
نتایجنام پدرشماره شناسنامه/ کدملینام و نام خانوادگیشعبه استان

قبولفتح اله1270410792امیرحسین حسینیاصفهاناصفهان

قبول-88صادق حاج هاشمیاصفهاناصفهان

-اسفندیار2300نگار اکبریاصفهاناصفهان

-سید تقی11سید محمود فاطمیاصفهاناصفهان

--173احمد زینلی داورانیاصفهاناصفهان

قبول--داود فرامرزیاصفهاناصفهان

-صفرعلی27ابراهیم دهقاناصفهاناصفهان

--1091202486مجتبی انتشاریاصفهاناصفهان

-سید صادق4899958597سیده فاطمه صادقیان مطهرکرجالبرز

قبولولی اله0320115615رحمت آذری فرکرجالبرز

-لطف اله5669909641صیاد سبزعلیپورکرجالبرز

-سید حسین1819135780سید مهدی علویکرجالبرز

قبولیارمراد5349882661اسداله کرمی نژادایالمایالم

قبولحسین632ابوالفضل علی اوغلی ناصرتبریزآذربایجان شرقی

1394ماهنتایج آزمون فوق ممتاز خرداد

(ترکیب آزاد نستعلیق)



-همتعلی336رضا متفحصتبریزآذربایجان شرقی

-جالل56674باقر دوستی لیلی خانهتبریزآذربایجان شرقی

قبولعلی اصغر2754470591مجید محسن زادهارومیهآذربایجان غربی

-رضا2830708921سپیده جعفرلوارومیهآذربایجان غربی

--2928809139ابراهیم کارشیبوکانآذربایجان غربی

قبولعلی3760289576اسعد قدیمیبوکانآذربایجان غربی

-یوسف9خالد منصوریبوکانآذربایجان غربی

-عزت اله3800313553محمدعارف قادریبوکانآذربایجان غربی

-علی محمد3782482522صادق عزیزیبوکانآذربایجان غربی

قبولابراهیم3762198950علی حسینی کانی نیازبوکانآذربایجان غربی

-احمد2928817395عثمان عبداله زاده بوکانیبوکانآذربایجان غربی

-جعفر2870284543دانا سعیدیبوکانآذربایجان غربی

-کریم2929680067سلیمان سالمیبوکانآذربایجان غربی

-علی2929858435شیالن ابراهیمیبوکانآذربایجان غربی

قبولغفور8855ابوبکر احمدیبوکانآذربایجان غربی

قبولعمر3761586906رحیم غفوریبوکانآذربایجان غربی

-صفرعلیاختصاصینیلوفر یاریتکابآذربایجان غربی

قبولروح اله255ابراهیم آساتکابآذربایجان غربی

قبولعطااله0064653358محمد افالکیتکابآذربایجان غربی



قبولیداله29499857000هاجر یاریتکابآذربایجان غربی

قبول-2949498671ابراهیم عابدیتکابآذربایجان غربی

-محمد2928818601مصطفی معروفیمهابادآذربایجان غربی

قبولمحمد3539677674باقر کیا رستمیبندر بوشهربوشهر

-عزت اله548افشین ذاکریشرقتهران

-غالمرضا2217940783نسرین کزازیشرقتهران

قبولخان مراد3340278261غالمرضا استویشرقتهران

قبولعیسی235مهدی بهزادیشرقتهران

قبول-19529نورخدا علیزادهمرکزیتهران

قبول-0193661746فرامرز پالیزبانمرکزیتهران

--0041438728طیبه میرعمادیمرکزیتهران

-فردوس0859316181محمدعلی عبدیمشهدخراسان رضوی

-حسین0383708206علی برات نژادمشهدخراسان رضوی

-محمد093218899هاشم صحراگردمشهدخراسان رضوی

-حسن0703236164محمد اسمعیل سرگلیمشهدخراسان رضوی

-صفرمحمد0779777093قربان محمد صفرزادهمشهدخراسان رضوی

-صمد0938677292حوریه صفرلیمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0730590747علی محمد حسین زادهمشهدخراسان رضوی

-حسین702255777غالمرضا جهانبانیمشهدخراسان رضوی



-علی محمد0701598964غالمعلی محمدزادهمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0945068433حمیدرضا حامدتابعیمشهدخراسان رضوی

-براتعلی0942777026علیرضا نظریمشهدخراسان رضوی

-حسین1405حمیدرضا محب زادهمشهدخراسان رضوی

-ابوالقاسم0793366038غالم حسین فاضلی نیکمشهدخراسان رضوی

-علی592حسین حقانیاهوازخوزستان

قبولغالم رضا1741519705مرتضی درویش بیگیاهوازخوزستان

-عبداله1819212262حبیب ناصریاهوازخوزستان

قبولمحسن1829788140فیصل طیارزادهاهوازخوزستان

قبولمحمد3874137953مجید بلوچ رودباریاهوازخوزستان

قبولرضا6159121561محمد رحیمیزنجانزنجان

قبولجبار4284283375محمدرضا اسمخانی زنجانیزنجانزنجان

-سید علی محمد1202133047سید جمال موسویسمنانسمنان

قبول-5769981962سید ابوالفضل مطهری منشسمنانسمنان

-شیرعلی6599953301امید فیروز نیاسمنانسمنان

--4579485270عباس فراتیسمنانسمنان

-محمدرضا0057437610محمدعلی رستمیانسمنانسمنان

-حسن4869806495حسین علی رستسمنانسمنان

-مختار5689863866غالمعلی جعفرپورسمنانسمنان



-محمدحسین3621040358فاطمه کیخازاهدانسیستان و بلوچستان

-محمد حسن2992443689مصطفی شاهسونیزاهدانسیستان و بلوچستان

-حسین5339750639مهرعلی شهرکی سرابندیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولحسین3671847212محمد زینلیزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالمرضا3670795243عباسعلی بستانیزاهدانسیستان و بلوچستان

-احمد3620327033عبدالباسط رئیسیزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالم حسین3620222241راضیه جعفریانزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولغالمرضا3670797319احمد بستانیزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالمرضا3610331674مهدی عربیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدرضا3621872639محمد سمیعیزاهدانسیستان و بلوچستان

-منصور143مسعود زارعشیرازفارس

-عباس66محمدباقر رحیمیشیرازفارس

-محمد2540045881ابوالفضل دالوراردکانیشیرازفارس

-علی حیدر3132غالمرضا ابراهیمیشیرازفارس

-احمدعلی4897724600حسن تک دهقانآبیکقزوین

-علیرضا0069435456رقیه حدادیآبیکقزوین

قبولعلی اصغر0320104427رضا عابدین نژادآبیکقزوین

قبولخیراله4897726212رضا پوردشتآبیکقزوین

-غالمرضا224محمد احمدپورقمقم



قبولصابر3820064567محمد بهرامیسنندجکردستان

-علی3111634930محمد علی صدیقیکرمانکرمان

--3255718368اکبر محمدیکرمانشاهکرمانشاه

قبولباقر3256498140سعیدرضاییکرمانشاهکرمانشاه

-ابراهیم3329842059یوسف اسکندریکرمانشاهکرمانشاه

-سید محمد3873532417سیدمحمد حسین خوانساریکرمانشاهکرمانشاه

-اله قلی4230444672عسکر التیام پوریاسوجکهکیلویه و بویراحمد

قبولمیرعلی کرم4269064137سیدمسلم خادمییاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-سیدعلی4230023251سیدعلی نقی کرامتیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-فاضل1361358450فرامرز فکریرشتگیالن

-سیف اله326بنیامین عبیدیرشتگیالن

-حمزه علی2708794213حسین مالییرشتگیالن

-اسکندر62محسن جعفری لیاررشتگیالن

--0068966733سکینه مهربانرشتگیالن

-محمود4070173080حسن تهمتنخرم آبادلرستان

-قنبر بیگ6129704186مهرداد شاهوردیخرم آبادلرستان

قبولرمضان4989907698محمد خدادادیساریمازندران 

-محمد ربیع5309538399محمدرضا شهمیریساریمازندران 

-علی محمد3872761595علی اصغر آقا محمدیهمدانهمدان



قبولعزیز4051657760مصطفی تاجیانهمدانهمدان

قبولغالمرضا4431574603حمیدرضا دهقانپور یزدیزد


