
نتایجنام پدرشناسنامه/ کد ملی نام و نام خانوادگیشعبه استان

-میرزایحیی63پرویز صادقی میبدیاصفهاناصفهان 

قبولفریدون1160101681فرشاد حیدریاصفهاناصفهان 

-محمدعلی0322767921بهنام زمانیاصفهاناصفهان 

-علی4829903414مهدی رضاییاصفهاناصفهان 

-غالمحسین173احمد زینلی داورانیاصفهاناصفهان 

-فضل اله3337منصور خوشنمااصفهاناصفهان 

-عباس35نرگس نقی زادهاصفهاناصفهان 

-مسیح715محمدرضا شفیعیاصفهاناصفهان 

قبولمحمد1473احمدرضا استکیاصفهاناصفهان 

قبولصفرعلی317نرگس فضل اللهیاصفهاناصفهان 

قبولصفر علی27ابراهیم دهقاناصفهاناصفهان 

قبولرجبعلی300محمدرضا صابونیاصفهاناصفهان 

قبولعباس1754238629علیرضا صفدریاناصفهاناصفهان 

قبولابراهیم1286110262داریوش بهرامیاصفهاناصفهان 

قبولیداهلل19660حمیدرضا کریمیاصفهاناصفهان 

1394نتایج آزمون فوق ممتاز خرداد ماه

(چلیپا نستعلیق)



قبولمحمدکریم1451علیرضا اعظمیاصفهاناصفهان 

-کریم1170723217مرضیه اسحاقیاصفهاناصفهان 

-فیروز1291006591شیوا احمدیاصفهاناصفهان 

-اسفندیار2300نگار اکبریاصفهاناصفهان 

-رضاحسین3874864677آزیتا اله مرادیاصفهاناصفهان 

قبولعلی نجات2371491470حسین حمزویاصفهاناصفهان 

-سیدمحسن1287189865سیدمیثم امام جمعه زادهاصفهاناصفهان 

قبولمنوچهر25داود فرامرزیاصفهاناصفهان 

قبولمحمد4360022808لیال خانیکرجالبرز

قبولسیدصادق4899958897سیده فاطمه صادقیان مطهرکرجالبرز

قبوللطف اهلل5669909641صیاد سبزعلیپورکرجالبرز

-ابراهیم3031532112حسن رازی فرکرجالبرز

قبولبهمن721مرتضی پیریتکابآذربایجان غربی

-حسین718علی منافی آذرتکابآذربایجان غربی

-صحبت اله239مهران رضوانیتکابآذربایجان غربی

قبولاسداله1063هاجر یاریتکابآذربایجان غربی

-ابراهیم1حمید نویدیتکابآذربایجان غربی

قبولایازعلی2971049701شاهپور آقازادهتبریزآذربایجان شرقی

-عبداله1378807693بهجت افتخاری اسفهالنتبریزآذربایجان شرقی



-بهروش1552104532مجید انصاری جابرتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمدآقا1460947029مهدی باقری خیرآبادیتبریزآذربایجان شرقی

-قربانعلی1379234921شمسی امجدیتبریزآذربایجان شرقی

قبولقدرت اله1377279421محمد پروین قدستبریزآذربایجان شرقی

-حسن1370602928محمدعلی حسین پورمقدمیتبریزآذربایجان شرقی

قبولابوالفضل1570086222شهریار روزی طلبتبریزآذربایجان شرقی

-حمید1382242328زهرا عبادی تبریزیتبریزآذربایجان شرقی

-حسن1382529066مهدی صفرزادهتبریزآذربایجان شرقی

قبولهمت علی1651755612رضا متفحصتبریزآذربایجان شرقی

-محمدحسن1532483996احمد مقیمیتبریزآذربایجان شرقی

قبولرحمن2929312971محمد نورمحمدیارومیهآذربایجان غربی

قبولقربان2971813592رامین قاسمیانارومیهآذربایجان غربی

-رحمان3849850013هیژا آلتونیبوکانآذربایجان غربی

-علی2929858435شیالن ابراهیمیبوکانآذربایجان غربی

قبولغفور8855ابوبکر احمدیبوکانآذربایجان غربی

قبولابراهیم3762198950علی حسینی کانی نیازبوکانآذربایجان غربی

قبولکریم60سلیمان سالمیبوکانآذربایجان غربی

قبولمحمد3850088669مسعود شاه محمدیبوکانآذربایجان غربی

-عزیز8616فتح اهلل شیربیگیبوکانآذربایجان غربی



قبولاحمد2928817395عثمان عبداهلل زاده بوکانیبوکانآذربایجان غربی

قبولیوسف5589831237خالد منصوریبوکانآذربایجان غربی

-اللهمراد3801497933محرم مرادیبوکانآذربایجان غربی

قبولعبداهلل2928809139ابراهیم کارشیبوکانآذربایجان غربی

قبولعلی3760289576اسعد قدیمیبوکانآذربایجان غربی

قبولعزت اهلل3800313553محمدعارف قادریبوکانآذربایجان غربی

-عمر3761586906رحیم غفوریبوکانآذربایجان غربی

قبولحبیب اهلل5589469317خالد عزتیبوکانآذربایجان غربی

-قادر2871973113جعفر پاک نژادمهابادآذربایجان غربی

-رحمان2870279167دلشاد اسلوبمهابادآذربایجان غربی

-محمدامین2870299321علی عبدالیمهابادآذربایجان غربی

-سلیمان3871333718اسعد گالبی آذرمهابادآذربایجان غربی

-امیر2860283714سارا فرخی رادمهابادآذربایجان غربی

قبولصالح2872075984فاروق خضری اقدممهابادآذربایجان غربی

-محمد2371845167حمیده کالنیبندر بوشهربوشهر 

-خانمراد3340278261غالمرضا استوییشرقتهران

-عباس0062155733رقیه ترکمنهاشرقتهران

-اکبر2000810756محمدرضا علیخانیشرقتهران

-صمد1249664411اصغر خنجریشرقتهران



-علی0928420593فاطمه قومنجانیشرقتهران

قبولعلی اصغر1371681937علیرضا هادی ایرانیشرقتهران

قبولبهرام1602453136عبدالکریم حکیمیشرقتهران

قبولمحمدرضا 0491332971حسین عبیریشرقتهران

-گل وردی1464481326حجت اهلل اکبریشرقتهران

قبولعیسی0062419390احمدرضا ترابی گودرزیشرقتهران

قبولغالمرضا 2217940783نسرین کزازیشرقتهران

-محمدحسن19354461352ناهید وفاییمرکزیتهران

-مجتبی0056906811مریم حاجی صادقیمرکزیتهران

-علی محمد0036212458ابوالفضل کفاش زادهمرکزیتهران

-محمدتقی4280678634الهه ترکمان رحمانیمرکزیتهران

قبولتقی2181477612اسماعیل روحی نیامرکزیتهران

قبولمحمد1652682848قربانعلی زارع فردمرکزیتهران

-عباس علی0051647397فاطمه پورعلی مرکزیتهران

-غالم حسن0558948359مسعود صالحیمرکزیتهران

قبولمحمدعلی0063834431حسن اوجاقیمرکزیتهران

قبولحسینعلی0910033706مرتضی پریچهمرکزیتهران

-محسن0075365413فهیمه سرباختهمرکزیتهران

قبولحسین1405حمیدرضا حجی زادهمشهدخراسان رضوی



قبولیداهلل392محمدعلی عبدیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدیوسف1424نوشین شمع ریزمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا3842حمیدرضا حامدتابعیمشهدخراسان رضوی

قبولحسن2389سارا خسروجردیمشهدخراسان رضوی

-محمدرسول583امیر غالمحسینیانمشهدخراسان رضوی

قبولبرات0933503326حیدر بصیری آلمه جوقمشهدخراسان رضوی

-افضل521982331عباس خواجه محمدیمشهدخراسان رضوی

-محمدعلی0933213395زهرا ذاکریمشهدخراسان رضوی

-عزیزاله0939428687علی رضاییمشهدخراسان رضوی

-محمدحسن0944992277ریحانه سلطانیمشهدخراسان رضوی

-سیدمرتضی0872314715سیدحسین سیدیمشهدخراسان رضوی

-محمد0932188990هاشم صحراگردمشهدخراسان رضوی

-براتعلی0690051921محسن علیزادهمشهدخراسان رضوی

-صفرمحمد0779777093قربان محمد صفرزادهمشهدخراسان رضوی

-احمد0870416103بابک فالح یساولیمشهدخراسان رضوی

قبولحسین0383708206علی برات نژادمشهدخراسان رضوی

قبولسیدایوب0921984545سیدعلی چاوشیمشهدخراسان رضوی

-سیداصغر0940884887محسن رضویمشهدخراسان رضوی

-امان اله6135713757سرور یزدانیاهوازخوزستان



قبولمحمد3874137953مجید بلوچ رودباریاهوازخوزستان

قبولعلی2358محمدتقی دارمی زادهاهوازخوزستان

-عزیزاهلل1079مریم فغفوریاهوازخوزستان

قبولامیر1930141173امین خادماهوازخوزستان

قبولعبدالحسن1898421821ابراهیم دریساهوازخوزستان

قبول-1817178733میرجواد تاج زادهاهوازخوزستان

--4818960810علیرضا احمدیاهوازخوزستان

-شیرزاد1817428616مهران یوسفیاهوازخوزستان

قبولمحمدعلی1950442349اردشیر چاوشیاهوازخوزستان

-عبدالرضا 1817315684مریم عیوقاهوازخوزستان

-نادر1987580524سعیدآقا مرمزیاهوازخوزستان

قبولداریوش1830434330مسعود نظری نژاداهوازخوزستان

قبول-1819157326خلیل بن رشیدیاهوازخوزستان

قبولرضا6159121561محمد رحیمیزنجانزنجان

قبولصالح0067923933سهیال رابطی قشالقیزنجانزنجان

-حسن4869806495حسین علی   رستسمنانسمنان

-سیدتقی5769281962سیدابوالفضل   مطهری منشسمنانسمنان

-...یدا4569451411منصوره   نیک اندیشسمنانسمنان

قبولغالمعلی3621226389حسین داوطلبزاهدانسیستان و بلوچستان



-غالمرضا3610331674مهدی عربیزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالمرضا3670797319احمد بستانیزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالم حسین3620222241راضیه جعفریانزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولاحمد3620327033عبدالباسط رئیسیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدجان3621021698حمید میریزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدرضا 3621872639محمد سمیعیزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالمرضا3670795243عباسعلی بستانیزاهدانسیستان و بلوچستان

-حسین3671847212محمد زینلیزاهدانسیستان و بلوچستان

-حسین5339750639مهرعلی شهرکی سرابندیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدحسن2992443689مصطفی شاهسونیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدحسین3621040358فاطمه کیخازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعباس66محمدباقر رحیمیشیرازفارس

قبولابراهیم98رضا عابدی فردشیرازفارس

-منصور143مسعود زارعشیرازفارس

قبولحسین1550مهدی سامانیشیرازفارس

قبولمحمدخلیل13086جمال شاه سلیمانشیرازفارس

-محمدحسین2560071991محمدهادی توکلیشیرازفارس

-رضا 602حسین حق جوشیرازفارس

-محمد7480محمدهادی گهرنژادشیرازفارس



-اسماعیل336محمدعلی کریمیشیرازفارس

-منصور534مسعود نیک نامشیرازفارس

-محسن740زهرا جانشیرازفارس

-حسین879مینا حیدریشیرازفارس

-ولی991مریم رسولیشیرازفارس

-نادر3510091132اعظم عبدالشیخیشیرازفارس

-محمدعلی6462زینب مشفقیشیرازفارس

-خلیل61آسیه منصوریشیرازفارس

-عوض3429محبوبه نوبختشیرازفارس

-ضرغام0061682349احمد سلطانیانآبیکقزوین

-سیفعلی6369603708گلزار بیک محمدیآبیکقزوین

-احمد4310013015 مجید رمضانیآبیکقزوین

-رمضانعلی4310127495آزاده صالحیآبیکقزوین

قبولعلی اصغر0320104427رضا عابدین نژاد آبیکقزوین

قبولاحمدعلی4897724600حسن تک دهقان آبیکقزوین

قبولابوالقاسم4899759274محسن فروزندهآبیکقزوین

قبولعلیرضا 5120رقیه حدادیآبیکقزوین

قبولخیراهلل1151رضا پوردشتآبیکقزوین

قبولصمد6319833114محدثه رستگارآبیکقزوین



-محمد4322319645مرجان گرانبهاقزوینقزوین

-احمد4284999249احسان ترابیقزوینقزوین

-اسماعیل4323390246فاطمه فرامرزفرقزوینقزوین

-روح اهلل777آذر صالحیقزوینقزوین

-مرادخان5889216996حسن میرخوندچگینیقزوینقزوین

-عباس4322005799فاطمه کسائیقزوینقزوین

قبولعابدین2678121054دانش نظریقزوینقزوین

-صادق4320668898رضا پارسائیقزوینقزوین

قبولمرادعلی4323529708سکینه اصغریقزوینقزوین

قبولمحمود1046آزاده برادرانقزوینقزوین

-احسانعلی2142001874نادر آقاجانی عمرانیقمقم

-ابوالقاسم0384024211حسین ایوانیقمقم

-علی حسین0420057846علی اصغر بیک محمدیقمقم

قبولمحمدحسین0370529235محمدنعیم جوادیقمقم

قبولجعفر5458782801مرتضی حسن زادهقمقم

-کاظم5699417532اسماعیل لطفی پورقمقم

-ابوالحسن5329895448سیدحسین مزارعیقمقم

-سیدغضنفر86946محمدسرور محمودیقمقم

-محمدامین1601592093اکبر مرادیقمقم



-حسین2055زهره حمیدی نژادقمقم

-ابوالفضل0370611403حدیثه نصیری رادقمقم

-مهدی0383797810معصومه صفریانقمقم

-غالمرضا0383653509محمد احمدپورقمقم

قبولشکراله3080063678امین زندکرمانکرمان

-احمد5384سهیال سندسی کرمانشاهکرمانشاه

-علی49149758616پروین طوسیکرمانشاهکرمانشاه

-حشمت اهلل3255718368اکبر محمدیکرمانشاهکرمانشاه

قبولعلی اکبر241محمدعلی کاشانی زادهکرمانشاهکرمانشاه

-علی پناه-علی سینا راکیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-یارعلی1323نازپری کریمی نژادگرگانگلستان

-حسین2269388348حسن وثوقیگرگانگلستان

-کامل0068966733 سکینه مهربانرشتگیالن

-مرتضی554کبری دوست محمدرشتگیالن

--2679431731لیدا احمدیرشتگیالن

-مرحوم دانش5169794460محمدرضا کاظمیرشتگیالن

-سعداله12حسن کامکاررشتگیالن

-حمزه علی2708794213حسین مالییرشتگیالن

قبولغالمعلی2668019451بهروز قبادیرشتگیالن



قبولسیداسماعیل2721443720سیداحمد دمان کشرشتگیالن

-اسکندر2631144181محسن جعفریرشتگیالن

-ابوالقاسم2679621549مهران بهمنشرشتگیالن

قبولسیف اله326بنیامین عبیدیرشتگیالن

قبولغالمعباس27966شکوفه ذوالنوریخرم آبادلرستان

-علیمراد4072274836مرتضی خدامیانخرم آبادلرستان

قبولقنبربیگ6129704186مهرداد شاهوردیخرم آبادلرستان

-رستم4073306707معصومه کردعلیوندخرم آبادلرستان

قبولحسن2259576893پرویز ضیاییساریمازندران 

-محمدربیع5309538399محمدرضا شهمیریساریمازندران 

قبولرضا2162666758محمد رمضانیساریمازندران 

قبولعلی اکبر22004640029شبنم دهلویساریمازندران 

-سیدعلی2002146292سیدحسین فیاضاراکمرکزی

قبولحسین0532208471داود کریمیاراکمرکزی

-سیدجالل0069178011زهره سادات قادریاراکمرکزی

-احمد4699568289عبداهلل نجفیبندرعباسهرمزگان

قبولعزیز4051657760مصطفی تاجیانهمدانهمدان

-سیدجمال3960692145سیدبهاءالدین حسینیهمدانهمدان

قبولشیرعلی3871324991هادی پرزادهمدانهمدان



-جعفر3871415121حسین احمدی نصرتیانهمدانهمدان

قبولنادعلی4420097280محمدعلی شریف ریاضییزدیزد

قبولغالمرضا706حمیدرضا دهقانپوریزدیزد

-علی اکبر4432063300محمد ضرابییزدیزد

قبولزین العابدین24علیرضا بیگی فیروزآبادییزدیزد


