کار ایالمایالم

-گودرز6598-رضا سنجابیایالمایالم

-احمد 7573-پویان صمیمیایالمایالم

14حسین556شهناز تنهائیایوان غربایالم

16محمد حسین10عبدالحسین خانشیریایوان غربایالم

15محمد310کیوان نرگسیایوان غربایالم

15قاسم 2015-سامان کولیوندیآبدانانایالم

15شاه حسین7محمد حسین باقریدهلرانایالم

18احمد1490111611حسن اسکندریتبریزآذربایجان شرقی

15علی96244عادل امجدیتبریزآذربایجان شرقی

-جواد1361271752سمیه بارخداتبریزآذربایجان شرقی

16رضا1363070551صبا پورصفرتبریزآذربایجان شرقی

-علی62055مصطفی ثابت نژادتبریزآذربایجان شرقی



-مصطفی1360011617نیر ثابت نژادتبریزآذربایجان شرقی

16الیاس5687مهدی حسین زادهتبریزآذربایجان شرقی

17محمد1720135363مهدی خداپرست اولتبریزآذربایجان شرقی

17اکبر293سعید خلیق آذرتبریزآذربایجان شرقی

14قبلعلی71961قربان زارعی مصطفی چاییتبریزآذربایجان شرقی

16محمد182الناز سربخشیانتبریزآذربایجان شرقی

14خسرو1360776672فرشته سعیدیتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحسین89مهدی سلطان احمدیتبریزآذربایجان شرقی

14میرزا آقا846اصغر سلیمانی اصلتبریزآذربایجان شرقی

14غالمعلی1382ارش صدرنیاتبریزآذربایجان شرقی

15عباسعلی1490000356مسعود عزتی نیاتبریزآذربایجان شرقی

15صمد1360061339شیوا عظیمی آشپزیتبریزآذربایجان شرقی

14جلیل18512رعنا فرشی نورالهیتبریزآذربایجان شرقی

15حسین1646حکیمه محمدیتبریزآذربایجان شرقی

15تیرداد1570547092امیرحسین مرادیتبریزآذربایجان شرقی

17غالمعلی554محمد مقصودی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی

15عباداله1361500050سمانه نظمیتبریزآذربایجان شرقی

14مصطفی1362638481مهران نعمتیتبریزآذربایجان شرقی



15یداله1360729380سمیه نوحی اقدمیتبریزآذربایجان شرقی

15اکبر0311917305مهدیه وحیدی معینتبریزآذربایجان شرقی

15حمزه 286کنیز رضا کمالیانتبریزآذربایجان شرقی

16عزیز5کریم محمدی شبسترآذربایجان شرقی

15محمدرضا3195-سینا علی اکبرزادهشبسترآذربایجان شرقی

15محمد16علی اکبرلوی شبسترآذربایجان شرقی

16ابوالفضل23یوسفعلی جهانبانیشبسترآذربایجان شرقی

15رضا781خدیجه فتحعلی نژاد شبسترآذربایجان شرقی

16ابراهیم خلیل82معصومه رحیم خوانیشبسترآذربایجان شرقی

14عزیز3816-زهرا پناهیمراغهآذربایجان شرقی

14غالم حسن2033-ساناز ستاریملکانآذربایجان شرقی

15حسن6126-سجاد علی پورآذرشهرآذربایجان شرقی

16محمد727یونس پاره کاربوکانآذربایجان غربی

18حسین21247محسن تازه کاربوکانآذربایجان غربی

16عبداله456ایوب رحیمیبوکانآذربایجان غربی

15احمد9833محمد علیزادهبوکانآذربایجان غربی

15جهانبخش480سجاد پوراحمدخوی آذربایجان غربی

15جالل8961-نعمت زینالیخوی آذربایجان غربی



15ابراهیم خلیل172فرید کریم بگلوخوی آذربایجان غربی

15علی اصغر5414علی مجدنیاخوی آذربایجان غربی

15محمد1محمدرضا محبوبیخوی آذربایجان غربی

14میر حسین7871-سعیده فخریخوی آذربایجان غربی

14محمدحسین711سمیه ابوالحسنیسلماسآذربایجان غربی

15اسماعیل 192الهام رزمخواهسلماسآذربایجان غربی

15میرکمال4902الناز فتاحیسلماسآذربایجان غربی

15مجتبی3مبین اسدی خوئیسلماسآذربایجان غربی

16امامعلی2766منوچهر مرادوردیسلماسآذربایجان غربی

14حمید3علی معاصرسلماسآذربایجان غربی

14علی اکبر1حمید هاتفیسلماسآذربایجان غربی

-محمود6273-حسین دینیشاهین دژ آذربایجان غربی

14اسماعیل 1486-ندا کرمیشاهین دژ آذربایجان غربی

15نقی189زاهد امانیماکوآذربایجان غربی

16حسن9002-هادی محمودیماکوآذربایجان غربی

15حسین2871912483محمدانتخاب مکریمهابادآذربایجان غربی

15سیدعلی2959935330سیدهیمن سیداحمدیمهابادآذربایجان غربی

-شاپور2960657411شایان احمد نژادمیاندوآبآذربایجان غربی



15عسگر1304جمشید داس زرینمیاندوآبآذربایجان غربی

14علی حسین155مهدی قلیزاده گوگ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی

14عزیز1ابوعلی مقدسیمیاندوآبآذربایجان غربی

14علی472محمود نیک مراممیاندوآبآذربایجان غربی

14رحیم12698محمد شفیع شریفینقدهآذربایجان غربی

16رحمان2740884540نفیسه ابراهیمیاورمیهآذربایجان غربی 

15ایلخان2740445792مهسا تیموری اورمیهآذربایجان غربی 

15حسن2741307946مهدی جراحی اورمیهآذربایجان غربی 

15سید نورالدین5002سید حسین حسینی اورمیهآذربایجان غربی 

15رشید9551زینب رضایی فراورمیهآذربایجان غربی 

15ایوب2740512473زرین زال ساعتلو اورمیهآذربایجان غربی 

15فرمان2740994666محمد جواد فالح اورمیهآذربایجان غربی 

16محمد رضا85سعید کاویار اورمیهآذربایجان غربی 

17کریم2740373570منصور موالییاورمیهآذربایجان غربی 

15ابراهیم184سمیه نعمتی اورمیهآذربایجان غربی 

15محمد علی2740251971ساغر وفا پیشهاورمیهآذربایجان غربی 

15سیف اله2949848656مرتضی پناهخواهتکابآذربایجان غربی

15جلیل2374بیت اله جهدیتکابآذربایجان غربی



15عبدالحسیناختصاصیفاطمه عزتیتکابآذربایجان غربی

14قدرت اله2143سمیه مرتعیتکابآذربایجان غربی

15منصور2167فهمیده معبودیتکابآذربایجان غربی

15علی2948600901سیدفیاض موسویتکابآذربایجان غربی

15محمدحسین6356حسن عالیاهرم تنگستانبوشهر

15نصراله5علی متوسلیبرازجان بوشهر

16علی1844میثم محبیبرازجان بوشهر

16باقر5مجتبی منجمیبرازجان بوشهر

15حسین0688-محمدرضا ثناسیریبندر دیربوشهر

15حیدر1450مرضیه رشیدی بندر دیلم بوشهر

16عفت ادببوشهربوشهر

16غالمحسین3570006700زهره حیدریبوشهربوشهر

15علی692جواد دشتی مطلقبوشهربوشهر

18...یدا189عباس رنجبربوشهربوشهر

17زهرا زینبیبوشهربوشهر

16احمد304مهدی سروش نسیببوشهربوشهر

15عبدالنبی2888میالد شریفیبوشهربوشهر

15نامدار804زهره شمالیبوشهربوشهر



17علی0890141851مصطفی صحرا نوردبوشهربوشهر

15حسن1030ایمان مشهد پورجمبوشهر

15احمد6090007951عبدا لمجید عبد اللهیجمبوشهر

16سید بهرام5سید حسین جعفری دشتی بوشهر

16مال اله 120سید عبدالمحمد موسویدشتی بوشهر

15حسین260غالمحسین محمدیدشتی بوشهر

16مال اهلل3885-سیما پورسعیددشتی بوشهر

15محمد68راضیه عباسیکنگانبوشهر

15خسرو9720-خاطره حیاتیگناوهبوشهر

15محمد3762مهرنوش مهدویگناوهبوشهر

15فاضل7979-زینب نارکیگناوهبوشهر

16علی7285-مهدی تاساگناوهبوشهر

14سید اصغر12سید احمد جوهریاندیشهتهران

16-2681-سید احسان هژبراندیشهتهران

15رضا1694محمد رضاییاندیشهتهران

16یوسف1358محمد مهدی ارجمنداندیشهتهران

15محمدیار15975مریم خادم الحسینیاندیشهتهران

16محمدیار93820مرضیه خادم الحسینیاندیشهتهران



15محمدرضا37056الهام فخراییاندیشهتهران

15محمد مراد10بتول رستمیاندیشهتهران

15عباس1236-امیر نظام زارعیاندیشهتهران

15علی حیدر449زهرا ابری تازه کند لنگانپیشواتهران

-منصور0024960799سپهر بسحاقپیشواتهران

15اصغر30359طیبه رمضانی کهنکیپیشواتهران

15محرم21967طیبه صدریپیشواتهران

15نصرتاختصاصیمعصومه فرخندهرباط کریمتهران

15منصوراختصاصینوشین محمودیرباط کریمتهران

15حسن رضا22039نرگس باباییشمیراناتتهران

16محمدرضا16784هدی سادات جعفریشمیراناتتهران

16صفرعلی5125شهناز چراغیشمیراناتتهران

16علیرضا9358-الهام حسینیشمیراناتتهران

16علیرضا3395-سارا حسینیشمیراناتتهران

14صادق786علی زرینیشمیراناتتهران

16علی صفر3محمد اوالد قبادیشهریارتهران

-محمد4901192604فرزاد حسین زاده شهریارتهران

14سید اصغر2021سید اسماعیل حسینیشهریارتهران



-فرزاد4901422510محمد امین خدادادیشهریارتهران

14خدادوست3240904871محمد درویشیشهریارتهران

14غالمرضا5660088929پرهام علی پورشهریارتهران

14علی 4900723274یعقوب فرهادیشهریارتهران

16محمد حسن10238حیدر مالمیرشهریارتهران

15سعید4900539457نگین حاتمیشهریارتهران

14حسین0011557745فرزانه شیخیشهریارتهران

15حسین7008مریم مقدمشهریارتهران

15یداله122مهدی فرج الهیغربتهران

15قربان67834سهیل سریع االطالقغربتهران

18صدراله2063جواد اخالقیغربتهران

16حسین521احمد قندیارغربتهران

16نادراختصاصیزهرا امیدیقدستهران

16سیف اله19گودرزحامدیقدستهران

16غالمعلیاختصاصیاعظم دهقانقدستهران

17بهمن1204یزدان رجبیقدستهران

15غالمعلی11955زهرا رضایی دهنویقدستهران

1374417ابراهیم زنگیقدستهران



16لطیف7163لیال سبحانیقدستهران

15رضااختصاصیتابان صعودیقدستهران

15زندعلیاختصاصیفهیمه کریمیقدستهران

15حمید*16959ساراکوهیقدستهران

18محبوب5003اکبرلطفیقدستهران

-محمداختصاصیامیرحسین نجاریقدستهران

14علی اکبر11464مریم واشقانیقدستهران

-نوروز علی 5327شیال جمالیمرکزیتهران

16محمد68محمد کاظم فرهناکمرکزیتهران

15علی محمد7976معصومه رجبیمرکزیتهران

14عباس9239پروانه صباغیانمرکزیتهران

15مرتضی429لیدا مسکینمرکزیتهران

14سید نادر0235-پارمیس حجازیانمرکزیتهران

15سعداله14505علی امیریمرکزیتهران

15ناصر1468فاطمه ده نادمرکزیتهران

15حمید6708-هانیه خلجیمرکزیتهران

14محمود1842-هما رحیمیمرکزیتهران

15فریدون1728سوگل نعیمیمرکزیتهران



14علی اکبرسینا سلمانی نژادمرکزیتهران

15سید محمود3681راحله بتولیمرکزیتهران

16غالمرضا624فرشاد پرگرمرکزیتهران

14رمضان1540مهدی ابراهیمیمرکزیتهران

14تیرانداز8337نیکتا مهدویمرکزیتهران

14عباس5570شیوا خوش نویسمرکزیتهران

14علی8636سمیرا علی رسولمرکزیتهران

16محمد باقر5510-زهره سادات شمس پورمرکزیتهران

14حسین1588آذر آقاسیمرکزیتهران

14مرتضی6559-ریحانه محمدیمرکزیتهران

15سید علی 7عنایت باباییمرکزیتهران

-میرزا12شیرین خسرویمرکزیتهران

-اسماعیل57885فرزانه غالمیمرکزیتهران

14اسماعیل6052الهام نیلچیانمرکزیتهران

14عبدالقادر9240-دعا بازگیرمرکزیتهران

14احمد علی11653نرگس کاظمیمرکزیتهران

14سید اکبر46سید باقر عباسیمرکزیتهران

14حسین12فهیمه شیروانیمرکزیتهران



16شیر حسین35مهرداد مرادیانیاسالمشهرتهران 

15محمود73محمد رضا حاجی بندهاسالمشهرتهران 

15علی مراد5381حسین جعفریاسالمشهرتهران 

14رحمت اهلل39295مینا جعفری اسالمشهرتهران 

15مصطفی0018055133ساجده محمدی اسالمشهرتهران 

16محسن1110مهسا محمد حسن تهرانیبهارستانتهران 

16محمد1759-صبا شریفیبهارستانتهران 

16عباس583پروین جعفریبهارستانتهران 

16محمد باقر8673-ملیکا کیوانبهارستانتهران 

18عبداله49429سحر محمدیبهارستانتهران 

15محمدصادق38417محیااحمدی دانششرقتهران 

15علی اصغر465علی پوالدوندشرقتهران 

15محمدرضا20666معصومه حیدروندقلیچیشرقتهران 

-ولی اله2076فاطمه حاجی پور شرقتهران 

-علی اکبر0480479593راضیه داوودآبادی شرقتهران 

15عباس10760محسن شجاع الساداتی شرقتهران 

15سیدحسین805سیدمحمدصدقی شرقتهران 

14محمدرضا57240حسام الدین فروتن صحراییشرقتهران 



15عظیم 0022740211مهدیس علی زاده شرقتهران 

-عباسعلی6278ملیحه مصلیشرقتهران 

48714امیر معمرشرقتهران 

14سیدناصر0023131667سیدصدراموسوی شرقتهران 

16مسلم4595نغمه مسکین شرقتهران 

14حمید 0023013729امیرحسین هاشمی شرقتهران 

16حسین982مرضیه برجیانبروجنچهار محال بختیاری

16بهرام421نجمه خسرو پور بروجنیبروجنچهار محال بختیاری

-ایرج4640286663علیرضامهری امام قیسیبروجنچهار محال بختیاری

15چراغعلی17مریم   پیروزیانشهرکردچهارمحال و بختیاری

15محمد علی824الهام  رفیعیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14شهرام4610896354ساالر  کبیریشهرکردچهارمحال و بختیاری

-احمدرضا4610711168نیما  عسگرشهرکردچهارمحال و بختیاری

14یداهلل7765زینب   کوهی فایقشهرکردچهارمحال و بختیاری

16سید محمد4610075555سید هادی  مرتضویشهرکردچهارمحال و بختیاری

17امیدعلی689سجاد   یوسفیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-قدرت اله4253-حکیمه حسینیفارسانچهارمحال و بختیاری

16محمد تقی7821-ابراهیم حیدریفارسانچهارمحال و بختیاری



15حسین8841-علی صالحیفارسانچهارمحال و بختیاری

15هوشنگ3080219643شکیال فرح بخشبیرجندخراسان جنوبی

15غالم نبی2121781366مونس احراریبیرجندخراسان جنوبی

14محمد علی0652480421حسن علی ابادیبیرجندخراسان جنوبی

15مهدی0859343782معصومه بخشاییبیرجندخراسان جنوبی

15محمد حسن 3مریم طاهری بیرجندخراسان جنوبی

15محمد علی5802-پریسا غالمیقائنخراسان جنوبی

16علی محمد9530-محمد کلثومیانتایبادخراسان رضوی

15فرامرز5025-سجاد حسن زادهتربت حیدریخراسان رضوی

16موسی3831-فاطمه دل آرامیتربت حیدریخراسان رضوی

14علی اکبر63هادی رحمتکشدرگزخراسان رضوی

-غالمحسین169سکینه دولتخواهدرگزخراسان رضوی

15 حسن 49لیال آقا رضایی سبزوارخراسان رضوی

15عبدالقیوم 1670عفت اسالم نژاد سبزوارخراسان رضوی

-محمد 78123512یگانه امیری سبزوارخراسان رضوی

15نوروز علی 105049596مصطفی باباییسبزوارخراسان رضوی

14سید حسن 78045848سید علی بازقندی سبزوارخراسان رضوی

14حسن 11محمدرضا برازآبادی سبزوارخراسان رضوی



14ابراهیم 18543ملیحه داورزنی سبزوارخراسان رضوی

14علی اکبر 94معصومه دستجرد سبزوارخراسان رضوی

15عزیزاله -زهرا زارعی بونشسبزوارخراسان رضوی

14غالمرضا 2026نرجس شریعتمدار سبزوارخراسان رضوی

14علی 2384072مریم طاهری سبزوارخراسان رضوی

-علی 791نرگس عیدی سبزوارخراسان رضوی

15سعید 78046607ویدا فکور سبزوارخراسان رضوی

14صفر علی 2041مریم کوشکی سبزوارخراسان رضوی

-سهراب 2046سهیل کریمی سبزوارخراسان رضوی

14سیف اله 78101063مرضیه معصومی فر سبزوارخراسان رضوی

-محمد سماعیل-پریسا سلطانیسبزوارخراسان رضوی

-سید علی118شیما سادات موسویفاروج خراسان رضوی

15داود9788-زهرا قائمیقوچانخراسان رضوی

15علی اکبر7135-مهدی شوشتریقوچانخراسان رضوی

16محمد حسین19محمد حسین دروگرقوچانخراسان رضوی

14علیرضامائده کوهزادکاشمرخراسان رضوی

14حسنعلیرضا صدوقیکاشمرخراسان رضوی

15محمدمیالد موالییکاشمرخراسان رضوی



-احمد16745محبوبه دانشیکاشمرخراسان رضوی

14محمد1776ماجد فخوریکاشمرخراسان رضوی

16سید کاظم4834یسید حسین ابوترابیکاشمرخراسان رضوی

15سید ضیاء الدین5641-سید سهیل ابوترابیکاشمرخراسان رضوی

-محمد6805-جواد علیزادهکاشمرخراسان رضوی

15سید کاظم5667سید مهدی ابوترابیکاشمرخراسان رضوی

-محمدرضا0910204322امیرحسین آخرتیگنابادخراسان رضوی

-علی091019667امیرعلی روغنیگنابادخراسان رضوی

-علی0910177597امیر صدوقیگنابادخراسان رضوی

-علیرضا0910204187سعید نادریگنابادخراسان رضوی

15موسی673سارا آقاخانیمشهدخراسان رضوی

14حسن69مجید آل حسینمشهدخراسان رضوی

14عباسعلی89810سعید اکبریمشهدخراسان رضوی

14محمدحسین8-561731-092امیرعلی ابراهیم زادهمشهدخراسان رضوی

14محمد 67308زهره احمدیمشهدخراسان رضوی

16حسین955فاطمه اسماعیلیمشهدخراسان رضوی

15علی57991مریم اسماعیلیمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر636طاهره افسرمشهدخراسان رضوی



16علی اکبر9872قمر افضل نیامشهدخراسان رضوی

15بیژن13203الناز ایرانمنشمشهدخراسان رضوی

16عبداله1064مهدی باغبانمشهدخراسان رضوی

15علی اصغر1384سمانه براتیمشهدخراسان رضوی

14قاسمامیرحسین بندار گجوانمشهدخراسان رضوی

-محمد0-022693-077علی بوستانیمشهدخراسان رضوی

15محمد3345میالد پرنیانیمشهدخراسان رضوی

15جمعه62حسین پورسعیدیانمشهدخراسان رضوی

14مهرعلی62086زهرا پورصادقیمشهدخراسان رضوی

14مهرعلی2088سوده پورصادقیمشهدخراسان رضوی

14عباس 1-052476-092سعید پورمحمدمشهدخراسان رضوی

14ناصر2-732644-092محمدرضا پوری نژادمشهدخراسان رضوی

14محمدحسین534شهرزاد پیام عسکریمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا16944فریبا تاجیکمشهدخراسان رضوی

14علی اصغر1111الهه تشکریمشهدخراسان رضوی

-عباس3-480112-092مهال تقی آبادیمشهدخراسان رضوی

-نبی اله8-381178-092سجاد تنهامشهدخراسان رضوی

15غالمعلی52مرضیه توحیدی فرمشهدخراسان رضوی



14محمد47316نرگس جهانی رفعتمشهدخراسان رضوی

15محمد314حمیدرضا حسامیمشهدخراسان رضوی

14سیدعلی254حکیمه سادات حسینیمشهدخراسان رضوی

-مهدیسارا حیاتیمشهدخراسان رضوی

-محمدکاظمامیرمحمد خالصیمشهدخراسان رضوی

-سعید1-500800-092محمد خاوری خراسانیمشهدخراسان رضوی

-رضاسونیا خباززادهمشهدخراسان رضوی

14محمد ریحانه خرم ابادی مشهدخراسان رضوی

15محمد علی 606زهرا خوشخو نیا مشهدخراسان رضوی

-غالمعلی815لیال دشت خواه مشهدخراسان رضوی

-محمد علی 81غالمحسین ذاکری مشهدخراسان رضوی

14رسول مبینا ذاکری مشهدخراسان رضوی

14مجید 7-012691-091فاطمه زیبدیمشهدخراسان رضوی

14عباسعلی966شهرزاد سراوانی مشهدخراسان رضوی

14خلیل .-102628-228زهرا سرمدیان مشهدخراسان رضوی

14حسام زهرا شاه محمدی مشهدخراسان رضوی

14محمد امین 2149294زهرا شریفی مشهدخراسان رضوی

14علی 1210صدیقه شهابی مشهدخراسان رضوی



14محمد رضا 153حسین شهابی زاده مشهدخراسان رضوی

14شکور 3369مینا شهبازی مشهدخراسان رضوی

17علی 8محمد حسین صائبی مشهدخراسان رضوی

14براتعلی14553مجتبی صدوقی مشهدخراسان رضوی

14محمد علی 2-680304-092علیرضا صفری مشهدخراسان رضوی

-غالم حسین فاطمه صندوق ساز زردینیمشهدخراسان رضوی

14حسین1623نیره ضیافتی صدیق مشهدخراسان رضوی

14محمد4469مجید طلیس چی مشهدخراسان رضوی

15حسن 1488مریم طلعتیان مشهدخراسان رضوی

14علی1318طوبی  طهرانیان طرقبه مشهدخراسان رضوی

14سید حبیب 14521سید فاطمه طهماسبی مشهدخراسان رضوی

14حسین8-425995-001مژگان عباسی مشهدخراسان رضوی

14علی اکبر24زهره عباسی دشت بیاض مشهدخراسان رضوی

14اسماعیل 1586عصمت عبدی خیبری مشهدخراسان رضوی

15ایرج 527مهتاب عزیزی مشهدخراسان رضوی

14مرتضی 381سید محمد رضا علوی مقدم مشهدخراسان رضوی

14عبد الرضا 732عطااله مرتضی عنبر سوز مشهدخراسان رضوی

14محمد حسین 5073بشری فخر عالمی مشهدخراسان رضوی



14محسن 6-083148-092بهناز فهمیده اسکندری مشهدخراسان رضوی

16غالمعلی1-639728-092مهال فهیمی دانا مشهدخراسان رضوی

16محمد 59885زهرا قاسمی خیبری مشهدخراسان رضوی

15حسن 8675اشرف قاهره مشهدخراسان رضوی

15علیرضا 3-566424-092سجاد قربانی پور مشهدخراسان رضوی

16احمد 2-012597-431عادله محمد زاده مشهدخراسان رضوی

16نوراله 7مرجان محمدی مزینانی مشهدخراسان رضوی

15مظفر2710کتایون محمودی فرمشهدخراسان رضوی

16یوسف534مریم مرتضوی مشهدخراسان رضوی

16مهدیسارا معزی مشهدخراسان رضوی

15علیرضا 9777بهناز معمار باشی اول مشهدخراسان رضوی

15سید طاهر 202رباب موسوی مشهدخراسان رضوی

15سید مهدی فاطمه سادات موسوی مشهدخراسان رضوی

17سید لیاقت علی15423/9سید مجتبی موسوی مشهدخراسان رضوی

16هاشم فرزانه نبردی مشهدخراسان رضوی

15محسن 9002احسان نجمی مشهدخراسان رضوی

15رمضانعلی461فرشته واله نامقی مشهدخراسان رضوی

18نوروز علی394جواد وطن خواه مشهدخراسان رضوی



15رضا69803محمد حسین والیتی یزدی منش مشهدخراسان رضوی

-غالمرضا 10892زینب یوسف زاده نادری مشهدخراسان رضوی

14محمد حسین1192مینا اسعدینیشابور خراسان رضوی 

15جابر8عبدالحسن چنارانینیشابور خراسان رضوی 

14رضا0926704133آریا رحیمینیشابور خراسان رضوی 

15احمد1050028112روح اله زمانینیشابور خراسان رضوی 

15سیدمحسن1050951441هدیه سادات عباسینیشابور خراسان رضوی 

15عباس1050684443زینب کرخینیشابور خراسان رضوی 

14علیرضا 1051135818بنیامین وثوقینیشابور خراسان رضوی 

14ایوب1050149394زهرا یعقوبینیشابور خراسان رضوی 

15مهدی5729618662مهران اسالمیبردسکنخراسان رضوی

-غالمرضا5720153195رسول انصاریبردسکنخراسان رضوی

15سید علی اکبر086002354سید حسین عبداللهیانبردسکنخراسان رضوی

-گل محمد0313-حلیمه اخیبجنوردخراسان شمالی

14غالمرضا1882-مریم صادقیبجنوردخراسان شمالی

14غالمرضا51نفیشه مرادیبجنوردخراسان شمالی

14محمدرضا26588محمد رحیم اسفیدانیبجنوردخراسان شمالی

14مصطفیعلیرضا جفاکش مقدمبجنوردخراسان شمالی



14حسین3551-احمد خسرویبجنوردخراسان شمالی

14احمد 3243-امین فیروز بختبجنوردخراسان شمالی

15غالمعلی51160-حدیثه الهامیمانه و سملقانخراسان شمالی

15علی1468ایمان کاظمی نسبامیدیهخوزستان

16حیدر علی 4792سعید دشتستانیامیدیهخوزستان

15نوروز علی4654-هدی بیاتاندیمشکخوزستان

15حبیب اله516رضا زکاوتاندیمشکخوزستان

15شیخ علی179محمد لطفیاندیمشکخوزستان

15غالمرضا9256-یلدا مهشاداندیمشکخوزستان

14جمشید757عبداالمیر پارسایی کیااهوازخوزستان

15امیدعلی248حسین عسیونداهوازخوزستان

15عبدالرحیم1480عبدالعلی فرجادمهراهوازخوزستان

-احمد8099سارا اسالم پوراهوازخوزستان

14مندنی12653اعظم بهمنیاهوازخوزستان

-مرتضی1711مینا حیدریاهوازخوزستان

-ولی محمد20طلعت زرالونداهوازخوزستان

15غالمعلی1623الهه ستوده فراهوازخوزستان

15ناجی2666-مائده رمضان احمدیاهوازخوزستان



14عبدالنبی2814فروغ شاکریاناهوازخوزستان

-حسن75زهرا صادقیاهوازخوزستان

14منوچهر48فریبا طالبیاهوازخوزستان

15علی عسکر3828مهرنوش عالیپوراهوازخوزستان

14آیت الهمحبوبه قلی پوراهوازخوزستان

14مهرعلی10لیال قنبریاهوازخوزستان

14اسکندر1349فروزان لوعلی زادهاهوازخوزستان

14اسکندر6792آزاده لو علی زادهاهوازخوزستان

-احمد4971-لیال نورپوراهوازخوزستان

14پناه6044پیام احمدیآبادانخوزستان

15علی بابا768ایرج جلیلیانآبادانخوزستان

-غالم عباس8محمدرضا ذاکری فرآبادانخوزستان

15قاسم63بهروز عبادیآبادانخوزستان

14محمدیار1204مدینه اسدیباغ ملکخوزستان

15عبداله8363-بهنام عاکفبهبهانخوزستان

-کیومرث7821-رضا نیاپرستبهبهانخوزستان

17سید عبدالحسین30سید حمید نظاریخرمشهرخوزستان

16میرزا467حسین ابراهیمیدزفولخوزستان



-علی3485-مسعود حسن نیادزفولخوزستان

14علی1675-رضا حسن نیادزفولخوزستان

14نصراله848ناصر چینی سازدزفولخوزستان

14قپانی3210نوروز رضایی ارشد دزفولخوزستان

14احمد968محسن سفید خوشدزفولخوزستان

14منصور1567-محمد شاه حیدردزفولخوزستان

15احمد14167فرح شریفی پوردزفولخوزستان

-ماشااله0108-زینب مقامیان زادهدزفولخوزستان

-عیدالعلی66129لیلی شکوهیاندزفولخوزستان

15علی301هدایت حسین زادهسوسنگردخوزستان

16عبدالعلی486فاطمه شرهانیسوسنگردخوزستان

14عبدالرضا0407-محمد مهدی نژاد نهیراتسوسنگردخوزستان

15علی زهرا صندیشوشخوزستان

-علی فاطمه صندیشوشخوزستان

15عبدالراحیم246زهره کریمی پور شوشخوزستان

-علی مهدی پاکزادشوشخوزستان

16فریبرز5007فرشته سلجوقیشوشترخوزستان

15حسین9281-حمید منجزیشوشترخوزستان



-عباس2393-محمد رنجبرگتوندخوزستان

14عباس3811-حسین فتحی نیاگتوندخوزستان

14عبداله30شمس جمال پوراللیخوزستان

15رحم خدا547معصومه جهان بخشاللیخوزستان

15محمد علی338زینب حاجی پوراللیخوزستان

15روز علی91خدیجه ذوالفقاریاللیخوزستان

15عباس1751-لیدا حسین زادهمسجد سلیمانخوزستان

14مرتضی قلی1363مجتبی البرزیمسجد سلیمانخوزستان

14محمدرضا4محمود رضاییمسجد سلیمانخوزستان

14نیازعلی1300حاجت سلطانیمسجد سلیمانخوزستان

15حیدر5232-مهدی ورناصریمسجد سلیمانخوزستان

15علی اوسط4400031756فائضه اکبریخرم درهزنجان

17ارشد6150140326ابوالفضل ترکمنخرم درهزنجان

14احمد 3112سمانه خواصیزنجانزنجان

14عباس2148شهال غریبلوزنجانزنجان

14محمود543رویا میرصدریزنجانزنجان

15جمال6117حسام الدین ارغندزنجانزنجان

15علی1290ناصر کریمیزنجانزنجان



15محرمعلی6625-سعید مهدیلوزنجانزنجان

15مصطفی8896رضا نجفلوزنجانزنجان

15...وجیهه ا1586-جواد نقی لوزنجانزنجان

14-7816-سعید نصیریزنجانزنجان

14عبدالحسین53448اسداله بهمن وند فردماه نشانزنجان

15پرویز4400243486آقای محمد خالقیابهرزنجان 

14حیدر1315خانم سهیال صالحیابهرزنجان 

1442915خانم راضیه مطهریابهرزنجان 

15حسین1541خانم سپیده نجفلیابهرزنجان 

14محمد رضا4400287513خانم فاطمه زهرا یارقلیابهرزنجان 

16علی اصغر88فاطمه ریاحیسمنانسمنان

16جالل11858سمیرا طیرانی برقیسمنانسمنان

17حسین572نرگس میرکوسمنانسمنان

14مرتضی4560291373امیرحسین صائمیسمنانسمنان

16پرویز968حسن کردیانسمنانسمنان

15سید صادق91790سید جواد هاشمیسمنانسمنان

16علی4560233357محمد امین ناهیدیسمنانسمنان

14حسینتکتم ساغریشاهرودسمنان



16علی3575سمیه شمساییشاهرودسمنان

15داوود2اشرف شیر محمدیشاهرودسمنان

14...لطف ا4580153766مریم  عسگریشاهرودسمنان

15حسن3574آزاده قسیمی ترشیزیشاهرودسمنان

15محمد علی110الهام محمدیشاهرودسمنان

14ناصر4580055993زهره ناظمیشاهرودسمنان

14اکبر1279فرهاد نایبیشاهرودسمنان

14حسن4265مجتبی قنبریگرمسارسمنان

-حمید38512میترا ملکیگرمسارسمنان

14محمود2037هاتف خالدیسوئدسوئد

14یونس234علیرضا امیریسوئدسوئد

15غالم1619ابراهیم تقی زاده مقدمکنارکسیستان و بلوچستان

15اصغر344وحیده خسرویکنارکسیستان و بلوچستان

15مجید1362رضا سموریکنارکسیستان و بلوچستان

18نور محمد524محسن قزاق میریکنارکسیستان و بلوچستان

15علی379محمد امیر اسحاقیزاهدانسیستان وبلوچستان

16محمود3660396516علی اصغر بارانیزاهدانسیستان وبلوچستان

15محمد حسین3660380830نازنین باقریزاهدانسیستان وبلوچستان



15احمد7936سمیه جهانتیغزاهدانسیستان وبلوچستان

15سیدمحمدرضا3615642955سیده بنفشه حسنیزاهدانسیستان وبلوچستان

17رمضان8654مصطفی حمزه ایزاهدانسیستان وبلوچستان

15ابراهیم3610105429هانی خسرویزاهدانسیستان وبلوچستان

15عباس1556سمیه خیرخواهزاهدانسیستان وبلوچستان

16امیر3660413003فاطمه دهمردهزاهدانسیستان وبلوچستان

15امیر12514نرگس دهمرده قایم آبادزاهدانسیستان وبلوچستان

15علیرضا1725لیال دیبازاهدانسیستان وبلوچستان

16اصغر350فاطمه رحمانیزاهدانسیستان وبلوچستان

16رمضان3611092657صادق رستمیزاهدانسیستان وبلوچستان

16صفر5757مرضیه رییسیزاهدانسیستان وبلوچستان

15محمد16826مریم زینلیزاهدانسیستان وبلوچستان

-علی3660287024فرخنده سرحدیزاهدانسیستان وبلوچستان

15محمد38ماه گل سرگزیزاهدانسیستان وبلوچستان

15نورعلی1466ریحانه عباسیزاهدانسیستان وبلوچستان

15مجید3660849103فایزه قاسمیزاهدانسیستان وبلوچستان

16علیرضا12بهزاد قراییزاهدانسیستان وبلوچستان

17علی حسین12577سارا قلندریزاهدانسیستان وبلوچستان



-محمد2مهدی کیقبادیزاهدانسیستان وبلوچستان

15رحمتعلی456امیر گلزاریزاهدانسیستان وبلوچستان

16غالمحسین15754زینب میرادیزاهدانسیستان وبلوچستان

16خداداد108شهاب زارعیارسنجان فارس

15محمدعلی1074سجاد فقیهیاستهبانفارس

-حمید3350-علی جواهریاستهبانفارس

14عباس9محبوبه رضائیپاسارگادفارس

-محمد25محسن رضائیپاسارگادفارس

-علیرضا 4480-ایلیا احمد پور خرمیخرم بیدفارس

-حسین2025حانیه ساری خانیخرم بیدفارس

14حسن9804-فاطمه کریمیخرم بیدفارس

-سید احمد2054-مائده سادات هاشمیخرم بیدفارس

16کاکا جان4749-حجت حیدریخنجفارس

16محمد یعقوب27عبدالباسط رنجبرخنجفارس

15محمد18مینا دانیالیخنجفارس

-قدرت اله0948-شیوا کمالیخنجفارس

14محمد شریف56فاطمه شریف زادهخنجفارس

15مهدی3163منصوره ستوده سروستانفارس



15محمود1937منصوره اشتیاقشیرازفارس

15رسول2288زهرا اطمینانشیرازفارس

16محمدعلی11845امینه اولیاءکازرونیشیرازفارس

15محمد حسین282ویدا برازجانیشیرازفارس

15کاظم21فاطمه بشیریانشیرازفارس

14سید ابوالقاسم2081اعظم السادات بنی هاشمیشیرازفارس

15رسول3328زهره پی خجستهشیرازفارس

14محمود2560502569فاطمه جانی پورشیرازفارس

14گودرز553سهیال جهاندارپورشیرازفارس

16صدراله2281712214سولماز جویندهشیرازفارس

15خدامراد1020حمیرا حسینیشیرازفارس

14مجید604مریم خادم کشاورزیشیرازفارس

15فریدون2281786218یگانه خسرویشیرازفارس

-عباس1711محبوبه دسترسشیرازفارس

15سید حسین1774فاطمه سادات راه چمنیشیرازفارس

15کرامت اله8717مهناز رحمانیانشیرازفارس

15محمد رضا888سمانه رخشانیشیرازفارس

15حسین11نازنین رضائیشیرازفارس



15مجید849ندا رضانژادشیرازفارس

15درویش2282750772نرجس رضوانیشیرازفارس

14سیدحسن977سیده فائزه رضویشیرازفارس

14حمید2280169339سمیرا زارعشیرازفارس

16علی اکبر2531زهره سلیمانیانشیرازفارس

14علی اصغر177فرزانه شبیهیشیرازفارس

17عبدالرضا3510053982فاطمه شریفی زیارتشیرازفارس

-محمد حسین2280425858صدیقه صادقیشیرازفارس

14حسین695الهام طحانشیرازفارس

14علی رضا2281762221الهام عادلشیرازفارس

14عباس2282681541فائزه عباسیشیرازفارس

16سید محمد15490نگار عیانشیرازفارس

14مرتضی2280758032اعظم غدیریشیرازفارس

14روزبه2283947464مینو غفاریشیرازفارس

14احمد454مریم فضل اهلل زادهشیرازفارس

14هدایت اله13534پریسا قاسمیشیرازفارس

14محمد جواد2653سودابه قرائتشیرازفارس

15حبیب2962فاطمه محبیشیرازفارس



14قربان علی5013لیال محمدیشیرازفارس

14محمد علی514فاطمه مریخشیرازفارس

14مرتضی622فاطمه مشکل گشاشیرازفارس

14جعفرقلی2572فاطمه مظهریشیرازفارس

14علیرضا5637مریم مقتدری اصطهباناتیشیرازفارس

14الیاس587شقایق مهربان کارشیرازفارس

-محمد حسن3500فرشته ناظمیشیرازفارس

14موسی265الهام نام نیکشیرازفارس

14عبدالرحیم957مهسا نوری مندشیرازفارس

15سیدعلی3490091981سیده زهرا هاشمی تنگستانیشیرازفارس

14محمد رضا1829میترا هدایتیشیرازفارس

14احمد2280476797مریم وراوی پورشیرازفارس

14صمد2280738287سوسن کریمیانشیرازفارس

14خسرو11119زهره کمالیشیرازفارس

-محمد اسماعیل2283308755آرش آستانهشیرازفارس

-رستم13سهراب اژدهاکششیرازفارس

-حیدرعلی16647حبیب اله اهتدائی جهرمیشیرازفارس

-علی58مصطفی برازجانیشیرازفارس



14بهنام2440603910یاشار پوالدیانشیرازفارس

14خداکرم1علی ترک قشقاییشیرازفارس

14محمد575عباس توفیقیشیرازفارس

14حمید121محسن جهانی دوقزلوشیرازفارس

14غالمرضا3501اسماعیل حاجی وندیشیرازفارس

15عوض43صابر حسینی نژادشیرازفارس

15غالمرضا44ابراهیم حالجشیرازفارس

14نامدار6830057787علی حیدریشیرازفارس

16نجف1211ابراهیم رجبی فردشیرازفارس

14ابوذر2283672007محمد رسول رحمانیشیرازفارس

-خلیل360محمدمهدی زارعشیرازفارس

15حسن2282041720حامد زارع مؤیدیشیرازفارس

-علی2283808057محمد رضا زیبندهشیرازفارس

15قدمعلی4مهدی شهریاریشیرازفارس

14رمضان278ابراهیم شکری سبوکیشیرازفارس

14احمد477محسن طهرانیشیرازفارس

-فرهاد2701محمد عباسیشیرازفارس

15مرتضی92562احمد رضا فتوتیشیرازفارس



14حسین15500نوری فرحانیشیرازفارس

18محمود7984ایمان قاسمیانشیرازفارس

15غالمحسین482مهدی محمدیشیرازفارس

-محمد علی2284025757امیر حسین نادریشیرازفارس

14مهدی2283106206امیررضا نکومهرشیرازفارس

15سید محمود2281828743سیدمحمدحسن هاشمیشیرازفارس

14سیدحسین229محمود وردی زادگانشیرازفارس

19عادل1741078067صادق کاکاشیرازفارس

19عبدی123امید کل پایهشیرازفارس

16حسن166مجتبی یارمحمدیشیرازفارس

14جعفرقلی661حیدر بهزادیفسا فارس

-حمیدرضا8485-نیما زارعیفسا فارس

-حمیدرضا8477-سینا زارعیفسا فارس

-امین5381-کوثر زارعیفسا فارس

14محمدعلی39لیال شکاریفسا فارس

-احمد475زهرا صفری پورفسا فارس

14علی8850-یسنا ظفریفسا فارس

15محمود236068671شقایق بتوانکازرونفارس



14اله داد13مرتضی دهقانکازرونفارس

15قربانعلی260محمدرسول صمصامیانکازرونفارس

14علی2360551078محمد منصوریکازرونفارس

14محمود2591-فاطمه دادستانگراشفارس

14میکرم10307غالم علی انصاری دوستالرستانفارس

-ماشااله3982محمد عطاریالرستانفارس

14موسی124هاشم کمالی پورالرستانفارس

-رضاعلی318محمد نامورانالرستانفارس

14سهراب119ضرغام نطاقالرستانفارس

14اله داد18الیاس اسدیمرودشتفارس

14چنگیز2محمد علی دهقان فارسیمرودشتفارس

14امراله525نفیسه خدا بخشلومرودشتفارس

-رحیم2420508084علی شهریاری گراییمرودشتفارس

14محمد کریم2283469562بنیامین فرخیمرودشتفارس

-جهانبخش879زهره کاظمیمرودشتفارس

15جعفر4020-مهرناز شهریورنورآباد ممسنیفارس

14اکبر634مجتبی صالحینی ریزفارس

14عبدالکریم0653-ناصر رفیعیاوزفارس 



15احمد1313عبدالمجید محسنیاوزفارس 

15محمدرضا1262ابراهیم واثقیاوزفارس 

14عارف-مهدیس مولویاوزفارس 

-محسن026484زهرا احمدیآبادهفارس 

14محمد قلی391شکوفه اقلیدیآبادهفارس 

15محمود1784زهرا امینیآبادهفارس 

14سید عیسی006167فروغ السادات جعفریآبادهفارس 

-حمید021048انسیه حیدرپناهآبادهفارس 

-محمد علی236مرضیه رستمی پور آبادهفارس 

14حسین001563مرضیه زمانیآبادهفارس 

14محمدرضاحدیثه داناآبادهفارس 

15غالمعلی695زهره رحیمیآبادهفارس 

15شیرزاد350فریده سقاییآبادهفارس 

14مجید021247سحر فرخیآبادهفارس 

14سید ابوالقاسم006491آمنه سادات عظیمیآبادهفارس 

16قاسمعلی016510نسرین محمودیآبادهفارس 

15جالل 2460202598حمیدرضارضایی فردجهرم فارس 

16محمد2460202679میالدجمالی جهرم فارس 



16محمد2460127057نسیم مصلی نژادجهرم فارس 

14احمد174حوریه آذربایجانیتاکستانقزوین

14کرمی1374مینا مقدم پورتاکستانقزوین

-مرتضی4312072612ابوعلی      محمد قزوینقزوین

14محمد1575جعفری    میتراقزوینقزوین

-محمدعلی 5رفیعی     رضا قزوینقزوین

14هادی8296سبدبافان   حمیدقزوینقزوین

14اسداله 4218شعبانی     اختر قزوینقزوین

15ابراهیم1021  فرهادی    مجید           قزوینقزوین

15عباداله6938نظری      الهامقزوینقزوین

14علی4311552866پرهیزگاری   ثمینقزوینقزوین

14حسنعلی 4311215746عبدلی     زهرا قزوینقزوین

15علیرضا6حسن رضا شاهبادریآبیک قزوین 

14سید جعفر5038-سیده نگین موسویآبیک قزوین 

14جواداختصاصیسیده اعظم حسینیبویین زهراقزوین 

14حسن7958طیبه عابدین بویین زهراقزوین 

14علی15814عسگری       خدیجه قزوین قزوین 

15علی4310348726قبادیها     پرستو قزوین قزوین 



14محرم 2437مافی     زهراقزوین قزوین 

17محمدرضا 1365شفائی    عباسقزوین قزوین 

-اسمعیل 1936صمدی          اعظم قزوین قزوین 

14مسعود5029خسروی   آرزوقزوین قزوین 

15محمدرضا2513یعقوبی   محمد قزوین قزوین 

-عجم2161620932علیپور   محمدقزوین قزوین 

15حسن 4310481371عباس تبریزی   فاطمه قزوین قزوین 

15عباس 4311198264حسینعلی قزوینی محمدحسین قزوین قزوین 

15حیدر علی 4679ذوالقدر    مریم قزوین قزوین 

15نوراله11سلطانی     سکینه قزوین قزوین 

14مرتضی4310851606جهانی آبی  معین قزوین قزوین 

15سید ابوالحسن 419سکاکی مریم السادات قزوین قزوین 

15هادی 25065832محموزاده    آرین قزوین قزوین 

15مصیب 16542صابری فرد نیما قزوین قزوین 

16محمود397شاهین نیا    علی قزوین قزوین 

17حجت اله 929هدایتی اصل   عباس قزوین قزوین 

1.50337Eرضایی  علیرضاقزوین قزوین  16خداداد11+

14غالمعلی544عباسقلیا  معصومه  قزوین قزوین 



15موسی6532سخنور مژدهی   زهرهقزوین قزوین 

15منصور4311370466شهسواری   الههقزوین قزوین 

14سیدرضا2920زهرا اسماعیلیانقمقم

14غالمرضا832محمد باقر افشاری نژادقمقم

-سید ازهر0760638سیده فاطمه بارانیقمقم

14محمدجواد0277163زهره بالیدهقمقم

15اسماعیل111992علی اصغر پارساقمقم

14سیدحسین6505سیدمحسن پورسیدحق شناسقمقم

14محمد191  فریده پورکاظمیقمقم

15کاظم20394فتانه پوالدوندقمقم

14حسینعلی0370047490سارا جوزدانیقمقم

15ناصر11272امیرحسین چیتگرانقمقم

14محسن0372401831سارا حسن زادهقمقم

14محمد907عظیمه حسن زادهقمقم

14حسین800محمود رضا حقیقی سبزواریقمقم

14محمد1601378010حسن حیدریقمقم

14ادنان1224زهرا دیوجانقمقم

14علی0-446996-3آرمین دیهیمیقمقم



-محمدمهدی692چنگیز رمضانی توبیقمقم

14اسماعیل7296سمیرا سلیمیقمقم

14محمد0372702333هانیه شفیعی زوارهقمقم

14علی اصغر110571مهدی صالحیقمقم

14مهرداد0560111851ریحانه عربقمقم

14حمزه17041سکینه علیزادهقمقم

14قربانعلی1601368005ابوالفضل غالمیقمقم

14مسلم5272سمیه قاسمیقمقم

-ابوالقاسم0923278206فاطمه گرگانیقمقم

14ابراهیم21077مهدی لطفیقمقم

14حسین204عباس محسنی مجدقمقم

14علی0مهدی محمدیقمقم

14حسین38087مریم مصطفویقمقم

14فتحعلی0269721سکینه مقدمی موحدیقمقم

15عباس32735فاطمه ولی ئیقمقم

15رحیم0370541359نجمه هاشم پورقمقم

15قربانعلی1601373301حسین هاشمیقمقم

14عبداله112ابوبکر اسراریسقزکردستان



16محمود625محمد امین موسویسقزکردستان

15جلیل373293372/8419اسرین امانیسنندجکردستان

15علی3732997416/4408نادیا ثابت قدمسنندجکردستان

15سید اسداهلل3720206289/0سید حسام حسینیسنندجکردستان

15مظفر3721165314مائده زرین بیانسنندجکردستان

14احمد3731957615/238یداهلل مرادیانسنندجکردستان

14امین4400-علی اصغر میرانیقروهکردستان

16مجید9فریده پیره مهدیقروهکردستان

15ناصر0572-زهرا رجبیقروهکردستان

16محمد3486شفیعه غالمیقروهکردستان

15سیف اله 9341-محمدرضا منبریکامیارانکردستان

15فرهاد9695-دل ارا امینیمریوانکردستان

14محمد43561نرگس کریم نژادبیجارکردستان 

14بختیار2039-راحله سرافرازیبیجارکردستان 

-هادی7587-بیتا ساعیبیجارکردستان 

15اسحاق262رجبعلی یزدانیبیجارکردستان 

15محمدعلی330مهدی سلطانیبیجارکردستان 

14محمد9855-زهرا طهماسبیرفسنجانکرمان



15محمد4389-حجت محمد قاسمیرفسنجانکرمان

15حسین102فرهاد تیموریسیرجانکرمان

15اسداهلل3060004323حمیدرضا زیدآبادیسیرجانکرمان

15رمضان3071085141فاطمه علی بیگیسیرجانکرمان

14فرامرز2981113161فرزاد اسفندیارکرمانکرمان

15حسین1562محسن صیادیکرمانکرمان

16علی2هادی ضیغمی نژادکرمانکرمان

16رحیم910علیرضا فالحتیکرمانکرمان

15محمد حسین394علی نیک فکر کرمانکرمان

-داریوش3300281581پرنیان خزاییکنگاورکرمانشاه

14...عزیز ا13925مریم دروشیکنگاورکرمانشاه

15امامقلی821 سعیده زارعکنگاورکرمانشاه

14حسن رضا3300247934آرش کارخانهکنگاورکرمانشاه

15صفر9روح اله کرمانیاسالم آباد غربکرمانشاه 

17مردان57مهدی ییالقیسرپلذهابکرمانشاه 

-علی پاشا5403شاهدخت گوهریسرپلذهابکرمانشاه 

15ابراهیم103کیوان نعمتیصحنهکرمانشاه 

16موالمراد10767مهدی ملکیصحنهکرمانشاه 



14غالمعلی4952-سجاد نوره سردارآبادیصحنهکرمانشاه 

14ابوالقاسم6500-اکرم احمدیصحنهکرمانشاه 

16مسعود 3242205219مهتاب         اسفندیاری کرمانشاه کرمانشاه 

15حمید رضا 3241945677فاطمه      باباجانی  کرمانشاه کرمانشاه 

16سلیم 83سمیه          بشیر ی نیا کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد 31026عبداله      بیابانی  کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد علی 767آرش     بی تا کرمانشاه کرمانشاه 

15ابوالحسن 238ندا        تیر انداز کرمانشاه کرمانشاه 

14علی 3310197638اسکندر    حاتمی کاکاوندی کرمانشاه کرمانشاه 

15حسن 3242545011مبینا           خسروی  کرمانشاه کرمانشاه 

15حجت اله 3242233182عارف      دلفانی  کرمانشاه کرمانشاه 

14شاهرخ ملی ژینا      رشیدی احمدی کرمانشاه کرمانشاه 

16سید حسن 38981سیده صدیقه    رستم آبادی  کرمانشاه کرمانشاه 

16مسعود 1414شکیبا        رزمه کرمانشاه کرمانشاه 

16عباس 2431سمیرا          رامسری  کرمانشاه کرمانشاه 

16روانبخش  4438علی     زالی مقدم کرمانشاه کرمانشاه 

15احمد 3242370521محمد حامد    زمانی کرمانشاه کرمانشاه 

15تورج 3242822196محمد      سلیمان  کرمانشاه کرمانشاه 



16یداله 3310312151محمد سپهر      سیفعلی کرمانشاه کرمانشاه 

17زینعلی  4653محمد     شهبازی فرح کرمانشاه کرمانشاه 

14حسن 4729فاطمه       شم آبادی کرمانشاه کرمانشاه 

16کلبعلی 1512افشین        طهماسبی کرمانشاه کرمانشاه 

16روضان 2108نوشین     غالمی کرمانشاه کرمانشاه 

15جهانشاه 3241542505الهام      فرهادی کرمانشاه کرمانشاه 

15کریم 3716سحر      فالحی کرمانشاه کرمانشاه 

15کمر 10215شبنم     کمری  کرمانشاه کرمانشاه 

15قاسمعلی 1448فاطمه       محمدی فر کرمانشاه کرمانشاه 

16ابراهیم 468لیال      مرادی کرمانشاه کرمانشاه 

15مراد 1091شکوفه     منصوری کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد عباس 472شهرزاد     مالمیر کرمانشاه کرمانشاه 

15مهدی 67ایرج      نظری کرمانشاه کرمانشاه 

14علی اکبر650بابک الهیاریهرسینکرمانشاه 

14علی212جهانبخش شاهر خبیگیهرسینکرمانشاه 

15فتعلی16410نوذر نقدی پورهرسینکرمانشاه 

15قاسمعلی 14110محمد تاجدینی کاکاوندیهرسینکرمانشاه 

15دوست محمد23212محمد کاکاوندیهرسینکرمانشاه 



15خسرو328بهمن گنجوی مینائیهرسینکرمانشاه 

14اسداله1014بهمن صفریهرسینکرمانشاه 

14جهانبخش5251-آرش چهره ایهرسینکرمانشاه 

15احمد22937بختیار وثنیهرسینکرمانشاه 

17اسداله31پرستو وثنیهرسینکرمانشاه 

15عیدی112زهرا داودی نژاد گچسارانکهکیلویه و بویراحمد

15علی8880-علیرضا طاهرزادهگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

15خدابخش5342راضیه بازیار یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15حسین علی231عبدالسالم جمالی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16ارسالن5990029918پرویز حبیبی اصل یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15جعفرقلی1احمدعلی سلطانی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15محمد48راضیه ضرغامیان یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16محمدمهدی55263شیوا مجذوب یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15سیداله داد زهرا منصورزاده یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15محمد316علی اصغر حکم آبادیآزادشهرگلستان

15محمد ابراهیم492زهرا دررودیآزادشهرگلستان

-بهرامقلی5شهال مخدومیبندر گزگلستان

-سید اسمعیل6851-سید فاطمه اصغرزادهبندر گزگلستان



-نظر6235-محمد مهدی اهوییبندر گزگلستان

-سید محمد علی1905سید رضی الدین سجادیبندر گزگلستان

15سید علی اکبر66مرضیه سادات امیریانرامیانگلستان

16حسین2281فاطمه ذاکریرامیانگلستان

15علی3532-مهدیس صفریرامیانگلستان

15علی5220فاطمه غریب مخبررامیانگلستان

15احمد علی129سارا بقیاریگرگانگلستان

-سیدمجتبی2120861284مبینا السادات حسینیگرگانگلستان

14سیدجالل4828سیدجوادسیدصفویگرگانگلستان

15صفرعلی4269الهام طاری دشتیگرگانگلستان

16سیدمحمود244سیدعلیرضا طاهریگرگانگلستان

16محمود926علی اصغرطبیبیگرگانگلستان

15قره66مهدی سرایلوگنبدگلستان

15محمدرضا0494-الهه میر نیاگنبدگلستان

15علی اوسط1289اسمعیل یادگاریگنبدگلستان

15ابراهیم7331-مهدی نظریاملشگیالن

16رحمان25زهرا محمد پوراملشگیالن

16رحمان2730253270ابراهیم آهن چهرهآستانه اشرفیهگیالن



14بهزاد2730291555نگین پرستشآستانه اشرفیهگیالن

16محمود418موسی تراب زادهآستانه اشرفیهگیالن

16علی2730152717طاهره رمضانی پورآستانه اشرفیهگیالن

15ابراهیم168ابراهیم صالحی ناوانتالشگیالن

16سعید 429مریم عظیم زاده عظیمتالشگیالن

-علی78زهرا فرجودرشتگیالن

14رمضان30196مریم آزمودهرشتگیالن

14حسن11478زینب رضوانی فردرشتگیالن

15علی249الهام رحمانیرشتگیالن

15علی411مرضیه مروج حریریرشتگیالن

15ابوالحسن5909ساحره شعبانیرشتگیالن

14بدور1365لیدا آرمالرشتگیالن

16خسرو1642افسون غمگساررشتگیالن

16ملک فیروز9603-نیلوفر نجفیرشتگیالن

16احمد32848حسین دلیر شماررشتگیالن

16احمد6730آرش علومیرشتگیالن

15صمد11عباس همتی پاشاییرشتگیالن

15ولی الهراشین غالم زادهرشتگیالن



14ی اله704رحمت اله خیر نژادرشتگیالن

15قربانعلی28مجید فروتن بیجار کناریرشتگیالن

14رحمت6063-شباهنگ علی نیارشتگیالن

16-1113سید رضا رضوانیرشتگیالن

15عبدالناصر7011-فریما اصولی طاشرضوانشهرگیالن

14اردشیر5501-نیلوفر دنیاییسیاهکلگیالن

14سیامک6209-الهه منصور قناعیسیاهکلگیالن

14تقی1464مسعود جهانگیریصومعه سراگیالن

14سید اسماعیل7483-سید علیرضا حبیب زادهصومعه سراگیالن

14ابراهیم علی169بهار زارعیصومعه سراگیالن

15تیمور1یاسر شاعرپورصومعه سراگیالن

14بیژن5206-نیلوفر شباهنگصومعه سراگیالن

14محمد علی2351طاهره صاحبیصومعه سراگیالن

14مهدی42زینب فرجیصومعه سراگیالن

-حمید4535-مریم محمدخانیصومعه سراگیالن

15محمد رضا 5783سهیال انجمن الهیجانگیالن

-محسن 2710426633مهدی احمدی نوروز محله الهیجانگیالن

14باز علی  80صمد چائیچی نصرتی الهیجانگیالن



15ابوالقاسم 2700328523رضوانه روحی راد الهیجانگیالن

16عسکر 639فاطمه زارع الهیجانگیالن

16محمد ابراهیم 10آزاده غـــالمی الهیجانگیالن

16  محمد رضا 2710370001علی قــلی پور الهیجانگیالن

15کاظم 2710418541مریم قاسمی الهیجانگیالن

16یعقوب آیدامیرزاییالهیجانگیالن

14محمد 1226علیرضا میر بزرگی الهیجانگیالن

17علی 162مریم مظفری الهیجانگیالن

15جمشید 271005641مریم نصوری گزنی الهیجانگیالن

16سید امیر رضا 2710398044سیده فاطمه نصرالهی الهیجانگیالن

15سید هاشــــم2418سیده مرضیه میر حیدری الهیجانگیالن

15سید هاشـــــم  460سیده کبری میر حیدری الهیجانگیالن

16سید مرتضی  116مینو میرقریشی الهیجانگیالن

17غالمحسین  9آناهیتا نوان مقصودی الهیجانگیالن

17اصغر3508مهدی عباس زاده چوبرآستاراگیالن 

15محمد33سعیده نیک باطنآستاراگیالن 

15جهانبخش85محمد امین آزاد بختکوهدشتلرستان

15تیمور79امیر محمد نصیریکوهدشتلرستان



15علی اکبر86مهدی همتیکوهدشتلرستان

17فج اله78جعفر شفیعیازنالرستان

17ابوالقاسم3936-محمدحسین گالبیازنالرستان

15منوچهر3661عباس حبیبیازنالرستان

17غالمحسین0399-علی میرزاییازنالرستان

16چراغعلی6360-ملیحه منصوری ازنالرستان

15اسمعیل5737ابوذر محمد علئیالشترلرستان

15عین اله2096-میثم ملک نیاالشترلرستان

15حشمت اهلل1676خانم لیالدلفانیبروجردلرستان

14حسین22687خانم مریم زیوداربروجردلرستان

15علی اکبر727خانم فاطمه زینی وندنژادبروجردلرستان

16عبدالمجید12195خانم زینب صائببروجردلرستان

15ناصر4120816923خانم عاطفه کوه وندبروجردلرستان

16شمس ا لدین4120576574خانم فاطمه عزیزپوریان بروجردلرستان

15سیداحمد936آقای سید مهدی حسینیبروجردلرستان

-عبدالحسین78آقای محمدرعایاییبروجردلرستان

14صادق412053434آقای امین سبزیان مالییبروجردلرستان

15شمس ا لدین4120788301آقای رضا عزیزپوریانبروجردلرستان



78117محبوبه نجفی پورخرم آبادلرستان

315715منصوره نجفی پورخرم آبادلرستان

16حنابگ804فرزاد دلفان بیرانوندخرم آبادلرستان

15احمد3889نورمحمدامینیفردخرم آبادلرستان

15محمدحسن3919فرناز سخاوتخرم آبادلرستان

15عبداهلل6023فاطمه سرابخرم آبادلرستان

15حسین40850131115حسن اله یاریخرم آبادلرستان

15تقی452080مریم جواهریخرم آبادلرستان

14محمد4061230956مبینا سبزی زادهخرم آبادلرستان

-28089فرانک آسیابانیخرم آبادلرستان

14ابراهیم4060044717سیاوش دوستاریانخرم آبادلرستان

26615فریدون شمشیریخرم آبادلرستان

14عیسی3524فاطمه قنبریخرم آبادلرستان

406017472617سمانه قاسمیخرم آبادلرستان

14ناصر3452-ستایش یاراحمدیدورودلرستان

14خدارحم8834معصومه فاضلیدورودلرستان

-ناصر8348-مهرداد تقواییدورودلرستان

14عباسامیرحسین خادمیدورودلرستان



14شیرعلی4200157497فرزاد عبدینورآبادلرستان

-احمد3950044760مریم جاللوندنورآبادلرستان

14مهرعلی4200071703کبری فالحیاننورآبادلرستان

-علی اکبر1894اعظم هاشمیاننورآبادلرستان

-مهرعلی6311طیبه فالحیاننورآبادلرستان

15حسنعلی2210371351پویا ابراهیمیتنکابنمازندران

16حسن359محمد ازاریتنکابنمازندران

15یحیی8364مجید پور ابراهیمتنکابنمازندران

15علیرضاپرنیا پور حجتیتنکابنمازندران

14قربانعلی2210438381علیرضا کنارودیتنکابنمازندران

15حبیب اله9محمد منصوریتنکابنمازندران

15حشمت2270050924علی مهرزاد تنکابنمازندران

14علی حسینفاطمه پرهیختهساریمازندران

14مرتضیپارسا حاجی پورساریمازندران

14نظرعلی68سمیه حسن پورساریمازندران

-سعیدرامین حمیدیانساریمازندران

17محسن5محمد رضائیانساریمازندران

15داودفاطمه رهبریساریمازندران



15صفدر4797مریم رضاییساریمازندران

15رستم علیعارفه زلیکانیساریمازندران

-احمدالمیا سلیمیساریمازندران

14احمد علیرضا شهریاریساریمازندران

14شیروان843فاطمه پاکزادساریمازندران

14فرزادفاطمه شهابیساریمازندران

16یوسف 840مهشید صولتیانساریمازندران

-محمدعلیپردیس قاسمیانساریمازندران

15هوشنگ نسیم ظفریساریمازندران

14محمدحسنمبینا محمودیساریمازندران

15ثنا زمانی کوتناییساریمازندران

14علی اصغر2150590530شایان        افرابندپیقائم شهرمازندران

14حسین2150718065محمدمهدی    باقرپورقائم شهرمازندران

14داریوش2050900376مبین         بختیاریقائم شهرمازندران

14محمدصادق55137611کوروش         سعیدقائم شهرمازندران

14کیامرث2150623676نیما قلی پورقائم شهرمازندران

14عباسعلی17مجید         مهدویقائم شهرمازندران

14اسماعیل2150749947فاطمه          اسدیقائم شهرمازندران



14منصور5010912236سارا        اشرف زادهقائم شهرمازندران

14محمد2162751011زهراالسادات  اطائبیقائم شهرمازندران

-پرویز1532صدف            بخشندهقائم شهرمازندران

14بهرام2150555824محبوبه          بلباسیقائم شهرمازندران

14محمدعلی2150746854شهال              پالشیقائم شهرمازندران

15فرشید9124زینب              توکلیقائم شهرمازندران

14نعمت اهلل2162552558نیلوفر           حق پناهقائم شهرمازندران

14چنگیز2150655705ستایش            صادقیقائم شهرمازندران

16آیت1015زهرا          عالیشاهقائم شهرمازندران

15کوروش2150078015الهه             کیانیقائم شهرمازندران

14داریوش42کوثر          نامدارقائم شهرمازندران

15رحمت2150551535کوثر            نیازیقائم شهرمازندران

15قاسم 8819شیرین  اشرفی شهمیرزادیبابل مازندران 

14جبرائیل 67رقیه   بایرامی بابل مازندران 

14قاسم 4319امیره   پوراصغرعزیزی بابل مازندران 

15حسینعلی 2050166885غزاله   حاجیان بابل مازندران 

17خیرا له 98ام البنین    ذوالفعلی پوربابل مازندران 

16زین ا لعابدین 968محدثه     خداداد بابل مازندران 



15رمضان 84الهام     مومنی زاده بابل مازندران 

15شعبانعلی 4980236680رحمان     اصغری بابل مازندران 

15گداعلی 21298مهدی    حمزه زاده بابل مازندران 

18محمدتقی 32اسماعیل   خواجه وندی بابل مازندران 

16محمد صادق امیرحسین   زینعلی بابل مازندران 

15غالمعلی 0547226عماد   ولی زاده بابل مازندران 

16اسداله3475کبری غفاریچالوسمازندران 

16بهرام2615-مبینا جوادیچالوسمازندران 

16داراب3356-امیر رضا دلیریچالوسمازندران 

14ابرج4618-محمد امین شکیبیچالوسمازندران 

16محمود723جواد رادمهرچالوسمازندران 

-غالمرضا2748-امیر علی علیزاده ثابتبچالوسمازندران 

16صابر8177-محمد محمود بابوییچالوسمازندران 

14حمیدرضا0520073614نازنین ناصریاراکمرکزی

15محمد135عیسی عسگریاراکمرکزی

14محمود463مهرداد قاسم خانیاراکمرکزی

14بیژن5197وفا لشگر آرااراکمرکزی

-هادی5685-هانیه اوسطیآشتیانمرکزی



14محمد8093-فائزه کاشفیآشتیانمرکزی

14عباسعلی1002-سمانه کربالئی مهدیمحالتمرکزی

14صالح3489942231لیال پیروزهبستکهرمزگان

-جمعه2510460692عبدالحمید دانشبستکهرمزگان

14محمد هادی3489941268هدی شیخیبستکهرمزگان

-محمد صدیق3440119521احمد کریمی پوربستکهرمزگان

15غالم عباس7916-نجمه باوقار بندر عباسهرمزگان

15عالی4586نادر حسن پوربندر عباسهرمزگان

15حسین15ابوشعیب زارعبندر عباسهرمزگان

16عزت اله8ارزو صحت کاربندر عباسهرمزگان

16صادق1413مژده ظریفیبندر عباسهرمزگان

16سید هاشم8495نجم السادات قریشیبندر عباسهرمزگان

15جمال8343-اکبر قره خانیانبندر عباسهرمزگان

16محمود1327زیبا کامیابیبندر عباسهرمزگان

16عبدالرضا730فلورا کوکبیبندر عباسهرمزگان

15مختار646زهرا نیک خواهبندر عباسهرمزگان

15ماشااله204مینا یار احمدیبندر عباسهرمزگان

15فریدون5202ساناز عظیمیاسدآبادهمدان



-ایرج3813-فرناز سبزه ایاسدآبادهمدان

-حسن8485-محدثه علیزادهاسدآبادهمدان

15حسین3861323729شادی احمدیبهارهمدان

15هیبت علی425فاطمه قمریبهارهمدان

15یداله8184نقی کرمی رفعتبهارهمدان

15عزیزاله4040188780مرضیه مرادمنشبهارهمدان

15عنایت17108فرشته نیکپوربهارهمدان

15علی3861265575 زهرا یگانهبهارهمدان

15پرویز3970258121زهرا بختیاری تویسرکانهمدان

16محمدرضا51محبوبه شمسیان تویسرکان همدان

16حسن3970174910مهدی شریعتمداری تویسرکان همدان

14محمد حسین2287احمد بختیاریمالیرهمدان

16حسن3920764129افشین حیدریمالیرهمدان

14رسول3920765273امیرمحمد زنگنهمالیرهمدان

14حسن3920920351یداهلل عبدی کسبیمالیرهمدان

14غالمرضا3861479583مهسا اسماعیلیمالیرهمدان

14احمد0311556159راضیه بهرامیمالیرهمدان

15داوود3920350278فهیمه سایه وندمالیرهمدان



14محمدحسین3920987527بهاره نظریمالیرهمدان

14غالم113842بتول آقا محمدیهمدانهمدان

15سید مسعود3860466161سیده زهرا برقعیهمدانهمدان

14سید مسعود1009سیده فاطمه برقعیهمدانهمدان

14علی3866020051مریم تیمور زادههمدانهمدان

14غالمرضا19652میالد چراغ مغانهمدانهمدان

14ابراهیم2878کبری حصاریهمدانهمدان

-حبیب اله3970236975عارفه حمزه ایهمدانهمدان

14محمد صادق1093لیال حیدریهمدانهمدان

-عین اله411امیر خدابنده لوییهمدانهمدان

14یعقوب0560056206سمانه خراسانیهمدانهمدان

14حجت اله294افشین سرحدیهمدانهمدان

-جالل78زهرا عابدیهمدانهمدان

14حجت   3860233448بهنام علی آبادیهمدانهمدان

14رضا3861329050شهزاد فیروز بختهمدانهمدان

15سید مرتضی3860107445سید مصطفی محمودیانهمدانهمدان

14رضا3949فریبا ملکیانهمدانهمدان

-ابراهیم367لیال مسیبیهمدانهمدان



-ناصر3860726110سارا مهریهمدانهمدان

15محب علیشیما نادیهمدانهمدان

14نصرت203زهرا نایینی فردهمدانهمدان

-مجید316سمیه ونائیهمدانهمدان

14مهدی634مریم دالوریتویسرکانهمدان 

15علی محمد3970175275امیر حسین فضلعلیتویسرکانهمدان 

14محمدمراد3344زینب باقریاننهاوندهمدان 

15کامران-پریسا پرریاردکانیزد

15جالل-کیمیا پروریاردکانیزد

16رضا0224-رضوان مال محمدیاردکانیزد

14محمد0594-یاسین شاکراردکانیزد

15جعفر4460079887نجمه زارعمهریزیزد

15محمدعلی3628نیر زارع بیدکیمهریزیزد

16محمد689نرگس والیتیمهریزیزد

-اکبر0150496915نازنین ا حمدیمیبدیزد

-احمد رضا4480187545آرش پور بابا ییمیبدیزد

-هاشم4480048472فا طمه زارعشاهیمیبدیزد

14ابوا لفضل4480178473محمد مهدی سلطا نیمیبدیزد



14محمد4480179135امیر محمد علیخانیمیبدیزد

-غال محسین448017206امیر محسن غنی پورمیبدیزد

14مرتضی0945919859مونا فالحمیبدیزد

-علی ا کبر4440134882ریحانه قا ضیمیبدیزد

-سید مرتضی4480172122سید ابوا لفضل موسویمیبدیزد

-سید ولی4480176392سید حسن موسویمیبدیزد

-سید ولی4480176391سید حسین موسویمیبدیزد

-سید حسن4480128913سید سعید موسویمیبدیزد

14یحیی4440121101زهرا ها تفیمیبدیزد

14عباس 8جمال آمونیزدیزد

16عباس365ابراهیم اسماعیلییزدیزد

14محمدعلی7439-مریم پورمرتضییزدیزد

14سیدعباس918سیدمحمود حسینییزدیزد

14امیررضا8226-ریحانه خلیلیان فردیزدیزد

14...سعیدا1834-عرفان رجایییزدیزد

-محمدعلی1043عباس سعادتمندیزدیزد

-احمدرضا2785-محمدرضا فوالدییزدیزد

15سیدرضا1157-سیدحسین مهروکیلییزدیزد



15محمد رضا8440زهره خاموشیابرکوهیزد

15مجید5030077774زهرا رضائیانابرکوهیزد

14سید رضا5030089233سید مهدی زارع زادهابرکوهیزد

15جلیل146وحیده عظیمیابرکوهیزد

15محمد علی2530028737سحر نجاتیابرکوهیزد


