
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

-قربانعلی34انصارعزیزینمیناردبیل

16فاضل12849یاسر باآبرونمیناردبیل

15ذبیح اله1256-زینت کریمیاناصفهاناصفهان

14مهدی2417فخری مظاهریاصفهاناصفهان

14صفر علی152ندا مرادی اصفهاناصفهان

14رحیم283سیمین عبداله زادهاصفهاناصفهان

15اصغر2398ندا خیریاصفهاناصفهان

-جواد439بنفشه نفیسیاصفهاناصفهان

-سید اصغر1566ناهید موسویاصفهاناصفهان

14سید محمدعلی7860-مینا سادات میرمحمدیاصفهاناصفهان

-محمدتقی284زهره دانشاصفهاناصفهان

-علی42277فاطمه بهرامیاناصفهاناصفهان

14علی اکبر2694زهرا خاتون ابادیاصفهاناصفهان

-پرویز 3326زهره توکلاصفهاناصفهان

15احمد1444-بتول حجتیاصفهاناصفهان
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-حسام7522-آناهیتا عالئیاصفهاناصفهان

14هوشنگ680مژگان حقیراصفهاناصفهان

14نبی اله11921فاطمه بهرامیاناصفهاناصفهان

14حسن0533-الناز معصومی اصفهاناصفهان

-محمود8159=مریم اشراقیاصفهاناصفهان

14سید رحمت اله167فریبا موسویاصفهاناصفهان

14محمدتقی4095مریم مهدیاناصفهاناصفهان

16محمد1749محبوبه قدوسی نیااصفهاناصفهان

-تقی 8323لیال کامراناصفهاناصفهان

18محمد10456احمد رضوانیاصفهاناصفهان

15سید مرتضی111سید اکبر موسویاصفهاناصفهان

17محمدعلی14علیرضا رمضانیاناصفهاناصفهان

15قنبرعلی268الیاس کریمیاصفهاناصفهان

14حسین761علیرضا داوریاصفهاناصفهان

16محمد666محسن فتاحی مقدماصفهاناصفهان

16یداله2402مصطفی شریفیاصفهاناصفهان

-امیرقلی312جعفرقلی موگوئیاصفهاناصفهان

18سیف اله5592-محمدرضا فرهادیاصفهاناصفهان



16حمید6639-سعید سقاییاصفهاناصفهان

15علی41سروش آقاجانیاصفهاناصفهان

14مرتضی 0370-مهدی ثامنیاصفهاناصفهان

15عبدالصمد6460محمد جانقرباناصفهاناصفهان

-فضل اله2687سعید مهرابیاصفهاناصفهان

-محمود8821مهدی رحیمیاصفهاناصفهان

16کریم35700فرزاد لرستانیاصفهاناصفهان

14حمید9779=محمد منیریاصفهاناصفهان

-سید حسن1030سید محمد عزیزیاصفهاناصفهان

-عباس290امیرعباس قندانیآران و بیدگلاصفهان

15علی اصغر14674مینا اعالییخمینی شهراصفهان

15عبدالحسین1100043853اعظم غفوریخمینی شهراصفهان

14احمد1130459561راحله کریمیخمینی شهراصفهان

14حسن203ملیحه محمدیخمینی شهراصفهان

14ابوالحسن1130140814محبوبه مجیریخمینی شهراصفهان

15ابوالحسن1130462293مائده مجیریخمینی شهراصفهان

15نور محمد120اصغر تواضعیخمینی شهراصفهان

15سید علی5772سید هاشم موسویخمینی شهراصفهان



15عبدالمحمود1189فاطمه بندیشاهین شهراصفهان

17محمد1932علی شیربان شاهیشاهین شهراصفهان

16جمشید6220020685مهدی عبداله یانشاهین شهراصفهان

14صفر686مرجان عزیزیشاهین شهراصفهان

17سامی40446800001نغم مرندیشاهین شهراصفهان

14حسنعلی109فاطمه مشرفیشاهین شهراصفهان

14محمدرضا1157عاطفه ملک خویانشاهین شهراصفهان

-محمد تقی1250750008علی    حسن بیکیانکاشاناصفهان

14حسینعلی44333عباس   زارعکاشاناصفهان

-مهدی1920466584علی    عبدالهیکاشاناصفهان

14حسین51973علی رضا     مبارکیانکاشاناصفهان

-صفرعلی1160192316فاطمه امیدیلنجاناصفهان

-صفرعلی1566مریم امیدیلنجاناصفهان

16سید مجتبی1589شهال شهیدیلنجاناصفهان

15فضل اله1160299188بهنام کرمی لنجاناصفهان

14محمود1160044244مهدی یادگاریانلنجاناصفهان

14رمضانعلی546منیره باقری طادیمبارکهاصفهان

14فریدون37فرهاد حیدری وینچهمبارکهاصفهان



-مجید8559-محمد حسین محمدیمهردشتاصفهان

-براتعلی1129600701کاظمی داودنجف آباداصفهان

16محمدرضا1080423974خلیلیان حسیننجف آباداصفهان

14اصغر941چهارده معصومی اکرمنجف آباداصفهان

16مهدی1080207094غالمیان خواه فائزهنجف آباداصفهان

14محمدرضا1080087115معصوم زاده الهامنجف آباداصفهان

17سعادت1080463488راضیه نظرعلیاننجف آباداصفهان

-حسن8576-امیرحسین بلیکهساوجبالغالبرز

-رحیم2002482144پریوش احسانمرکزیالبرز

15خسرو3730478710شهرام باستیمرکزیالبرز

14عبداهلل0324003455زهرا ترابیمرکزیالبرز

-سیدرضا5909527819نیره حسینیمرکزیالبرز

14علی اکبر0053506375مژگان خلیلیمرکزیالبرز

-عطا اله2949484204صیدا دخت حسینیمرکزیالبرز

15ابراهیم0453369863نیلوفر رحیمی خامنهمرکزیالبرز

-مهدی2295631254شیوا شیرازی زادهمرکزیالبرز

14سیدسلطانض1815596791شهال طالگانیمرکزیالبرز

14عباس0084105445سارا عشقیمرکزیالبرز



14نعمت0323266983نفیسه عمودیمرکزیالبرز

14سیاوش0075630087مهتاب غیاثیمرکزیالبرز

14یعقوب0066209862علیرضا قاسمیان فردمرکزیالبرز

-کامیاب0322733030احمد کیا حیرتیمرکزیالبرز

16محمد رضا1291945474آرمین محمدیمرکزیالبرز

-محمد0063120836سپیده محمودیمرکزیالبرز

14ابوالفضل4283086827ایرج شمسمرکزیالبرز

-سید جعفر4890502688سید حسین  حسینینظرآبادالبرز

-علی اکبر533نرگس  متین فرنظرآبادالبرز

-قربانعلی5970فاطمه  محمد نیانظرآبادالبرز

14عزیزاهلل15مینا  مصطفایینظرآبادالبرز

15علی3427مریم  عربینظرآبادالبرز

16شاه رضا5248-میترا بهرامیایالمایالم

15ابراهیم601فرشته غیابیایالمایالم

15عزیزاهلل5338گلناز ناصرنیا ایالمایالم

19موسی4287صادق امیدایالمایالم

-مختار0139-امین ایدیایالمایالم

-توفیق0199-امیررضا کمریایالمایالم



17حسن58حسین ملکشاهیایالمایالم

-یعقوب6846محمد روشنیدهلرانایالم

-کاظم 865حسن بلندیآذرشهرآذربایجان شرقی

14علی6داود دهقانیآذرشهرآذربایجان شرقی

14رحیم241محسن هاشمی نیکآذرشهرآذربایجان شرقی

14علی922سعید افروغتبریزآذربایجان شرقی

-اسد43665جواد تقی پورتبریزآذربایجان شرقی

-بیوك آقا1087محمد حسین زاده اصلتبریزآذربایجان شرقی

15جواد1903علیرضا طیوریتبریزآذربایجان شرقی

-فیروز1191عادل فخیمی حسین زادگانتبریزآذربایجان شرقی

14نصیب756یحیی محمدیتبریزآذربایجان شرقی

14حسین711لیال بهنامشبسترآذربایجان شرقی

14حمید5501-بهرام شمسی فاممراغهآذربایجان شرقی

-قربان10جعفر فتحیاورمیهآذربایجان غربی

-اکبرخان1خلیل عظیمااورمیهآذربایجان غربی

-حسین1163رسول بناییاورمیهآذربایجان غربی

14فریدون1354حافظ فردین فرخویآذربایجان غربی

14محمدرضا1154فرهاد صبوریخویآذربایجان غربی



14علیحسین ولیزادهسلماسآذربایجان غربی

14ایوب1050رضا سلمان زادهسلماسآذربایجان غربی

-حسین0439-دنیا نوروزی ماکوآذربایجان غربی

14رحیم2860010009کژال پناهندهمهابادآذربایجان غربی

-رحیم2900370213ستارچوکلیمهابادآذربایجان غربی

14عبداهلل2871546363صالح چلبیانیمهابادآذربایجان غربی

14الهوردی463بیت اله حسینیانمیاندوآبآذربایجان غربی

14صفرعلی2960125061فرشته جمالی وندمیاندوآبآذربایجان غربی

-غالمرضا248هاشم طالبانمیاندوآبآذربایجان غربی

-کریم1385سهند علی محمود زادهمیاندوآبآذربایجان غربی

14حبیباختصاصیزیبا امیریتکابآذربایجان غربی

14صابراختصاصیصبا طهماسبیتکابآذربایجان غربی

-محمد670رقیه واحدی مقدمبرازجانبوشهر

15فرخ3490340965پریا حمزه ئیانبوشهربوشهر

15علی1402محمدرضا سوسنیبوشهربوشهر

15محمد375علی اصغر عباسعلیبوشهربوشهر

14علی11یعقوب خلیلیجمبوشهر

15حسین109عبدالهادی کهندشتیبوشهر



14ابراهیم61حمید ذاکریدشتیبوشهر

14نوروز97زبیده حاجیانیکنگانبوشهر

14دوست علی0065988019سهیال اسکندریاسالمشهرتهران

15سید اصغر0065158482سید رسول حسینی اسالمشهرتهران

-رمضان0859470288ابراهیم عیدی اسالمشهرتهران

14عزیز0084691050مصطفی کیهانی اسالمشهرتهران

-محمدصادق15389حسین ناظرانی هوشمنداندیشهتهران

16رضا1328-عرفان جانقلیاندیشهتهران

14محمد1محمود یزدانیبهارستانتهران

14عیسی9976-سید حسین میرهادیدماوندتهران

14اسمعلی13اکرم وکیلیرباط کریمتهران

-محمدرضا3575سکینه ابطحی شرقتهران

14اسکندر2660260559محمدباقرآرزه شرقتهران

14حسین9549علی اصغر باقرعبیری شرقتهران

-غالمرضاامیرحسین پورمحمدی شرقتهران

14حسین45325زینب خلیلیشرقتهران

14محمد22037071فهیمه حسین پور شرقتهران

14محمدحسن817سعیده سعیدی شرقتهران



15قاسم29آذرسنگیشرقتهران

14علی16977مجیدکریمیشرقتهران

14صفر13امیرحسن طاس باز شرقتهران

16ابراهیم 3295محبوبه میرزایی کوزه گرانیشرقتهران

-دولت حسین0502-نصیبه رضاییشمیراناتتهران

-امین7278-شبنم اسکندریشمیراناتتهران

-محمدعلی30سپیده سهیلی شمیراناتتهران

18رمضانعلی2229-زهرا چزکیشمیراناتتهران

15عیسی13664اکرم محرمخانیشمیراناتتهران

14غالمرضا17630عالیه شیرازی مقدم شمیراناتتهران

15قادر1123فاطمه شبانیشمیراناتتهران

14مالک13003امید آقازادهشهریارتهران

14حسن002377846مهدی علی وردی لوشهریارتهران

-علی41907991140امیررضا فرهادیشهریارتهران

-نصرت6121راویه رستمیشهریارتهران

-رضا45نگین عشق پرستشهریارتهران

16حمزه علی490فاطمه لطفیشهریارتهران

15عیسی455جالل رجبی مزارغربتهران



15محمود5085فاطمه محمودیغربتهران

14علی574محمدمهدی عسکریغربتهران

14علی202رضا بهادریغربتهران

14محمدحسن219بهزاد یاسینیغربتهران

-شعبانعلیاختصاصیمهنا اله وریردیقدستهران

14سیدبهرام674مهناز چناقچیقدستهران

14هاشم9زهرا زراعت کارقدستهران

15عباس1393قباد قنبریقدستهران

-فریدون1728سوگل نعیمیمرکزیتهران

-کریم11300لیال کبیریمرکزیتهران

-مرتضی 0554-موژان حاجی حسینیمرکزیتهران

14ایرجیاشار روح افزامرکزیتهران

-رضا16287محمد توانامرکزیتهران

14محمدرضا1785مهدی اصانلومرکزیتهران

14محمدحسین798محمود عسکریهمرکزیتهران

15علی حسین 64راحله قرصیمرکزیتهران

14کریم64061زهرا تاجیکمرکزیتهران

14علی اکبر7913-مهری عمادی اله یاریمرکزیتهران



-محمدتقی17152معصومه امینی فرمرکزیتهران

-عباس5912-مرضیه شاکرجزیمرکزیتهران

-مرتضی 643محمود یلمه علی ابادیبروجن چهارمحال و بختیاری

15شهریار2060محمد حسین  تاجیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15عبداهلل42هادی خزاییشهرکردچهارمحال و بختیاری

14عزت اهلل22محمود  شریفیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16قنبرعلی4610222841راضیه ملک پورشهرکردچهارمحال و بختیاری

-حسن74الهام زارعفارسانچهارمحال و بختیاری

14امامقلی59کریم صادقیفارسانچهارمحال و بختیاری

14قیطان40انصار صادقیفارسانچهارمحال و بختیاری

-علی اصغر0250101973سارا زین العابدینیبیرجندخراسان جنوبی

-ابراهیم121امین مالکیبیرجندخراسان جنوبی

15محمد064005257رضا احمدیبیرجندخراسان جنوبی

-حبیب اله1267محمد رضا قاسمیبیرجندخراسان جنوبی

16چراغعلی 20احمد چراغیانبردسکنخراسان رضوی

14احمد24مرضیه قانعی زارعبردسکنخراسان رضوی

16حسین1علی محمد غالمیبردسکنخراسان رضوی

14عباسعلی32863زهرا رحیم دادتربت حیدریهخراسان رضوی



14علی اکبر8456-جواد رحیمیتربت حیدریهخراسان رضوی

-غالمحسین220مهدی امینیانتربت حیدریهخراسان رضوی

15رمضان25اسماعیل ساالرزادهخوافخراسان رضوی

-حمید0940-بهاره عاشوریدره گزخراسان رضوی

-مهدی 781444نعیما دواچی سبزوارخراسان رضوی

14رضا 593محمد ذبیحی سبزوارخراسان رضوی

-حسن 635نرگس رازقندی سبزوارخراسان رضوی

-برات اله 1031ربابه غالمی سبزوارخراسان رضوی

-علی 1602اصغر مهری سبزوارخراسان رضوی

-حسن 7805832نعیما برادران نجار سبزوارخراسان رضوی

-علی 139عزت برزوییسبزوارخراسان رضوی

-محمدابراهیم 320اسماعیل بشیری سبزوارخراسان رضوی

-علی اکبر 37لیدا جعفری پناه سبزوارخراسان رضوی

15علیمردان31382حسین اصغر ولیزادهقوچانخراسان رضوی

-محمدرضافاطمه توانگرکاشمرخراسان رضوی

14سید قاسمسید امیر محمد عصمتی کاشمرخراسان رضوی

14احمدسپهر یزدانیکاشمرخراسان رضوی

14علی66256منور استوارمشهدخراسان رضوی



-علیرضاهدیه افسردهمشهدخراسان رضوی

-جمشید347سعیده ایوبیمشهدخراسان رضوی

17کاظم0-357193-092فاطمه باقریمشهدخراسان رضوی

16محمود2-109704-092فاطمه بذرافشانمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر3047افسانه براتی فرمشهدخراسان رضوی

15حمیدرضاامیرعلی برومندمشهدخراسان رضوی

14امیررضا5-626183-092نازنین بیگدلیمشهدخراسان رضوی

-علی1306محمدحسین پورحکاكمشهدخراسان رضوی

-ناصر116نجمه تحویلدارنژادمشهدخراسان رضوی

-محمد15747الهام تقی زادگانمشهدخراسان رضوی

-یحیی4فرح ناز توکلیمشهدخراسان رضوی

16محمدعلی3356مریم توحیدی گلمشهدخراسان رضوی

-اسماعیل2918الهه تیموریمشهدخراسان رضوی

-حسن1374راضیه حافظی عبدالرحیم زادهمشهدخراسان رضوی

14محمدرضا2135زهره حسینیمشهدخراسان رضوی

15سیدمحمود21046سعیده حسینی مشهدخراسان رضوی

14سیدعلی1-141539-37سیده زهرا حسینی شیعیمشهدخراسان رضوی

15محمدعلی7-225820-092کبری خاوریمشهدخراسان رضوی



-محمدحسین2371فاطمه خرمیمشهدخراسان رضوی

15پرویز5-046450-092الهام دلیریمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر742عزت دیانتی پورمشهدخراسان رضوی

14علی262سیدمحمدرضا ذبیحیمشهدخراسان رضوی

17رجب علی14833منیره رحیمی مشهدخراسان رضوی

14غالم محمد20380سامیه رزم آراءمشهدخراسان رضوی

-سیدجعفر1381حمیده سادات رضوانیمشهدخراسان رضوی

-اصغر1351سعیده رهپیمامشهدخراسان رضوی

-جعفرقلی142محمد زارع حصارمشهدخراسان رضوی

16محمد3628فاطمه سروری مجدمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی386رویا سفیدگرانمشهدخراسان رضوی

17سیدمحمدمهدی1-086693-092سیدامیر سیدی کریمیمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمد0-583895-092مهدیه سادات شکاریمشهدخراسان رضوی

-موسی7-224856-092علی شرف الدین شیرازیمشهدخراسان رضوی

-محمودپوریا شیدماهرمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا16314گلناز صادق نژادمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر468اشرف صباحی آق کندیمشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل7-131416-092سحر طالبی باالخیابانیمشهدخراسان رضوی



-احمد8-008626-092زینب عظیمی مشهدخراسان رضوی

-محمدتقی110سیداسداله علوی نژادمشهدخراسان رضوی

-عباس1-387818-092صدیقه علی آبادیمشهدخراسان رضوی

-محسن6774زهرا علیشاهی طوسیمشهدخراسان رضوی

14محمد8-552706-092سجاد فارابیمشهدخراسان رضوی

-حسن21سکینه فیروزی گراخکمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی7-033871-063زهرا قدیمیمشهدخراسان رضوی

14محمدباقر0-068461-092ریحانه قره داغیمشهدخراسان رضوی

-محمدجواد1-673016-001غزاله کتابداریمشهدخراسان رضوی

-اسکندر68رویا محمدحسینیمشهدخراسان رضوی

15جواد9-237210-092فاطمه محمدیمشهدخراسان رضوی

16اصغر5-348532-092مهسا مزروعی گاهمشهدخراسان رضوی

14سیدحسن7-108490-044فاطمه سادات موسوی آزادمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر18464نغمه مهذبمشهدخراسان رضوی

-جمشید10547691زهرا ندائی مشهدخراسان رضوی

-حسینعلی2304مریم نظامیمشهدخراسان رضوی

14محمد4753محمدجواد نوائی لواسانیمشهدخراسان رضوی

-عباس35مرتضی نورمحمدزادهمشهدخراسان رضوی



-حسن1050790324علیرضا حکیمی نیشابورخراسان رضوی

14علیرضا1050834186مریم خالویاننیشابورخراسان رضوی

14علی 763عاطفه دولت آبادینیشابورخراسان رضوی

14کاظم 111رضا دارابینیشابورخراسان رضوی

15محمدرضا 1063250730محمد طالبینیشابورخراسان رضوی

15احمد1050025490الهه ایروانی نیشابورخراسان رضوی 

-محمد103افسانه طرفیانبجنوردخراسان شمالی

15سید شیرمرد4268-سیده نجمه میرعالیاندیمشکخوزستان

-دهراب511علیرضا مکوندیاهوازخوزستان

-قاسم5875-محمدامین عفراویاهوازخوزستان

14عبدالحسن599شهرام سلطانیاناهوازخوزستان

14اسکندر19محمد آرزومنداهوازخوزستان

15محمدحسن3084نرگس فائزی زادهاهوازخوزستان

14نجاتقلی2051مرتضی زندی دره غریبیایذهخوزستان

-علیرضا12مریم نظریآبادانخوزستان

-جعفرقلی45امیر قاسمیباغملکخوزستان

14سلطانمراد1281زهرا حبیبیباغملکخوزستان

-محمدسید 98غالمحسین تنورهبهبهانخوزستان



14پورحمزه27حسین اسدی خرم بیدخوزستان

-رضا4893آمنه تهمتنخرم بیدخوزستان

-عبدالحسین 2آناهید کریمیخرم بیدخوزستان

-غالم8679فرزانه رضاییدزفولخوزستان

-عبدالرضا6036نسیم سبزی ونددزفولخوزستان

14محمدعلی78فاطمه صالح زادهدزفولخوزستان

-عبدالنبی5738-محمد ادیبی نیادزفولخوزستان

-اسماعیل553بهنام ایروانی دزفولخوزستان

-علی3258-رضا خادم دزفولخوزستان

14عبدالعظیم414مرتضی خدادادی دزفولخوزستان

15امیراقا7194حمید رازانیدزفولخوزستان

15غالمحسین1910داود سلمانی زادهدزفولخوزستان

-سید امیر38سید مسعود قاسمیدزفولخوزستان

-امیرحسین2رحمت اله منجزی دزفولخوزستان

-بهراممرضیه موحدیشوشخوزستان

14مسعود1991059991منصور قماشیشوشخوزستان

-بهرام2250محمدجواد منجزیشوشترخوزستان

14رسول617فروزان عسگریگتوندخوزستان



14صالح2315پریا صالحی پورمسجد سلیمانخوزستان 

-علی6395عباسقلی محمدیخدابندهزنجان

18آیت اله0428=نیما جلیلیخرمدرهزنجان

17اسماعیل7433-زهره بیکدلیزنجانزنجان

-احمد373حسین محتشمزنجانزنجان

-صفت اله568خانم مهدیه یاریقلیابهرزنجان 

15محمود223مهدی دوستمحمدیسمنانسمنان

15سعید556محمد حسین کاشفیسمنانسمنان

15محمد207کمال الدین قدسسمنانسمنان

14یعقوب7219زهرا قوشچیسمنانسمنان

-نصراله5059فاطمه وفائی نژادسمنانسمنان

-کاظم67میترا ترحمیسمنانسمنان

18محمد حسین4580035216مهدی دربانیانشاهرودسمنان

14...یدا4580217349فاطمه عامریشاهرودسمنان

-غالمحسین51محمد تقی عامریانشاهرودسمنان

-ابوالقاسم-ناهید نوروزیشاهرودسمنان

14عبدالرضا415آزاده جعفریکناركسیستان و بلوچستان

14محمود7480احسان حیدریکناركسیستان و بلوچستان



14سید ولی اله7998سید نیکزادموسویکناركسیستان و بلوچستان

15ابراهیم1417مهدیه آتشگهزاهدانسیستان وبلوچستان

14دادخدا1495مهسا پهلوان رویزاهدانسیستان وبلوچستان

14غالمرضا581زهرا تاجورزاهدانسیستان وبلوچستان

-حاجی3015زهرا راشکی قلعه نوزاهدانسیستان وبلوچستان

14ابراهیم19083کلثوم فیض زادهزاهدانسیستان وبلوچستان

14عباس2097محبوبه هدایتیزاهدانسیستان وبلوچستان

15حجت اله1858-فاطمه احمدپورسپیدان فارس

-حسین11138رضیه پورغیبیکازرونفارس

-شکراله2372418734زهرا عظیمیکازرونفارس

-عنایت2360484281مریم عظیمیکازرونفارس

14اسماعیل42236محمدحسین مرحمتی زادهکازرونفارس

-کریم484ستاره محمدیممسنیفارس

-فرض اله349علی رضاییممسنیفارس

16شیروان43فرشید همتیممسنیفارس

-محمدخلیل243الهام مهدوی آزاداستهبانفارس 

-عوض188فضل اله کاشفاقلیدفارس 

-محمدابراهیم 2739-محمود رضا مسعوداقلیدفارس 



14نعمت اله1541زینب خسرویآبادهفارس 

14مختار162لیال شریفیآبادهفارس 

14غریب601مریم کامجو آبادهفارس 

-کاوس18862رقیه کاوسی فردآبادهفارس 

14رضا440سمیه مسعودی آبادهفارس 

14ناصر2690غالمرضا علی زادهپاسارگادفارس 

14عبدالحسین 5692نازیالآهنگ جهرم فارس 

14حبیب7612پگاه چهارگانهجهرم فارس 

14فرج2460145500اعظم زمانی نژادجهرم فارس 

14نصراهلل143منوچهر شمشمیجهرم فارس 

-مهران2460108508فا ئزه مهربانجهرم فارس 

-جمال 802پروانه جمالیفردخنجفارس 

-9200-فهیمه زمانیخنجفارس 

-محمد ابراهیم136ابوالقاسم زاهدیدارابفارس 

-کیامرث174حمید رضا بنانیسروستانفارس 

-حسن1112حسن رضاییسروستانفارس 

16محمد2736علی اکبر ابراهیم نژادشیرازفارس 

14عبداالمیر1810274206رضا راهدارشیرازفارس 



18حسین1550مهدی سامانیشیرازفارس 

14سید عبدالرسول2951سید فربد سبحانیشیرازفارس 

-مراد2280650053علی شاه پرستشیرازفارس 

14کاکایی1منوچهر شیرزادیشیرازفارس 

14محمد رضا1437مسعود صیادیشیرازفارس 

-سید محمد41سیدجلیل عظیمی ابرقوییشیرازفارس 

15همداد2303علی هوشمندشیرازفارس 

-علی374فخرالزمان افهمیشیرازفارس 

16سهیل2280412888مینا امیدیشیرازفارس 

15سید محمد علی1810سیده سمیه انجوی نژادشیرازفارس 

14عبدالخالق78زهرا انصاری فردشیرازفارس 

14راهدار1550مهرانگیز برفیشیرازفارس 

14جلیل4617سارا پوراحمدیشیرازفارس 

14عبدالرضا197مینا توفیقشیرازفارس 

14اصغر2282665538زهرا جبه داریشیرازفارس 

-صفدر7254فرنوش جمشیدیشیرازفارس 

-ابراهیم85مرجان جمشیدیان تهرانیشیرازفارس 

14ابراهیم2360307967مهسا حاتمیشیرازفارس 



14رحیم2280940493فاطمه حیدریشیرازفارس 

-امام بخش2281915891زهرا خواهشیشیرازفارس 

14اسماعیل16308لیال زارعشیرازفارس 

-حسن39شورانگیز زارعیان رونیزیشیرازفارس 

-محمد 19073مینا زارعیان رونیزیشیرازفارس 

14احمد سعید812پگاه سجادیشیرازفارس 

-حسین2280561336سارا سمیعیشیرازفارس 

-ابراهیم1655زهرا شیرازی نژادهاشمیشیرازفارس 

-علیرضا65صدیقه شیرزادشیرازفارس 

15محمد حسین1355سارا فخاریشیرازفارس 

14عبدالجلیل4075حمیده مجردشیرازفارس 

14عبدالرحمن27256مرضیه مصطفاییشیرازفارس 

-حسنعلی2360042769نجمه مطهری فردشیرازفارس 

-عبدالکریم779زهرا مالزمشیرازفارس 

-کهندل8208سارا نجفیشیرازفارس 

14ثانی234وجیهه نیکخواهشیرازفارس 

14مهران2280910462مرجان کوهبرشیرازفارس 

19اسماعیل9348-ابراهیم کشاورزیانفسافارس 



14عقیل1193-فاطمه ثمنفسافارس 

14علیرضا58محمدرسول بهمن فرمرودشتفارس 

15بهمن3165-میثم قلی پور زرگرآبیکقزوین

17سیدحسین662سید احمد خجسته روزآبیکقزوین

18شمس اله2603رضا حسن زادگانآبیکقزوین

15نبی5058ملیحه کاظمیآبیکقزوین

14غالمرضا4310291228  فاطمه ارداقی    قزوینقزوین

14سید علی209سیدحسین راشدی زرآبادی    قزوینقزوین

-یداله1048 ابراهیم کلیایی  قزوینقزوین

-پرویز11 مجید کرباسی   قزوینقزوین

-یوسف علی15541خدیجه  محمدی     قزوینقزوین

-محمودامیررضا بابایی   قزوینقزوین

14اسداله915 خدیجه میرابها   قزوینقزوین

16صفدر9098  حمیده یل آبادی   قزوینقزوین

15علیرضا4311539371زهرا ثابت رفتار     قزوینقزوین

16مجید4311049471 ایمان  حمیدی      قزوینقزوین

14محسنامیر رضا کیا بخشی    قزوینقزوین

14علی4310121454احسان گل محمدی     قزوینقزوین



14یوسفعلی1207مریم رمضانی   قزوینقزوین

15محمد4311540744محمدامین منتظری    قزوینقزوین

15حمیدرضا4310938892احسان علی اکبر زاده ساروخانی   قزوینقزوین

14عباس4311198256محمدحسن حسینعلی قزوینی   قزوینقزوین

-مرتضی1171  فاطمه مدرسی نیا   قزوینقزوین

-مصطفی4311481209 زهرا  کاشی پزها    قزوینقزوین

14مهرداد4311320612 امیر محمد کشاورز  قزوینقزوین

14مصطفی70فاطمه باقریقمقم

14بهروز3309نرگس برقیقمقم

14محمدرضا0فاطمه پارساصدرقمقم

14احمد183محسن تعاب حاویقمقم

-عبدالرحیم152حسن حائری نیاقمقم

-عباس1587نسرین رسولیقمقم

14حسین29671مریم سمیعی فردقمقم

-عزیزاهلل4509سمیه سورانیقمقم

14غالمحسین30387نعیمه صابریقمقم

14محمد4800محمدحسین صادقی اصفهانیقمقم

15حسین2023452محمدامید طیبیقمقم



15ابراهیم19471جواد عسگری زادهقمقم

14محمدحسین319نگار قربانیقمقم

14حبیب0370357647مجتبی قمی پورقمقم

-محمد جواد0573552نرگس گلی حرمیقمقم

14رضا286طاهره محمدیقمقم

-صمد883علیرضا مهرورزانقمقم

-رضاامیرحسین زینل لنگرودیقمقم

15جواد29120زهرا تقی پناهیقمقم

16ابراهیم61طیب محمدیدهگالنکردستان

15محمدصدیق12کیوان فتاحیدهگالنکردستان

15یوسف359حبیب اله محمدیدهگالنکردستان

-محی الدین1610-عرفان مرادیدهگالنکردستان

15محمدصالحپروین شریفی پورسقزکردستان

-امید5355-کنعان کمالی سقزکردستان

15محمد رشید3732327035کوروش احمدیسنندجکردستان

-سید معروف3800264706سید مسعود ابراهیمیسنندجکردستان

15یداهلل64249311شهرام صالحی نژادسنندجکردستان

14عبداهلل3730928058علی اشرف گلباغیسنندجکردستان



14طاهر3733416429وریا مردوخیسنندجکردستان

14انشاهلل4132505308غزال نصرتی پورسنندجکردستان

15علی3732429733هیوا نیک منشسنندجکردستان

14رمضان1احمد صفریمریوانکردستان

-غالمرضا3051155802زمانی راد  حمیدرضارفسنجانکرمان

-علی3051326046عرب      خیزرانرفسنجانکرمان

-باقر43سهیال جعفریسیرجانکرمان

-احمدعلی558محمد رادفرسیرجانکرمان

14حسین306احسان زیدآبادی نژادسیرجانکرمان

14منوچهر2981106971محمدجواد اسماعیل مقدمکرمانکرمان

14غالمرضا645مهدیه خوشیکرمانکرمان

14هاشم38085حکیمه روحانیکرمانکرمان

14عبدالحسین930ا یرج کریم زادهکرمانکرمان

14علی2980999016صبا معین ا لدینیکرمانکرمان

16علیرضا2980549045ها دی  ناصریکرمانکرمان

14کرم رضا8989زهره بهرامیاسالم اباد غربکرمانشاه

14حسن519فاطمه دوستیسرپل ذهابکرمانشاه

-قهرمان1شهرام رحیمیصحنهکرمانشاه



-کاکامراد480منصور امینیصحنهکرمانشاه

14حجت اله11یزدان صفربخشصحنهکرمانشاه

-علی324233805زینب جدیدیکنگاورکرمانشاه

-مجتبی3300287006نرگس حسن آبادیکنگاورکرمانشاه

-علی محمد3300227607مریم دهقانکنگاورکرمانشاه

-محمود2فریبا رجاییکنگاورکرمانشاه

-مصباح الدین3300246733سیده طلوع مصباحکنگاورکرمانشاه

-غالمرضا454سمیه بختیاریهرسین کرمانشاه

14نظر9574-صادق حقیهرسین کرمانشاه

-عبداله522فیروزه محمودیهرسین کرمانشاه

-عزتعلی 963منوچهر     احمدی طهنه کرمانشاه کرمانشاه 

14سیامک ملی  پرناز      امیدی کرمانشاه کرمانشاه 

-عظیم 1052996712حسین      بابایی کرمانشاه کرمانشاه 

-دارا2105992445لطیف        بهرامی  کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد 21509علی     حیدری کرمانشاه کرمانشاه 

-اصالن 507اشک        رضایی کرمانشاه کرمانشاه 

-بهروز3241872629هستی          رزالنسری  کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد طاهر  113مهتاب      رحمانی الرانکرمانشاه کرمانشاه 



14یاور 3241875156یگانه     سورنی فرد کرمانشاه کرمانشاه 

-مرتضی 248عبدالرضا شریفی لرستانی کرمانشاه کرمانشاه 

-جالل 3810568341علی    فتحی  کرمانشاه کرمانشاه 

-جالل 3240015862آزاده    فریدونی  کرمانشاه کرمانشاه 

14مهدی  ملی  امیر حسین    کریمی  کرمانشاه کرمانشاه 

16یاور 36633حمید رضا    کرمی پاامامی کرمانشاه کرمانشاه 

15علی اکبر 14045فرزانه     گفتاری  کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد ولی 341مریم    محمدی کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالحسین 3240281810زینب   محمودی  کرمانشاه کرمانشاه 

14شریف 3506شیرین     مرادی  کرمانشاه کرمانشاه 

14قربانعلی  677علیر ضا    محمدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد17مسلم حیدری یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

14عبدالرسول4240127009راضیه نیک عهدیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

15محمد13صدیقه نوریآزادشهرگلستان

-علی اوسط294محترم رضاییبندرگزگلستان

14حسین3765-ملیکا نودهیرامیانگلستان

15رمضانعلی1543-مطهره رجنیرامیانگلستان

14علی خان85فاطمه میرشکاریگنبدکاووسگلستان



14عباس2261-عیسی حسین زادهگنبدکاووسگلستان

15سیدهادی8084-سیده محدثه حسینیگنبدکاووسگلستان

15ذبیح اله1731محمدعبدالکریم کریمیگنبدکاووسگلستان

-محسن2351-مطهره مصطفی لوگنبدکاووسگلستان

-میرزاعلی0392-مجید شریفیاملشگیالن

14علیرضا8568-مجتبی پورمحمداملشگیالن

14فرشید9839-آرمان قاسم زادهآستاراگیالن

-غالمحسن631مریم میرزاییآستانه اشرفیه گیالن

--44139سیده زهرا اسماعیلیرشتگیالن

14احمد144حبیب اله تطهیری مقدمرشتگیالن

-محمد حسن25فرید          امیری سیابیلرضوانشهرگیالن

16علیرضا5700119692سحر         پورمیرزا نوکندهرضوانشهرگیالن

-رحمت اله205لیال غرایانصومعه سراگیالن

-افراسیاب1905-سهیال غالمعلی زادهصومعه سراگیالن

19محمدرضا1958فاطمه عابدمقامیصومعه سراگیالن

-رفیع2100لیال رفیعیصومعه سراگیالن

-سید احمد6081سیده فاطمه سادات مظلومصومعه سراگیالن

15اجاقعلی7491لیال دی جوصومعه سراگیالن



-سیروس2653-حنانه احمدپورصومعه سراگیالن

-علی  271032975محمد اسماعیلی الهیجانگیالن

-تقی فاطمه آزاد الهیجانگیالن

-جمشـــید 2710348608ملیکا رضا دوست الهیجانگیالن

-محمد 2710398414آیلین محمد زاده الهیجانگیالن

-مقــــدم2710447118مائده وارسته الهیجانگیالن

14مسلم4محمدرضا مسعودی فرلنگرودگیالن

-صید یعقوب761یوسف نورمحمدیازنا لرستان

14حاجی بابا2863-حسن حاجیوندازنا لرستان

-میرزا حسن2محمد حسین حبیبیازنا لرستان

-منیرالدین79سید محمود عظیمیازنا لرستان

-سردار126فاطمه سلیمانیازنا لرستان

15محمدطاهر10279معصومه ملک محمودیالیگودرزلرستان

-حشمت اهلل10546مرضیه گودرزیبروجردلرستان

14محمد41208701427مهدیه ایران پوربروجردلرستان

14صیدجعفر171احمدسلیمانیبروجردلرستان

14گنجعلی1815مهدی فتحیبروجردلرستان

-علی1127محمدگودرزیبروجردلرستان



285315فاطمه خورشیدوندخرم آبادلرستان

14حاجیعلی1343احمدرحمانی مهرخرم آبادلرستان

15ماشاهلل2315رکسانه جعفریخرم آبادلرستان

15مهدی4073250094حدیث صفی خانیخرم آبادلرستان

-صید محمد4070435484مجیدکاظمیخرم آبادلرستان

14علی1561نادیامرادیخرم آبادلرستان

16مریدعلی976علی اکبر غالمیخرم آبادلرستان

-علی رحم450حسین جاللی فردورودلرستان

14هاشم1657مریم رحیمینورآبادلرستان

14شیخ علی13ابراهیم محمدی نورآبادلرستان

-محمود عارفه باغستانیساریمازندران

-فرهاد57سودابه پورالریمیساریمازندران

14سید رسولسمیرا هاشمیساریمازندران

-...عنایت ا270شیوا تقی پورساریمازندران

14شهرام1441شهره خاقانزادهساریمازندران

-غالمرضا100غالمحسین جهانی فردقائم شهرمازندران

14محمدجان2334زهرا احمدیانقائم شهرمازندران

14فرزاد4781-تینا عابدیانقائم شهرمازندران



15یارعلی16محبوبه فتحیقائم شهرمازندران

14محسن924-مهرناز محمدنژادقائم شهرمازندران

15عباس3869-مبینا مؤمنیقائم شهرمازندران

14سید حسین6631-سید حنانه هاشمیقائم شهرمازندران

15کاکاجان 113فاطمه   جمشیدی بابل مازندران 

14علی اکبر5028عاطفه   حاجی ا سماعیلی بابل مازندران 

15محمدابراهیم 69مهدیه   وجیهی بابل مازندران 

15حسین 489علی   ضامن ضرابی بابل مازندران 

15فرح  221فرشاد   مرزبان بابل مازندران 

15تقی فاطمه   حقی بابل مازندران 

14حسن19لیال نعمایی عالیتنکابنمازندران 

17سیدشعبان2600سیده سعیده موسویچالوسمازندران 

16ذوالفقار1135-بهمن راه نشین چالوسمازندران 

16خیراله371روح اله راه نشینچالوسمازندران 

17محمد363رضا فراهانیاراكمرکزی

14محمدرضا3125اسماعیل صبوریاراكمرکزی

14...قدرت ا2723هدی جدیدیاراكمرکزی

-حسنعلی6371-فاطمه وفایی نسبآشتیانمرکزی



-مرتضی 4071-نسترن رحیمی دلیجانمرکزی

15اسماعیل4534علی شیخیبستکهرمزگان

17محمدجواد1فرخ نصیریبندرعباسهرمزگان

15ولی5931معصومه اسماعیلی اقدمبندرعباسهرمزگان

14محمد1990رحیم انصاری بندرعباسهرمزگان

15محمدرضا0916-یوسف روح نوازبندرعباسهرمزگان

14علی8922-سهیال سلیمانیبندرعباسهرمزگان

-حسین2290روح اله راه نشیناسدآبادهمدان

15علیرضا5تقی قراییبهارهمدان

14احمد411جالل قره لربهارهمدان

-اسمعیل3149فاطمه نوریبهارهمدان

-علیرضا3970234654فائزه اسد بیگی تویسرکانهمدان

-هادی3970279879مرضیه درویشیتویسرکانهمدان

15سید ابراهیم524سید محمد حسینیمالیرهمدان

14محمد1760حسین کلهرمالیرهمدان

14محمدولی11097فرزانه ترك چناریمالیرهمدان

14محمدحسن643اعظم سایه وندمالیرهمدان

14منوچهر8069الهام سایه وندمالیرهمدان



16محمد3920914309نرگس نوابیمالیرهمدان

14محمد3921019461نیایش نوابیمالیرهمدان

14علی اکبر27857زینب زرینینهاوندهمدان

15روح اله257مجتبی انصاریهمدانهمدان

14اردشیر3240075164افشین بارانیهمدانهمدان

14علی یاور3860753150شیوا بیاتهمدانهمدان

14علی یاور11367سیما بیاتهمدانهمدان

-محمد15قاسم تجریهمدانهمدان

14هاشم21فاطمه توسلیهمدانهمدان

-هوشنگ3861207354اشکان حسینی مطلقهمدانهمدان

16علی  161احسان خدابخشیهمدانهمدان

-محمد نقی41فهیمه دست پیمانهمدانهمدان

-محمد سعید568آزاده رستمیهمدانهمدان

-یداله3860212826نسرین زارعیهمدانهمدان

14محب اله7097فاطمه زینتی شایانهمدانهمدان

-محمد علی20551زهره فریدی نورهمدانهمدان

-نصراله332مهدی مجیدیهمدانهمدان

-یحیی3764ناهید موسویهمدانهمدان



14ناصر2954-امیرمحمد شاکراردکانیزد

-مسعود3440-مهدی ابراهیمی زادهاردکانیزد

15محمد تقی544محمدحسین سناییاردکانیزد

-جواد09211057881ا لهام شریفیمیبدیزد 

-سید محمد رضا4440145248فاطمه ا لسادات موسویمیبدیزد 

-...ولی ا4480106936مهدیه موتابمیبدیزد 

15علی958جواد یوسفیمیبدیزد 

15محمدرضا15علی محمد حقیریزدیزد 

14محمدعلی9506-فهیمه فرهنگیزدیزد 

14محمدعلی8ابوالفضل فغانییزدیزد 

14محمد1686اعظم زمان پورابرکوهیزد

-محمد حسن4450012135مهرناز معمارزادهابرکوهیزد




