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نتایجنام و نام خانوادگیشعبه استان

-احمد قشقاییاصفهاناصفهان1

-بهنام زمانیاصفهاناصفهان2

-حسن رحیمیاصفهاناصفهان3

-سیدمحمود فاطمیاصفهاناصفهان4

-زینت السادات موسویاصفهاناصفهان5

-اصغر صدیقیان کاشاناصفهان6

-مصطفی آقائی قهریکاشاناصفهان7

قبولمحمدرضا قزلباشکرجالبرز8

قبولعباس توفیقکرجالبرز9

-امیرحمزه صابریکرجالبرز10

-محمود جاللیکرجالبرز11

قبولهادی تشکینی ایالم ایالم 12

قبولجالل تشکینی ایالم ایالم 13

قبولمحمدرضا کیائیایالم ایالم 14

قبولمهربان محمد رحمیایالم ایالم 15

-محمدتقی نصیریتبریزآذربایجان شرقی16

-عارف نصیرپورتبریزآذربایجان شرقی17

-علی امیریتبریزآذربایجان شرقی18

قبولجعفر بصیریتبریزآذربایجان شرقی19

-آیدین طالعی مهربانیتبریزآذربایجان شرقی20

قبولعلیرضا عبادیتبریزآذربایجان شرقی21

-باقر دوستی لیلی خانهتبریزآذربایجان شرقی22

-رضا متفحص تبریزآذربایجان شرقی23

-ابوالفضل علی اوقلی ناصرتبریزآذربایجان شرقی24

-فاطمه قوامتبریزآذربایجان شرقی25

-علی اکبر غفوری چیانهتبریزآذربایجان شرقی26

-علی اسماعیل پوراورمیه آذربایجان غربی 27

-مهدی حمیدیاورمیه آذربایجان غربی 28

-کاظم خراسانی مقدماورمیه آذربایجان غربی 29

 1393 نتایج آزمون فوق ممتاز تیرماه

 (ترکیب آزاد نستعلیق)



-محمد مرادلواورمیه آذربایجان غربی 30

-میر عبداله موسی زادهاورمیه آذربایجان غربی 31

-سیدروح اله رضویانتکابآذربایجان غربی 32

-ابراهیم آساتکابآذربایجان غربی 33

-محمد افالکیتکابآذربایجان غربی 34

-ابراهیم عابدیتکابآذربایجان غربی 35

قبولمهریار دارائیتکابآذربایجان غربی 36

-بالل انعامیانتکابآذربایجان غربی 37

-حمیده کالنیبوشهربوشهر38

-قربانعلی زارع فردشهرقدستهران 39

-حمیدرضا فالحیشهرقدستهران 40

-ابوالفضل کارگرشهرقدستهران 41

-فریبا پور یمینیشهرقدستهران 42

قبولسیدمحمد سرحدیشهرقدستهران 43

قبولحسن اوجاقیشهرقدستهران 44

-مختار بقائی بهادرشهرقدستهران 45

-حسن مالولیشهرقدستهران 46

قبولجلیل صحراییغربتهران 47

-محمدرضا میرفندرسکیغربتهران 48

قبولعلیرضا صالحیمرکزیتهران 49

-بهرام حاجی صادقیمرکزیتهران 50

قبولسلمان خزائیمرکزیتهران 51

قبولعلیرضا صافیمرکزیتهران 52

-کوروش مظفر بیگیمرکزیتهران 53

-وحید ولی محمدیمرکزیتهران 54

-حمید حاتمیمرکزیتهران 55

-محسن شیرخانیمرکزیتهران 56

قبولمهدی وثیقیمرکزیتهران 57

قبولمحمد تقی جباریمرکزیتهران 58

-زهرا بریمانیواحدشرقتهران 59

-کیوان برگ نیلواحدشرقتهران 60

قبولحسام الدین سادات حسینیواحدشرقتهران 61

-اصغر خنجریواحدشرقتهران 62



-محمد ارزگانیواحدشرقتهران 63

-محمد رضا نیک اختربیرجندخراسان جنوبی64

-گل جهان براتیانبیرجندخراسان جنوبی65

-علی اکبر چراغیانکاشمرخراسان رضوی 66

-علی هاشم پورکاشمرخراسان رضوی 67

-محبوبه آخوندیکاشمرخراسان رضوی 68

-جمال عسکریکاشمرخراسان رضوی 69

-محسن حمیدیکاشمرخراسان رضوی 70

-غالمعلی محمدزادهکاشمرخراسان رضوی 71

قبولحسین داودیکاشمرخراسان رضوی 72

-سیدحسن موسویکاشمرخراسان رضوی 73

-فهیمه روشنمشهدخراسان رضوی 74

-علیرضا پیوستهمشهدخراسان رضوی 75

-حسین قلی زادهمشهدخراسان رضوی 76

قبولمحمد شبانیمشهدخراسان رضوی 77

-حوریه صفرلیمشهدخراسان رضوی 78

-احسان میرچولیمشهدخراسان رضوی 79

-قربان محمد صفرزادهمشهدخراسان رضوی 80

-عصمت نوروزیمشهدخراسان رضوی 81

-برات مداحمشهدخراسان رضوی 82

-غالمحسین فاضلی نیکمشهدخراسان رضوی 83

-بابک فالح یساولیمشهدخراسان رضوی 84

قبولسیدمحمدرضا قاسمیمشهدخراسان رضوی 85

-علی محمد حسین زادهمشهدخراسان رضوی 86

-علی رضاییمشهدخراسان رضوی 87

قبولقاسم راشدی شریف آبادیمشهدخراسان رضوی 88

-حسن برادرانبجنوردخراسان شمالی 89

-عبداله ساعدیبجنوردخراسان شمالی 90

-غالمعباس کریمیاهوازخوزستان91

-سعید مرمزیاهوازخوزستان92

قبولکریم کیانیاهوازخوزستان93

-حبیب ناصریاهوازخوزستان94

قبولعلیرضا طاهرخانیهازنجانزنجان95



-محمد مهدی ارغوانی فردزنجانزنجان96

-عباس فراتیسمنانسمنان97

قبولمحمود هلل زادهسمنانسمنان98

-سیدعلی اکبر تقویسمنانسمنان99

-غالمعلی جعفرپورسمنانسمنان100

قبولعباس پاکدلسمنانسمنان101

-کیوان شربت دارسمنانسمنان102

-محمدعلی رستمیانسمنانسمنان103

-سیدجمال موسویسمنانسمنان104

-داریوش میرباقریسمنانسمنان105

-مجید فراتیسمنانسمنان106

قبولحسین عجم اکرامیشاهرودسمنان107

-نیره سفیدیانشاهرودسمنان108

قبول قرطاسیسوئدسوئد109

-مرضیه فروغی رادشیرازفارس110

قبولاعظم عبدالشیخیشیرازفارس111

-اکبر حسن زاده رستمیشیرازفارس112

-محمدعلی کریمی شیرازفارس113

-حمید مرادیشیرازفارس114

-غالمرضا ابراهیمیشیرازفارس115

-وحید بختشیرازفارس116

-جلیل جهازیشیرازفارس117

-اسماعیل سالمتی نیاسقزکردستان118

-دلشاد اسلوبسقزکردستان119

-علی پاک نیتسقزکردستان120

قبولمحمد سلیمان پور سقزکردستان121

-محمد بهرامی سقزکردستان122

-علی ضیائیسنندجکردستان123

-قدرت اله آرونیاسوجکهکیلویه و بویر احمد124

-سیدمصطفی حسینییاسوجکهکیلویه و بویر احمد125

-عسکر التیام پوریاسوجکهکیلویه و بویر احمد126

-سیدعلی نقی کرامتیاسوجکهکیلویه و بویر احمد127

-نازپری کریمی نژادگرگان گلستان 128

قبولمحمد اسماعیل ریاحیگرگان گلستان 129

-حسن وثوقیگرگان گلستان 130



-هوشنگ پورخیابیرشتگیالن131

-محمد اکبری فررشتگیالن132

-مریم اسماعیل زادهرشتگیالن133

-فهیمه محمدنژاد سیگارودیرشتگیالن134

قبولمسعود سعادتبروجردلرستان135

-رحیم بهرامی یاراحمدیبروجردلرستان136

-علیرضا بازرگانبروجردلرستان137

قبولعلی ابدالیبروجردلرستان138

-محمدعلی شرقیبروجردلرستان139

-رضا انصاریبروجردلرستان140

-عباس ولیپورساریمازندران141

قبولپرویز ضیائیساریمازندران142

قبولحمیدرضا مسلمیساریمازندران143

-محمد خدادادیساریمازندران144

-عاطفه ملک حسینیاراکمرکزی 145

قبولداود کریمیاراکمرکزی 146

-زهره سادات قادریاراکمرکزی 147

-علی اصغر آقامحمدیهمدانهمدان148

-عباس غالمیهمدانهمدان149




