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نتایجنام و نام خانوادگیشعبه استان

قبولمحمدرضا شفیعیاصفهاناصفهان 1

-سیاوش حججیاصفهاناصفهان 2

-مرضیه اسحاقی زیدیاصفهاناصفهان 3

-مجتبی انتشاری نجف آبادیاصفهاناصفهان 4

-اعظم کریمیان محمد آبادیاصفهاناصفهان 5

-طاهره قجهریزیاصفهاناصفهان 6

-هوشنگ اکرامیاناصفهاناصفهان 7

قبولعلی همتیاناصفهاناصفهان 8

-حسین حمزویاصفهاناصفهان 9

-آزیتا اله مرادیاصفهاناصفهان 10

-سید مصطفی موسویاصفهاناصفهان 11

-عباس احمدیاصفهاناصفهان 12

-مرتضی مجتباییاصفهاناصفهان 13

-فرزانه جهادی نائینیاصفهاناصفهان 14

-پرویز صادقیاصفهاناصفهان 15

-فرشاد حیدریاصفهاناصفهان 16

-ابراهیم دهقاناصفهاناصفهان 17

قبولحمیدرضا رمضانیاصفهاناصفهان 18

قبولداود قاسمیاصفهاناصفهان 19

-مریم پلویاناصفهاناصفهان 20

-شیما سادات گشتیاصفهاناصفهان 21

-شیوا احمدی اصفهاناصفهان 22

-رویا شیریاصفهاناصفهان 23

-نیلوفر زرگر زادهاصفهاناصفهان 24

-زهره لطیف زادهاصفهاناصفهان 25

-مجتبی اصالنیاصفهاناصفهان 26

-سعید صباحیکاشاناصفهان 27

-زینب صباغی بیدگلیکاشاناصفهان 28

-صدیقه اربابکاشاناصفهان 29
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-حسین مالئیکاشاناصفهان 30

-حسن ترابیان بادیکاشاناصفهان 31

-معصومه زارع معتمدیکاشاناصفهان 32

-حسن رازی فرکرجالبرز33

-رحمت آذری فرکرجالبرز34

-زهره گنجیانکرجالبرز35

-پدرام خاموشیتبریزآذربایجان شرقی36

-ارژنگ اسکافیتبریزآذربایجان شرقی37

-سیدعلی حسینیتبریزآذربایجان شرقی38

-رضا پاکرو اصلتبریزآذربایجان شرقی39

-باقر دوستی لیلی خانهتبریزآذربایجان شرقی40

-زهرا عبادی تبریزیتبریزآذربایجان شرقی41

-حسن عبدالرحیمیتبریزآذربایجان شرقی42

-حیدر نقی پورتبریزآذربایجان شرقی43

-تقی عباس پورتبریزآذربایجان شرقی44

-محمدعلی حسین پور مقدمیتبریزآذربایجان شرقی45

-مهدی باقری خیرآبادی تبریزآذربایجان شرقی46

-مرتضی ابراهیمیتبریزآذربایجان شرقی47

-ناصر قلی زادهتبریزآذربایجان شرقی48

-علی استاد احمدیاورمیهآذربایجان غربی49

-محمدعلی شفیعیاورمیهآذربایجان غربی50

-مهدی صالحیاورمیهآذربایجان غربی51

قبولروح اله فرهنگیتکابآذربایجان غربی52

-مهران رضوانیتکابآذربایجان غربی53

قبولرقیه ترکمانها شمیرانات تهران 54

-ناهید وفائیشمیرانات تهران 55

-زهرا باقری شهرقدستهران 56

-حمیدرضا فالحیشهرقدستهران 57

-سیدمحمدرضا میرفندرسکیغربتهران 58

قبولسعید حکاک خادم مرکزیتهران 59

-ناصر عربمرکزیتهران 60

-امیر کمانگیر طهرانیمرکزیتهران 61

-رضا روحیمرکزیتهران 62



-فرامرز پالیزبانمرکزیتهران 63

-هاجر جوادی الکانیمرکزیتهران 64

قبولمیثم خادمانمرکزیتهران 65

قبولغالمحسین حسینیمرکزیتهران 66

-هادی شیرین نسبواحد شرقتهران 67

-جابر طیم خانیواحد شرقتهران 68

قبولسید وحید علویواحد شرقتهران 69

-مریم نادریواحد شرقتهران 70

قبولعمادالدین عمادیبیرجندخراسان جنوبی71

-اکرم عرفان پوربیرجندخراسان جنوبی72

-سمیه سنمشیکاشمرخراسان رضوی73

-رقیه آسودهکاشمرخراسان رضوی74

-محمود بهزاد سرایانکاشمرخراسان رضوی75

-نوشین شمع ریزمشهدخراسان رضوی76

-الهام سیستانیانمشهدخراسان رضوی77

-بابک فالح یساولیمشهدخراسان رضوی78

-غالمرضا جهانبانیمشهدخراسان رضوی79

-منصوره نخعیمشهدخراسان رضوی80

-سیدمحمود راعی مقدممشهدخراسان رضوی81

-عباس خواجه محمدیمشهدخراسان رضوی82

قبولفاطمه مقیمیمشهدخراسان رضوی83

-مرتضی وجدانیمشهدخراسان رضوی84

-روح اله بهادریانبجنوردخراسان شمالی 85

-سیدضیاءالدین عسکریاهوازخوزستان86

-شهرزاد سرقلیاهوازخوزستان87

-لیال مصیباهوازخوزستان88

-ندا نعیمیاهوازخوزستان89

-اردشیر چاوشیاهوازخوزستان90

-محمدتقی دارمی زادهاهوازخوزستان91

-مهران یوسفیاهوازخوزستان92

قبولمحمد دیهماهوازخوزستان93

-حمید مجیدی زنجانزنجان94

-یداله بختیاریزنجانزنجان95



-نیلوفر باباییسمنانسمنان96

-روح اله قربانزادهشاهرودسمنان97

-رشیده دزیانیانشاهرودسمنان98

-پروانه هشترودیشاهرودسمنان99

-مجید حسن زادهشاهرودسمنان100

-مینا حیدریشیرازفارس101

-فخری مزیدی مرادیشیرازفارس102

-حسین توکلیانشیرازفارس103

-محمدهادی توکلیشیرازفارس104

-حسین تراب جهرمیشیرازفارس105

-رسول ابراهیمی قیریشیرازفارس106

-مهدی مهریشیرازفارس107

-محمدهادی گهرنژادشیرازفارس108

-محمدجواد قربانیشیرازفارس109

-محمدجواد زارعشیرازفارس110

قبولمجتبی دادورشیرازفارس111

قبولحسین داودیشیرازفارس112

-ابوالفضل دالور اردکانیشیرازفارس113

-محمدجعفر خلیفه لیراویشیرازفارس114

-اسماعیل براهیمیشیرازفارس115

-زهرا جانشیرازفارس116

-زهرا بیانی اصل شیرازفارس117

-سرور یزدانیشیرازفارس118

-مریم غالمیشیرازفارس119

-محبوبه نوبختشیرازفارس120

-معصومه مدبریشیرازفارس121

-امیرحسین ابراهیمیشیرازفارس122

-محمدشریف عالی پورشیرازفارس123

-علی اکبر فرح بخششیرازفارس124

-عبدالحمید فخارزادهشیرازفارس125

-میثم ادهمیقزوینقزوین126

-علی آقاحسینیقزوینقزوین127

-رضا فالح جیرندهقزوینقزوین128

قبولمعصومه معدنی نژادقزوینقزوین129

-سید مهدی غنی زاده الهاشمقزوینقزوین130



-معصومه صفریانقمقم131

-سیدحسین مزارعیقمقم132

-اکبر مرادیقمقم133

-فاطمه عزیزیقمقم134

-محمد بهرامی سقزکردستان135

-ناصر باقی سقزکردستان136

-شریفه ملک محمدیسقزکردستان137

-شیدا مردوخیسنندجکردستان138

-حیدر مرادیسنندجکردستان139

-مریم مهدوی فرسیرجانکرمان140

-آزاده باقی نژادسیرجانکرمان141

-حسین تاج آبادی پورسیرجانکرمان142

-حسین محمودیانسیرجانکرمان143

-محمد نورمندی پورسیرجانکرمان144

-امین زندسیرجانکرمان145

-علی خونکاریسیرجانکرمان146

-امیر کرمیسیرجانکرمان147

-مهدی هادی زادهکرمانکرمان148

-یوسف اسکندریکرمانشاهکرمانشاه 149

-علی زنگیه وندی کرمانشاهکرمانشاه 150

-علی احمدیکرمانشاهکرمانشاه 151

-اردشیر وکیلیکرمانشاهکرمانشاه 152

-سهیال سندسیکرمانشاهکرمانشاه 153

-فرج قربانیرشتگیالن154

-بنیامین عبیدیرشتگیالن155

-حسن کامکاررشتگیالن156

-محمدرضا کاظمیرشتگیالن157

-لیدا احمدیرشتگیالن158

-روشنک محسنیرشتگیالن159

-کبری دوست محمدرشتگیالن160

-آتیه خراسانیرشتگیالن161

-معصومه آزمودهرشتگیالن162

-اعظم آوخرشتگیالن163

-زهرا مطلبیرشتگیالن164

-علی ابراهیمیبروجردلرستان165

-محمود سمیعی فرخرم آبادلرستان166



-سارا مهردادخرم آبادلرستان167

-حسین حیدریخرم آبادلرستان168

-محمد رزاقیساریمازندران169

-زهرا صادقیساریمازندران170

-فاطمه عبدیساریمازندران171

-مهرداد داودیاراکمرکزی 172

-فریدون هجرتیبندرعباسهرمزگان173

-عبداله نجفیبندرعباسهرمزگان174

-ابوذر ذاکریبندرعباسهرمزگان175

-هادی پرزادهمدانهمدان176

-سید بهاءالدین حسینیهمدانهمدان177

-حسن فرهادیهمدانهمدان178

-علیرضا بیگییزدیزد179

-محمد ضرابییزدیزد180

-محمدعلی شریف ریاضییزدیزد181

-فخرالسادات صادقی نسبیزدیزد182

-سیدعمادالدین حسینییزدیزد183

-عالیه سادات امامی میبدییزدیزد184




