
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

14قربانعلی 34انصار عزیزینمیناردبیل

14محمدرضا1272630358هاجر داعی خمینی شهراصفهان

14مرتضی513امیریاسین امیری اصفهاناصفهان

16منوچهر8556خشایار بهروزاصفهاناصفهان

14منصور1263کیوان ترابی اصفهاناصفهان

14مصطفی3294محمدرضا زادهوشاصفهاناصفهان

16محمدرضا-سعید عکافزادهاصفهاناصفهان

15اسحق16602117911جعفر محمدزادهاصفهاناصفهان

14محمد3301حسن ندیمیاصفهاناصفهان

-کریم125داود نصراصفهانیاصفهاناصفهان

15ابراهیم468محمد هاشمی بنیاصفهاناصفهان

14ارشد1270164244شمیم جابریاصفهاناصفهان

14حمید16177مهسا سروش نیااصفهاناصفهان

16علی94سهیال شفائیاصفهاناصفهان

14غالمحسن26آسیه نصیریاصفهاناصفهان

 1393دوره شکسته عالی  دی ماه 



14سیف اله34مرضیه عمومیخمینی شهراصفهان

15رحیم21211فاطمه عمادیخمینی شهراصفهان

-غالمعباس6688مرتضی قاسمیخمینی شهراصفهان

-حسن55محبوبه حاتم پورشاهین شهراصفهان

14یاسر1454منا شجیراتیشاهین شهراصفهان

15امیرقلی1176ناهید نجفی بوانیشاهین شهراصفهان

14اکبر26ابراهیم نصراللهیمبارکه اصفهان

15غالمحسین7976-مرضیه اسماعیلیمبارکه اصفهان

14سید نعمت اله5771-فاطمه سادات رسولیمهردشتاصفهان

15حسین21129 مهری چاوشی نجف آباداصفهان

14اصغر941 اکرم چهارده معصومی نجف آباداصفهان

14رجب87محسن راکعیساوجبالغالبرز

15امیر0440636681محدثه کرملیساوجبالغالبرز

14علی اصغر5344-مرجان محسنیکرجالبرز

16صفر5474-مریم رسولیکرجالبرز

15علی اکبر533نرگس  منین فرنظرآبادالبرز

15حجت اله1953-علیرضا رحمانیایالمایالم

16موسی4287صادق امیدیایالمایالم



15...کرم ا2747-میعاد نقدی نیاایالمایالم

15حسن58حسین ملکشاهیایالمایالم

15حاتم1171-پروین سلیمانیایالمایالم

-نجف194شهرام پاکزادایالمایالم

15حمزه296احد آمالی ترکمبورتبریزآذربایجان شرقی

14جلیل601نادر خلیل نژادتبریزآذربایجان شرقی

15حمید3048جعفر دانندهتبریزآذربایجان شرقی

14یونس874رقیه زکی دیباورتبریزآذربایجان شرقی

-سیف اله94703احمد سپهریتبریزآذربایجان شرقی

15جلیل1360336605مهدیه علیپور امتنائیتبریزآذربایجان شرقی

-احد987لیدا فرتودتبریزآذربایجان شرقی

14گل محمد3492علیرضا محمدیتبریزآذربایجان شرقی

14یوسف142خدیجه اکبری دریانیشبسترآذربایجان شرقی

14عباداله175نجات شاهپوریمراغهآذربایجان شرقی

14حمید5501-بهرام شمسی فاممراغهآذربایجان شرقی

14علی3857-مهدی مرادیملکانآذربایجان شرقی

15سیف الهایوب عباسیملکانآذربایجان شرقی

-عثمان591سلیمان کاکیبوکانآذربایجان غربی



-اسماعیل2920458647محمد فیاضی بوکانآذربایجان غربی

14عزیز2920200429محمد شافعی بوکانیبوکانآذربایجان غربی

15محمود349ناصر رحیمیبوکانآذربایجان غربی

-حسین2920057049نادیا کیاستیبوکانآذربایجان غربی

14رحیم 722نجم الدین امینیبوکانآذربایجان غربی

14محمد591لیال عینانلویی اسبقسلماسآذربایجان غربی

15رحیم0455-خاطره مختاریسلماسآذربایجان غربی

15ایوب1050رضا سلمان زادهسلماسآذربایجان غربی

14میرعزیز8889-میرسجاد حسینیسلماسآذربایجان غربی

14مناف324رویا     کریم پورشاهین دژآذربایجان غربی

15رسول5امیر  حسنی نیاشاهین دژآذربایجان غربی

-شکراله40شهال عظیمیماکوآذربایجان غربی

-حسین0429-دنیا نوروزیماکوآذربایجان غربی

15رحیم2680010009کژال  پناهنده مهابادآذربایجان غربی

15عبداهلل2871546363صالح  چلبیانی مهابادآذربایجان غربی

16احمد3731979721مسعود مستعان مهابادآذربایجان غربی

14الهوردی463بیت اله حسینیانمیاندوآبآذربایجان غربی

14ایوب87زرقا قربانینقدهآذربایجان غربی



-حسین 1163رسول بنائی اورمیه آذربایجان غربی 

15رحمان 54246فریده علیزاده اورمیه آذربایجان غربی 

15رحم خدا 1765عباس فالح اورمیه آذربایجان غربی 

14علی 2740773803سارا  نوری اورمیه آذربایجان غربی 

16مالك10531کاظم کریمیتکابآذربایجان غربی

18محموداختصاصیحسین غالمیتکابآذربایجان غربی

15احمد1371آزاده استادزادهبرازجانبوشهر

15علی724ناهید خوشقلببوشهربوشهر

16امیر774فاطمه ایزدیجمبوشهر

16احمد726علی مؤذنیجمبوشهر

-محمدصادق15389حسین ناظرانیاندیشه تهران

17عباساختصاصیمجتبی جوانیقدستهران

14علیاختصاصیاعظم رضاییقدستهران

15طاهر1141علی شاهقلیقدستهران

15غالمرضا126498محمدجوادفیروززارعقدستهران

15غالمعلیاختصاصیحجت کیوانیقدستهران

16بهروزاختصاصیبهزادنیك آبادیقدستهران

14محمود 250آزیتا ثقفیبهارستانتهران 



14مهدی1528مهرنازگیگاسریبهارستانتهران 

17محمد1محمود یزدانیبهارستانتهران 

16محمود 5085فاطمه محمودیبهارستانتهران 

-عزیزاله535شیخ حسین پوریانرباط کریمتهران 

14جمشید143سمیه اشرفی احمد شرقتهران 

14ایوب13زهرا بخشعلی ساعتلو شرقتهران 

-حسین1541لیالحیدریشرقتهران 

16اسماعیل68بنی فاطمه کریمی شرقتهران 

17علی اکبر216حسن عسگریشرقتهران 

15رضا4920سحروطن خواهیشرقتهران 

14یداله212محمدرضا حسین پورشهریارتهران 

14محمود52میثم فتحیشهریارتهران 

-ابراهیم6131زلیخا باباپورالمعیشهریارتهران 

14حسنعلی4614لیال عزتیغربتهران 

14فرهاد2509سید محمد منصوریغربتهران 

15ابوالحسن19697سمیرا بصیری کیامرکزیتهران 

14مهدی5450ندا نظامی نژادمرکزیتهران 

14شاه علی757فاطمه یوسفیمرکزیتهران 



14رضا16287محمد توانامرکزیتهران 

-شعبانعلی336کبری سلطانی ده توتی بروجنچهارمحال و بختیاری

-مرتضی643محمود یلمه علی آبادی بروجنچهارمحال و بختیاری

16علی محمد4610482231علیرضا  پیشگوشهرکردچهارمحال و بختیاری

14عبداهلل42هادی  خزاییشهرکردچهارمحال و بختیاری

14سید محمود4480028811محمدعلی حسینی نسبشهرکردچهارمحال و بختیاری

-رضا301فاطمه  صالحیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14پنجعلی135حلیمه اسالمیفارسانچهارمحال و بختیاری

15محمد حسین1325 کاظم جعفری سهل ابادبیرجندخراسان جنوبی

16مصیب2773راضیه طالبیبیرجندخراسان جنوبی

16محمد064005257رضا احمدیبیرجندخراسان جنوبی

-غالمحسین392اکرم غالمیبیرجندخراسان جنوبی

-ابراهیم121امین مالکیبیرجندخراسان جنوبی

-دادرس23814110حسن فرامرزیبیرجندخراسان جنوبی

15حبیب اله1267محمدرضا قاسمیبیرجندخراسان جنوبی

16اکبر375محمد فغانیتربت حیدریهخراسان رضوی

1415حبیب اله زارعیخوافخراسان رضوی

14غالمرضا 3986مریم امیریسبزوارخراسان رضوی



16حسین 4808318احسان چشمیسبزوارخراسان رضوی

-عبدالرحمن 228حسین دلبریسبزوارخراسان رضوی

17غالمحسن17مهدی صائبیفاروجخراسان رضوی

15محمدحسین0603-توحید صادقیفاروجخراسان رضوی

-سید اسداله34618سید رضا رحیمی زادهفاروجخراسان رضوی

16اسداله2361مریم باباییقوچان خراسان رضوی

14علی8590-محمدحسین سعادتیکاشمرخراسان رضوی

-علیرضا0910176711ابوالفضل مختاریگنابادخراسان رضوی

-اسماعیل58063صدیقه اشرافی کاخکیمشهدخراسان رضوی

15ابوالفضل1920پیام امیررضویمشهدخراسان رضوی

16صابر3729فائزه ایزدیمشهدخراسان رضوی

15سیدعبدالرسول322سیدرضا پرهیزمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0-594444-092محمدرضا پودینهمشهدخراسان رضوی

-ناصر116نجمه تحویلدارنژادمشهدخراسان رضوی

15عباس9-881793-001زهرا ثاقب موفقمشهدخراسان رضوی

14عبداله1627مرتضی جعفریمشهدخراسان رضوی

14سیدمیرحسینسیدعباس حسینیمشهدخراسان رضوی

14قاسم86604سیدمعصومه حسینیمشهدخراسان رضوی



15رضا1109مجید دوستی دشت بیاضمشهدخراسان رضوی

15سیداکبر15848مهدی رضاییمشهدخراسان رضوی

15محمدعلی237امیر رنجبریزدیمشهدخراسان رضوی

14حسینعلی2179دینا سپهرفرمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر468اشرف صباحی آق کندیمشهدخراسان رضوی

15محمدجواد6583هانیه طلوع قصابانمشهدخراسان رضوی

15اسماعیل4535ملیحه عباسی شهریمشهدخراسان رضوی

15علی  4حسین عربمشهدخراسان رضوی

15محمدحسین3فاطمه کالته رحمانیمشهدخراسان رضوی

15رضا10948منا محبی عدلمشهدخراسان رضوی

15غالمحسین6-196470-092حسن محمدپورمشهدخراسان رضوی

14هانی6-025797-092محمود نوروزیانمشهدخراسان رضوی

15تقی231محمدحسین ودادمشهدخراسان رضوی

16عبدالمجید0-0021144-628آرمان هیوه چیمشهدخراسان رضوی

14قربان محمد3994عصمت ارغوانبجنوردخراسان شمالی

17مجید5770-علی مرتضوی رادبجنوردخراسان شمالی

16حبیب اله10121پژمان پایا بجنوردخراسان شمالی

-عبد700مهدی بختیاریاهوازخوزستان



14کاظم4مهران ترابیاهوازخوزستان

14محمدعلی60رحیم حاجی پوراهوازخوزستان

15نجاتعلی2051مرتضی زندیایذهخوزستان

15عباس16701نرگس ادیبانآبادانخوزستان

15عباس2685مرضیه پورمحمدآبادانخوزستان

15حسن20235محمود فرصیادآبادانخوزستان

14سیدقدرت6109سیداحسان اهلل موسویآبادانخوزستان

14اسحاق770یعقوب قنواتیآغاجاریخوزستان

-محمد903اعظم بزرگمهرآغاجاریخوزستان

16اله مراد446مصطفی قنبری زادهباغملکخوزستان

16خداداد5106محمدباقر صحرانشینبندرامام خمینیخوزستان

15محمدحسین1264مهتاب ثابت عملدزفولخوزستان

15محمدعلی78فاطمه صالح زادهدزفولخوزستان

15حیدر3754لیال طهماسبیدزفولخوزستان

15بندعلی68طوبی نظرپوردزفولخوزستان

16امیراقا7194حمید رازانیدزفولخوزستان

15حسن13699مصطفی شاه بداقیدزفولخوزستان

17نورعلی1154نبی اله بیدارونددزفولخوزستان



15عبدالعظیم414مرتضی خدادادیدزفولخوزستان

14جوهر16اعظم غالم زادهشوشترخوزستان

-کاظم0899-لیال راج باالشوشترخوزستان

14یداله5308اعظم حکمت زادهشوشترخوزستان

15حسن27536عبدالرحیم جوالییشوشترخوزستان

-رسول617فروزان عسکری زادهگتوندخوزستان

-هوشنگ3886-اسماءفتاحی گتوندخوزستان

15حسین648نجمه عسکریگتوندخوزستان

-احمد6697-دریا حاتمیمسجدسلیمانخوزستان

-سید محمود3954سیده مریم صالحیمسجدسلیمانخوزستان

-صالح2315پریا صالحی پورمسجدسلیمانخوزستان

-داریوش1436علی قنبریمسجدسلیمانخوزستان

14اسد اله768محمد علی نظریخدابندهزنجان

15عسگر80سارا ذوالفقاریزنجان زنجان 

16صمد8923-مائده کرمیزنجان زنجان 

14سیف اله145قدرت اله ذوالفقاریسمنانسمنان

14محمد207کمال الدین قدسسمنانسمنان

14غالمحسین51محمد تقی عامریانشاهرودسمنان



14علی315بهزاد چوزوکلیگرمسارسمنان

14عبدالحمید3610517425سمیه ریگیزاهدانسیستان و بلوچستان

15محمد3982علی حسن شاهیارسنجان فارس

15حسن25ابراهیم اسکندریارسنجان فارس

-حسین645زهرا باقریاستهبانفارس

16محمود ابراهیم2739-محمودرضا مسعودیاقلیدفارس

15مسعود788حمید سروراماوزفارس

15علی اکبر869محمدعلی زریناوزفارس

14ناصر2690غالمرضا علیزادهپاسارگادفارس

-محمدجواد9508-زهرا زارع زادهخرم بیدفارس

-فضل اله8978-عارفه مفتاحیخرم بیدفارس

16محمدصادق114قطب الدین رنجبرخنجفارس

16عزت اله5572حبیب اله نوازندهخنجفارس

-محمدابراهیم136ابوالقاسم زاهدیدارابفارس

14محمدحسین276سعیده علی رضاییسروستانفارس

-حسین4616فاطمه مصلح سروستانفارس

-علی اکبر645مرجان حافظ خوانشیرازفارس

15عباس8622مژگان خالص حقیقیشیرازفارس



14خوبیار2425فاطمه دوکوهکیشیرازفارس

14کریم349مهرنوش زراعت کاریشیرازفارس

14نصراله1485مریم صبوریشیرازفارس

15محمدتقی2984فاطمه علیجانیشیرازفارس

16محمد2064الهام مولویشیرازفارس

16غالمرضا262زهرا کاظمی رهبرشیرازفارس

16محمود2869سمیه کیانیشیرازفارس

14سیف اهلل1471زهره کنگاوری آرایشیرازفارس

16محمد علی1295نرگس محبشیرازفارس

-نصراهلل1239صدیقه مختاریشیرازفارس

-محمد حسین1069حمید اسکندریشیرازفارس

15اسداله227عبدالرحمان پور عبدالهشیرازفارس

15ایاز855علی جانبازی ناصروشیرازفارس

-محمد رضا12حجت رنجبرشیرازفارس

17حسین1550مهدی سامانیشیرازفارس

16محمد خلیل13086جمال  شاه سلیمانشیرازفارس

14فرهاد87رضا عباسیشیرازفارس

-سید محمد41سید جلیل عظیمی ابرقوییشیرازفارس



15حسن609علی مجدشیرازفارس

14داراب1عزیز اله معینیشیرازفارس

14همداد2303علی هوشمندشیرازفارس

14سید محمد امین1705ستاره حسینی فردشیرازفارس

15علی اکبر3486محمدعلی بنده خدافسافارس

15جهانریز5423-محمد کاظم خسروانیفسافارس

-لطیف اله1836حمید انصاریگراشفارس

-ناصر3549زهره دریگراشفارس

-یوسف2710محبوبه زمانی حقیقیالرستانفارس

14عبدالکریم3829الهه نجاریالرستانفارس

14عباداله15مجید استخرمرودشتفارس

-اله کرم1625اسحاق سعادتمندنورآباد ممسنیفارس

-اله نظر163زهرا محمودینورآباد ممسنیفارس

-لطف اله19فرشته محمودینورآباد ممسنیفارس

14عباس12مجید بیوکنی ریزفارس

14فضل اله17197مهدی پاک نژادنی ریزفارس

-خلیل2550116321الهام جاللیاننی ریزفارس

-خلیل2550103769نیلوفر شکوهینی ریزفارس



-محمد52760امین عبدلینی ریزفارس

-زین العابدین995نزهت مسرورینی ریزفارس

-حمیدرضا2550148959ویدا مشتاقینی ریزفارس

15محمد علیمرضیه امینیآبادهفارس 

15محمد اسماعیل900ساره عسکریان آبادهفارس 

14علی644مهدی فالحی جواد آبادیآبادهفارس 

-غریب601مریم کامجو آبادهفارس 

-کاوس18862رقیه کاوسی فردآبادهفارس 

-ناصر400مریم نادری آبادهفارس 

15محمدرضا950راضیه صادقیجهرم فارس 

14علی 2283118972ساراحیدری فرجهرم فارس 

16محمود2460433247محمدمهدی رحمانیانجهرم فارس 

16اصغر2530013861اکبرحیاتیجهرم فارس 

14فرج 2460145500اعظم زمانی نژادجهرم فارس 

16ابراهیم178عباس اسماعیلیتاکستانقزوین

15خداوردی14879جواد رحمانیتاکستانقزوین

14حیدر8079مریم لشگریتاکستانقزوین

15یعقوبیان 1022امانی      محمدرضاقزوینقزوین



15افخمی133همرنگ جیرنده     سجادقزوینقزوین

-پیله چی 3867یعقوبی     حسین قزوینقزوین

15فخاری554گروسی     زهراقزوینقزوین

15اکبر8865-پریسا بغدادیقزوینقزوین

16محمود34مهدی محمودیبوئین زهراقزوین 

15محمد03-84553-6معصومه بخشی نیاقمقم

15قلی4133رقیه حلواییقمقم

16محمد مهدی110629ذبیح اهلل صادقیقمقم

-محمد4800محمدحسین صادقی اصفهانیقمقم

15محمد1599روح اله مالمحمدیقمقم

-سیدعلی کرم137سید عبداله زمانیبیجارکردستان

15کریم13974سپیده مکریسقزکردستان

14محمد سعید3732031462محمد اسعد احدیسنندجکردستان

14محمد باقر572محمد کوهسار بستانیسنندجکردستان

14جابر1830072201علی بویریسنندجکردستان

14مظفر3720735559راحله زرین بیانسنندجکردستان

14محمد صدیق1264حامد شیخ احمدیسنندجکردستان

15عبداهلل3730928058علی اشرف گلباغیسنندجکردستان



-محمد حسین3730222813محمد رفیع مدرس گرجیسنندجکردستان

14واحد3230168451سیروان نادریسنندجکردستان

14خضر2860279237سامان نیك پورسنندجکردستان

14علیرضا1540نرگس پویاقروهکردستان

16اسعد40کوروش مرادیمریوانکردستان

-محمد صدیق 112کیوان        فتاحیدهگالن کردستان 

15ابراهیم 387حامد     فتحی دهگالن کردستان 

14اصغر556سمیه قاسمیانشهربابكکرمان

-عباس1576-سعیده زین الدینیشهربابكکرمان

14منوچهر1714پدرام سپهریکرمانکرمان

-احمد2641-امیرفرهادیصحنهکرمانشاه

-درویش2نادر همتیصحنهکرمانشاه

14مسیح اله1952-نرگس احمدیصحنهکرمانشاه

14علی3300251478بهزاد اکبرآبادیکنگاورکرمانشاه

15محمدکرم131مولود طاهرآبادیکنگاورکرمانشاه

14غالم رضا 346شهرزاد        براندیشه نقیبی کرمانشاه کرمانشاه 

-فتح اله 302فاطمه              پارسا فر  کرمانشاه کرمانشاه 

-علی اکبر 501طاهره        جعفریان  قبادی  کرمانشاه کرمانشاه 



-عباس187بابك        جمالی پور  کرمانشاه کرمانشاه 

15سیاوش  3663عرفان         چقا میرزا کرمانشاه کرمانشاه 

-حشمت اله 640فرزاد        چراغی نیا کرمانشاه کرمانشاه 

14علیدوست 992کورش        خسروی کرمانشاه کرمانشاه 

15نمامعلی 9ایرج          سورنی کرمانشاه کرمانشاه 

-علی میر 43محمد          سالمیان کرمانشاه کرمانشاه 

14عباس4491کبری            صادقی  کرمانشاه کرمانشاه 

14علی 7فرحناز     عبدلی  کرمانشاه کرمانشاه 

-عی محمد 473سیاوش      لرستانی  کرمانشاه کرمانشاه 

-قربانعلی 677علیرضا        محمدی کرمانشاه کرمانشاه 

15اصغر 37261کریم         منیفی  کرمانشاه کرمانشاه 

15شفیع 6شاهرخ        نجفی کرمانشاه کرمانشاه 

14علی احمد 3838بابك       همتی  کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس  16028کبری        هاشمی کرمانشاه کرمانشاه 

14اله قلی55سودابه صادقلورامیانگلستان

14غالمحسین1سمیه فغانیرامیانگلستان

14قاسم44ثریا بایرامیانگلستان

14علی خان85فاطمه میرشکاریگنبد کاووسگلستان



-رمضان6399احمد طلعتیگنبد کاووسگلستان

15آستارا2610179839آرمان                قاسم زادهآستاراگیالن

15حسین51فاطمه رجبی کنف گورابیآستانه اشرفیهگیالن

15یوسف7690موسی حسن پورآستانه اشرفیهگیالن

14حسن569غالمرضا حسن نژادرشتگیالن

-نجفعلی938آیت اله محمدیصومعه صراگیالن

16رمضانعلی1695سامره موسی پورصومعه صراگیالن

14عربعلی813جمشید احمدیصومعه صراگیالن

15محمد409معصومه پوراحمدیصومعه صراگیالن

16مهران21آناهید پوریاریصومعه صراگیالن

14سیدصدرالدین428سیدمحمد شیرازیفومنگیالن

15جـــــالل51ندوشن فالحدوست الهیجان گیالن 

16مرتضی 3710387999اسماعیل شوارعی الهیجان گیالن 

14حاجی بابا2863-حسن حاجی وندازنالرستان

14عزیز اله 93-ریحانه اسدیازنالرستان

14نوروزعلی30اعظم نعمتیازنالرستان

15غالم24فریده     تاجدیوندالیگودرزلرستان

15محمدرضا539محمد مهدی   توکلیالیگودرزلرستان



16علیرضا739زینب خاتون منصوریبروجردلرستان

15علیمحمدمهنازحبیب زاده قمریبروجردلرستان

15قباد4120213064نرگس گودرز تلجردیبروجردلرستان

15ولی4701ناصر شرقیبروجردلرستان

15یداهلل57هومن مظفریبروجردلرستان

15حاجیعلی4060471682احمدرحمانی مهرخرم آبادلرستان

15مهدی4073250094حدیث صفی خانیخرم آبادلرستان

15شیخعلی13ابراهیم محمدینورآبادلرستان

14محمدعلی500بیتا گودرزیتنکابنمازندران

16محمود 365معصومه صمدیساریمازندران

14غالمرضا4824-فاضل زمانیساریمازندران

16کیامرز2150255162محمد          اسدیقائم شهرمازندران

14عبداهلل968علی اکبر         شعیبیقائم شهرمازندران

14علی119مریم             درزیقائم شهرمازندران

14حسن42فاطمه             درزیقائم شهرمازندران

15حسین2161620551زهرا              زنده دلقائم شهرمازندران

-قاسم233سحر            هاشمیقائم شهرمازندران

16...عبدا34191فاطمه کاظمیاراکمرکزی



14علی115ستار بلبلیاراکمرکزی

15محمد6170ناهید محمداحمدیبستكهرمزگان

15عباس1308نفیسه رجبی بهجتبندر عباسهرمزگان

16محمد جواد960صغری فاضلیبندر عباسهرمزگان

15خیراله65محمد علی قاسمی نژاد بندر عباسهرمزگان

-تقی7794-سعیده فالحاسد آبادهمدان

16حمید22فرزانه نظریاسد آبادهمدان

-حبیب 9282-مژگان عرشی رفیعبهار همدان

-فضل اله3970146151حسین ازندریانیتویسرکانهمدان

-اسداله2احمد محمدیتویسرکانهمدان

15منصور160فریبرز امجدیانکبودر آهنگهمدان

14سید ابراهیم524سید محمد حسینیمالیرهمدان

-محمد3920200527مریم آریا مهرمالیرهمدان

15اسماعیل3860282190سعیده احمدی وفاهمدانهمدان

16روح اله257مجتبی انصاریهمدانهمدان

15گلشن3860634453محمد جواد بیرامیهمدانهمدان

14هاشم11فاطمه توسلیهمدانهمدان

14سیدمحمد مهدی3860545116فاطمه حسینی سیرهمدانهمدان



15رضا9290محمد احسان خاور زمینیهمدانهمدان

15شهرام11628صابر خزاعیهمدانهمدان

-نصرت اله4652الهام خلیلیهمدانهمدان

15نادعلی387لیال صاحبیهمدانهمدان

14ابوالقاسم1123زهره صدرهمدانهمدان

14امید0023835291آریا طبیب زادههمدانهمدان

14امیر9508اعظم قادری فروتنهمدانهمدان

-اصغر523وجیهه محمدیهمدانهمدان

15هاشم498علی شکوری منفردهمدانهمدان

-محمد حسن643اعظم سایه وندمالیرهمدان 

14سیدحبیب24صدیقه صحافی ابرقوییابرکوهیزد

14حمیدرضا3169-امیرمهدی فتوحیاردکانیزد

14علی اکبر4480137114زهرا حبیبیانمیبدیزد

16علی958جواد یوسفیمیبدیزد

14علی محمد2965عفت سلیمیانیزدیزد

14محمدرضا119الهه دهقانییزدیزد




