
نتایجنام پدرشماره شناسنامه/ کد ملینام و نام خانوادگیشعبه استان

-رضاحسین3874864677آزیتا اله مرادیاصفهاناصفهان

-محمدکریم1451علیرضا اعظمیاصفهاناصفهان

-علی نجات2371491470حسین حمزویاصفهاناصفهان

قبولعباس1754238629علیرضا صفدریاناصفهاناصفهان

-میرزایحیی63پرویز صادقی میبدیاصفهاناصفهان

قبولمحسن1287189865سیدمیثم امام جمعه زادهاصفهاناصفهان

-سعید255مهسا بندرریگیاناصفهاناصفهان

قبولفتحعلی1170684076مریم منصوریاصفهاناصفهان

قبولسعادت4صبا پورعلی قهفرخیاصفهاناصفهان

-محمدحسن515سیدشاهین مصطفویاصفهاناصفهان

قبولعلی4829903414مهدی رضائیاصفهاناصفهان

-ابراهیم3031532112حسن رازی فرکرجالبرز

-محمدحسن408احمد مقیمیتبریزآذربایجان شرقی

قبولحمید13741زهرا عبادی تبریزیتبریزآذربایجان شرقی

1394نتایج آزمون فوق ممتاز خرداد ماه

(کتابت نستعلیق)



قبولابوالفضل1570086222شهریار روزی طلبتبریزآذربایجان شرقی

قبولاصغر2888محدثه روشندوستتبریزآذربایجان شرقی

قبولجعفر154محمد طریقت مهربانیتبریزآذربایجان شرقی

-ایازعلی417شاهپور آقازادهتبریزآذربایجان شرقی

-جالل56674باقر دوستی لیلی خانهتبریزآذربایجان شرقی

-یوسفعلی2754190521علی استاد احمدیارومیه آذربایجان غربی

-قربان2971813592رامین قاسمیانارومیه آذربایجان غربی

-حبیب اله5589469317خالد عزتیبوکانآذربایجان غربی

-علی3760289576اسعد قدیمیبوکانآذربایجان غربی

-رحمان4327هیژا آلتونیبوکانآذربایجان غربی

قبولاهلل مراد3801497933محرم مرادیبوکانآذربایجان غربی

قبولمحمد 3850088669مسعود شاه محمدیبوکانآذربایجان غربی

قبولدالور2938281226بالل انعامیانتکابآذربایجان غربی

قبولحسین2971007790علی منافی آذرتکابآذربایجان غربی

قبولمقصود2971762424سعید خوش منشتکابآذربایجان غربی

-رحمان28702709167دلشاد اسلوبمهابادآذربایجان غربی

-محمدامین2870299321علی عبدالیمهابادآذربایجان غربی

-قادر2871973113جعفر پاک نژادمهابادآذربایجان غربی

قبولامیر2860283714سارا فرخی رادمهابادآذربایجان غربی



-محمد2371845167حمیده کالنیبندر بوشهربوشهر

-اکبر2000810756محمدرضا علیخانیشرقتهران

قبول-0067868150هادی شیرین نسبشرقتهران

-بهرام1602453136عبدالکریم حکیمیشرقتهران

-صمد124966441اصغر خنجریشرقتهران

قبولمحمدرضا0491332971حسین عبیریشرقتهران

-گل وردی1464481326حجت اله اکبریشرقتهران

-عیسی0062419390احمدرضا ترابی گودرزیشرقتهران

-محمدحسن4132173615ناهید وفائیمرکزیتهران

-علی محمد0036212458ابوالفضل کفاش زادهمرکزیتهران

-غالمحسن0558948359مسعود صالحیمرکزیتهران

-کریم4219375211رحیم بهرامی یار احمدیمرکزیتهران

-تقی2181477612اسماعیل روحی نیامرکزیتهران

قبول-0793766397سارا خسروجردیمشهدخراسان رضوی 

-محمدیوسف0047704705نوشین شمع ریزمشهدخراسان رضوی 

قبولسیدابوتراب0921984545سیدعلی چاوشیمشهدخراسان رضوی 

-محمدعلی84950زهرا ذاکریمشهدخراسان رضوی 

-احمد0870416103بابک فالح یساولیمشهدخراسان رضوی 

-محمدحسن0944992277ریحانه سلطانیمشهدخراسان رضوی 



قبولغالم حسین0759271062روح اله قربان زادهبجنوردخراسان شمالی

-محمدقربان5919586907عبداله ساعدیبجنوردخراسان شمالی

-حسن1754306748شهرزاد سرقلیاهوازخوزستان

-محمدعلی1950443339اردشیرچاوشیاهوازخوزستان

-بهرام0079856292پریسا اسماعیل پوراهوازخوزستان

-عزیزاهلل1079مریم فغفوریاهوازخوزستان

-عباسعلی1140185144لیال مصیباهوازخوزستان

--8سیدضیاءالدین عسکریاهوازخوزستان

-امان اله6135713757سرور یزدانیاهوازخوزستان

--1817178733سیدجواد تاج زادهاهوازخوزستان

-شیرزاد1817428616مهران یوسفیاهوازخوزستان

قبولامیر1930141173امین خادماهوازخوزستان

قبولعلی1672اسماعیل براهیمیشیرازفارس

-رضا602حسین حق جوشیرازفارس

-حسین1550مهدی سامانیشیرازفارس

قبولمحمدخلیل13086جمال شاه سلیمانشیرازفارس

-ابراهیم98رضا عابدی فردشیرازفارس

-اسماعیل336محمدعلی کریمیشیرازفارس

قبولحبیب اله1034زهرا بیانی اصلشیرازفارس



قبولحسین7890مینا حیدریشیرازفارس

-خلیل61آسیه منصوریشیرازفارس

قبولابوالقاسم4899759274محسن فروزندهآبیکقزوین

-ضرغام0061682349احمد سلطانیانآبیکقزوین

-رمضانعلی4310127495آزاده صالحیآبیکقزوین

-صمد6319833114محدثه رستگارآبیکقزوین

-احمد4310013015مجید رمضانی زیارانیآبیکقزوین

قبولعباس650فاطمه کسائیقزوینقزوین

قبولاسماعیل4323390246فاطمه فرازفرقزوینقزوین

-مرادخان5889216996حسن میرخوند چگینیقزوینقزوین

قبولاحمد4284999249احسان ترابیقزوینقزوین

قبولعبداهلل28748فاطمه عزیزیقمقم

قبولحسین2055زهره حمیدی نژادقمقم

قبولعلی اکبر4371777201علی اله یارقمقم

-ابوالحسن5329895448سیدحسین مزارعیقمقم

-سیدغضنفر86946محمد سرور محمودیقمقم

-محمدامین1601592093اکبر مرادیقمقم

قبولصابر3820064567محمد بهرامیسنندجکردستان

قبولاکبر2991592710مهدی هادی زادهکرمانکرمان



-شکراهلل3080063678امین زندکرمانکرمان

قبول-3255773229محمدعلی کاشانی زادهکرمانشاهکرمانشاه

-احمد5384سهیال سندسیکرمانشاهکرمانشاه

قبولاهلل قلی4230444672عسکر التیام پوریاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-سیدعلی4230023251سیدعلی نقی کرامتیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-حسین2269388348حسن وثوقیگرگانگلستان

-یارعلی153نازپری کریمی نژادگرگانگلستان

-مرتضی554کبری دوست محمدرشتگیالن

--2679431731لیدا احمدیرشتگیالن

-سعداله12حسن کامکاررشتگیالن

-ابوالقاسم6مهران بهمنشرشتگیالن

قبولمرحوم دانش5169794460محمدرضا کاظمی طاسکوهرشتگیالن

-علیمراد4072274836مرتضی خدامیانخرم آبادلرستان

-منوچهر2162504383زهرا صادقیساریمازندران

قبولعلی اکبر2200464029شبنم دهلویساریمازندران

قبولجعفر0622322230زهرا زینلیاراکمرکزی

-احمد4699568289عبداله نجفیبندرعباسهرمزگان

قبولسیدجمال3960692145سیدبهاءالدین حسینیهمدانهمدان

-جعفر3871415121حسین احمدی نصرتیانهمدانهمدان



قبولنعمت اله2مهدی بالنییزدیزد

قبولزین العابدین24علیرضا بیگی فیروزآبادییزدیزد


