
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

19فاضل12849یاسر باآبرونمیناردبیل

17قربانعلی34انصار عزیزینمیناردبیل

15علی41سروش آقاجانی اصفهاناصفهان

15عبداالمیر5555-مسعود اخگراصفهاناصفهان

14فرزاد1732-محراب اسماعیلیان اصفهاناصفهان

-عبدالحمید14675رضا برزگراصفهاناصفهان

14محمدحسن7245سیدمحمد خاتون آبادیاصفهاناصفهان

14محمدرضا420احمدرضا خیراندیشاصفهاناصفهان

14حسین761علیرضا داوریاصفهاناصفهان

--3150محسن درخشاناصفهاناصفهان

15محمدعلی14علیرضا رمضانیاناصفهاناصفهان

-سیدعلی1982سعید سیدیاصفهاناصفهان

14...ذبیح ا450مرتضی صادقی دارابیاصفهاناصفهان

14محمد72139رسول صبوریاصفهاناصفهان

15محمدعلی721مسعود صفدریاناصفهاناصفهان

 1393دوره نستعلیق عالی  دی ماه 



14...سیف ا1225محمدرضا عابدیاناصفهاناصفهان

-سیدحسن1030سید محمد عزیزیاصفهاناصفهان

-میرسیدعلی257محسن فاطمیهاصفهاناصفهان

15محمد666محسن فتاحی مقدماصفهاناصفهان

20...سیف ا5592-محمدرضا فرهادیاصفهاناصفهان

14اکبر2139عباس قربانیاصفهاناصفهان

15قنبرعلی268الیاس کریمیاصفهاناصفهان

14علیرضا1256-مسیح محمدیاصفهاناصفهان

14غالمحسن455حمید منیریاصفهاناصفهان

14سیدمرتضی111سیداکبر  موسویاصفهاناصفهان

15...فضل ا2687سعید مهرابیاصفهاناصفهان

-علی4319-آرین همتیاناصفهاناصفهان

15سعید 6141-فائقه اسماعیلیاصفهاناصفهان

-محمود8159-مریم اشراقیاصفهاناصفهان

-اسحاقعلی-معصومه برهانیاصفهاناصفهان

14...نبی ا11921فاطمه بهرامیاناصفهاناصفهان

-علی42277فاطمه بهرامیاناصفهاناصفهان

14...سیف ا17شهال پروینیاصفهاناصفهان



-پرویز3326زهره توکلاصفهاناصفهان

-مصطفی 476فروغ حبیبیاصفهاناصفهان

-حسین2266مهری حق شناساصفهاناصفهان

14اکبر3699زهرا حکمت پوراصفهاناصفهان

-محمدتقی284زهره دانش اصفهاناصفهان

14...عزیزا18587فاطمه دهقانیاصفهاناصفهان

14مهدی567فاطمه سالمیاصفهاناصفهان

-حسن4515سمیه شاه محمدیاصفهاناصفهان

-محمدرضا-صبا شیواییاصفهاناصفهان

14ابراهیم15633فرشته طادیاصفهاناصفهان

14رمضان685طاهره طاهریاصفهاناصفهان

-محمدعلی2162زهرا عابد زادهاصفهاناصفهان

-حسام7522-آناهیتا عالییاصفهاناصفهان

-مراد510اعظم علی محمدی اصفهاناصفهان

-حمید1309-سارا فرمانی اصفهاناصفهان

14صفرعلی70590نرگس قاراخانیاصفهاناصفهان

-...ذبیح ا1256-زینت کریمیاناصفهاناصفهان

-هوشنگ3196زهره کمازانیاصفهاناصفهان



14سیدعباس10سلیمه سادات کمیلی اصفهاناصفهان

-جالل1419کیانا نرگس کیانی زاده پوراصفهاناصفهان

14علی اصغر18078نعیمه مرجویاصفهاناصفهان

-اکبر-نسترن ملکی فراصفهاناصفهان

14سیدمحمدعلی7860-میناالسادات میرمحمدیاصفهاناصفهان

14جواد439بنفشه نفیسیاصفهاناصفهان

15حجت1271نفیسه وکیلیاصفهاناصفهان

-حسین 5432-فاطمه امیریآران بیدگلاصفهان

-احمد رضا0978-زهره باللی بیدگلیآران بیدگلاصفهان

-مظفر780مریم سادات سجادیآران بیدگلاصفهان

14حمید رضا1827-علی خان احمدی خمینی شهراصفهان

15عباس4121-محمد مهدی عمو شاهی خمینی شهراصفهان

14سید علی 5772سید هاشم موسویخمینی شهراصفهان

-پنجشنبه267علی  یعقوبی نیاخمینی شهراصفهان

-علی اکبر412اعظم لطفیخمینی شهراصفهان

14...نعمت ا2096-زهرا مجیدیخمینی شهراصفهان

14جعفر1819سمیه آقامحمدیخمینی شهراصفهان

14علی اصغر14674مینا اعالییخمینی شهراصفهان



15محمد علی169مریم اسماعیلی زاده خمینی شهراصفهان

15اکبر9629-فاطمه جوانمردیخمینی شهراصفهان

-مراد علی32مریم السادات دادورخمینی شهراصفهان

14...فرج ا206زهرا رفیع زاده خمینی شهراصفهان

15...نعمت ا3806-نگار صافیخمینی شهراصفهان

15محمد علی418معصومه غالمیخمینی شهراصفهان

16حیدر علی6479-زینب فانیخمینی شهراصفهان

14احمد رضا9561-راحله کریمیخمینی شهراصفهان

16حسن9181-فائزه طاهریخوانساراصفهان

15علی اصغر7027-زهرا حاجی شریفی خوانساراصفهان

14عبدالمحمود1189فاطمه بندیشاهین شهراصفهان

14عباس107مریم سعیدیشاهین شهراصفهان

16احمد2757ویدا قسوریان جهرمیشاهین شهراصفهان

15صفر686مرجان عزیزیشاهین شهراصفهان

16سامی0001-نغم مرندی شاهین شهراصفهان

-حسنعلی109فاطمه مشرفیشاهین شهراصفهان

16محمد رضا 1157عاطفه ملک خویان شاهین شهراصفهان

16محمد1932علی شیربان شاهیشاهین شهراصفهان



14سید رحیم45097-سید سعید موسوی بنیشاهین شهراصفهان

-محمد تقی0008-علی حسن بیکیانکاشاناصفهان

17ابوالقاسم4278سید مصطفی سادات الحسینیکاشاناصفهان

-مهدی 6584-علی عبدالهیکاشاناصفهان

14حسین51973علیرضا مبارکیانکاشاناصفهان

14رمضانعلی546منیره باقری طادیمبارکهاصفهان

14علی5542مریم شفیعی مهردشتاصفهان

-مهران3770-سروش صادقیمهردشتاصفهان

17علی1471-مینا اسحاقیان نجف آباد اصفهان

17علی رضا8315مریم براتی چلدگانینجف آباد اصفهان

16اصغر941اکرم چهارده معصومی نجف آباد اصفهان

14مرتضی1250-آرزو صافی شاه نجف آباد اصفهان

16عبدالرضا5094-پریسا غیورنجف آباد اصفهان

16علی4423-فاطمه قربانی نجف آباد اصفهان

17سعادت3488-راضیه نظریاننجف آباد اصفهان

16علی3383-حسین اسحاقیان نجف آباد اصفهان

14سعید9803-سامان  نجفیلنجاناصفهان 

15محسن4342-ملیحه خان احمدیلنجاناصفهان 



15علیمراد1671زهره طالبی لنجاناصفهان 

14ناصر4693-نیلوفر باقریساوجبالغالبرز

17محمد باقر691مسعود شهرانیساوجبالغالبرز

17صادق682سیده صدیقه میرغیاثیساوجبالغالبرز

17خسرو9243شهرام باستیکرجالبرز

16مهدیقلی 325مجید خداوردیکرجالبرز

-ابوافضل498ایرج شمسکرجالبرز

-نصرالدین1694صفی الدین عبدالهیکرجالبرز

15کامیاب1713احمد کیا حیرتیکرجالبرز

-محمود 9677-الهه جعفریکرجالبرز

-سید محمد0171-سنا سادات حسینیکرجالبرز

16علی اکبر1638مژگان خلیلیکرجالبرز

17...عطاا44صیدا دوخت حسینیکرجالبرز

16ابراهیم 12192نیلوفر رحیمی خامنه کرجالبرز

-رجبعلی1944مریم زمانیهاکرجالبرز

-مهدی145شیوا شیرازی زاده کرجالبرز

-علی4979-طاهره صادقی کرجالبرز

16علی360نسرین نعمتیکرجالبرز



-بهروز4011-معصومه نوروزیکرجالبرز

-...رحمت ا1996محمود توده خرمن نظر آبادالبرز

14سید جعفر2688-سید حسین حسینینظر آبادالبرز

16علی3427مریم عربینظر آبادالبرز

-قربانعلی5970فاطمه محمدنیانظر آبادالبرز

14...عزیزا15مینا مصطفایی نظر آبادالبرز

14ابراهیم 1278فاطمه منصورینظر آبادالبرز

17موسی4287صادق امیدیایالمایالم

15حیدر3262محبوبه روشنیایالمایالم

14یار محمد585مهدی قاسمیایالمایالم

14...نورا6238-لیال یادگاریایالمایالم

-عبدالرضا1132-محمد جواد اسکندری ایالمایالم

16نجف194شهرام پاکزادایالمایالم

16حسن58حسین ملکشاهی کناری ایالمایالم

14عمران7526-امین نوریان زاده ایالمایالم

17جمشید353کاظم اقبالیایالمایالم

-محمد383معصومه میرشکارپورایالمایالم

17محسن1668محمدرضا غفوریانایالمایالم



-فرخ4838-محمد باقر بی باکایوانایالم

-حسین6115-محمد رجبیایوانایالم

15عباس1835کیومرث رضائیایوانایالم

17عبدالحمید708میثم محمودیایوانایالم

15قنبر2208خدیجه نور محمدیایوانایالم

-قلی86محمد عزیزی آبدانانایالم

-یعقوب6846محمد روشنی دهلرانایالم

-کاظم 865حسن بلندیآذر شهرآذربایجان شرقی

14علی6داوود دهقانیآذر شهرآذربایجان شرقی

15علی922سعید افروغتبریزآذربایجان شرقی

16صمد6759ندا ایرانی فردتبریزآذربایجان شرقی

-تراب93060یلدا سبحانی تبریزآذربایجان شرقی

-صمد417مریم صادقی اقدم تبریزآذربایجان شرقی

14فیروز1191عادل فخیمیتبریزآذربایجان شرقی

16حسن7750-مهدی کیانی فرتبریزآذربایجان شرقی

15نصیب756یحیی محمدی تبریزآذربایجان شرقی

-علی19کریم مکرمیتبریزآذربایجان شرقی

-محمد قلی1204سعید مهدوی نمین تبریزآذربایجان شرقی



14سید احمد0260-نرجس سادات نعمتیتبریزآذربایجان شرقی

15سلمان3186-هلدانه نوریتبریزآذربایجان شرقی

15حسین711لیال بهنامشبسترآذربایجان شرقی

15غالمعلی3190مجید جمالی مراغهآذربایجان شرقی

16حمید5501بهرام شمسی فاممراغهآذربایجان شرقی

15فیروز44834فرهاد کنعانیمراغهآذربایجان شرقی

14حسین 1163رسول بنایی اصلاورمیهآذربایجان غربی

-اکبر خان 1خلیل عظیمااورمیهآذربایجان غربی

-قربان 10جعفر فتحی اورمیهآذربایجان غربی

-عباس2237اشرف مالکیاورمیهآذربایجان غربی

14محمد امین 563جعفر عباسیبوکان آذربایجان غربی

14نقدعلی436برخورداری فرد... فرض اتکابآذربایجان غربی

16...هدایت ا-یوسف خدادایتکابآذربایجان غربی

14عیوض4531-ساالر شریفیتکابآذربایجان غربی

17علی -علیرضا مرادی تکابآذربایجان غربی

16حسن8710-احسان محمدیتکابآذربایجان غربی

18محمد رضا 1154فرهاد صبوریخویآذربایجان غربی

15فریدون1354حافظ فردین فرخویآذربایجان غربی



14اکبر-ریحانه ملکی خواه سلماسآذربایجان غربی

14ناصر6737-سحر ولیزادگانسلماسآذربایجان غربی

15علی-حسین ولیزادهسلماسآذربایجان غربی

14حسین 8439-دنیا نوروزی ماکو آذربایجان غربی

-رحیم0009-کژال پناهدهمهابادآذربایجان غربی

-رحمان2271-شایان تحریریانمهابادآذربایجان غربی

16...عبدا443صالح چلبیانیمهابادآذربایجان غربی

14ابراهیم 23600کریم خندانی رادمهابادآذربایجان غربی

-حسین 3202-کیارش دژبان مهابادآذربایجان غربی

16صفر علی 5061-فرشته جمالی وندمیاندوآبآذربایجان غربی

-علی حسین 6990-ساسان منافیمیاندوآبآذربایجان غربی

-...یدا366نصیری... روح امیاندوآبآذربایجان غربی

14ندیم7651-جواد پورجم برازجانبوشهر

14محمد670رقیه واحدی مقدمبرازجانبوشهر

15 اکبر251علی میرازئی مطلقبندر دیربوشهر

14ابراهیم 5241-فاطمه بیراتی پوربندر دیلمبوشهر

16غلی703حسن اسالمیبوشهربوشهر

14محمد دکاظم855زیبا خدایوندیبوشهربوشهر



14رحیم226علی شکوهیبوشهربوشهر

14محمد375علی اصغرعباسعلیبوشهربوشهر

15منصور6607سمیه لطفیبوشهربوشهر

14غالمعلی5257فاطمه محمدیبوشهربوشهر

17محمد1238غالمرضا نمازیبوشهربوشهر

14...اسدا7544-مهشید نوروزیبوشهربوشهر

16سید بهرام61سیده اکرم  جعفریدشتیبوشهر

14حسن16924ستاره درخشانجمبوشهر 

14علی11یعقوب خلیلیجمبوشهر 

14اکبر51حمیده حیدریجمبوشهر 

14سید اصغر9720سید رسول حسینی اسالمشهرتهران

14محمد42ساره روزبهیاسالمشهرتهران

15محمد4032اعظم شاه محمدی اسالمشهرتهران

14رمضان20ابراهیم عیدیاسالمشهرتهران

-عزیز37962مصطفی کیهانیاسالمشهرتهران

14حبیب34زهره مومنی  نودهی اسالمشهرتهران

-محمد صادق15389حسین ناظرانی هوشمنداندیشهتهران

14محمد جواد15606سمانه هاشمیاندیشهتهران



14محمد1محمود یزدانیبهارستانتهران

16محمود 5058فاطمه محمودی علیمردانیبهارستانتهران

-خدارحم6فاطمه گمرکیبهارستانتهران

-حسین407ناهید علی اکبریدفتر مرکزیتهران

14کریم64061زهرا تاجیکدفتر مرکزیتهران

15رضا16287محمد توانادفتر مرکزیتهران

14...سید عبدا113747راضیه سادات موسویاندفتر مرکزیتهران

14کریم11300لیال کبیری دفتر مرکزیتهران

16فرمان-خدیجه تیموریدفتر مرکزیتهران

-...نعمت ا4036میترا نوذریدفتر مرکزیتهران

14-345طیبه  آقا جانیدفتر مرکزیتهران

-امیر5406-زینب استاددفتر مرکزیتهران

14احمد31522زینب تبریزی فردفتر مرکزیتهران

15...اسد ا1714خدیجه الماسیدفتر مرکزیتهران

-فرهاد5992نجمه امیریدفتر مرکزیتهران

15عباس24فاطمه برگزینیدفتر مرکزیتهران

15جواد14858فاطمه جباریدفتر مرکزیتهران

14میر محمد حسین 68514میر حمید محجوبدفتر مرکزیتهران



15محمد حسین798محمود عسگریهدفتر مرکزیتهران

15هادی5923-نیما فارسیاندفتر مرکزیتهران

-حمید رضا3393-رعنا رودکیدماوندتهران

-محمد رضا 7761نیکو کریمیدماوندتهران

14علی اصغر5555نرگس نوحیدماوندتهران

18فتحعلی14604آزاده ادیبیشعبه شرقتهران

18محمد رضا 3575سکینه ابطحیشعبه شرقتهران

17جمشید143سمیه اشرفی احمدشعبه شرقتهران

15کاظم529گیتی بکاراده شعبه شرقتهران

14ایرج6036-سحر بهرامیشعبه شرقتهران

14بهرام1660ماهرخ پیامی شبسترشعبه شرقتهران

14محمد7071-فهیمه حسین پورشعبه شرقتهران

-غالمرضا25566شهرزاد حیدرزاده شعبه شرقتهران

-ابراهیم 34585سمیه دهقانیشعبه شرقتهران

17حسین 7548ستاره شهبازی مهماندوستشعبه شرقتهران

-پرویز40398سحر محمدیشعبه شرقتهران

-اصغر2479-کیارش اکبری شعبه شرقتهران

-قربان680علی اکبر امیریشعبه شرقتهران



15حسین9549علی اصغر باقر عبیریشعبه شرقتهران

17علی اکبر643جعفری.. عزیزاشعبه شرقتهران

16یوسف1151-پدرام دانشفرشعبه شرقتهران

-مالیر2یوسف رضا دشتیشعبه شرقتهران

14حسن7309-مسعود قدیمیشعبه شرقتهران

17صفر13امیر حسین طاس باز شعبه شرقتهران

-امین7278-شبنم اسکندری شمیراناتتهران

19رمضانعلی2229-زهرا جزگیشمیراناتتهران

-دولت حسین502-نصیبه رضاییشمیراناتتهران

-محمد علی30سپیده سهیلی اردستانیشمیراناتتهران

15قادر1123فاطمه شبانیشمیراناتتهران

16حسین702آمنه کامکار شاهرودیشمیراناتتهران

14نادعلی3485نیره گودرزیشمیراناتتهران

17علی2351مریم مهدی زاده شمیراناتتهران

14بهمن1068لیالیزدی صمدیشمیراناتتهران

-سید جمال الدین3320سید مرتضی سادات کیاییشمیراناتتهران

14محمد حسین1125حمید بیکشهر قدستهران

-صفر علی 75050معصومه جعفریشهر قدستهران



14محمد9139رسول علیپورشهر قدستهران

14عباسعلی2946مرضیه  شهر قدستهران

14احمد-سارا قاسم زاده شهر قدستهران

-میکائیل-حدیثه قاسمی حصاریشهر قدستهران

14کاظم 27167حسن امین فالحشهریارتهران

15عباس7432علی ایمانیشهریارتهران

14اسرافیل8295محمد حیدرپورشهریارتهران

15بهروز2747مجید عباس زاده فرشهریارتهران

14حسن7846-مهدی علیوردی لوشهریارتهران

16غالمرضا1299-مهدی نجفی زاده شهریارتهران

15محمد ابراهیم4636فاطمه آزادی نقششهریارتهران

14نصرت6121راویه رستمیشهریارتهران

14خلیل3078محبوبه رضی آبادیشهریارتهران

16ابراهیم 661رباب عباسیشهریارتهران

-علی730صدیقه عرینیشهریارتهران

14رضا45نگین عشق پرستشهریارتهران

14عیسی455جالل رجبی مزارغربتهران

14عبدالحسین508حدیث سیدطبیبغربتهران



14محمدحسن279بهزاد یاسینیغربتهران

14علی202رضا بهادریغربتهران

-عشقعلی7487-یاسر سعادتی شرفهپیشواتهران 

14...عزت ا0590-سمیه قنبریپیشواتهران 

14شهریار2060محمد حسین تاجی اشتفتکیشهر کردچهارمحال و بختیاری

16علی محمد2231-علیرضا پیشگو شهر کردچهارمحال و بختیاری

-غالمعلی7374ساناز خاکساری حقانیشهر کردچهارمحال و بختیاری

17...عبدا42هادی خزاییشهر کردچهارمحال و بختیاری

14مظفر4815-مهسا شایقشهر کردچهارمحال و بختیاری

14آقا رحیم53علی کاویانی سلمانیشهر کردچهارمحال و بختیاری

15سید احمد9376-فاطمه میر احمدشهر کردچهارمحال و بختیاری

15قیظان40انصارصادقیفارسانچهارمحال و بختیاری

14امامقلی51کریم صادقیفارسانچهارمحال و بختیاری

14حسین 2517آمنه حسینیفارسانچهارمحال و بختیاری

-کهزاد16محمد رفیع رحیمیفارسانچهارمحال و بختیاری

14دادرس4110-حسن فرامرزی نژادبیرجندخراسان جنوبی

-علی اصغر-سارا زین العابدینیبیرجندخراسان جنوبی

14ابراهیم 121امین مالکیبیرجندخراسان جنوبی



14محمد رضا 8746-مهسا یوسف زادهبیرجندخراسان جنوبی

-سید مسعود7127-سمیرا سادات ایوبیقائنخراسان جنوبی

14حسن254عاطفه مطلبیقائنخراسان جنوبی

-...امین ا3حسین نصر آبادیقائنخراسان جنوبی

15علی اصغر2703-میترا حقایقیخوافخراسان رضوی

-رمضان 311علی صادقی کاشمرخراسان رضوی

-غالمرضا3163علی اصغر پور همت آبادکاشمرخراسان رضوی

14محمد ابراهیم257حسین علیزادکاشمرخراسان رضوی

14اسماعیل13محمد ابراهیم مقیمیکاشمرخراسان رضوی

14سید محمد-سید مهدی موالییکاشمرخراسان رضوی

14محمد-مهناز موالییکاشمرخراسان رضوی

-حمید725مریم احمدزاده یزدیمشهدخراسان رضوی

-جهانگیر8231مهسا اسکندری حصاریمشهدخراسان رضوی

15علی1383وحید اسدیمشهدخراسان رضوی

16رسول4مهدی اسعدیمشهدخراسان رضوی

-علیرضاهدیه افسردهمشهدخراسان رضوی

14براتعلی113اکرم امیدیمشهدخراسان رضوی

14مهدی31152فیروزه باباخانی لشکانمشهدخراسان رضوی



-محمودآرین بازوبندیمشهدخراسان رضوی

14هادی1382محمدرضا بازوبندیمشهدخراسان رضوی

16کاظم0-357193-092فاطمه باقریمشهدخراسان رضوی

-امیر61721احمدرضا بخشایشمشهدخراسان رضوی

15محمود2-109704-092فاطمه بذرافشانمشهدخراسان رضوی

14علی اصغر3047افسانه براتی فرمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضاامیرعلی برومندمشهدخراسان رضوی

14علی1306محمدحسین پورحکاکمشهدخراسان رضوی

14روح اله1078زهره تاج فیروزهمشهدخراسان رضوی

-ناصر116نجمه تحویلدارنژادمشهدخراسان رضوی

16محمد15847الهام تقی زادگانمشهدخراسان رضوی

-یحیی4فرح ناز توکلیمشهدخراسان رضوی

14محمدعلی3356مریم توحیدی گلمشهدخراسان رضوی

15اسماعیل2918الهه تیموریمشهدخراسان رضوی

-حسن1374راضیه حافظی عبدالرحیم زادهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی1-141539-37سیده زهرا حسینی شیعیمشهدخراسان رضوی

14محمدعلی7-225820-092کبری خاوریمشهدخراسان رضوی

14حسن713محمدرضا داوریمشهدخراسان رضوی



14محمدعلی2-552158-092مصطفی دشت بیاضمشهدخراسان رضوی

-علی4-153071-092الهام رحیمی خجستهمشهدخراسان رضوی

14غالم محمد20380سامیه رزم آراءمشهدخراسان رضوی

14رضا111فاطمه رضایی نیکمشهدخراسان رضوی

14سیدجعفر1381حمیده سادات رضوانیمشهدخراسان رضوی

14اصغر1351سعیده رهپیمامشهدخراسان رضوی

-جعفرقلی142محمد زارع حصارمشهدخراسان رضوی

14محمد5110سمیه زرندیمشهدخراسان رضوی

15اسماعیل7-035160-069رقیه زنده دلمشهدخراسان رضوی

17سیدمحمدمهدی1-086693-092سید امیر سیدی کریمیمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمدمهدی0-583895-092مهدی سادات شکاری باغ دوالبمشهدخراسان رضوی

14نعمت اله18707عطیه شافعیمشهدخراسان رضوی

-موسی7-224846-092علی شرف الدین شیرازیمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر8-006980-076جواد شریفیمشهدخراسان رضوی

-محمودپوریا شیدماهرمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی81سیدجالل صاحب دادمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا16314گلناز صادق نژادمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا1-092279-092بهناز صدیق حسن پورمشهدخراسان رضوی



14ابوالفضل7-131416-092سحر طالبی باالخیابانیمشهدخراسان رضوی

14احمد8-008626-092زینب عظیمیمشهدخراسان رضوی

-امیرعباس3-555259-092محمدصادق عالقه بندانمشهدخراسان رضوی

-محمدتقی110سیداسداله علوی نژادمشهدخراسان رضوی

-ابراهیم11682هادی علی تنهمشهدخراسان رضوی

-مسعود1-660529-092یاسمن علیزادهمشهدخراسان رضوی

15غالمحسین14حمیدرضا عمادزادهمشهدخراسان رضوی

-امیر0-544790-092علی غفوریان نصیریمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی7-033881-063زهرا قدیمیمشهدخراسان رضوی

-مسلمآناهیتا قربان نیامشهدخراسان رضوی

14محمدباقر0-068461-092ریحانه قره داغیمشهدخراسان رضوی

-علی565محبوبه قویمشهدخراسان رضوی

-محمدجواد1-673016-001غزاله کتابداریمشهدخراسان رضوی

-جواد9-237210-092فاطمه محمدیمشهدخراسان رضوی

14مسعود409رضا منتظمیمشهدخراسان رضوی

14غالمرضا4-003943-361محمد منصوری پورمشهدخراسان رضوی

-سیدحسن7-108490-044فاطمه سادات موسوی آزادمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر18464نغمه مهذبمشهدخراسان رضوی



-جمشید10547691زهرا ندائی داشبالغمشهدخراسان رضوی

-عباس35مرتضی نورمحمدزادهمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی2768الهه نیک پورمشهدخراسان رضوی

14عبدالجلیل1124جمال ودادی نژادمشهدخراسان رضوی

-اسماعیل766معصومه یوسفیمشهدخراسان رضوی

-محمد طاهر2527راحله سعیدیتربت حیدریهخراسان رضوی 

14علی اکبر8456-جواد رحیمیتربت حیدریهخراسان رضوی 

-علیرضا66سعید شبانیتربت حیدریهخراسان رضوی 

-علی120شموسی... نعمت اسبزوار خراسان رضوی 

-اسماعیل88مریم مهر زادهسبزوار خراسان رضوی 

-علی اصغر2177آذر کاسکیسبزوار خراسان رضوی 

14علی اکبر2522جواد حسن آبادیسبزوار خراسان رضوی 

15مهدی6176زهرا اربابی نژادسبزوار خراسان رضوی 

-علی217معصومه جراحیسبزوار خراسان رضوی 

14احمد26زهرا دارینیسبزوار خراسان رضوی 

-علی6118-کیانا شیرین فرسبزوار خراسان رضوی 

-عباس1380ملیحه زرقانیسبزوار خراسان رضوی 

14سید حسن63راضیه السادات حسینیسبزوار خراسان رضوی 



16علیمردان31382حسین اصغر ولی زاده سرابقوچانخراسان رضوی 

14احمد5490الهه ایروانینیشابورخراسان رضوی 

-محمد1576آرزو ایزدمنشنیشابورخراسان رضوی 

14محمدرسول16612میکائل بختیارینیشابورخراسان رضوی 

14حسن0324علیرضا حکیمینیشابورخراسان رضوی 

17علیرضا4184مریم خالدیاننیشابورخراسان رضوی 

15کاظم111رضا دارابینیشابورخراسان رضوی 

14علی763عاطفه  دولت آبادی نیشابورخراسان رضوی 

14محمدرضا 0703محمد طالبینیشابورخراسان رضوی 

-غالمحسین5401-افسانه معربنیشابورخراسان رضوی 

15ابوالفضل4575-آذین جهانی پوربجنورد خراسان شمالی

-حمیدرضا3211-زهره صفری دلوییبجنورد خراسان شمالی

-حمید2288-فریبا رضاییبجنورد خراسان شمالی

-محمد103افسانه طرفیانبجنورد خراسان شمالی

14محمدحسن1605-محمود محبوبفاروجخراسان شمالی

-علیرضا124زینب صبح خیزفاروجخراسان شمالی

15موسی الرضا242پرویز رضایی نسبمانه و سملقانخراسان شمالی 

14محمد6299حسین پور رشیدیاندیمشکخوزستان



-صفر علی78محمد حسین خشروانیاندیمشکخوزستان

-فریدون9751-زینب رحمانیاندیمشکخوزستان

-محمود288نسیم مرعشی نیااندیمشکخوزستان

-احمد5699-فاطمه ابوعلی شمشیریاهوازخوزستان

-حسن29429زهرا بنانیاهوازخوزستان

14باقر2341حدیث پویان مهراهوازخوزستان

-مجید10864سنا جاسمیاهوازخوزستان

14مهند9116-عاطفه عذاراهوازخوزستان

14احمد815غزل کمالیاهوازخوزستان

14فرهنگ6136-فاطمه کره بندیاهوازخوزستان

-مهند9882-علیرضا عذاراهوازخوزستان

-اسکندر8032سیف اله اسکندریاهوازخوزستان

14دوست علی12907جعفر بختیاریاهوازخوزستان

15عبدالحسن599شهرام سلطانیاناهوازخوزستان

14قاسم5675-محمدامین عفراویاهوازخوزستان

15مرتضی583مصطفی قربان اهوازخوزستان

-ابراهیم0832-امیرحسین موسویاهوازخوزستان

14ابوالقاسم3627احمدمریدپور اهوازخوزستان



-دهراب511علیرضا مکوندی اهوازخوزستان

-علی6103ادریس اسکندریایذهخوزستان

14نورالدین3659پرستو موسوی رحیمیایذهخوزستان

14...شیخ ا7749-محمد بهرامیآبادانخوزستان

-محسن2082غزل حیاتیآبادانخوزستان

14محمد جواد11765اکرم صابرآبادانخوزستان

14علیرضا12مریم نظریآبادانخوزستان

-مرتضی9568-فاطمه سوقی آغاجاریخوزستان

-علی39مجتبی دولتیآغاجاریخوزستان

16اسحاق770یعقوب قنواتیآغاجاریخوزستان

17محمد علی147شهرام مرویانآغاجاریخوزستان

14علی439ایمان نورزی پور احمدآغاجاریخوزستان

-محمد رحیم82آذر افروز ... عبداباغملکخوزستان

-علی815اعظم اسمی زادهبهبهانخوزستان

14موسی1677-سامان روانشادیبهبهانخوزستان

14فرامرز8462-محمد عبدالرحیمیبهبهانخوزستان

15محمد171رضا فیض پورخرمشهرخوزستان

14عبدالنبی5738-محمد ادیبی نیادزفولخوزستان



-موسی  223خسرو حافظی زاده دزفولخوزستان

14عبدالعظیم414مرتضی خدادادی دزفولخوزستان

14امیر آقا7194حمید رازانی دزفولخوزستان

-غامحسین1910داوود سلمانی زاده دزفولخوزستان

-سید امیر38سید مسعود قاسمیدزفولخوزستان

14...فدرت ا10محمد ماپار دزفولخوزستان

15امیر حسین2منجزی... رحمت ادزفولخوزستان

14طاهر8پروین برمکیدزفولخوزستان

14احمد رضا7809خاطره خوانساریدزفولخوزستان

14علی محمد6569عاطفه رحیمی منشدزفولخوزستان

14غالم8679فرزانه رضایی مرساقدزفولخوزستان

-عبدالرضا6036نسیم سبزیوند دزفولخوزستان

-محمود8505نازنین  مجددزفولخوزستان

-عاشور389مجاهد شاخه اصلسوسنگردخوزستان

-خلف3966-رقیه کردشوشخوزستان

14بهرام-مرضیه موحدیشوشخوزستان

-حسن180مهدی ژالهشوشخوزستان

-مظفر-محمد امین هردانیشوشخوزستان



-مظفر-دانیال هردانیشوشخوزستان

15مرتضی838حمید رشیدی بیرگانی شوشتر خوزستان

14مسعود 5592-میالد دالوری شوشتر خوزستان

14بهرام 2250محمد جواد منجزی شوشتر خوزستان

14پرویز7129فاطمه صالحی زادهگتوندخوزستان

14غفار3354فاطمه ابوذریابهرزنجان

-محمود 4235حسن واعظیابهرزنجان

17...آیت ا0428-نیما جلیلیخرم درهزنجان

16کتابعلی 1378علیرضا جوانی زنجانزنجان

16محمد5514رضا محمدیزنجانزنجان

-سید جواد6003-سید مصطفی خاتمیسمنانسمنان

14محمود22عذرا فیروزیسمنانسمنان

14یعقوب7219زهرا قوشچیسمنانسمنان

-محمد9225-صبا صابریانسمنانسمنان

14سید تقی5059سیده لیدا نبویسمنانسمنان

16محمد حسین5216-مهدی دربانیانشاهرودسمنان

15غالمرضا443مریم عابدیان شاهرودسمنان

14...یدا7349-فاطمه عامری شاهرودسمنان



17احمد181سمانه عامریشاهرودسمنان

15علی اکبر1695زهره علی محمدیشاهرودسمنان

-علی اصغر2064سمیه مبارکیشاهرودسمنان

-ابوالقاسم-ناهید نوروزیشاهرودسمنان

-خلیل16315حسین نیازیشاهرودسمنان

14محمد تقی 14فائزه معینیانگرمسارسمنان 

15--حمیدرضا مالولیسوئدسوئد

14--مصلحیسوئدسوئد

15عبدالمحمد37584فرهنگ پرتویسوئدسوئد

-...نورا23347حسین زائربندر کنارکسیستان و بلوچستان 

15...سید ولی ا7998سید نیک زاد موسویبندر کنارکسیستان و بلوچستان 

14محمد1مهدی حیدریزاهدانسیستان و بلوچستان 

14غالمحسین969عیسی خواجه محمودیزاهدانسیستان و بلوچستان 

16ابراهیم 1417مهدیه آتشگرزاهدانسیستان و بلوچستان 

-غالمرضا581زهرا تاجورزاهدانسیستان و بلوچستان 

14محمد کریم9692اقدس عباسیانزاهدانسیستان و بلوچستان 

-ابراهیم 19083کلثوم فیض زادهزاهدانسیستان و بلوچستان 

15عباس2097محبوبه هدایتیزاهدانسیستان و بلوچستان 



-خداداد1957عباس جعفرپورپاسارگادفارس

15عبدالحسین5692نازیال آهنگجهرمفارس

14حبیب7612پگاه چهار گانه جهرمفارس

15...نصرا143منوچهر شمشیجهرمفارس

-مهران8508-فائزه مهربان جهرمفارس

-محمد0623-یلدا جهرمیجهرمفارس

-لطیف2058مژده مصلی نژاد جهرمفارس

-محمد نور6020-فهیمه زمانیخنجفارس

-منصور1465فریبا ابراهیمیشیرازفارس

- اسماعیل106فاطمه احمدیشیرازفارس

- الیاس 2پروانه اسدی قجر لوشیرازفارس

-علی 374فخر الزمان افهمیشیرازفارس

14سهیل 2888-مینا امیدیشیرازفارس

14سید محمد علی1810سیده سمیه انجوی نژادشیرازفارس

15عبدالخالق78زهرا انصاری فردشیرازفارس

-نامدار541مژگان باقریشیرازفارس

14راهدار1550مهرانگیز برفیشیرازفارس

-شاپور17440رویا بهرمن شیرازیشیرازفارس



14مهرداد9287سمیرا پانیشیرازفارس

14سلیمان 9871-کتایون پور بابایی بیگزادشیرازفارس

15جلیل4617سارا پوراحمدیشیرازفارس

14محمود56خدیجه پوالدشیرازفارس

15رضا400مهراندخت پیروزشیرازفارس

14محمد رضا2690لیال پیرویشیرازفارس

14عبدالرضا197مینا توفیقشیرازفارس

-صفدر7254فرنوش جمشیدیشیرازفارس

-ابراهیم85مرجان جمشیدیان تهرانیشیرازفارس

14کیامرث18508شهال چاراستادشیرازفارس

-حسن39شورانگیز زارعیان رونیزیشیرازفارس

14محمد19073مینا زارعیان رونیزیشیرازفارس

14احمد سعید812پگاه سجادیشیرازفارس

15محمد رضا3790زهرا سرشاریشیرازفارس

14حسین1336-سارا سمیعیشیرازفارس

-بهاالدین986امینه شفیعی جهرمیشیرازفارس

14منوچهر417ناهید شکرانیانشیرازفارس

-علیرضا65صدیقه شیرزادشیرازفارس



14ولی محمد4142-فاطمه طهماسبیشیرازفارس

-محمد کاظم583فاطمه عزیزیشیرازفارس

-پرویز1853مینا علی پوریانشیرازفارس

-محمود907معصومه فتحشیرازفارس

14محمد حسین1355سارا فخاریشیرازفارس

14محمدرضا9254-شادی فیروزی پورشیرازفارس

14جالل278فاطمه قهرمانیشیرازفارس

-علیرضا829اندیشه مال احمدیشیرازفارس

-عبدالجلیل4075حمیده مجردشیرازفارس

-عبدالحمید20365فاطمه مسعودیشیرازفارس

14حسنعلی 2769-نجمه مطهری فردشیرازفارس

-عبدالکریم779زهرا مالزمشیرازفارس

14علی ویس4448فاطمه منفردشیرازفارس

-غالمعلی1498پریسا مهدی زادهشیرازفارس

-کهندل8208سارا نجفیشیرازفارس

14محمد حسن1860شهال نوبریشیرازفارس

14ثانی 234وجیهه نیکخواهشیرازفارس

14مهران 0462-مرجان کوهبرشیرازفارس



-محمود2216شیوا یزدان پناهشیرازفارس

14اسمعیل182مسعود اردالنشیرازفارس

14جعفر 9655-سجاد برزگرشیرازفارس

14...اسدا227عبدالرحمان پور عبدالهشیرازفارس

17کاکاخان2856حجت پورعبداهللشیرازفارس

14منصور444علی اکبر حلوانیشیرازفارس

-حمزه448محمد حسن حیدری فرشیرازفارس

-....فرج ا993مختار دهقانشیرازفارس

-عبداالمیر4206-رضا راهدارشیرازفارس

14سعید 9327-امید رحیمیشیرازفارس

-سید عبدالرسول2951سید فرید سبحانیشیرازفارس

-مراد0052-علی شاه پرستشیرازفارس

-سید محمود رضا3219-سید علی نقی شهابی حقیقیشیرازفارس

-محمد رضا1437مسعود صیادیشیرازفارس

-سلیمان 457محمد فتحی جالل آبادشیرازفارس

14محمد0160-محمد رضا فائد شرفیشیرازفارس

-داراب1معینی... عزیزاشیرازفارس

14همداد2303علی هوشمندشیرازفارس



14هدایت45عباس هوشمند قصردشتیشیرازفارس

-محمد6440حلیمه شیخیگراشفارس

-محمد10928مرضیه هنرورگراشفارس

-علی اکبر3808-علیرضا آدرالرستانفارس

-محمد علی0102-فروغ رجاییالرستانفارس

-غالمرضا8821-ثنا سر رشته دارالرستانفارس

-حمید5150-نیلوفر شکاریالرستانفارس

-کریم484ستاره محمدینورآباد ممسنیفارس

14بهروز1مهدی جاویدی ارسنجانفارس 

-ایاز2750-امید محمدیارسنجانفارس 

-حسین1646مرضیه فرهنگ دوست استبهان فارس 

15محمد ایام2739-محمود مسعودیاقلیدفارس 

-محمد نادر30رویا خضریاوزفارس 

15محمد حسن9393-حفضه محمدیاوزفارس 

14احمد-صفورا هرمیاوزفارس 

-سید جعفر53فروغ السادات حسینیآبادهفارس 

-...نعمت ا1541زینب خسرویآبادهفارس 

14مختار162لیال شریفیآبادهفارس 



14غریب601مریم کامجوآبادهفارس 

-کاووس18862رقیه کاوسی فردآبادهفارس 

14رضا440سمیه مسعودی آبادهفارس 

14پورحمزه27حسین اسدی کردشولیخرم بیدفارس 

14عبدالحسین2آناهید کریمیخرم بیدفارس 

14محمد ابراهیم136ابوالقاسم زاهدیدارابفارس 

14رستم2874اعظم مهران فرسپیدانفارس 

14کیومرث174حمید رضا بنای سروستانفارس 

-حسن1112حسن رضایی سروستانفارس 

14مرتضی4221-امیر حسین رجبیانفسافارس 

16صیاد497حسین مشهورفسافارس 

-جمشید37زینب اسماعیل پورفسافارس 

-قاسم8791مریم اسماعیلیفسافارس 

-عقیل1193-فاطمه ثمن فسافارس 

-رسول206مرضیه فرهمند نیافسافارس 

-اسمعیل8716فاطمه هاشمیفسافارس 

-حسین1138رضیه پور غیبیکازرونفارس 

14عبدالرسول9251-زینب جعفری زاده کازرونفارس 



-محمد کاظم 8166زهرا عباسی کازرونفارس 

14...شکرا8734زهرا عظیمیکازرونفارس 

-...عنایت ا4281مریم عظیمیکازرونفارس 

-عبدالکریم40593مژگان محمد رضایی کازرونفارس 

14سعید5030-رضا صفریکازرونفارس 

14محمد اسماعیل2411-ناهید صفاریمرودشتفارس 

-...عزت ا10رحمان اکبری آبادی مرودشتفارس 

14علیرضا58محمد رسول بهمنی فرمرودشتفارس 

-علی محمد718محمد سجادیانمرودشتفارس 

-...عبدا764غالمرضا امینیمهرفارس 

-غالمرضا122زهره امینی مهرفارس 

-محمد جواد2885نیره سجادیمهرفارس 

-میرزا1محمد طاهر زادهمهرفارس 

-علی86صادق غالمیمهرفارس 

15ذکریا18754اصغر رحمانیتاکستان قزوین

14...نصرت ا7135زهرا لشگریتاکستان قزوین

-محمود 6956-مرضیه لشگریتاکستان قزوین

14غالمرضا4310291228فاطمه ارداقیقزوینقزوین



-تقی189 مسعود آزاد سیرقزوینقزوین

-محمود0084- امیررضا باباییقزوینقزوین

-رضا4311348861حمید رضا برمایونقزوینقزوین

15عبدالحمید65حمیده بهرامیقزوینقزوین

16قاسمعلی62 فاطمه  بهرامیقزوینقزوین

15...فتح ا5745-محمدمتین پارساقزوینقزوین

17مجید4311049471 ایمان حمیدیقزوینقزوین

15مقصود17390شکوه حیدرنژاد ذبیحیقزوینقزوین

18محرم523   فاطمه ذوالفقاریقزوینقزوین

-محمد4324383405نفیسه رزازیقزوینقزوین

18یوسفعلی1207 مریم رمضانیقزوینقزوین

-ناصر4311510691  فاطمه زارع انبوهیقزوینقزوین

15مصیب2650144106 الهام ساعیقزوینقزوین

16علی7790 میترا سعیدیقزوینقزوین

14حسن2886سمیه صالحیقزوینقزوین

14علی27خدیجه طاهرخانیقزوینقزوین

15جعفر319نیره صلواتی هاقزوینقزوین

17عباس149 میترا عابدیقزوینقزوین



15مهدی4310350526  فریماه  فرشچیقزوینقزوین

15علی5596  سحر فریدی نژادقزوینقزوین

15محمد4310004571مرضیه فالحقزوینقزوین

14نورعلی915حمیده قربانیقزوینقزوین

14ابوالفضل2119-حمید رضا قلی پورقزوینقزوین

15پرویز11مجید کرباسیقزوینقزوین

-یداله1048 ابراهیم کلیاییقزوینقزوین

14علیرضا4311410506فاطمه مظفریقزوینقزوین

15محمدرضا338  شیرین نادریقزوینقزوین

14محمود11800  اکرم نصیریقزوینقزوین

15سید رضا9170-سید علی ایمان دوستآبیک قزوین 

15عباس 438010سجاد کریمی بوئین زهراقزوین 

16کیومرث4000 رز  آزادیقزوین قزوین

-مرتضی0024011زهرا آقا قربانیقمقم

14حسین4247فائزه آقا محمدیقمقم

-ابوالفضل0372051405ثمین ایرانی خواهقمقم

-یوسفعلی2533043ریحانه باقرپورقمقم

-محمدرضا0فاطمه پارساصدرقمقم



-محمد0932253زهرا پورقاسمقمقم

15احمد183محسن تعاب حاویقمقم

-قاسم2518648مینا چهرقانیقمقم

-عبدالرحیم152حسن حائری نیاقمقم

-سید اسحاق0سید غالمعلی حسینیقمقم

14سیدکمال2419معصومه حسینی توانقمقم

-مهدی1789494عباس خداپرستقمقم

-مصطفی0755308سعید داوودیقمقم

14صاحب3746فاطمه دولتیقمقم

-عباس1587نسرین رسولیقمقم

-حسین2289460محمد مهدی  رشیدیقمقم

-علی52797860عبدالعظیم رفیعیقمقم

14ولی اهلل1700256شادی زندقمقم

-فتح اهلل2226701طوبی سلیمقمقم

14حسین29671مریم سمیعی فردقمقم

15غالمحسین30387نعیمه صابریقمقم

-محمدمهدی110629ابوالحسن صادقیقمقم

-محمد4800محمد حسین صادقی اصفهانیقمقم



-محمد101فاطمه صفاری نیاقمقم

14سید صادق9382وحیده سادات طباطباییقمقم

17ابراهیم19471جواد عسگری زادهقمقم

14محمدرضا1017652مروارید فرهنگقمقم

16مهدی456علی فیضقمقم

-محمد1039304سمیرا قدیریقمقم

15محمدحسین319نگار قربانیقمقم

-طه43036محمد کافیقمقم

-محمد جواد0573552نرگس گلی حرمیقمقم

14یداهلل221طاهره محمدیقمقم

-صمد883 علیرضا  مهرورزانقمقم

17یوسف 359محمدی ... حبیب ادهکالنکردستان 

16محی الدین1610-عرفان مرادیدهکالنکردستان 

14سید معروف606سید مسعود ابراهیمیسنندجکردستان 

14محمد صدیق312فرهاد ایران نژادسنندجکردستان 

16حیدر7709فاروق خالق پناهسنندجکردستان 

-محمود516کژال رنجگریسنندجکردستان 

16...یدا83شهرام صالح نژادسنندجکردستان 



17محمد16215صالح مجیدی سنندجکردستان 

17علی95محمد هیوا نیک منشسنندجکردستان 

14گل میرزا710مریم کیهانیقروهکردستان 

17حسین 5101-علی حیدریقروهکردستان 

15هادی854سجاد عبدیقروهکردستان 

-کیومرث3697-نیما جواهریکامیارانکردستان 

-حیدر8855-فرشید علیمرادیکامیارانکردستان 

15رمضان1احمد صفریمریوان کردستان 

-محمد حسن6597-افشین حسن دهنی آبادیرفسنجان کرمان

14حسین6558-علی درویشرفسنجان کرمان

-عباس8924-میترا فتحی رفسنجان کرمان

14...ولی ا1667-شایسته زین العابدینی شهر بابککرمان

15امام بخش791محمد رضا امینی زادهکرمانکرمان

16غالمرضا645مهدیه خوشیکرمانکرمان

14رضا3730-زینب رستمی گوهری کرمانکرمان

15هاشم38085-حکیمه روحانی کرمانکرمان

15علی اکبر1163فاطمه  شیخ شماعیکرمانکرمان

14سید محمد5916حمیده سادات محمدیکرمانکرمان



16علیرضا9045-هادی  ناصریکرمانکرمان

14احمد علی558محمد راد فرسیر جانکرمان 

17کرم رضا8989زهره بهرامیاسالم آباد غربکرمانشاه

14...حجت ا11یزدان صفر بخش صحنهکرمانشاه

-کاکامراد480منصور امینی اسد آبادیصحنهکرمانشاه

-قهرمان1شهرام رحیمیصحنهکرمانشاه

-...عزت ا72ناهید براتیصحنهکرمانشاه

14یوسف1256همایون احمدیکرمانشاهکرمانشاه

16دارا980لطیف بهرامیکرمانشاهکرمانشاه

16عظیم3543-حسین باباییکرمانشاهکرمانشاه

19محمد21509علی حیدریکرمانشاهکرمانشاه

14توفیق124مسعود عزیزی کرمانشاهکرمانشاه

-جالل8341-علی فتحیکرمانشاهکرمانشاه

16مهدی 6454-امیر حسین کریمیکرمانشاهکرمانشاه

17قربانعلی677علیرضا محمدیکرمانشاهکرمانشاه

14کیومرث1305ثنا امیری کرمانشاهکرمانشاه

14اصالن507اشک رضایی کرمانشاهکرمانشاه

-بهروز2629-هستی رزالنسریکرمانشاهکرمانشاه



17محمد طاهر113مهتاب رحمانی الدان کرمانشاهکرمانشاه

14یاور5156-یگانه سوزی فردکرمانشاهکرمانشاه

14محمد رضا 11268مریم شتابیکرمانشاهکرمانشاه

-جالل5862-آزاده فریدونیکرمانشاهکرمانشاه

17علی اکبر14045فرزانه گفتاریکرمانشاهکرمانشاه

15خداداد35940کتایون محبوب زاد کرمانشاهکرمانشاه

14کیومرث442الهه مرادیکرمانشاهکرمانشاه

14محمد ولی340مریم محمدیکرمانشاهکرمانشاه

-علی احمد1552فیروزه میرزاییکرمانشاهکرمانشاه

14غالمرضا18مرضیه نوریکرمانشاهکرمانشاه

14عباس16028کبری هاشمیکرمانشاهکرمانشاه

-علی3805-زینب جدیدیکنگاورکرمانشاه

14مجتبی7006-نرگس حسن آبادیکنگاورکرمانشاه

14علی محمد7607-مریم دهقانیکنگاورکرمانشاه

-محمود 2فریبا رجاییکنگاورکرمانشاه

-حمید9890-فاطمه عارفی پورکنگاورکرمانشاه

14مصباح الدین6733-سیده طلوع مصباحکنگاورکرمانشاه

14منصور1293-گوهر یاری کامرانی کنگاورکرمانشاه



-غالمرضا244مریم بختیاریهرسینکرمانشاه

-...نور ا2841حسن آریا پوریاسوجکهکیلو یه و بویر احمد

-...شکرا856غالمرضا ظفرپوریاسوجکهکیلو یه و بویر احمد

14سید رضا5216سیده راحیل یعقوبییاسوجکهکیلو یه و بویر احمد

-علی اوسط294محترم رضاییبندر گزگلستان

-حمید0940-بهاره عاشورییدرگزگلستان

14رمضانعلی2951-طاهره رجنیرامیانگلستان

14علی اکبر6311داود بایرامیانگلستان

14جمشید241مامک اوانیگرگانگلستان

17سید علی اکبر545سید محسن حسینی االدزیگرگانگلستان

15محمد علی1598علی دژران گرگانگلستان

14زین العابدین116خدیجه لشگر بلوکیگرگانگلستان

16عباس2261-عیسی حسین زادهگنبدکاووسگلستان

17سید هادی8084-سیده محدثه حسینی گنبدکاووسگلستان

-محمد علی3776-زهرا سراوانیگنبدکاووسگلستان

-محمد رضا 0699-الهام شارهگنبدکاووسگلستان

-عباس9561-محمد رضا ضیغمیگنبدکاووسگلستان

14...عبدا256احمد رضا عسکری پور گنبدکاووسگلستان



15...ذبیح ا1731محمد عبدالکریم کریمیگنبدکاووسگلستان

14محسن2351-مطهره مصطفی لوگنبدکاووسگلستان

14علیخان85فاطمه میر شکاری گنبدکاووسگلستان

15قاسم3927-مائده منعم کوکاءآستانه اشر فیه گیالن

-رحمان957اسماعیل اریک فومنگیالن

16علیرضا 8568-مجتبی پور محمداملشگیالن

14احمد144...حبیب ارشتگیالن

16کاظم510محمود طلوع رشتگیالن

14محمد حسین-سهیل فرجام گلشتریرشتگیالن

16کاظم8مریم پرحلم بجارکنیرشتگیالن

14محمد حسین25فرید امیری سیابیلرضوان شهرگیالن

15علیرضا9692-سحر پور میرزا نوکنده رضوان شهرگیالن

14رضا6080-فاطمه شیخ سندیانیرضوان شهرگیالن

15اجاقعلی7491لیال دی جوصومعه سرا گیالن

16هومن3712-ملیکا شاهین صومعه سرا گیالن

17محمد رضا 1958فاطمه عابدمقامیصومعه سرا گیالن

-...حجت ا807سعید عباسیلنگرودگیالن

14مسعود 1359نـــدا اعظمی الهیجان گیالن 



-علی  2710320975محمد اسماعیلی الهیجان گیالن 

14سید علی 2710394391میر محمد احمدی حاذقی الهیجان گیالن 

-مهدی 2710371677میلیکا بی گناه الهیجان گیالن 

-عـــــــــــلی 777مسعود حمیدی الهیجان گیالن 

14جمشـــــــید 2710348608میلیکا رضا دوست الهیجان گیالن 

14سید جــــــــالل 2710386089سید محمد رضا سادات کیایی الهیجان گیالن 

14محمـد 2710398214آیلین محمد زاده الهیجان گیالن 

-احمـــد 2710049961شراره محمد زاده الهیجان گیالن 

-حکم علی 5422فرهـاد ندیمی راد الهیجان گیالن 

-علیرضــا1229رویا نیک بخش الهیجان گیالن 

-مقدم 2710447118مائده وارســـته الهیجان گیالن 

-بهزاد -ریحانه محمد پور الهیجان گیالن 

14محمد تقی 17705حسین درفشکار الهیجان گیالن 

15سید منیرالدین2سید محمود عظیمیازنالرستان 

14حسین9ابوالقاسم گالبیازنالرستان 

16سید یعقوب761یوسف نور محمدیازنالرستان 

15شمس علی 17879نجاتعلی صفری احمد وند الشترلرستان 

14مسعود1428-الهه بیان بروجردلرستان 



-محمد7653-سوگل جمشیدیبروجردلرستان 

15علی1196مرضیه  زیباییبروجردلرستان 

17رحم خدا800شراره شجاعیبروجردلرستان 

14...لصف ا2580معصومه گودرزیبروجردلرستان 

-احمد432آذر منظریبروجردلرستان 

-...عزا24346نسیم نیروی روز بهانیبروجردلرستان 

14خسرو7971-علی دارابیبروجردلرستان 

-علی اکبر2478-علیرضا سعیدی زاده بروجردلرستان 

15صید جعفر171احمد سلیمانیبروجردلرستان 

17گنجعلی1815مهدی فتحیبروجردلرستان 

14اسماعیل14احمد گودرزیبروجردلرستان 

15علی1127محمد گودرزیبروجردلرستان 

-محمد903مصطفی یار احمدیبروجردلرستان 

16...ماشاا2315رکسانا جعفریخرم آبادلرستان 

17مهدی 7960حدیث  صفی خانی خرم آبادلرستان 

14مراد3311سمانه فرج الهیخرم آبادلرستان 

14جالل46عاطفه ملکیخرم آبادلرستان 

14حسن27099اصغر اصفهانی خرم آبادلرستان 



16حاجیعلی1343احمد رحمانی مهر خرم آبادلرستان 

15مریدعلی976علی اکبر غالمیخرم آبادلرستان 

14سیدمحمد44120مجید کاظمی خرم آبادلرستان 

-ملک نیاز1033عسگر میر نادری خرم آبادلرستان 

15غالمرضا7635مهناز عاروان درودلرستان 

-شاهپور7674امیر حسین آزادبختکوهدشتلرستان 

15علیمراد6856محمد پارسا آزاد بختکوهدشتلرستان 

-رستم 6308امین کاظمیکوهدشتلرستان 

15علی4993محمد کورانی زاده کوهدشتلرستان 

15موسی2269شایان گرایی گراوندکوهدشتلرستان 

14حسینعلی0471-علیرضا موسیوندکوهدشتلرستان 

17شیخ علی13ابراهیم محمدینورآبادلرستان 

-آزاد765سید کامران الماسینورآبادلرستان 

-...نصرت ا9025-مژگان خاکیاننورآبادلرستان 

-فریدون563قلی.. حسین اتنکابنمازنداران

17سید حمید-سید مهدیتنکابنمازنداران

14ایرج5473-امین فریدیتنکابنمازنداران

17سید پیمان4834-سید امیرعلیتنکابنمازنداران



15محمد قاسم113نرجس بابا عباسیتنکابنمازنداران

-محمود -مائده سکریتنکابنمازنداران

16علی اصغر3036سهیال نعیمیتنکابنمازنداران

17محمد ابراهیم69مهدیه وجیهیبابلمازندارن

15فرخ221فرشاد مرزبان بابلمازندارن

14غالمعلی7226-عماد ولی زادهبابلمازندارن

-سید شعبان 2600سیده سعیده موسوی میر چالوس مازندارن

14رستگار10اختر علیجانیچالوس مازندارن

-کریم-امیر حسین آفریدگانساری مازندارن

-بهزاد-هلیا خلیلیساری مازندارن

14کیومرث-آیدا سوادیساری مازندارن

17شهرام1441شهره خاقانزاده ساری مازندارن

-مرتضی-شقایق فرجیساری مازندارن

14مظفر-آرمین فتحیساری مازندارن

16محمد علی3مهدی نظیفیساری مازندارن

16...عنایت ا270شیوا نقی پورساری مازندارن

16سید رسول-سمیرا هاشمی ساری مازندارن

-اسمعلی 2196مسعود پور علیقائم شهرمازندارن



-غالمرضا100غالمحسین جهانی فردقائم شهرمازندارن

17ناصر1552مجتبی رحیمیقائم شهرمازندارن

14جواد7706-امیر رضا زارعیقائم شهرمازندارن

17محمد جان2334زهرا احمدیانقائم شهرمازندارن

17علی163فاطمه بخشیان قائم شهرمازندارن

14عبدالعلی4985-مرضیه درزی بور خانیقائم شهرمازندارن

14رحمت 6561-فاطمه زهرا سلمانیقائم شهرمازندارن

15داوود9716-فاطمه شبابی طبریقائم شهرمازندارن

17اسماعیل8الهام غالمی رستمیقائم شهرمازندارن

15امان15فاطمه محمد زاده قائم شهرمازندارن

15محسن6631-مهرناز محمد نژادقائم شهرمازندارن

15عباس3869-مبینا مومنیقائم شهرمازندارن

-عباسعلی2318زهرا شفیعیدلیجان مازندران

18محمد363رضا فراهانیاراکمرکزی

15صفر6315-محمد رضا مرادی نژاد اراکمرکزی

16محمد1721فریدون زیور داراراکمرکزی

14علی29محمد خرمیاراکمرکزی

14حمید رضا4287-نیلوفر رحمانیاراکمرکزی



15مرتضی37بنت الهدا عباسیمحالتمرکزی

14عباس2745-محمد متین انصاریمحالتمرکزی

14سید جواد2625سید مجتبی عرب ثانویمحالتمرکزی

14محمد 1990رحیم انصاریبندر عباسهرمزگان

-رحمت96احمد علی اسدپوربندر عباسهرمزگان

15ولی5931معصوم اسماعیل اقوام بندر عباسهرمزگان

-قاسم2863محمد بیژنیبندر عباسهرمزگان

15جبیب5576سمانه تخت اردشیربندر عباسهرمزگان

14محمدرضا0916یوسف روح نوازبندر عباسهرمزگان

-محمد8179حدیث رنجبربندر عباسهرمزگان

16قربانعلی8922شعبانی.. یدابندر عباسهرمزگان

-حسین1066ویدا شاهوردیبندر عباسهرمزگان

-موسی7اشکان کرم پوربندر عباسهرمزگان

14مصطفی49251الهام محمدی رادبندر عباسهرمزگان

-علی459محمد مسعودی نژادبندر عباسهرمزگان

15محمد جواد1فرخ نصیریبندر عباسهرمزگان

-احمد6199-سارا یکرنگیبندر عباسهرمزگان

14احمد59مریم حیدریبستکهرمزگان 



15علی6001-عبدالرحیم دانشیبستکهرمزگان 

-غالمرضا9722-محمد علی شیرزادیبهارهمدان

15علیرضا4654-فائزه اسدبگیتویسرکانهمدان

15بهمن30علیرضا امینیمالیرهمدان

14کریم3علیرضا زهره وندمالیرهمدان

14سید کمال8700-سید علی محمدیمالیرهمدان

14محمد ولی11097فرزانه ترک چناریمالیرهمدان

14منوچهر8069الهام سایه وندمالیرهمدان

14محمد6542-رضوان مغمیان مالیرهمدان

14محمد4309-نرگس نوابی مالیرهمدان

15محمد9461-نیایش نوابی مالیرهمدان

15علی اکبر27857زینب زرینینهاوندهمدان

-داود3861529475علی آبیهمدانهمدان

14رضا1157مریم احمدی امینهمدانهمدان

14روح اله257مجتبی انصاریهمدانهمدان

15اردشیر3240075164افشین بارانیهمدانهمدان

14علی یاور3860753150شیوا بیاتهمدانهمدان

14علی یاور11367سیما بیاتهمدانهمدان



15محمد15قاسم تجریهمدانهمدان

16داریوشبهزاد ترابیانهمدانهمدان

-هوشنگ3861207354اشکان حسینی مطلقهمدانهمدان

16علی  161احسان خدابخشیهمدانهمدان

15محمد نقی41فهیمه دست پیمانهمدانهمدان

-حسین15078فاطمه دلیربازهمدانهمدان

14محمد سعید568آزاده رستمیهمدانهمدان

-یداله3860212826نسرین زارعیهمدانهمدان

-محب اله7097فاطمه زینتی شایانهمدانهمدان

-فضل اله3861114385مریم شکریهمدانهمدان

-علی حسن1490طیبه شیرین زبان عباسیهمدانهمدان

-نادعلی7953مولود صاحبیهمدانهمدان

14علی قلی6136مجتبی فتحیهمدانهمدان

14محمد علی20551زهره فریدی نورهمدانهمدان

14یوسف194فاطمه فالحهمدانهمدان

-محمد9164مهناز قویمیهمدانهمدان

-شعبانعلی3860876945مهدی مازوئیهمدانهمدان

14نصراله332مهدی مجیدیهمدانهمدان



14فیروز9952-محمد رضا فیروز بختاسد آبادهمدان 

14حسن24ابوذر عزیزیابر کوه یزد

-میرزا علی0392-مجید شریفیابرکوهیزد

14جمشید496اسماعیل شجریان مهریزیزد

14علی1771غالمرضا زارع خورمیزیمهریزیزد

-سیدرضا4674-مریم ابراهیمیمهریزیزد

-محمد حسن7441-علیرضا حفیظمیبدیزد

-محمد کاظم 3292-محمد حسین دهستانیمیبدیزد

17علی958جواد یوسفیمیبدیزد

14حسین6666-آمنه زارع ده آبادیمیبدیزد

16حسین1455-منیژه زارعیمیبدیزد

-محمد علی6556-زهره عموییمیبدیزد

-مهدی 2607-مریم فالح میبدیزد

14علی اکبر4282حامده قاضی میبدیزد

15مرتضی1759-فاطمه موتابمیبدیزد

15...ولی ا6936-مهدیه موتابمیبدیزد

14عبدالرضا8زهرا  ابراهیمیاردکانیزد 

14محمد2538سکینه حسنی اردکانیزد 



-حمید رضا2189-زهرا وراثیاردکانیزد 

-محمد0608-سبحان شاکراردکانیزد 

14عباس207سید محمد موسویاردکانیزد 

14مرتضی517مسعود آردیان یزدیزد 

-سیدحسن26مریم السادات اسمعیل زادهیزدیزد 

-خداداد413ناهید خنجرییزدیزد 

14محمدحسن9102-محمد حسین رجبییزدیزد 

-مسعود2078-علیرضا زاهدییزدیزد 

-فضل اله0408-ریحانه زارعیزدیزد 

-عباس2579مهین ساالرییزدیزد 

_رضا0807-سپیده سپندارییزدیزد 

_سیف اله10021شیوا شریف زادهیزدیزد 

14سید علی4375سید محمود طباطبایییزدیزد 

-مهدیمحمدجواد محمدپوریزدیزد 

-امیر1833-سیدصدرا موسوییزدیزد 

-هدایت اله389علی نادری نیایزدیزد 




