
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

قبولعزیزاله1140والح فتاحیپارس آباد اردبیل

-بهروز1015الیاس نجارینمیناردبیل

-کریم 125داود نصراصفهانیاصفهاناصفهان

قبولبهروز 4610213818شاهین دهقانیاصفهاناصفهان

-منصور 1263کیوان ترابی اصفهاناصفهان

قبولعلی 997محمد حیدری رارانیاصفهاناصفهان

قبولحمید 1273519779محمد منیری اصفهاناصفهان

قبولمحمد 1291مسیح پرچم کاشنیاصفهاناصفهان

قبولحیدر 54ابوالفضل تقیان اصفهاناصفهان

-محمود 52سیدمهدی سیدبرزانیاصفهاناصفهان

قبولحمید 1100316639سعید سقاییاصفهاناصفهان

قبولمرتضی 513امیر یاسین امیری اصفهاناصفهان

-فتحعلی1337حسین هدایت نژاداصفهاناصفهان

قبولکریم35700فرزاد لرستانی اصفهاناصفهان
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قبولمحمدحسین محمود موحدیان عطاراصفهاناصفهان

قبولمصطفی13458108رضا میرزاحسین هرندیاصفهاناصفهان

قبولرضا 154حسن نوریاصفهاناصفهان

قبولرمضا 879مهرداد ابوالفتحی اصفهاناصفهان

قبولمحمود مهدی رحیمی اصفهاناصفهان

قبولحسینعلی3علی جعفری اصفهاناصفهان

-بهرام 443مصطفی بازیار اصفهاناصفهان

قبولفضل اله 1271971844مسعود محققاصفهاناصفهان

-مصطفی 3294محمدرضا زادهوش اصفهاناصفهان

قبولتقی 12158محسن طراحاصفهاناصفهان

-کاظم 129بهزاد شیخی فر اصفهاناصفهان

-سید هادی 1272611191محمدرضا جوالییاصفهاناصفهان

قبولفضل اله 272حسین سمندریان اصفهاناصفهان

قبولنعمت اله 163ابراهیم فرهنگ اصفهاناصفهان

قبولنوراله محمد دهقانیاصفهاناصفهان

-رضا 764محمد قنبری راشنانیاصفهاناصفهان

-حسین 830علی گرشاسبی موخراصفهاناصفهان

قبولجعفر67458فریدون توکلی اصفهاناصفهان



قبولعبدالصمد6460محمد جانقرباناصفهاناصفهان

قبولرضا1456احمد توکلیاصفهاناصفهان

-عبدالعلی279رضا مهران نژاداصفهاناصفهان

قبولمحمدعلی 1167مجید آزادی اصفهاناصفهان

قبولعباس 39منیر ناسخیان اصفهاناصفهان

-رحمت اله 167فریبا موسویاصفهاناصفهان

-رسول 3169فهیمه شیروانی اصفهاناصفهان

قبولفضل اله 791ناهید سپهریاناصفهاناصفهان

قبولحسینعلی956سوسن علوی بالمعنااصفهاناصفهان

قبولاصغر17961مریم مردانی اصفهاناصفهان

قبولعلی اکبر1270035142زهره زعفرانیاصفهاناصفهان

-علی اکبر2694زهرا خاتون آبادی اصفهاناصفهان

-مجتبی 1538ناهید مدنی اصفهانیاصفهاناصفهان

قبولمحمدعلی100زهرا روضاتیاناصفهاناصفهان

-اصغرزهرا ذوالفقاری اصفهاناصفهان

-احمد1272839834سعیده جمالیاصفهاناصفهان

-رضا 11099فریناز محقق طباطباییاصفهاناصفهان

-اسد1786فریده حقیقی پور اصفهاناصفهان



-سیداحمدرضاسیده شیدا حسینیاصفهاناصفهان

-نوروز1532بهناز زبرجدیاصفهاناصفهان

-قلی شهپر شریفی تشنیزیاصفهاناصفهان

-سیدحسن501فاطمه ابطحی اصفهاناصفهان

-سیدعلی214زهراسادات حسینی خواهاصفهاناصفهان

قبولیدالهنیره کاظمی اصفهاناصفهان

-عباس 146مینا صنیع زادهاصفهاناصفهان

قبولرضا1130134857زهرا اسحاقی اصفهاناصفهان

-سید حسنناهید هدائیاصفهاناصفهان

-علی اکبرآسیه آقائی اصفهاناصفهان

-عباس فریده شریفی فرد اصفهاناصفهان

-علی 12092مرضیه طاهری اصفهاناصفهان

-عباس فریبا نقی زاده اصفهاناصفهان

-رضا124فاطمه فصیحیاصفهاناصفهان

قبولعلی 127176936غزاله عظیمی پوراصفهاناصفهان

-مصطفی1220070548محمد حسین جنابیخوانساراصفهان

-علیجان3محمد سبزیخوانساراصفهان

-مصطفی69حمید شرفیخوانساراصفهان



-عباس1220043613زهرا مبینیخوانساراصفهان

قبولمحمدرضا6600064587علیرضا اکبریشاهین شهراصفهان

قبولعبدالمحمود5394اکرم بندیشاهین شهراصفهان

قبولرحمان1243حجت حجازی پورشاهین شهراصفهان

قبولمحمدعلی691الهام زلفیشاهین شهراصفهان

-حسین20مرتضی طالییشاهین شهراصفهان

قبولفیض اله2علی کربیانشاهین شهراصفهان

قبولحسن325یونس مایلیشاهین شهراصفهان

قبولاصغر412زهرا محمدیشاهین شهراصفهان

قبولحسینعلی44333عباس    زارعکاشاناصفهان

قبولعباس1250229081محمد رضا     سلطانیکاشاناصفهان

-محمود1160050181راضیه بیگیلنجاناصفهان

-امراله5054بهنام زینلیلنجاناصفهان

-محمود3204علی اکبر صدیقیلنجاناصفهان

قبولفضل اله1160299188بهنام کرمیلنجاناصفهان

-محمود380زهره ملکیلنجاناصفهان

قبولنعمت اهلل1160270619بتول کریمیان کاکلکیمبارکهاصفهان

-حاج علی42زهراکرمی مبارکهاصفهان



قبولمحمد1517-زهرا حدادخمینی شهراصفهان 

-علیرضا4376-یگانه صرافیخمینی شهراصفهان 

قبولرمضان1911-فروزان هادیانخمینی شهراصفهان 

قبولعباسعلی886آمنه قصریخمینی شهراصفهان 

قبولحسن2844زهره شمسخمینی شهراصفهان 

-محمدرضا3073نرگس رضاییخمینی شهراصفهان 

-فریدن1974مریم هارونیخمینی شهراصفهان 

قبولشکراله1575-هدی ملک خمینی شهراصفهان 

قبولابراهیم245نغمه نادریخمینی شهراصفهان 

-علی96حسین جعفری خمینی شهراصفهان 

قبولعلی24463محمدرضا مختاریخمینی شهراصفهان 

-فخرالدین148مسعود لقمانیخمینی شهراصفهان 

قبولا حمد رضا7656-محمد لطفیخمینی شهراصفهان 

-حسین علی11حسن باقری مهردشتاصفهان 

-محمدصادق66ناصر اکرامیاننجف آباداصفهان 

-ابراهیم212مریم سلطانی نجف آباداصفهان 

-مصطفی2824اعظم قیصریاننجف آباداصفهان 

-حسینعلی69عباسعلی یوسفاننجف آباداصفهان 



-حسنعلی616محسن ابراهیم زاده نجف آباداصفهان 

قبولعلی محمد434علی محمد حبیب اللهینجف آباداصفهان 

-هوشنگ128رضا حیدری نجف آباداصفهان 

-سید حسین366سیدضیاء الدین رضوینجف آباداصفهان 

قبولمصطفی27492رضا سلیمانینجف آباداصفهان 

-حشمت اله3011-امید سلیمانینجف آباداصفهان 

قبولمحمد علی8158فرنوش تک فالحساوجبالغالبرز

قبولاحسان اله255مهدی کیانساوجبالغالبرز

قبولسید صادق682سیده صدیقه میرغیاثیساوجبالغالبرز

قبولمجتبی0079614663فاطمه اسدیمرکزیالبرز

قبولمنوچهر0057140308عبداله آقا زادهمرکزیالبرز

-سعید0023598141غزل بهارلوئیمرکزیالبرز

-عیوضعلی5099040594علی جالل لومرکزیالبرز

-یونس4898118331لیال حشم فیروزمرکزیالبرز

قبولحاج آقا5669421531محمد حیدریمرکزیالبرز

-حاج آقا1461437539مهدی حیدریمرکزیالبرز

قبولصفر0310385474مریم رسولی نارین آبادمرکزیالبرز

-عباس0084105445سارا عشقیمرکزیالبرز



قبولیعقوب0066209862علیرضا قاسمیان فردمرکزیالبرز

قبولمجید4280627207محمدتقی محمدیمرکزیالبرز

-شیر ولی0323507751فاطمه مراتیمرکزیالبرز

قبولقاسم3341157956حمیدرضا مرزبانمرکزیالبرز

قبولمحرم4133فاطمه  بیرامینظرآبادالبرز

قبولمحمد مراد915احمد  روزبهانینظرآبادالبرز

قبولعزیز36حسن  ساری دهینظرآبادالبرز

قبولسیف علی5117زهرا  شهبازینظرآبادالبرز

قبولموسی328جابر امیدیایالم ایالم

قبولمحمود8053-حسن محسن زادهایالم ایالم

-همت 3849-مهدی کرمیایالم ایالم

قبولکاظم4221-مهسا خرمیایالم ایالم

-علی اکبر2علی عباس احمدیایالم ایالم

قبولفیض اله1امید عبداللهیایالم ایالم

-همت2147-مهدیس کرمیایالم ایالم

-ابراهیم252امید عربشاهیایالم ایالم

-کرم اله_میعاد نقدی نیاایالم ایالم

-عزیز اله5338گلناز ناصرنیاایالم ایالم



-هاشم8715-احمد گل محمدیایالم ایالم

-حسین7991-محمدرضا خورانیایالم ایالم

-حجت اله1953-علی رضا رحمانیایالم ایالم

-رضا548اسد ربیعی ایالم ایالم

-صمد4380-حامد میرزاییآذرشهرآذربایجان شرقی

-حمید6381-علی کفیلی آذرشهرآذربایجان شرقی

قبولمحمدرضا 1630مهدی ظریفیآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولعلی196فرامرز آلمالویی داشآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولیحیی330جعفر آقاییتبریزآذربایجان شرقی

قبولحمزه296احد آمالی ترکمبورتبریزآذربایجان شرقی

-احمد3308صفیه اکبریتبریزآذربایجان شرقی

-احمد14310فرانک امین پورتبریزآذربایجان شرقی

-عوض62622باقر بدریتبریزآذربایجان شرقی

-جعفر5392سهند بهرنگیتبریزآذربایجان شرقی

-اسد43665جواد تقی پورتبریزآذربایجان شرقی

-اکبر82947یوسف  جانانهتبریزآذربایجان شرقی

-غالمحسین1018لیال جاللیتبریزآذربایجان شرقی

قبولحمزه علی449جواد حیدری پارامتبریزآذربایجان شرقی



-جلیل601نادر خلیل نژادتبریزآذربایجان شرقی

-حمید3048جعفر دانندهتبریزآذربایجان شرقی

قبولحسین2681-احسان زرگریتبریزآذربایجان شرقی

-یونس874رقیه زکی دیباورتبریزآذربایجان شرقی

-علی15469مهری شکرانی کالنتبریزآذربایجان شرقی

-بیوک6256ناصر شکرپورباسمنجتبریزآذربایجان شرقی

-یوسف6051-بهناز صابریتبریزآذربایجان شرقی

قبولجواد 1903علیرضا طیوریتبریزآذربایجان شرقی

-جلیل6605-مهسا علیپورامتنانیتبریزآذربایجان شرقی

-محمد61وحیده فاضلی ممقانیتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلی -معصومه قیاسیتبریزآذربایجان شرقی

-گل محمد3492علیرضا محمدیتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحرم1404سعید  مقدمتبریزآذربایجان شرقی

قبولیداله5علی اکبریلرشبسترآذربایجان شرقی

-اژدر1187یوسف عبادیمراغهآذربایجان شرقی

قبولمحمود349ناصر رحیمیبوکانآذربایجان غربی

-اسماعیل2920458647محمد فیاضیبوکانآذربایجان غربی

قبولمحمد رسول 40معصومه پنهانی ارومیه آذربایجان غربی



قبولیوسف 840حکیمه جعفر پور ارومیه آذربایجان غربی

-عزت اهلل 2740491077فاطمه رسول زاده ارومیه آذربایجان غربی

-رحمان 54246فریده علیزاده ارومیه آذربایجان غربی

قبولرحم خدا 1765عباس فالح ارومیه آذربایجان غربی

-عباسقلی 580سیمین قوام ارومیه آذربایجان غربی

-جواد 1278رسول مولوی تبار ارومیه آذربایجان غربی

قبولمحمد 1670پیمان نویدی ارومیه آذربایجان غربی

-رحمان4صالح ایامیتکاب آذربایجان غربی

-سلیمان7486-احمد دهقانسلماسآذربایجان غربی

-محمد28709779398حسین صوفی امینیمهابادآذربایجان غربی

-احمد2872106457شه ونم   عبداهللمهابادآذربایجان غربی

-سیدابراهیم2909652793میرمحمدجمال عبداللهی مهابادآذربایجان غربی

-احمد3731979721مسعودمستعانمهابادآذربایجان غربی

-ستار173علی اصغر احسن نزادمیاندوآبآذربایجان غربی

-الهوردی463بیت اله حسینیانمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولابوالفضل526امین عبداله سرابیسرابآذربایجانشرقی

قبولکرم3550036655سامان              صیادی نیااهرم تنگستانبوشهر

-قلندر3550050186نعمت اله      فرامرزیاهرم تنگستانبوشهر



-محمد40رضا        قاسم زادهاهرم تنگستانبوشهر

-حسین3550122543علی       قاسم زادهاهرم تنگستانبوشهر

-یوسف5589-شایسته پورجمبرازجان بوشهر

-احمد1371آزاده استادزادهبرازجان بوشهر

قبولاحمد7نوشاد خدریبندر گناوهبوشهر

-عبدالحسین3530225983مهسا باغبانی بندر گناوهبوشهر

-عباس530غالمرضا پوررضوانبوشهربوشهر

قبولغالمرضا550عاطفه پورمحمدبوشهربوشهر

قبولفرخ3490340965پریا حمزه ئیانبوشهربوشهر

قبولخداکرم3490572351سارا شجاعیانبوشهربوشهر

-حیدر608پیمانه گناوه ایبوشهربوشهر

قبولحسن3570010503حامد محمددوستبوشهربوشهر

قبولعلی اکبر4610648210ابوالفضل ولی پوربوشهربوشهر

-حسین260حسن سعادتجمبوشهر

-احمد726علی موذ نیجمبوشهر

قبولعلی1052علمدار فرامرزیجمبوشهر

قبولسید باقر759سیدمهدی حسینیدشتیبوشهر

قبولحسن206شعیب انوبیدهدیربوشهر



قبولعیوض85سمیه نوروزیانقزوینتاکستان

-محمد اسماعیل4غالم حسن اسدی اسالمشهرتهران

قبولعلی19218علیرضا آقاخانیاسالمشهرتهران

قبولمحمد علی196مجید رجبیاسالمشهرتهران

-مسعود220ناهید زارعی نژاداسالمشهرتهران

قبولحاج علی130جواد عبدالرحیمیاسالمشهرتهران

قبولنجفعلی12508454فاطمه عزیزیاسالمشهرتهران

قبولغالم حسین8089محمود عزیزیاسالمشهرتهران

قبولعلی صفدر50فرشته شیراونداندیشه تهران

قبولمحمدناصر3534مهتاب طاهرابادیبهارستانتهران

قبولغالمحسین195معصومه مردعلیزادهبهارستانتهران

قبولسید سعید1856زهرا السادات حسینی نقویپیشواتهران

قبولکریم33280علیرضا محمد ابراهیمیپیشواتهران

قبولصفرعلی67-جمشید یوسفیدماوندتهران

قبولهاشم1248ابراهیم افشاررباط کریمتهران

قبولمرتضی8علیرضا حبیبان رباط کریمتهران

-شکراله1337غالمرضا عباسیشمیراناتتهران

-زین العابدین10مصیب سعیدی شمیراناتتهران



قبولعلی77مهدی غفاریشمیراناتتهران

قبولراه خدا358ولی اله یوسفی شمیراناتتهران

-جواد1291جهانگیرپزشک نژادشهریارتهران

-علی اکبر9804حسن صباشهریارتهران

قبولربعلی14673رضا کاظمی شاهوارشهریارتهران

-محمود441022251حسین گودرزیشهریارتهران

-حسین6160علیمحمد مرادیشهریارتهران

-علی اکبر1431علی اصغر نصیریشهریارتهران

-محمد علی2280فاطمه زربافشهریارتهران

-سید اسد اله19906سیده مرضیه موسویشهریارتهران

-ماشااهلل2936سودابه نفریه شهریارتهران

قبولعلی اصغر768محبوبه امانی همدانیغربتهران

قبولغالمحسین9167طلیعه حاجی یوسفیغربتهران

قبولحسنعلی4614لیال عزتی غربتهران

قبولفرهاد2509سید محمد منصوریغربتهران

-محمدرضااختصاصیمحسن ابراهیمیقدستهران

-منصور603رضا بروجردیقدستهران

قبولقدرت اله858هادی بهرام زاده قدستهران



-علی20497رقیه حاجی بیگلوقدستهران

-محمدعلی110اکبرحسامیقدستهران

-حسین107سمیه خمیس آبادیقدستهران

قبولولی30منصورشکاریقدستهران

-یحیی2674فیروزه عاصم کفاشقدستهران

-عباسعلی2524فاطمه جعفری مرکزیتهران

-علیرضا88فاطمه خدارحمیمرکزیتهران

قبولصفت اله1751ابوالفضل امینیمرکزیتهران

قبولیحیی1351الهام دبیریمرکزیتهران

-قوام الدین192مهدی بحرینیمرکزیتهران

-سید مهدی1152نرجس سادات نقی بیبیجیمرکزیتهران

-زکریا1281مهناز شاپوریمرکزیتهران

قبول-1785مهدی اصانلومرکزیتهران

-میررسول18283فرزانه موسویمرکزیتهران

قبولمهدی5450ندا نظامی نژادمرکزیتهران

-علی اصغر902منیره کامیاب فردمرکزیتهران

قبولشاه علی 757فاطمه یوسفی مرکزیتهران

قبولعلی5618نگار حیدریمرکزیتهران



قبولعلی اکبر502فاطمه چهاردولیمرکزیتهران

-احمد6053فریده منصوری بیگدلیمرکزیتهران

-حسن رضا640229931عارف آزادگان شرقتهران 

-حسین 27445حسن باقری شرقتهران 

-اکبر418محبوبه بابایی حیدر آبادیشرقتهران 

قبولمحمد78مژگان تراشیده عمرانی شرقتهران 

-عباس2591المیرا تندافشان شرقتهران 

-حسین 1541لیال حیدری شرقتهران 

-مرتضی2728فردین خدیوی شرقتهران 

-حسین 45325زینب خلیلیشرقتهران 

-ضیا5740سیدمحمدرجبی شرقتهران 

قبولجعفر7412الهه شرفیشرقتهران 

-علی62353فاطمه سعادت نژاد شرقتهران 

-سیدقاسم 304سیدحسن کساییان شرقتهران 

-یوسف7362آزاده میرزاییشرقتهران 

-عبدالعلی7178عباس میرشکاریان شرقتهران 

-اسماعیل334عباسعلی محبوب یگانه شرقتهران 

-سیامک21955255فرهاد مستعلی زاده شرقتهران 



قبولسیدعبدهلل66سیده سحر نقدی حسن کیا شرقتهران 

قبولداریوش2210سمیه خدادادیشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولسعید4610282003امیر حسین جعفریان دهکردیشهرکردچهار محال وبختیاری

-ابراهیم4610015374عقیل موسوی قهفرخیشهرکردچهار محال وبختیاری

قبولقربانعلی15علی عباس دهنویبروجنچهارمحال و بختیاری

-غالمرضا5سکینه دالکهبیرجندخراسان جنوبی

-مشهد640438881صادق اکبریبیرجندخراسان جنوبی

-سید رضا640744192سید مهدی موسویبیرجندخراسان جنوبی

-حبیب اله1267محمد رضا قاسمیبیرجندخراسان جنوبی

-عبدالجواد535عبدالرضا مصلحیبیرجندخراسان جنوبی

-ایرج1673-رضا نعمتیقائنخراسان جنوبی 

-ابراهیم2حسن جمالیبردسکنخراسان رضوی

-محمد4احمد رضازادهبردسکنخراسان رضوی

-محمد127فریبا علیدوستتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولاحمد6محمد فاطمیخلیل آبادخراسان رضوی

قبولمرادعلی1058ابراهیم آرمیونخلیل آبادخراسان رضوی

قبولهمت اله14حبیب اله زارعی سنگانیخواف خراسان رضوی

-عبدالجبار32عبدالجمیل دلشاد خواف خراسان رضوی



-رمضان علی 2زهرا استیری سبزوارخراسان رضوی

-علی 139عزت برزویی سبزوارخراسان رضوی

قبولسید رسول 2272سید نادر بیات سبزوارخراسان رضوی

قبولمهدی 2301زهرا توکلی نیا سبزوارخراسان رضوی

-رجبعلی 749پروانه ثابتی مقدم سبزوارخراسان رضوی

قبولهادی 7809561علی خسروجردی سبزوارخراسان رضوی

-مجید 7806112رضا سدیری سبزوارخراسان رضوی

قبولرجبعلی 382علی شیرین فر سبزوارخراسان رضوی

قبولغالمرضا 5232مصطفی مظفر آبادی سبزوارخراسان رضوی

-عین اله 1012پروین مکارم سبزوارخراسان رضوی

-علی7804042محمد مقیمیسبزوارخراسان رضوی

-سید اسداله34618سید رضا رحیمی زادهفاروجخراسان رضوی

قبولحیدر48404سجاد زارعقوچانخراسان رضوی

قبولاصغر2097-بیتا بامدادیقوچانخراسان رضوی

قبولمحمدعلی33075منیره دلیلیانقوچانخراسان رضوی

-حیدرعلی2410کبری زارعی لطفعلیقوچانخراسان رضوی

قبولحسن5361-محمد مهدی ابراهیمیانکاشمرخراسان رضوی

-محمود6623-محبوبه اسماعیلی کاشمرخراسان رضوی



قبولعلی8590-محمد حسین سعادتیکاشمرخراسان رضوی

قبولعبداله151علیرضا ابوالفضلیمشهدخراسان رضوی

-علیرضا1546فرشته استادمشهدخراسان رضوی

-علیرضا66256منور استوارمشهدخراسان رضوی

-رسول5245الهه اصفهانیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد84317نیره اکبرزادهمشهدخراسان رضوی

قبولاصغر2439تکتم امین التجاریمشهدخراسان رضوی

-جمشید347سعیده ایوبیمشهدخراسان رضوی

-علی 100ناهید باستانی نامقیمشهدخراسان رضوی

-حسینقلی2726ملیحه بیاتمشهدخراسان رضوی

-محمدحسن1126هادی بیاتمشهدخراسان رضوی

-سیدعبدالرسول322سیدرضا پرهیزمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2416الله تندلمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا6-440957-092تهمینه توکلی رادمشهدخراسان رضوی

-سیدحسین10490مرضیه جاللی پور یزدیمشهدخراسان رضوی

-نبی383عزیزاله جمالیمشهدخراسان رضوی

قبولجمشید1932تکتم چمنی اصغریمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2135زهره حسینیمشهدخراسان رضوی



-حسن9-011162-092عطیه خان حسین آبادیمشهدخراسان رضوی

-محمدحسین2371فاطمه خرمیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدجواد6اکرم خسروآبادیمشهدخراسان رضوی

-علی4415طاهره خوش بافمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا64600زهره دانش نسیانمشهدخراسان رضوی

قبولقاسم4-010025-522امین درگاهیمشهدخراسان رضوی

قبولعلی1061فرزانه درویشمشهدخراسان رضوی

-پرویز5-046450-092الهام دلیریمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر742عزت دیانتی پورمشهدخراسان رضوی

قبول--محمدپویا ذوالریاستینمشهدخراسان رضوی

--24183مژگان رجب زادهمشهدخراسان رضوی

-شیراله219محمد رحمانی مشهدخراسان رضوی

-رجبعلی14833منیره رحیمیمشهدخراسان رضوی

-رستم3883زهرا رستمیمشهدخراسان رضوی

-حسین 7-553864-092علیرضا صادقیمشهدخراسان رضوی

قبولعبدالرحمن2395محمد سائیانمشهدخراسان رضوی

قبولسیدمهدی2552منصوره سخایی فرمشهدخراسان رضوی

-محمد3628فاطمه سروری مجدمشهدخراسان رضوی



-غالمحسین5ابراهیم سلحشورجمع آبیمشهدخراسان رضوی

-حسن2762محمد شادکانیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا16315گلریز صادق نژادمشهدخراسان رضوی

قبولغالمرضا2457الهام صاالحیمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر468اشرف صباحی آق کندیمشهدخراسان رضوی

-حسین1016مهدی طاهریمشهدخراسان رضوی

-فضلل اله2565مجتبی عابدیمشهدخراسان رضوی

-عبدالرحمن634امام الدین عبدالسالمیمشهدخراسان رضوی

قبولحسین5-394801-092مهسا عدالتیان شعربافمشهدخراسان رضوی

-عباس1-387818-092صدیقه علی آبادیمشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل9-034781-092فائزه علیپورمشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر59048فاطمه غفاریمشهدخراسان رضوی

-محمدسجاد فارابیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا42637طیبه قربانیمشهدخراسان رضوی

قبولاصغر1-607443-092صالح قصاب طوسیمشهدخراسان رضوی

-ابراهیم59949ناصر کاظمیمشهدخراسان رضوی

-سیداحمد17343سیدیوسف کشمیری فرمشهدخراسان رضوی

قبولحسن22سحر متین خواهمشهدخراسان رضوی



-اسکندر68رویا محمدحسینیمشهدخراسان رضوی

-عباس4589الهام محمدیان خراسانیمشهدخراسان رضوی

-عبدالرسول65716محمدحسن مختاری امیرمجدیمشهدخراسان رضوی

قبولمهدی846تکتم مشتاقمشهدخراسان رضوی

-احمد834مریم مقدممشهدخراسان رضوی

-محمدتقی595غالمرضا مالشاهیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدعلی40386آذر منصوریمشهدخراسان رضوی

-محمودزهراسادات موسوی جهان آبادیمشهدخراسان رضوی

قبولهاشم16420فاطمه نبردیمشهدخراسان رضوی

قبولسلیمان1217سیمین نوریمشهدخراسان رضوی

-محمد9-406832-092طاهره نیک مهرمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر58407مسعود نیک منشمشهدخراسان رضوی

قبولسیداسماعیل1269744سیدعبدالکریم هاشمی نژادمشهدخراسان رضوی

قبولعلی محمد7-209712-092مرتضی یزدانیمشهدخراسان رضوی

قبولاکبر38121حمیدرضا آتشینیشابورخراسان رضوی

-علی اکبر1050259106محمدامین برجینیشابورخراسان رضوی

-محمدحسن32063رضا رافعینیشابورخراسان رضوی

-علی اکبر175رویا رحمان زادهنیشابورخراسان رضوی



-محمدرضا1331علی اصغر شورگشتینیشابورخراسان رضوی

-نصراله524مجید صالح آبادینیشابورخراسان رضوی

-غالمعلی3زهره مراغهنیشابورخراسان رضوی

قبولحسین7632-فاطمه نودهیبجنوردخراسان شمالی

قبول...حبیب ا10121پژمان پایا بجنوردخراسان شمالی

قبولبابامحمد234-احمد نودهیبجنوردخراسان شمالی

قبولمحمدعلی838فروزان رحیمیبجنوردخراسان شمالی

-غالمرضا1519امین اله پیرولی بیرانونداندیمشکخوزستان

-عبداالمیر6821فاطمه شیخ نجدیاندیمشکخوزستان

قبولحسین1-050973-183محمود محمدی صدراندیمشکخوزستان

قبولعلیرضا9507-زینب گرجی اهوازخوزستان

قبولحمید13580الهام لطیفی زادگاناهوازخوزستان

-غالمعلی 8638الهام بنی طرفیاهوازخوزستان

قبولاحمدعلی2115عاطفه خوشنویسان اهوازخوزستان

قبولحسین علی1095مریم خزاییاهوازخوزستان

-رضا1981مریم لیاقت منداهوازخوزستان

-سلطان1538صالح آلبوشهبازیآبادانخوزستان

-محمدکاظم490مژگان بدیعیآبادانخوزستان



قبولحاتم104جهاد بغالنیآبادانخوزستان

-ناصح1900077345حمیده بغالنیآبادانخوزستان

-موسی18436خدیجه محسن پورآبادانخوزستان

قبولاسفندیار881عبدالحسین نظاراتآبادانخوزستان

-تیمور142زینب شیخی مفردباغملکخوزستان

-جانعلی1409یوسف تامردایباغملکخوزستان

قبولمحمدحسین1089محمدحسینی بروجنیباغملکخوزستان

-بردی آقا10275وحید یوسفی باغملکخوزستان

-حمداله659سمیه شریعت مصطفویبهبهانخوزستان

قبولعزیز2814مجتبی امیدیبهبهانخوزستان

-علیجان182ابراهیم حق دوستبهبهانخوزستان

-عبده571اکبر تقی پورشوشخوزستان

-مهر علینعمت اهلل چهرازیشوشخوزستان

-مسعود1991059991منصور قماشی شوشخوزستان

قبولنقد علی5517حبیب کردشوشخوزستان

قبولاحمد343منصور ناصحی مهرشوشخوزستان

-خیرعلی142اعظم سماله ایشوشترخوزستان

-محمدعلی3583هما تقی پورشوشترخوزستان



-نصیر1293-ایمان قشقاییامیدیه خوزستان 

قبولشکرعلی781حسن نسیمیامیدیه خوزستان 

-ایرج249ایمان کیانیاهوازخوزستان 

-کاظم4مهران ترابیاهوازخوزستان 

-عبدالهادی35عارف جاللیاهوازخوزستان 

قبولرضا31523محمد جعفری زادهاهوازخوزستان 

-حبیب اله19393هادی دلفی زادهاهوازخوزستان 

قبولعبدالرزاق3320محمد رشیدی فرداهوازخوزستان 

-زاهد3170غالمرضا شاکری یوسفی اهوازخوزستان 

-عیسی312محسن فرهادیاهوازخوزستان 

قبولنبی اله8995محمود کیهانی فراهوازخوزستان 

-دهراب511حمیدرضا مکوندیاهوازخوزستان 

-اله رحم650نریمان نصیریاهوازخوزستان 

-قنبر846شهریار وحیدزادهاهوازخوزستان 

قبولعبدالسید9حسین ویسی پوراهوازخوزستان 

قبولعلیجان18مهرنوش دانشمنداهوازخوزستان 

-محمد903اعظم بزرگمهر آغاجاریخوزستان 

-علی105صادق رئیسی فرآغاجاریخوزستان 



قبولروزه1006محمد حسین قنواتیآغاجاریخوزستان 

-رمضانعلی1974محمدجواد سلطانی فردبندر امام خمینیخوزستان 

قبولاهلل قلی553علی هرچگانی زاده خرمشهرخوزستان 

-سید علی 865عصمت بیگم حجازی دزفولخوزستان 

قبولعبدالحمید276سعادت خدابخش نژاد دزفولخوزستان 

قبولماشااهلل1063افسانه مورثدزفولخوزستان 

قبولامیر993-محمدصادق ترابی زادهدزفولخوزستان 

قبولاسماعیل553بهنام ایروانیدزفولخوزستان 

قبولعبدالوحید7348-سید رضا پور موسویدزفولخوزستان 

-رحیم64553عبدالحمید جوهریان زاده دزفولخوزستان 

قبولمحمدرضا68495محمد رضا گل کاردزفولخوزستان 

-سید حسین386سید محمد رضا سید قلندردزفولخوزستان 

-محمدعلی3463حسین صافدلدزفولخوزستان 

-علیرضا3994محمد ناصحی فر دزفولخوزستان 

قبولمحمدحسین6762-مهدی ملهمیدزفولخوزستان 

-کاظم52مهدی ساکیسوسنگرد خوزستان 

قبولعبدالنبی303مریم حسنیگتوندخوزستان 

-نورمحمد376-ارانوس باقری مسجدسلیمانخوزستان 



-داریوش1436علی قنبری بیرگانیمسجدسلیمانخوزستان 

قبولایوب4171ناصر رضایی خرمیخرم درهزنجان

-مراد علی136علی کالنتریخرم درهزنجان

قبولهاشم4400002977امیر ملکیخرم درهزنجان

قبولحسین547 وحید پور عباسیانابهرزنجان 

قبولمحمد صادق2940019517سعید حیدری قرخلوابهرزنجان 

-محمد علی293 جبار نوریابهرزنجان 

قبولمحمدباقر1039جالل خلجیخدابندهزنجان 

قبولاسماعیل7433-زهره بیگدلیزنجان زنجان 

-منصور 470الهام ساختمانیان زنجان زنجان 

قبولحسین علی37مژگان قدمائیزنجان زنجان 

قبولیوسف2066عباس اکبریزنجان زنجان 

قبولمجتبی55512فرهاد تقیلوزنجان زنجان 

-حبیب اله407کمال رابطزنجان زنجان 

-احمد373حسین محتشمزنجان زنجان 

-رسول5868-زهرا رستمیماه نشانزنجان 

-مهدی4560215601علی حریریسمنانسمنان

قبولسعید556محمدحسین کاشفیسمنانسمنان



-ابوالفضل4560122555سپیده جعفریانسمنانسمنان

قبولعبد الرضا4580240820الهه حیدریسمنانسمنان

-نصرت اله742غزال رحیمیانسمنانسمنان

-غالمرضا1354جواد بخشیشاهرودسمنان

-غالمحسین51محمد تقی عامریانشاهرودسمنان

-امیر محمداقبال علی محمدیشاهرودسمنان

قبولاحمد1504رشیده عمودیشاهرودسمنان

قبولحسین27سعیده کاشی بسطامشاهرودسمنان

قبولابوالقاسم21علی ولی زادهشاهرودسمنان

-سید احمد428مینا سادات همایونفردشاهرودسمنان

-محمد144-مصطفی خاوری گرمسار سمنان

قبولولی اله832علیرضا قندالیگرمسار سمنان

قبولمحمد150حمیدرضا گوهریگرمسار سمنان

-آقابرار3658ساره خاتون اسفنجانیگرمسار سمنان

قبول280محمدرضا قطبیسوئدسوئد

قبولسیدمهدی6سیدمحمد فرشته نژادسوئدسوئد

-محمود7480احسان حیدریکنا کسیستان و بلوچستان

-محمد4034الهه ادیبکنارکسیستان و بلوچستان



قبولخداداد410محمد اردونیزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولدادخدا14957مهسا پهلوان رویزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولحاجی3015زهرا راشکی قلعه نوزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولغالمعلی637محمدرضا رحمتیزاهدانسیستان وبلوچستان

-عبدالحمید3610517425سمیه ریگیزاهدانسیستان وبلوچستان

-محمد حسین3محمد علی عودی نژادزاهدانسیستان وبلوچستان

-سعید احمد15186حمیدرضا فارسیزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولحبیب اله405آزاده قلیش لیزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولنیک محمد2400مریم کشتگرزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولاحمد3660273171سارا میش کارزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولذوالفقار2016 مهدی نام آورزاهدانسیستان وبلوچستان

-علی36602911633محمد امین نوروزیزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولهادی1399عاطفه نعمتی ارسنجانفارس

-میرزاعلی398شبیرمصوریارسنجانفارس

قبولمحمد1866-احمدرضا حسن شاهی ارسنجانفارس

-حجت اله2540001858فاطمه احمد پورسپیدانفارس

-علیمراد620احسان خواجهکازرونفارس

-عبدالعظیم2360038931علیرضا دهقانکازرونفارس



-اله مراد1007فاطمه یزدانپناهکازرونفارس

-بخشعلی14504صفیه احمدی الرستان فارس

-رضا5محمد صادق زارعیالرستان فارس

-اسماعیل1336مرضیه تقی زاده مرودشتفارس

-عبدالحسین140محمد صادق تقی زادهمرودشتفارس

-عباس2281536424محمد حسن خالص حقیقیمرودشتفارس

-نصرت اله347وحید رزاقیمرودشتفارس

قبولمحمد رضا341امنه رضا نژادمرودشتفارس

قبولروح اله4485هاجر زارع مرودشتفارس

-الیاس134اعظم فالح نیا مرودشتفارس

-عظیم1030الهام گلگونمرودشتفارس

-ملک2علی نیازچوبینهممسنیفارس

-اله کرم1625اسحاق سعادتمندممسنیفارس

قبولسردار875سجاد میرزاییممسنیفارس

-علی اصغر322مریم جم نژاد استهبانفارس 

قبولیهروز53مرتضی قائدیاستهبانفارس 

-محمدشریف2عین الدین ابراهیمیاوزفارس 

-عبدالرحمن1927داریوش ایزدیاوزفارس 



قبولعطاقلی920فاطمه حیدریآبادهفارس 

قبولمحمد226طیبه دری آبادهفارس 

قبولمحمد اسماعیل525زینب دهقانآبادهفارس 

-محمد1154نگین سلیمیآبادهفارس 

-مرتضی8194مهزاد شریفآبادهفارس 

-عباس166لیال صفاریآبادهفارس 

قبولمحمد اسماعیل900ساره عسکریان آبادهفارس 

-علی644مهدی فالحی جواد آبادیآبادهفارس 

-جلیل 2972عزت اله واحدی پورآبادهفارس 

-امامقلی 25نرگس استادی جهرم فارس 

-اصغر2530013861اکبرحیاتی جهرم فارس 

-عبدالحسین 2460008066حمیدرضاصادقی نیاجهرم فارس 

-غالمعلی 170محمدرضافرهنگ دوست جهرم فارس 

-علی 975سلطانعلی بیات جهرم فارس 

قبولاحمد2219فاطمه  رحمتی جهرم فارس 

-جعفر466راضیه ناطقی جهرم فارس 

-سهراب9367-صفورا فرشادخرم بید فارس 

-بهرام1063شهال عسکریخنج فارس 



قبولنوازاله1987فرشاد امیری سروستانفارس 

-حمزه4046زینب استواری مقدم سروستانفارس 

-محمد حسین276سعیده علیرضاییسروستانفارس 

-محمد حسین1069حمید اسکندری سنجابیشیرازفارس 

قبولعباسقلی12323رضا انتقادشیرازفارس 

-فالمرز483مجیدرضا انصاریشیرازفارس 

قبولعلی شیر2280970651حسین بهروز بکتیشیرازفارس 

-حسین622محمدرضا تقی نژادشیرازفارس 

قبولمراد2177فرج اله حسین آبادیشیرازفارس 

قبولعلی456معصومعلی حق شناسشیرازفارس 

قبولمحمد حسن256عبدالحسن خالقیشیرازفارس 

-صمد1050محسن ده بزرگیشیرازفارس 

قبولغالم عباس2560000075امیر حسین دهقانی شیرازفارس 

قبولغضنفر2281342549غالمرضا رضاییشیرازفارس 

قبولمحمد5042فرزاد رنجبر صحراییشیرازفارس 

قبولسیدرضا191سیدمحمد روغنیشیرازفارس 

-فریدون9سلیمان زارعشیرازفارس 

قبولصمد2927محمد سامانیانشیرازفارس 



-محمود2281147304مجتبی سپاسیانشیرازفارس 

-پنجعلی522اسماعیل سربازشیرازفارس 

قبولسیداصغر263سیدعزیز شریفی سعدیشیرازفارس 

قبولولی130مجتبی ظهرابیشیرازفارس 

-محمدخلیل970امین فرودی شیرازفارس 

-مرتضی4823حسین فوالدگرشیرازفارس 

قبولزالی7غالمحسین فیجانیشیرازفارس 

-جالل28710محمدمهدی میرشکاریشیرازفارس 

قبولمحمد علی391امیر حسین نسابهشیرازفارس 

-داود936 زهرا برزوقصرالدشتیشیرازفارس 

-موسی2085فاطمه تاالنهشیرازفارس 

-سید محمد635زهره جعفریشیرازفارس 

-علی7661 مستانه جلیلیانشیرازفارس 

قبولعباس8622 مژگان خالص حقیقیشیرازفارس 

قبولجعفر6132 فهیمه خاکسار خیابانیشیرازفارس 

-عبدالرسول359سهیال خورشیدیانشیرازفارس 

-حسین5ماندانا رجائی دستغیبشیرازفارس 

-علی2280342227مهسا رحمانیان کوشککیشیرازفارس 



-عبدالمهدی4394پریسا رحیمیشیرازفارس 

-بمان علی330 راضیه رنجبرشیرازفارس 

-قدرت اهلل187سارا زارعیشیرازفارس 

-رضا1509زهرا زارعیشیرازفارس 

-خسرو13075فهیمه زهرایی پورشیرازفارس 

-جلیل8356معصومه سروریشیرازفارس 

-محمد رضا899صدیقه سلطانیشیرازفارس 

-علی1273فاطمه شهابیشیرازفارس 

-جعفر6641محبوبه صفائی پورشیرازفارس 

-محمد852مریم عظیم پورشیرازفارس 

-عبدالحسین2602صدیقه غالمیشیرازفارس 

-محمدعلی3591مرضیه فاضلیشیرازفارس 

-هدایت اله72عاطفه فتحی کو هنجانیشیرازفارس 

-محمدحسین14295هانیه قنبریانشیرازفارس 

-خدابخش564پروین کشاورزشیرازفارس 

-منصور224نجمه کشاورزشیرازفارس 

-علی462مهرنوش مرادیشیرازفارس 

-رضا4312حمیده مسرورتاودانیشیرازفارس 



-خلیل1151اعظم منصوریشیرازفارس 

-سیدحسین40نادره موالشیرازفارس 

-حسین1518لیال نجف پورموصلوشیرازفارس 

-محمدرضا1072مریم نصیرزادهشیرازفارس 

-حمید88رزیتا مصباحیان خالصیشیرازفارس 

-ابوالقاسم94بهروز آریاییفسافارس 

قبولعلی اکبر3486محمدعلی بنده خدافسافارس 

قبولاسماعیل9348-ابراهیم کشاورزیانفسافارس 

-مختار621یاسرکنعانیفسافارس 

قبولغالمعباس128سیاوش نصیرزادهفسافارس 

-فتح اله5929-مریم بازیارفسافارس 

-اسداله74نرجس خاتون ترابیفسافارس 

-حسین23معصومه عابدینیفسافارس 

-مختار553فهیمه کنعانیفسافارس 

-عبدالحسین8یوسف ده شیخیمهرفارس 

قبولاسفندیار612فتح اله شریفیآبیک قزوین

قبولناصر1202فهیمه صدیقها آبیک قزوین

-علی100منظر مافی آبیک قزوین



قبولعیسی518عباس دودانگه آبیک قزوین

قبولسید علی اصغر 75667    سید روح اله  علوی  قزوینقزوین

-احمد 52 فرهاد حسین زاده صحافی   قزوینقزوین

-علی 4310121454  احسان گل محمدی   قزوینقزوین

قبولیادگار4324431957 مرتضی جلیلوند باجلوند     قزوینقزوین

-شمس اله598 مهرعلی مالئی        قزوینقزوین

قبولمحمدعیسی 50 حسن قنبری الموتی    قزوینقزوین

-همت علی 432346187 مرتضی قاسمی     قزوینقزوین

-احمد 4310996868   نرگس جاللی  تبار قزوینقزوین

قبولحسن2513  لیال قانع رودبارکی قزوینقزوین

قبولحسن 314 فاطمه غیاثوند    قزوینقزوین

قبولعلی2060  احسانه مغنیان    قزوینقزوین

قبولاسداله 74555  مهدی افروزی    قزوینقزوین

-عباس 4311198256 محمدحسن حسینعلی قزوین   قزوینقزوین

قبولعباس 158  معصومه نجفی  قزوینقزوین

-حسن 4322184781 فرشته یوسفی     قزوینقزوین

قبولرحیم علیرضا نداف    قزوینقزوین

قبولجبار4310430236   مرضیه حیدری  قزوینقزوین



قبولرحمت اله4310008364 مژگان امیری  قزوینقزوین

قبولمهدی3242196813علی میرزایی   قزوینقزوین

قبولمحمود319حسین گودرزوند چگینی   قزوینقزوین

قبولمحمدعلی1102مجید حمیدی    قزوینقزوین

-حسین 923مرضیه  خدابخش    قزوینقزوین

قبولمسلم 2794 علی صفدری     قزوینقزوین

-محمد2072046معصومه اسماعیل خانیقمقم

-منوچهر579محمد اسماعیلیقمقم

-محمود1926مریم آموزگارقمقم

-سید حسین483سید محمد رضا بشیریقمقم

-رضا4629زهرا جعفری اصلقمقم

-هادی1800سعیده حاج صفریقمقم

-حسین علی1601363019محمد علی خاوریقمقم

-عبداهلل03-69892-4طیبه خوش لهجهقمقم

-علی0-146453-7امین دیهیمیقمقم

-ابوطالب0-011579-1معصومه ربیع نیاقمقم

-سید محسن0-146895-7سید محمد حسین روحانیقمقم

-سیدمحمدعلی1791650فاطمه روحانیقمقم



-داود54زهره ستاریقمقم

-عادل16786مرضیه سعیدیقمقم

-حسین117666محبوبه سلطان محمد شریفقمقم

-محمد اسماعیل689فتح اله سلیمقمقم

-فرامرز37183لیال سورانی بزچلوییقمقم

-امین اهلل0371745969مهدی سیاحت معینقمقم

-علی15011سمانه شجاعیقمقم

-محمد رضا2189857علی شکارچی فردوئیقمقم

-غالمرضا306مهدی صادقی مقبرهقمقم

-ابوالفضل9513زهرا عربقمقم

-اکبر2805محمدرضا غفورزادهقمقم

-حسن0-071700-7پرنیان قاسمیان مقدمقمقم

-عباس5798فاطمه قائم پناهقمقم

-کریم31عبدالرحیم قبادیقمقم

-حبیب0370357647مجتبی قمی پورقمقم

-علی اصغر0زهرا کمالیقمقم

قبولعلی765زهرا کریم زاده بابکیقمقم

-سیدمصطفی0370480910مهدیه سادات مکیقمقم



قبولرضا0169871علی میرزاجانیقمقم

-حسین478محمدحسن میری مزرعه شاهیقمقم

قبولعلی اکبر5246فاطمه نصرآبادیقمقم

-حسین0370853579فاطمه نظریقمقم

قبولمحمد1مجید وفایی احمد آبادقمقم

قبولرضا0فاطمه یزدی زادگانقمقم

-کریم13974سپیده مکریسقزکردستان

قبولمحمد سعید3732031462محمد اسعد احمدیسنندجکردستان

قبولمحمد سعید3720325148حمدی احمدیسنندجکردستان

قبولمحمد رشید3732327035کورش احمدیسنندجکردستان

قبولبهاالدین6468889677مظفر بزرگ امیدسنندجکردستان

قبولجابر1830072201علی بویریسنندجکردستان

قبولحسن872355055طرالن تاتارخراسانیسنندجکردستان

-ابراهیم490شهرام حاصلیسنندجکردستان

قبولکاکا علی3379868515محمد خاک پز سنندجکردستان

قبولمحمد3732531074فواد فتحیسنندجکردستان

قبولحسین3730786369جلیل گل محمد سنندجکردستان

قبولمسعود3251756427شیالن مردوخ روحانیسنندجکردستان



قبولمحمد3732438090پخشان نازدارسنندجکردستان

-یداله717فردین منبریکامیارانکردستان

-احمدعلی603فریبا کاظمی بیجارکردستان 

-علی حیدر53علیرضا ترکمندیبیجارکردستان 

قبولرحمان885امان اله یزدانیبیجارکردستان 

-رضا214پیمان قمریبیجارکردستان 

قبولحسین622مرتضی حیدریقروه کردستان 

-یداهلل3040501488 علی فتحی استاد پیش  رفسنجانکرمان

قبولغالمحسین3091383792حسین ملکی باب هویزی  رفسنجانکرمان

قبولمحمد198حسین نوری کوهبنانیزرندکرمان

-محمد126فرزانه شهسواری پورسیرجانکرمان

قبولجمشید2624معصومه شهسواری پورسیرجانکرمان

-عطاء اهلل12519معصومه کامکارسیرجانکرمان

قبولحسین204فهیمه اسدی کرمشهربابککرمان

-حسین952روح اهلل طهماسبیشهربابککرمان

-حسین146عباس دهقانیشهربابککرمان

-منوچهر298110671محمد جواد اسماعیلی مقدمکرمانکرمان

-عبدالحسین930ایرج کریم زادهکرمانکرمان



-اسفندیار971محمدگواریکرمانکرمان

-محمد439فیروزه کیانفرکرمانکرمان

-علی عسگر15سمیه رحمان آبادیکنگاورکرمانشاه

-امیدعلی1055محسن طاهرآبادیکنگاورکرمانشاه

-محمدکرم131مولود طاهرآبادیکنگاورکرمانشاه

-...عزت ا455زهره گردکانهکنگاورکرمانشاه

-سیدبها الدین202سید حسین میرمعینیکنگاورکرمانشاه

قبولعلی عسگر3300226619شیما نجفیکنگاورکرمانشاه

-حجت3300206545محمد یوسفیکنگاورکرمانشاه

-نسیم10زینب شهسواریاسالم آباد غربکرمانشاه 

قبوللطیف8علی اشرف حسینیاسالم آباد غربکرمانشاه 

قبولمحمدکریم362نسرین احمدی سرپلذهابکرمانشاه 

قبولاکبر535علی صحراگردسرپلذهابکرمانشاه 

قبولعلی اصغر1254محمدیونس مرادیسرپلذهابکرمانشاه 

قبولابراهیم9297-فرزاد یارمحمدیسرپلذهابکرمانشاه 

قبولنورمراد174مهرداد عزیزیصحنهکرمانشاه 

-احمد2641امیرفرهادیصحنهکرمانشاه 

قبولمجید 9کنعان     اسفندیاری کرمانشاه کرمانشاه 



-اسد 103پرویز           اشتریان   کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنعمت 3037طاهره          پیر هوشیاران کرمانشاه کرمانشاه 

-حمید 279سمیه           جمشیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-عیداد301اله بخش      جلیلیان  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولیداله 15304سیاوش      جمشیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولفرج اله 151تورج      جیهونی کلهری  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی  621رضا        حقیقی  کرمانشاه کرمانشاه 

-هوشنگ 131حمید      حقگویان کرمانشاه کرمانشاه 

-هوشنگ 107مسعود     حیدر پور  کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 6290سهراب     خالصه کرمانشاه کرمانشاه 

-کریمخان 16731رسول     دهقانی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولخلیل 283مهدی      رحمانی  کرمانشاه کرمانشاه 

-ملک مراد 453سعید     رفیعی زاده   کرمانشاه کرمانشاه 

-یارولی  3محمد مهدی    رشیدی فر کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحشمت 274علی     زنگنه  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولسلیمان 82علیرضا      زبرجدی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنمامعلی  9ایرج          سورنی   کرمانشاه کرمانشاه 

قبولجلیل 12612   فرزانه     سیاهکمری  کرمانشاه کرمانشاه 



قبولمحمد صادق  3242474842 زهرا         شهرکی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعباس 4491کبری       صادقی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد رضا 504ساره          غالمپور  کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالعلی  2273طاهره    غضنفر یان کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 241محمد علی      کاشانی زاده کرمانشاه کرمانشاه 

قبولاحمد 1116محمد رضا     کولیوند کرمانشاه کرمانشاه 

قبولاسداله 29وحدت      کریم پور  کرمانشاه کرمانشاه 

-اصغر  37261کریم     منیفی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحسین رضا 324101905سحر     محمودی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 511اصغر    نظری  کرمانشاه کرمانشاه 

-بهلول 89926محرم     نامور  کرمانشاه کرمانشاه 

-علی احمد 3838بابک       همتی  کرمانشاه کرمانشاه 

-شمس اله 317شهرام    همتی  کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالعلی  15382تورج     یارمحمدیان کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنظر331صادق حقیهرسینکرمانشاه 

-حسین علی577معصومه فضلیگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-احمد17مسلم حیدری یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

قبولسیدسلیمان15881نسرین رضابیگی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد



قبولمحمدیار129سعید سعادت فرد یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

قبولمحمد3026شهرام صیادیان یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

-حاجی4220394834هادی طاهرپور یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

-محمود10ربابه ریاحیبندرگزگلستان

-رمضان375خد یجه بایگرگانگلستان

-سیروس3240582880روشنک خاکپورگرگانگلستان

-علی2603رقیه رضاییگرگانگلستان

-عباس294محمد صفرپورگرگانگلستان

قبولغالمحسین38احمدرضاکریمیگرگانگلستان

-محمد370317408زهرا کریمیگرگانگلستان

-صفرعلی450لیال نوروزیگرگانگلستان

-محمدصادق202مائده رحیمیگنبد کاووسگلستان

-علیرضا5850-امیرحسین رضاییانگنبد کاووسگلستان

-عباس2525-زینب ضیغمیگنبد کاووسگلستان

-سید مهدی1723سید حسن حسینی تیل آبادآزادشهرگلستان 

-تقی7550بهمن اسماعیل زادهاملشگیالن

قبولشعبانعلی5جمشید فرزانگاناملشگیالن

قبولیداله2730053311صاحبه اسماعیل پورآستانه اشرفیهگیالن



قبولمحمد نقی346فرشته باقری توچاهیآستانه اشرفیهگیالن

قبولحسن2730013131محدثه بزرگ نیا آستانهآستانه اشرفیهگیالن

قبولیوسف7690موسی حسن پور گیلده آستانه اشرفیهگیالن

قبولحسین3080طاهره رجبی کنف گورابیآستانه اشرفیهگیالن

-هوشنگ24فاطمه شعبانیآستانه اشرفیهگیالن

-تقی7378مهرزاد پور صفریرشتگیالن

قبولمحمدرضا7209-امین عظیمیرشتگیالن

-احمد7655-حسین رسولیرشتگیالن

-احمد4029منصوره خوشدلرشتگیالن

-علیرضا5700103060مهسا                    بیگی تالشرضوانشهرگیالن

-علیرضا5700096668سیما                  عزیزی وسکهرضوانشهرگیالن

-اذن اله3سیف اله                 کمالی      رضوانشهرگیالن

-احمد1160043825فرزانه                  نشاط چرودهرضوانشهرگیالن

-سهراب2170پریسا               نگهبان چرودهرضوانشهرگیالن

-همتعلی2990629483اشرف رحمتیسیاهکلگیالن

قبولعبداهلل50محمود کیماسیسیاهکلگیالن

قبولغالمعلی 10مرتضی آصفی جم الهیجانگیالن

قبولمحمد حسن  526 2710120عارف ابراهیم پور الهیجانگیالن



قبولابوالقاسم709رضا بال لی نژادالهیجانگیالن

-محمدرضا19794حسین بابایی الهیجانگیالن

قبولمحمدعلی2710003155فاطمه پور جعفر دوستالهیجانگیالن

قبولعیسی1543عارف حقیقیالهیجانگیالن

قبولرمضان271381771سجاد دلیری نژادالهیجانگیالن

قبولقربان660سجاد راستگوالهیجانگیالن

-حسین2710402564نرجس رمضان نیاالهیجانگیالن

-جمشید2680319771معراج رمضانیالهیجانگیالن

قبولحسین151پریسا زنگانه رنجبرالهیجانگیالن

قبولکاظم33نسرین صابرالهیجانگیالن

-جعفر14956فروزان صیقلی کوملهالهیجانگیالن

-شعبانعلی3ذکریا عبد العلی پورالهیجانگیالن

قبولمراد4310436341رقیه منتظری اورشکیالهیجانگیالن

-سیدعطوف1987سیده رحیمه موسوی اصلالهیجانگیالن

قبولمحمدزینب محبیالهیجانگیالن

-تقی-فاطمه آزادالهیجانگیالن

-فرمان10رسول                 بنی خادمیآستاراگیالن 

قبولمحمد1506محمود رضا                پژمآستاراگیالن 



-میر امین2640267108میر امیر حسین    نظر موسویآستاراگیالن 

-غالمرضا24حسن              هاشمیآستاراگیالن 

-ناصر238عباس نصیریتالشگیالن 

قبول...عزت ا1220فرشته شکوریتالشگیالن 

-نجفعلی938آیت اله محمدیصومعه سراگیالن 

قبولمحمد6487-معین کریمیصومعه سراگیالن 

-علی5افسانه زادآقاجانیصومعه سراگیالن 

-حسن33339زهره خشنودصومعه سراگیالن 

-غفار399حدیثه حسن زادهصومعه سراگیالن 

قبولنوروزعلی10شهرام جمالصومعه سراگیالن 

-محمداسمعیل125مریم تیغ نوردصومعه سراگیالن 

-رجبعلی1851محبوبه اکبری صومعه سراگیالن 

قبولسید صدرالدین428سید محمد شیرازی فومنگیالن 

-سید حسین 6417-سید محمد سعیدی لنگرودگیالن 

-مسلم4محمدرضا مسعودی فرلنگرودگیالن 

قبولاعظم خان110اردشیر عزیزیالشترلرستان

قبولمحمد692مجتبی جوانمردالشترلرستان

-ایرج4120357902سحرحیدریبروجردلرستان



-کرم رضا4120688186فاطمه دیناروندبروجردلرستان

-مبارک1942معصومه ذالنوریبروجردلرستان

-علیرضا739زینب خاتون منصوریبروجردلرستان

-غالمحسین267مونا م رحمانیبروجردلرستان

-اسداهلل191مهناز محمدی روزبهانیبروجردلرستان

-محمدرضا13021مجتبی ارشادنیابروجردلرستان

قبولحسین511مصطفی پیرهادیبروجردلرستان

قبولعلی مراد512مرتضی خدامیانبروجردلرستان

-عین اله934رضا روزبهانیبروجردلرستان

-صیدموسی167عیدی عالی تباربروجردلرستان

-غالم42سعیدغالم زاده نیکجوبروجردلرستان

-علی10489محمدمعظمی گودرزیبروجردلرستان

قبول-6513آرزو ساالریخرم آبادلرستان

قبول-2395زینب السادات منصوریخرم آبادلرستان

قبول-4061787050محسن صحرایی بیرانوندخرم آبادلرستان

قبولعباس9052پریساهمه زادهخرم آبادلرستان

-نامدار4500مریم عبدلی نورآبادلرستان

قبولربیع2127آیت رنجبرازنالرستان 



-حاجی بابا2863-حسن حاجیوند ازنالرستان 

قبولعزیز اله93ریحانه اسدیازنالرستان 

قبولمجتبی818پریسا ایرانشاهیازنالرستان 

-سردار126فاطمه سلیمانیازنالرستان 

-محمد شفیع11زهرا محمودیازنالرستان 

-علی رحم450حسین جاللی فردرودلرستان 

قبولمحمد22990علی دوست رضایی فردکوهدشتلرستان 

-بختیار18510علی اوالدقبادکوهدشتلرستان 

قبولسلمان2210210755علی اصغر علیخان گرگانیتنکابنمازندران

-حسن4سینا علیدوستتنکابنمازندران

-محمد علی500بیتا گودرزی تنکابنمازندران

قبولابراهیم3699شیما مسلمی تنکابنمازندران

قبولمصطفی قلی4فریناز مصطفی منتقمیتنکابنمازندران

قبولقدیر2ضرغام منصورکیائیتنکابنمازندران

-عیسیکوثر ارادتمندساریمازندران

-ولی7069مهدی افتخاریساریمازندران

-محمدحسن807آیدا حسن زادهساریمازندران

قبولمحمود29057ندا داداشیساریمازندران



قبولجمال الدین284محسن محمدیساریمازندران

-عبداهلل3هانی مهدودیساریمازندران

قبولشعبانعلی33غالمرضا مفیدیساریمازندران

-احمد2150255162امیررضا           باوندقائم شهرمازندران

-علی98محمد        تقی زادهقائم شهرمازندران

-محمدعلی2150644861محمدجواد      خرسندقائم شهرمازندران

قبولعباس52علی           متدینقائم شهرمازندران

-هوشنگ25عاتکه           اخوانقائم شهرمازندران

-جعفر5889ندا          حبیب نیاقائم شهرمازندران

-نظام2150149699سیده فاطمه    حسینیقائم شهرمازندران

-محمدرضا9281معصومه        خطیقائم شهرمازندران

-حسن42فاطمه          درزیقائم شهرمازندران

-پنجعلی2150028573فاطمه          طبریانقائم شهرمازندران

-حسن2150372630فاطمه     عباسی منشقائم شهرمازندران

-گلعلی2150004331مریم        کوچکیقائم شهرمازندران

-محمود188فاطمه        مریخیقائم شهرمازندران

قبولمحمد239مرجانه عینعلیقائم شهرمازندران

-محمد186شکوفه    انصاری بابل مازندران 



-میرزا علی759مهوش امیری چالوس مازندران 

قبولیعقوب5895محسن اسحق نیموریچالوس مازندران 

-علی115ستار بلبلیاراکمرکزی

-غالمحسین501علی اصغر گلکاراراکمرکزی

-عباس3879-الهه آقانوریآشتیانمرکزی

-علی5362مریم ارس آشتیانیآشتیانمرکزی

-محمدجواد5899-مهدیه اسماعیلی دلیجان مرکزی

-مرتضی4071-نسترن رحیمیدلیجان مرکزی

قبولحمیدرضا 3514-سجاد رضاییدلیجان مرکزی

-حسین علی20842حمیده محمدی محالت مرکزی

-هاشم2940هدی براتیمحالت مرکزی

-خیراله65محمدعلی قاسمی نژادبندرعباسهرمزگان

-محمد103طاهره کریمی بندرعباسهرمزگان

قبولمحمد431علی مریدی زاده بندرعباسهرمزگان

-علی8922-سهیال سلیمانیبندرعباسهرمزگان

قبولروح اله1805کامران اژدریبندرعباسهرمزگان

قبولمحمدعلی12258فرهاد انجام بندرعباسهرمزگان

-حسن440فرهمند ابراهیمی فربندرعباسهرمزگان



قبولیداله888زهرا مرادیاسدآبادهمدان

قبولحمید22فرزانه نظریاسدآبادهمدان

قبولیونس333عاطفه لطیفیاسدآبادهمدان

قبولمجتبی6224-محسن حیدریاسدآبادهمدان

قبولامیر1423-سهیال طاهریبهارهمدان

قبولشهریار141فرزانه شاهوردی بهارهمدان

-اکبر9705مریم فضلعلیتویسرکانهمدان

-نادر258زهره سوریتویسرکانهمدان

قبولخادمعلی3970145708میثم خادمیتویسرکانهمدان

قبولفتح اله27702رضا میرزایی فرتویسرکانهمدان

-منصور 160فریبرز  امجدیانکبودراهنگهمدان

-سید محمود12053سید حسین  نظری کبودراهنگهمدان

قبولمحمد حسین5611محسن رضاییمالیرهمدان

قبولعلی حسین19وحید حسین خانیمالیرهمدان

-شعبان653رضا هنرجومالیرهمدان

قبولتاریمراد1364سمیرا رشیدیمالیرهمدان

قبولقربان1122معصومه زهره وندیمالیرهمدان

قبولمحمدحسن643اعظم سایه وندمالیرهمدان



قبولتقیسارا امیدی مقدمهمدانهمدان

قبولعبدالحسین6فخرالدین تیموریهمدانهمدان

قبولمحمد385کاوه چمنیهمدانهمدان

-حسین36شیرین حمیدی پسندهمدانهمدان

قبولعلی میرزا497مهرداد خدائیهمدانهمدان

قبولحسن145مسعود رضا نیاهمدانهمدان

قبولزیادعلی6368وحیده رجبی شادیانهمدانهمدان

-سید علی اصغر476سید مجید رضوان جوهمدانهمدان

-ناصر5338عباس سلطانی مدحهمدانهمدان

قبولمحمد حسن4علیرضا سیاوشیهمدانهمدان

قبولحسن3911روح اله شاه محدیهمدانهمدان

قبولحسن25علیرضا شاه محمدیهمدانهمدان

قبولهاشم498علی شکوری منفردهمدانهمدان

قبولنادعلی387لیال صاحبیهمدانهمدان

قبولمحسن9394احمد طاهری همراههمدانهمدان

قبولبیرامعلی9428سیما قادریهمدانهمدان

قبولمحمد رضا2448آزاده کاوشیانهمدانهمدان

قبولعلیرضا3860666584عاصفه محققیهمدانهمدان



قبولابراهیم5037حسن محمودیهمدانهمدان

قبولقاسم7726-مطهره اباذریاردکان یزد

قبولاکبر1138-آسیه کاظمی نژاداردکان یزد

قبولمنوچهر632محمد صوفی اردکان یزد

-رضا4607محدثه دهقانیمهریزیزد

-محمد9030-علی ابوئییزدیزد

-محمدحسن3508-فاطمه انتظارییزدیزد

قبولسید جالل1276-سید سجاد حسینییزدیزد

قبولغالمحسین8851محمدعلی زارعیزدیزد

-اکبر413نام...محمدرضا عبدایزدیزد

-حسن179عبدالکریم فتح آبادییزدیزد

-هدایت2400006032ساجده حسنیمیبدیزد 

-...ما شاء4489753926فاطمه د هقانیمیبدیزد 

-عباس4489734344شهناز رشیدیانمیبدیزد 

-محمد حسن4420945745امیر حسین شفیعیمیبدیزد 

قبولسید سعید4480101195سید محمد مهدی طباطبا ییمیبدیزد 

-زمان4449274555ابوالفضل یعقوبیمیبدیزد 

-محمد1686اعظم زمان پورابرکوهیزد



-ابوالقاسم68طیبه ضرابیابرکوهیزد

-ابراهیم5030034811رحیمه فالح مهرآبادیابرکوهیزد




