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نتایجنام و نام خانوادگیشعبه استان

-حمیدرضا کریمیاصفهاناصفهان1

-سمیه سلحشوریاصفهاناصفهان2

-عذرا زارع پور اصفهاناصفهان3

قبولنفیسه حیدریاناصفهاناصفهان4

-فرزانه جهادی نائینی اصفهاناصفهان5

-محمدحسین محمدیاصفهاناصفهان6

-سیدمصطفی موسویاصفهاناصفهان7

-نیلوفر زرگرزادهاصفهاناصفهان8

-حسین حمزویاصفهاناصفهان9

قبولصادق حاج هاشمیاصفهاناصفهان10

قبولعباس احمدی اصفهاناصفهان11

-حمیدرضا رمضانیاصفهاناصفهان12

-ابراهیم دهقاناصفهاناصفهان13

قبولاحمد قشقاییاصفهاناصفهان14

قبولاحمد زربخشاصفهاناصفهان15

قبولالهه آذریاصفهاناصفهان16

قبولامیرحسین حسینیاصفهاناصفهان17

-بهنام زمانیاصفهاناصفهان18

-داریوش بهرامیاصفهاناصفهان19

-محمدحسین داودیاصفهاناصفهان20

-شیوا احمدیاصفهاناصفهان21

-آزیتا اله مرادیاصفهاناصفهان22

-اعظم کریمیاناصفهاناصفهان23

-رویا شیریاصفهاناصفهان24

- پرویز صادقیاصفهاناصفهان25

-علیرضا اعظمیاصفهاناصفهان26

-شیما سادات گشتیاصفهاناصفهان27

-مرتضی توکلی نسباصفهاناصفهان28

قبولعلی همتیاناصفهاناصفهان29
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-طاهره قجه ریزیاصفهاناصفهان30

-مرضیه اسحاقیاصفهاناصفهان31

-نرگس فضل الهیاصفهاناصفهان32

-سیاوش حججیاصفهاناصفهان33

-مریم پلویاناصفهاناصفهان34

-حسن رحیمیاصفهاناصفهان35

-فرشاد حیدریاصفهاناصفهان36

-فرهاد عمو نجف آبادیاصفهاناصفهان37

-زینت السادات موسویاصفهاناصفهان38

-سعید صباحیکاشاناصفهان39

-صدیقه اربابکاشاناصفهان40

-زینب صباغی بیدگلیکاشاناصفهان41

-حسین مالئیکاشاناصفهان42

قبولاصغر صدیقیانکاشاناصفهان43

قبولمصطفی آقایی قهریکاشاناصفهان44

-معصومه زارع معتمدیکاشاناصفهان45

-زهره گنجیانکرجالبرز46

-رحمت آذری فرکرجالبرز47

-حسن رازی فرکرجالبرز48

قبولمحمود جاللیکرجالبرز49

قبولمحمدرضا قزلباشکرجالبرز50

-امیرحمزه صابریکرجالبرز51

-محمدتقی نصیریتبریزآذربایجان شرقی52

-محدثه روشن دوستتبریزآذربایجان شرقی53

-زهرا عبادی تبریزیتبریزآذربایجان شرقی54

-ارژنگ اسکافیتبریزآذربایجان شرقی55

-مرتضی ابراهیمیتبریزآذربایجان شرقی56

-علی امیریتبریزآذربایجان شرقی57

-مهدی باقریتبریزآذربایجان شرقی58

-رضا پاکروتبریزآذربایجان شرقی59

-فرزاد حسین زاده اصل تبریزآذربایجان شرقی60

-سید علی حسینیتبریزآذربایجان شرقی61

-محمدعلی حسین پورتبریزآذربایجان شرقی62



-پدرام خاموشیتبریزآذربایجان شرقی63

قبولتقی عباس پورتبریزآذربایجان شرقی64

-حسن عبدالرحیمیتبریزآذربایجان شرقی65

-علیرضا عبادیتبریزآذربایجان شرقی66

-علی اکبر غفوری چیانهتبریزآذربایجان شرقی67

-ناصر قلی زاده تبریزآذربایجان شرقی68

قبولصفر گالشی تبریزآذربایجان شرقی69

-رضا متفحص تبریزآذربایجان شرقی70

-حسین نصیرپورتبریزآذربایجان شرقی71

-علی اسماعیل پوراورمیهآذربایجان غربی72

-علی استاد احمدیاورمیهآذربایجان غربی73

-محمدعلی شفیعیاورمیهآذربایجان غربی74

-مهدی صالحیاورمیهآذربایجان غربی75

-محمد نورمحمدیاورمیهآذربایجان غربی76

-محمد مرادلواورمیهآذربایجان غربی77

قبولخسرو حسن زاده مرطوبیاورمیهآذربایجان غربی78

قبولمهدی حمیدیاورمیهآذربایجان غربی79

-ابورجاءجمشیدیتکابآذربایجان غربی80

-سیدروح اله رضویانتکابآذربایجان غربی81

-مهران رضوانیتکابآذربایجان غربی82

قبولروح اله فرهنگیتکابآذربایجان غربی83

قبولمحمد افالکیتکابآذربایجان غربی84

قبولابراهیم آساتکابآذربایجان غربی85

-نیلوفر یاریتکابآذربایجان غربی86

-مصطفی کریم نژادتکابآذربایجان غربی87

-ابراهیم عابدیتکابآذربایجان غربی88

-حمید نویدیتکابآذربایجان غربی89

-حمیده کالنیبوشهربوشهر90

قبولعلی ابراهیمیبوشهربوشهر91

-زهرا باقریشهرقدستهران92

-مختار بقائی بهادرشهرقدستهران93

-قربانعلی زارع فردشهرقدستهران94

-حسن اوجاقیشهرقدستهران95



قبولسید محمد سرحدیشهرقدستهران96

-ابوالفضل کارگرشهرقدستهران97

-حسن مالولیشهرقدستهران98

-ناصر عربمرکزیتهران99

-رضا روحیمرکزیتهران100

-امیر کمانگیر تهرانیمرکزیتهران101

-بهرام حاجی صادقیمرکزیتهران102

قبولمیثم خادمانمرکزیتهران103

-کوروش مظفر بیگیمرکزیتهران104

-اصغر خنجریواحد شرقتهران105

-مریم نادریواحد شرقتهران106

-زهرا بریمانیواحد شرقتهران107

قبولسید وحید علویواحد شرقتهران108

قبولهادی شیرین نسبواحد شرقتهران109

قبولرضا عمادیواحد شرقتهران110

-سیدعمادالدین عمادیبیرجندخراسان جنوبی111

-محمدرضا نیک اختربیرجندخراسان جنوبی112

-اکرم عرفان پوربیرجندخراسان جنوبی113

-گل جهان براتیانبیرجندخراسان جنوبی114

-محمود بهزاد سرایانکاشمرخراسان رضوی115

-رقیه آسودهکاشمرخراسان رضوی116

-محسن حمیدیکاشمرخراسان رضوی117

قبولغالمعلی محمدزادهکاشمرخراسان رضوی118

-جمال عسکریکاشمرخراسان رضوی119

- رضا خداپرستکاشمرخراسان رضوی120

-محبوبه آخوندیکاشمرخراسان رضوی121

-سمیه سنمشیکاشمرخراسان رضوی122

قبولروح اله بهادریانبجنوردخراسان شمالی123

-حسن برادرانبجنوردخراسان شمالی124

-محمود محمدنیابجنوردخراسان شمالی125

قبولخلیل رستمیبجنوردخراسان شمالی126

قبولحمید مجیدیزنجانزنجان127

قبولیداله بختیاریزنجانزنجان128

-محمدمهدی ارغوانی فردزنجانزنجان129

-منصوره نیک اندیشسمنانسمنان 130



-نساءسعیدیسمنانسمنان 131

-نیلوفرباباییسمنانسمنان 132

-عباس پاکدلسمنانسمنان 133

-داود هراتیانسمنانسمنان 134

-امید فیروز نیاسمنانسمنان 135

قبولعلی آقاحسینیقزوینقزوین136

-میثم ادهمیقزوینقزوین137

قبولرضا فالح جیرندهقزوینقزوین138

-محمدحسن دانشگرنژادقزوینقزوین139

قبولمعصومه معدنی نژادقزوینقزوین140

-حسین ایرانیقمقم141

-مهران بهزادیقمقم142

-سیده طاهره حسینیقمقم143

-معصومه صفریانقمقم144

قبولفاطمه عزیزیقمقم145

-اسماعیل لطفیقمقم146

-سید حسین مزارعیقمقم147

-اکبر مرادیقمقم148

-حسین محمدی مبارزقمقم149

-علی ضیائیسنندجکردستان150

-شیدا مردوخیسنندجکردستان151

-مریم مهدوی فرسیرجانکرمان152

-آزاده باقی نژادسیرجانکرمان153

-حسین محمودیانسیرجانکرمان154

-امین زندسیرجانکرمان155

-علی خونکاریسیرجانکرمان156

-محمد نورمندی پورسیرجانکرمان157

-حسین تاج آبادی پورسیرجانکرمان158

قبولمهدی هادی زادهکرمانکرمان159

-علی زنگیه وندیکرمانشاهکرمانشاه160

-مراد زندی پیامکرمانشاهکرمانشاه161

-اردشیر وکیلیکرمانشاهکرمانشاه162

-پروین طوسیکرمانشاهکرمانشاه163

-یوسف اسکندریکرمانشاهکرمانشاه164

-علی احمدیکرمانشاهکرمانشاه165

-سهیال سندسیکرمانشاهکرمانشاه166



-سیدمصطفی حسینییاسوجکهکیلویه و بویر احمد167

-سید مسلم خادمییاسوجکهکیلویه و بویر احمد168

قبولعسکر التیام پوریاسوجکهکیلویه و بویر احمد169

-قدرت اله آرونیاسوجکهکیلویه و بویر احمد170

قبولسیدعلی نقی کرامتیاسوجکهکیلویه و بویر احمد171

-محمد پور غالمحسینبروجردلرستان172

-علیرضا بازرگانبروجردلرستان173

قبولرضا انصاریبروجردلرستان174

-علی ابراهیمیبروجردلرستان175

-هادی قنبری فربروجردلرستان176

-علی ابدالیبروجردلرستان177

قبولرحیم بهرامیبروجردلرستان178

قبولعلی اصغر میریساریمازندران179

قبولحمیدرضا مسلمیساریمازندران180

-فاطمه عبدیساریمازندران181

-فاطمه زهرا کیانیساریمازندران182

-رقیه رسولی ساریمازندران183

قبولمحمد خدادادیساریمازندران184

قبولمهدی دلخواهساریمازندران185

قبولمحمد رزاقیساریمازندران186

قبولزهرا صادقیساریمازندران187

-عاطفه ملک حسینیاراکمرکزی 188

-زهره سادات قادریاراکمرکزی 189

-اشرف نظام آبادیاراکمرکزی 190

-مهرداد داودیاراکمرکزی 191

-داود کریمیاراکمرکزی 192

-فریدون هجرتیبندرعباسهرمزگان193

-ابوذر ذاکریبندرعباسهرمزگان194

-عبداله نجفیبندرعباسهرمزگان195

قبولحسن فرهادیهمدانهمدان196

قبولعلی اصغر آقامحمدیهمدانهمدان197

-سید بهاءالدین حسینیهمدانهمدان198

-عباس غالمیهمدانهمدان199

-لیال خانیکرجالبرز201



قبولعباس توفیقکرجالبرز202

-جلیل صحراییغرب تهران 203

قبولعلیرضا نساری ایالم ایالم 204

قبولهادی تشکینی ایالم ایالم 205

قبولجالل تشکینی ایالم ایالم 206

-علی محمدی ایالم ایالم 207

-اسداهلل کرمی نژادایالم ایالم 208

-حسن وثوقی گرگان گلستان 209

-محمد اسماعیل ریاحی گرگان گلستان 210

-ناصر باقی سقزکردستان 211

-دلشاد اسلوبسقزکردستان 212

-اسماعیل سالمتی نیاسقزکردستان 213

-علی پاک نیتسقزکردستان 214

قبولشریفه ملک محمدی سقزکردستان 215

قبولاسماعیل قادرپورسقزکردستان 216

-فهیمه سرباخته شمیراناتتهران 217

-محرم میرزائیشمیراناتتهران 218

-ناهید وفاییشمیراناتتهران 219

قبولمحمود راعی مقدممشهدخراسان رضوی 220

-قربان محمد صفرزادهمشهدخراسان رضوی 221

قبولفاطمه مقیمیمشهدخراسان رضوی 222

قبولمحمد شبانیمشهدخراسان رضوی 223

-برات مداحمشهدخراسان رضوی 224

-غالمرضاجهانبانیمشهدخراسان رضوی 225

-نوشین شمع ریزمشهدخراسان رضوی 226

-منصوره نخعیمشهدخراسان رضوی 227

-فهیمه روشنمشهدخراسان رضوی 228

-عباس خواجه محمدیمشهدخراسان رضوی 229

-مرتضی وجدانیمشهدخراسان رضوی 230

-علیرضا پیوستهمشهدخراسان رضوی 231

-احسان میرچولیمشهدخراسان رضوی 232

-عصمت نوروزیمشهدخراسان رضوی 233

-محمدرضا عبدیمشهدخراسان رضوی 234

قبولاسماعیل براهیمیشیرازفارس235

قبولامیرحسن ابراهیمیشیرازفارس236

-حسین توکلیانشیرازفارس237



-محمدهادی توکلیشیرازفارس238

-حسین تراب جهرمیشیرازفارس239

-جلیل جهازیشیرازفارس240

-رسول ابراهیمی قیریشیرازفارس241

-محمد مسلم یزدیشیرازفارس242

قبولحمید مرادیشیرازفارس243

-سیدحامد مجلسی شیرازفارس244

-محمدهادی گهرنژادشیرازفارس245

-محمدعلی کریمیشیرازفارس246

قبولمحمدجواد قربانیشیرازفارس247

-حسین داودیشیرازفارس248

قبولابوالفضل دالور اردکانیشیرازفارس249

-محمدجعفر خلیفه لیراویشیرازفارس250

قبولاکبر حسن زاده رستمیشیرازفارس251

-زهرا جانشیرازفارس252

-فخری مزیدی مرادیشیرازفارس253

قبولمعصومه مدبریشیرازفارس254

-مژگان پیشدادیانشیرازفارس255

-مرضیه فروغی زادشیرازفارس256

-فاطمه تراب زادهشیرازفارس257

-اعظم عبدالشیخیشیرازفارس258

-سرور یزدانیشیرازفارس259

-مریم غالمیشیرازفارس260

-افسانه منوچهریشیرازفارس261

-محبوبه نوبختشیرازفارس262

-مینا حیدری مدوئیهشیرازفارس263

-محمد شریف عالی پورشیرازفارس264

-محمدجواد زارعشیرازفارس265

-عبدالحمید فخارزادهشیرازفارس266

-علی اکبر فرح بخششیرازفارس267

قبولصادق علیزادهرشتگیالن268

-بهروز قبادیرشتگیالن269

-سید احمد دمان کش رشتگیالن270

-هوشنگ پورخیابیرشتگیالن271

-فرج قربانی رشتگیالن272

-بنیامین عبیدیرشتگیالن273



-حسن کامکاررشتگیالن274

-محمدرضا کاظمیرشتگیالن275

-فهیمه محمدنژاد سیگارودیرشتگیالن276

-مریم اسماعیل زادهرشتگیالن277

-لیدا احمدیرشتگیالن278

-روشنک محسنیرشتگیالن279

-کبری دوست محمدرشتگیالن280

-آتیه خراسانیرشتگیالن281

-معصومه آزمودهرشتگیالن282

-اعظم آوخرشتگیالن283

-زهرا مطلبیرشتگیالن284

-رشیده دزیانیانشاهرودسمنان285

-پروانه هشترودیشاهرودسمنان286

-نیره سفیدیانشاهرودسمنان287

قبولمجید حسن زادهشاهرودسمنان288

قبولحسین عجم اکرامیشاهرودسمنان289

قبولروح اله قربانزادهشاهرودسمنان290

-احمد بهروزیشاهرودسمنان291

-محمود سمیعی فرخرم آبادلرستان292

-حسین حیدریخرم آبادلرستان293

-سعید مرمزیاهوازخوزستان294

-مهران یوسفی اهوازخوزستان295

-محمدتقی دارمی زادهاهوازخوزستان296

-رضا سعیدی نیا اهوازخوزستان297

-علیرضا احمدیاهوازخوزستان298

-ندا نعیمیاهوازخوزستان299

-سیدضیاء الدین عسکریاهوازخوزستان300

-اردشیر چاوشیاهوازخوزستان301

-محمد دیهماهوازخوزستان302

قبوللیال مصیباهوازخوزستان303

-نعیم اسدی زادهاهوازخوزستان304

-محمدعلی شریف ریاضییزدیزد305

-فخرالسادات صادقی نسبیزدیزد306

-عالیه سادات امامی میبدییزدیزد307

-علیرضا بیگییزدیزد308

-محمد ضرابییزدیزد309



قبولسید جمال هاشمی کیامرکزیتهران 310

قبولغالمحسین حسینیمرکزیتهران 311




