
نتایجنام پدرکد ملی / شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

19ولی اله1619ناصر جبری زادهاردبیلاردبیل

20محمد5234رضا جبار زادهاردبیلاردبیل

17سعید1572-مهرداد مهاجریاردبیلاردبیل

19هالل4501واحد بایرم زادهاردبیلاردبیل

16اسمعلی5417-ساسان آذر سامیاناردبیلاردبیل

19یوسف1371اکبر نجفیاردبیلاردبیل

19امیناختصاصیمریم همتیگرمیاردبیل

18باب اهلل305عالی آهنگرانینمیناردبیل

19فرهنگ686004فرزان اسدزادهنمیناردبیل

20جبرائیل188جهانبخش محسنینمیناردبیل

18تقی8560فرزانه عیوضی سیاهپوشنمیناردبیل

19یداهللرضا محرم زادهنمیناردبیل

15محمود301نجمه محسنیاصفهاناصفهان

15منصور2343-فاطمه احمدی اصفهاناصفهان

1394دوره مقدماتی خرداد ماه نتایج آزمون 



14منوچهر171انسیه ارجام صدراصفهاناصفهان

14--مطهره باباییاصفهاناصفهان

15کیامرث0100-فاطمه صادقیاصفهاناصفهان

14احمد رضا-زهرا خیر اندیشاصفهاناصفهان

14محسن1186-کیمیا معتمدیاصفهاناصفهان

19سید صفا8754-مهسا سادات بحرینیاناصفهاناصفهان

17حمید2946-شادی شایاناصفهاناصفهان

14جعفر256امید صحراییاصفهاناصفهان

17خان محمد6نصراله خواجهاصفهاناصفهان

15مهدی-علی قائمیاصفهاناصفهان

17حسین543مهدی آکوچکیاناصفهاناصفهان

17خیراله1130448525علیرضا    خانیخمینی شهراصفهان

17علیرضا1130382151امیرحسین   عموسلطانیخمینی شهراصفهان

15رحیم1274614554امیرمهدی     صالحیخمینی شهراصفهان

17حسن1130520951محمد       قانع پورخمینی شهراصفهان

18مهدی1227مسعود    ماهوشخمینی شهراصفهان

17ولی اله1274511178محمدسبحان    صادقیخمینی شهراصفهان



19عباسعلی3285محسن      پرندهخمینی شهراصفهان

18عباسعلی1130680241نرگس       رحمتیخمینی شهراصفهان

19ابراهیم932مریم     محسنیخمینی شهراصفهان

19اسداله897مهری     غالمیخمینی شهراصفهان

18غالمرضا833مریم     نوریخمینی شهراصفهان

16بهرام52678 فاطمه          براتیخمینی شهراصفهان

17عزیزاله1130660451عاطفه    نیک نژادخمینی شهراصفهان

16محمد1130684581الهه             پاکدلخمینی شهراصفهان

16روح اله1274489555مبینا     لطفیخمینی شهراصفهان

17نادعلی1130680916مائده      عسگریخمینی شهراصفهان

17غالمرضا3666زهرا     نوریخمینی شهراصفهان

15ابراهیم1130591751زهرا      قربانیخمینی شهراصفهان

14غالمرضا1130588319فاطمه     قربانیخمینی شهراصفهان

17.5رضا12386فرخنده      حیدریخمینی شهراصفهان

18ناصر1271488167فاطمه    مهرعلیخمینی شهراصفهان

15ابراهیم1130693503یگانه    کرمیخمینی شهراصفهان

14علیرضا1130633721بهاره      محمودخانیخمینی شهراصفهان



14ابراهیم113069782شکیبا            بدیهیخمینی شهراصفهان

16محمدصادق1130900975حدیث       سالمیخمینی شهراصفهان

18هاشم2886محبوبه    صفارخمینی شهراصفهان

18رضا29فاطمه    کریمیخمینی شهراصفهان

15.5اکبر1100035583فاطمه    کریمیخمینی شهراصفهان

15حمید1130772020فاطمه     مهرابیخمینی شهراصفهان

15جواد1130680819نگین        شاهینخمینی شهراصفهان

14مهرداد1274500753فاطمه     غفاریخمینی شهراصفهان

15حبیب اله1273850939مرضیه    عسگریخمینی شهراصفهان

16صفرعلی22رویا زمانیخوانساراصفهان

17منوچهر1960814893مانی عیدی وندشاهین شهراصفهان

17.5ماشااله50ابوالفضل   احمدی طاهریکاشاناصفهان

16علی51مریم           آذرگونکاشاناصفهان

17آقا محمد171سید امیر محمود      تمد نیکاشاناصفهان

17رجبعلی1308حامد     گلستانهکاشاناصفهان

17عباس179محسن صادقی مبارکهاصفهان

16خسرو74محمدرضااحمدذادهمبارکهاصفهان



16رضا1080677208احمدی  ابوالفضلنجف آباداصفهان

16مجتبی1080593683رشیدی  محمدنجف آباداصفهان

-مهدی1080708685فتحی نجف آبادی  محمد نجف آباداصفهان

19عیوض علی8608سعیده اکبرزادهساوج بالغالبرز

18اسحاق1201205نرگس بربریساوج بالغالبرز

18رجب94منیره راکعیساوج بالغالبرز

18جمشید4890084827الهام فالحت پیشهساوج بالغالبرز

18رجبعلی1245سمیه ثابت سودمندنظرآبادالبرز

_سینا طاهرینظرآبادالبرز 14.5عزیز9080

18حسن9530-زهرا کیا حیرتینظرآبادالبرز

14مسعود2216-امیر حسین حیدریایوانایالم

15عیسی4479-الهام صفریایوانایالم

15سام5692-محمد حسن زمانیایوانایالم

15سیاوش3111-عزالدین نوریان فرایوانایالم

17علی محمد1265ایرج رضاییدهلرانایالم

17.5ابراهیماختصاصیزهرا ولدیایالم ایالم 

14حسین4491-نیما اسد پورآذر شهرآذربایجان شرقی



16مختار110حمید ابتدایی شتربانیتبریزآذربایجان شرقی

20داود1361515090هانیه استاد آقاییتبریزآذربایجان شرقی

18مرتضی726رقیه پرسیاوشتبریزآذربایجان شرقی

15محمد1363544888سهیل پیریتبریزآذربایجان شرقی

20صفر27594جعفر جوانتبریزآذربایجان شرقی

20حسین قلی1361094168مریم حمیدزادهتبریزآذربایجان شرقی

18حسن100علی خجسته فرتبریزآذربایجان شرقی

17حسین قلی15علی خدائیتبریزآذربایجان شرقی

20احمد82سجاد زاهدیتبریزآذربایجان شرقی

19اکبر75250کریم ستاری نیکجوتبریزآذربایجان شرقی

16مرتضی1363054333ساناز سلطانی تبریزآذربایجان شرقی

20محمد1363731671عسل صادقیتبریزآذربایجان شرقی

18داود3729شهال عباسیان وردینتبریزآذربایجان شرقی

19علی1257سعید علی بیگ اوغلیتبریزآذربایجان شرقی

20جواد15312غالمرضا علی نژادی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی

14غالمرضا1363672967امیررضا فتحی رشیدتبریزآذربایجان شرقی

19رجب7غالمحسین قهرمانپورتبریزآذربایجان شرقی



20عبدالعلی259فاطمه کریمیتبریزآذربایجان شرقی

15شیرعلی747حجت اله کریمی منفردتبریزآذربایجان شرقی

20جعفر1636وحیده مجدی نهندتبریزآذربایجان شرقی

18داود4393زکیه نقویتبریزآذربایجان شرقی

18علی1360079645سهیال نوریتبریزآذربایجان شرقی

18رضا قلی1676جمشید نیک سیرتتبریزآذربایجان شرقی

18علی1360169199وحیده هادیتبریزآذربایجان شرقی

15علی172سمیرا اسماعیل اوغلیشبسترآذربایجان شرقی

15سید حمزه -سید سجاد حسین امامیشبسترآذربایجان شرقی

15حسن-محمد بنیادیشبسترآذربایجان شرقی

15جهانگیراختصاصیسمیه ریانیانمیاندوابآذربایجان غربی

14فیروزاختصاصیعلی فرزانهمیاندوابآذربایجان غربی

16فتاحاختصاصیمهدی پرنیانمیاندوابآذربایجان غربی

16فرامرزاختصاصیمرتضی حاجی فردمیاندوابآذربایجان غربی

14یونساختصاصیمهدیه سالمیمیاندوابآذربایجان غربی

14اسداله104منصور محمدنژادمیاندوابآذربایجان غربی

14محمد2920654101متین  شیخ اال سالمیبوکانآذربایجان غربی



14محمد2920500821محسن شیخ اال سالمیبوکانآذربایجان غربی

16مصطفی9218صالح الدین بهرامیبوکانآذربایجان غربی

14ابراهیماختصاصیایلیا محمدیتکابآذربایجان غربی

14جاللاختصاصیشهال سیدی آقابیگ تکابآذربایجان غربی

15قاسماختصاصیمائده قهرمانیتکابآذربایجان غربی

16علی8774پریزاد نجف پورخویآذربایجان غربی

16یحیی228عیسی محمدیخویآذربایجان غربی

17رضا2930291982مریم وکیلیان شاهین دژآذربایجان غربی

19علی5979فاطمه زائرعلی زادهاهرم تنگستانبوشهر

15غالمرضا5827-عباس احمدیبرازجانبوشهر

14محمد جواد4915-وحید بحرینیبرازجانبوشهر

16حسن علی848یوسف سعادتبرازجانبوشهر

16مرتضیاختصاصیپویا اوزایشبندر دیربوشهر

17حسیناختصاصیمنصور بنافیبندر دیربوشهر

15حسناختصاصیمحمدمهدی امینیبندر دیربوشهر

17سردار887بهادری راضیه بوشهربوشهر

17ابراهیم2826حسینی کبری بوشهربوشهر



18عبدالرحمن3490474236دشتی محمدبوشهربوشهر

17محمود2249کبیری صدیقهبوشهربوشهر

17شاکر1047دشتی زاده عارفبوشهربوشهر

17کاظم19120ساالری عالیه بوشهربوشهر

20علی35209367112کنعانی مهدیبوشهربوشهر

18الیاس5130009339مرادپورمصطفیبوشهربوشهر

20منوچهر1475جواد فتحیجمبوشهر

15سید عیسیاختصاصیسید محمد مهدی جعفریدشتیبوشهر

16هادی2017محمد عربکنگانبوشهر

16حسن 1759راضیه درویشیکنگانبوشهر

15مختار7سکینه عالی پورکنگانبوشهر

15حسن10مسعود درویشیکنگانبوشهر

14احمد 5103معصومه فرهانیکنگانبوشهر

14علی6190الهه عاکفکنگانبوشهر

14برات1283موسی الرضا اسکندریکنگانبوشهر

14کامران1299مریم سمیع زاده کنگانبوشهر

17علی71رضا باقریکنگانبوشهر



19عوض1682مریم  احمدی گناوهبوشهر

14محمد3530268161امیر حسین  دشتی گناوهبوشهر

15غالمحسین0027936 353فاطمه محمدی زادهگناوهبوشهر

15حسن766خداکرم  مظفری گناوهبوشهر

17محمود458مرسده بهمنش شرقتهران 

18سیدمسعود11230029هانیه سادات حجازی  شرقتهران 

20ایرج678261پژمان رهبری شرقتهران 

17عبدالوهاب19049528هدیه سادات زین الدین  شرقتهران 

17جواد18621392فاطمه مهدی  شرقتهران 

17سعیداهلل11828188فاطمه اتوناسالمشهرتهران 

16.5زیارتعلی129012هلما جعفریاسالمشهرتهران 

15علی2012نیره خوش دوستاسالمشهرتهران 

-علی5560917273محدثه زمانی نیهاسالمشهرتهران 

14.5سردار1450426840گل خانم عابداسالمشهرتهران 

16منصور1305مهران فداییاسالمشهرتهران 

16.5علی10367لیال فرید شیریاسالمشهرتهران 

14قهرمان654محمد رضا نور محمدیاسالمشهرتهران 



18میبد1876-بهنام رفیعیاندیشهتهران 

16سید محسن1994نرگس السادات خضوعیاندیشهتهران 

14مرتضی-سروش جابریاندیشهتهران 

16علی41مینا وطن دوستاندیشهتهران 

19حسین علی1852مرضیه خادمیاناندیشهتهران 

17محسن-امید حاجی میرزااندیشهتهران 

15مصطفی6379-امیر حسین عسگریاناندیشهتهران 

16-893مرتضی جابریاندیشهتهران 

_محدثه ایمانیانقالبتهران  14عیوض8017

14رضا1441زهره قلیچیانقالبتهران 

15علی اکبر1357لیلی اربابیانقالبتهران 

14موسی25سیده هستی هاشمی فردانقالبتهران 

16خانبابا304سارا اعتمادی فرانقالبتهران 

_سعید قربانی نژادانقالبتهران  15مجید6811

16حسن2501محمود افراختهانقالبتهران 

15جمشید2001یوسف آروینانقالبتهران 

16رضا11178علی موثقانقالبتهران 



17سعید0411017357سبحان میر عبداللهیپیشواتهران 

18--پارمیس قوپرانلودفتر مرکزیتهران 

15موسی2694-طوبی دانشدفتر مرکزیتهران 

14حسن6881-سحر ایزدی آزرمدفتر مرکزیتهران 

15رضا-زینب خاشعیدفتر مرکزیتهران 

16.5رضا5011-دالرام امیریدفتر مرکزیتهران 

17حسین9034-مهشید جعفریاندفتر مرکزیتهران 

15محمدرضا 4265-محمدامین برزگردفتر مرکزیتهران 

19علی اکبر998مهدی گلچین عارفیدفتر مرکزیتهران 

15محمدنبی24978وحید زرین افشاندفتر مرکزیتهران 

19آدرباد661کامران همتیدفتر مرکزیتهران 

19محسن3929حسین شاداندفتر مرکزیتهران 

17اصغر5313-طوبی حسینیدفتر مرکزیتهران 

16حمیدرضا8682-آرزو شعبانیدفتر مرکزیتهران 

15ابراهیم3807-علی علیزادهدفتر مرکزیتهران 

19علی8530مهدیه مبارکیرباط کریمتهران 

16.5بهراماختصاصیپروین بهرامرباط کریمتهران 



15رحمت اهلل1093یحیی حسنیرباط کریمتهران 

تصحیح نشدهخیراله54060معصومه اسدی کرمشمیراناتتهران 

تصحیح نشدهفرج اله33زهره افشارشمیراناتتهران 

تصحیح نشدهاکبر22709مریم انتشاریشمیراناتتهران 

تصحیح نشدهشمسعلی18مرضیه بزرگیشمیراناتتهران 

14.5حسناختصاصیفاطمه ابراهیمیشهرقدستهران 

14ابراهیم3492لیال بهرامیشهرقدستهران 

17محمدحسین83993ماریه حسینیشهرقدستهران 

15.5اصغر159زهرا رمضانیشهرقدستهران 

15.5علی اکبر30160زهرا رحمانیشهرقدستهران 

15.5نقیاختصاصیالهه شجاعیشهرقدستهران 

14مهدیاختصاصیمهدیس علیدوستشهرقدستهران 

14حافظاختصاصیمهسا علیزادهشهرقدستهران 

14عشقعلیاختصاصیحمیده کاظمیشهرقدستهران 

14جهانبخشاختصاصینرگس عطاییشهرقدستهران 

14محمود7923حمید ملکیشهرقدستهران 

14قربانعلی573طاهره نیک مرامشهرقدستهران 



15رسول6147امیر نماییشهرقدستهران 

15اسماعیلاختصاصیزهرا نوروزیشهرقدستهران 

17محمد19096410الهه اسماعیلیشهریارتهران 

15محمد محسن4900587461فاطمه رهگذرشهریارتهران 

18.5علی اکبر311فرهاد احمدی شهریارتهران 

17عزیز کرم26سعدی خزاییشهریارتهران 

14.5حسن1140117188سید صالح رفیقشهریارتهران 

16محمد رضا244604232امیر محمد صالحیشهریارتهران 

19عباسعلی2750جواد مرزبانشهریارتهران 

15علیرضا5009-الناز خاکی صنعتیغربتهران 

16علی اکبر2488-سید حامد احمدیغربتهران 

_سیدیوسف حسینی بداجیبروجنچهارمحال و بختیاری 17سیدفرج اهلل8304

20محمود22فتاح اسماعیلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

19.5یونسعلی4610529440دانیال  امانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

19غالمعباس44محبوبه  حیدریشهرکردچهارمحال و بختیاری

19علی محمد4610041601جواد  کریمزادهشهرکردچهارمحال و بختیاری

19رحیم581مرجان  محبوبیشهرکردچهارمحال و بختیاری



20کیان4610794314حمیدرضا محمودیشهرکردچهارمحال و بختیاری

18.5داراب73خدایار موالیی دزکیشهرکردچهارمحال و بختیاری

20علی اصغر4610700840یاسین نادریشهرکردچهارمحال و بختیاری

19حسینقلی198علی اصغر نادریشهرکردچهارمحال و بختیاری

14علیرضااختصاصینرجس چاجیبیرجندخراسان جنوبی

14امیراختصاصیرضا قدمیبیرجندخراسان جنوبی

20محمدرضا13حسن قیصریفردوسخراسان جنوبی

19مهدی66محسن محمدیانفردوسخراسان جنوبی

18.5علی اصغر2213مریم نوربخشفردوسخراسان جنوبی

_شیرین شریف زادهقائنخراسان جنوبی 14علی اکبر1057

_شروین یکتاپورقائنخراسان جنوبی 14مهران2718

17احمد46امیر توکلیبشرویهخراسان رضوی

16علی118صدیقه چوپان وفابشرویهخراسان رضوی

16محمدرضا850272629مائده زعفرانیبشرویهخراسان رضوی

16حسین237نرگس رضوانیبشرویهخراسان رضوی

16حسن93فاطمه سلطان زادهبشرویهخراسان رضوی

16علیآرمان شجاعیتربت حیدریهخراسان رضوی



18محمد26محمود نظری اولتربت حیدریهخراسان رضوی

15علی اکبر302فاطمه پیروزی تربت حیدریهخراسان رضوی

14عزیز اهلل3501-فاطمه ربانیخوافخراسان رضوی

14غالم حسین18زهرا رمضانیخوافخراسان رضوی

14محمد علی1کبری عطاریانخوافخراسان رضوی

14نجیب اله5786-منیژه فاضلیخوافخراسان رضوی

20محمدعلی4474اعظم اطهرنیاسبزوارخراسان رضوی

20عباس54404زری باهریسبزوارخراسان رضوی

20محمد160رافونه بهمنش پورسبزوارخراسان رضوی

18کاظم25820زهرا جعفری رادسبزوارخراسان رضوی

18مهدی780587275الهام جهانبانی فرسبزوارخراسان رضوی

20اسماعیل781004470امیررضا دلقندیسبزوارخراسان رضوی

19ولی اله52733طیبه صالحیسبزوارخراسان رضوی

16علیرضا781328322نگار فاتحی کیاسبزوارخراسان رضوی

16محمد780431243موسی الرضا محجوبی نژادسبزوارخراسان رضوی

18محمود780980794مجتبی منصوری رادسبزوارخراسان رضوی

18علی7524-زهرا هاشم آبادیسبزوارخراسان رضوی



15.5 علیرضا9077-پدرام خطیبسرخسخراسان رضوی

15.5عباس57حسین جوادی نیاسرخسخراسان رضوی

15.5ابوافضل5975امیرحسین نجاریانسرخسخراسان رضوی

14.5عباس سقی23589ابوافضل نجاریانسرخسخراسان رضوی

_حسین نائب فاروجیفاروجخراسان رضوی 14عباس علی6077

16سلطانعلی860040828معصومه کارآمدقوچانخراسان رضوی

14حسن860780619مبینا مهرابیقوچانخراسان رضوی

19علی محمد11006فریبا محمدزادهقوچانخراسان رضوی

18محمد3520امین معینی کیاقوچانخراسان رضوی

19حبیب770286550دانیال نوروزیانقوچانخراسان رضوی

15سیدعلی1352زهرا حسینیکاشمرخراسان رضوی

15سیدمحمد745سید علی نجفی مقدمکاشمرخراسان رضوی

14غالمعلی محمد معتمدیکاشمرخراسان رضوی

_رضا تربقانیکاشمرخراسان رضوی 15 حسین7617

16احمد2997الهام جاللی رادکاشمرخراسان رضوی

17رجبعلی1596حلیمه آخوندیگنابادخراسان رضوی

17غالمرضا0910253897محمود آشوریگنابادخراسان رضوی



16حسین3445-علی باصریگنابادخراسان رضوی

16محمد0948-حسن جمعه زادهگنابادخراسان رضوی

16هادی5030-رضا کاظم نژادگنابادخراسان رضوی

14حسن5-943326-095بهاره آئینه چیمشهدخراسان رضوی

15جواد4-156116-092بهاره ابراهیم پورمشهدخراسان رضوی

15.5رضا3-008623-444فاطمه اشرفی عقدامشهدخراسان رضوی

14ولی اله3627سمیه پاسندی یساقیمشهدخراسان رضوی

14مهدیامیرحسین تقویانمشهدخراسان رضوی

14محمدابراهیمپوریا توانامشهدخراسان رضوی

14احمدعلی تیموریمشهدخراسان رضوی

14.5علیرضا8944مهدی دزیانیانمشهدخراسان رضوی

14رسولوحید دشتیمشهدخراسان رضوی

15موسی5-014006-076افسانه رجبی اسدآبادیمشهدخراسان رضوی

15.5علی بابا6-009883-217حمزه علی ریاحیمشهدخراسان رضوی

14رضا5-56222-092ابوالفضل زادهدمشهدخراسان رضوی

15.5علی بخش6-226863-092هاجر سلطانیمشهدخراسان رضوی

15.5مرادعلی230فاطمه سلیمانی رادمشهدخراسان رضوی



14حسنپرهام شیخ زاده کرمانیمشهدخراسان رضوی

19محمدجواد13700سمانه صادق زاده ذاکریمشهدخراسان رضوی

19محمدعلی1393مجتبی عبدالهیانمشهدخراسان رضوی

16مصطفی2-74253-092ابوالفضل عطاران کبیریمشهدخراسان رضوی

16مصطفی2-649909-092محمدامین عطاران کبیریمشهدخراسان رضوی

15روح اله7-626487-092امین عطاران طوسیمشهدخراسان رضوی

14علی7-607650-092محمد غفوریان بقمچمشهدخراسان رضوی

14حسین0-803729-092ریحانه کهن مهرآبادمشهدخراسان رضوی

17محمد4-301171-092امیرمهدی مکرم رادمشهدخراسان رضوی

-یعقوب9-024009-074سمیرا محمدزاده حسنیمشهدخراسان رضوی

16کریم64فاطمه مصاحبی مهدی آباد مشهدخراسان رضوی

17سیدحسنسیدحسین موسویمشهدخراسان رضوی

14سیدمهدیسید محسن حسینی مه والتخراسان رضوی

_محمد مستکملیمه والتخراسان رضوی 18مهدی0902

18اسماعیلاحمد زارعمه والتخراسان رضوی

_رضا بنی فخرمه والتخراسان رضوی 16محمداسماعیل2277

16محمد250فایزه سعیداننی شابورخراسان رضوی



17محمدعلی229مهین اولیاییاسفراینخراسان شمالی

18الچین7043بتول رازیاسفراینخراسان شمالی

19علی اصغر640طاهره شرقیاسفراینخراسان شمالی

19محمود8935-فاطمه عبدیاسفراینخراسان شمالی

18ناصر9564معصومه کلباسیاسفراینخراسان شمالی

19حمید0190-روژان محبتیاسفراینخراسان شمالی

18نعمت اهلل103صدیقه مقدماسفراینخراسان شمالی

16ابراهیم28معصومه پاک دینبجنوردخراسان شمالی

19رمضان علی22551مستوره زرین پوربجنوردخراسان شمالی

18عبداله449غزاله کوهستانیبجنوردخراسان شمالی

18احمداختصاصیمعصومه نوریبجنوردخراسان شمالی

16سید آقا304سیدرضا پناهی نژادامیدیهخوزستان

16قدرت6 046299 192کسری       احسانیاندیمشکخوزستان

15کامبیز0 054648 192گلنوش          بیرانونداندیمشکخوزستان

14فریدون4427کوثر            برگ گلاندیمشکخوزستان

16ملک علی2زینب            شهاوند اندیمشکخوزستان

15سعید8 045779 192راضیه           صالح فراندیمشکخوزستان



15باقر0256725 192مهدی          صاحب کمالاندیمشکخوزستان

17عال17484964حسین چپاناهوازخوزستان

19محمد1741978106یوسف حزباویاهوازخوزستان

18داود12339رحمن داودی خواهاهوازخوزستان

19قربانعلی1007سعید رمضانیاهوازخوزستان

18جاسم134محمد ریاحیاهوازخوزستان

14سید عادل1744935890عرفان فاضلیاهوازخوزستان

20خسرو638سعید قارابگیاهوازخوزستان

18حسین91محمد قنادی نژاداهوازخوزستان

17غالمعلی6مصطفی قاسم پورسلیاهوازخوزستان

18محمد96علی مکوندیاهوازخوزستان

20غالمرضا1448علیرضا نجفی زادهاهوازخوزستان

17عبدالکریم257رویا ادهمیاهوازخوزستان

15صبرعلیزهرا اژدریاناهوازخوزستان

14زاهد345پروین امیریاهوازخوزستان

19اسماعیل3075جانان برهمناهوازخوزستان

17خلیل10968الهام حویدراهوازخوزستان



18علیخان1676ژینوس دانشمنداهوازخوزستان

16کریم6939الهام سانعیاهوازخوزستان

15سعید16376فرشته سالماتاهوازخوزستان

18غالمعلی932مریم فهیمی فراهوازخوزستان

15کرمعلی8540سمیه کیارسیاهوازخوزستان

16حسین706لیال گهن آزمودهاهوازخوزستان

18غالمحسین13964طیبه موسویاهوازخوزستان

18محمد علی1870رضوان مالکیاهوازخوزستان

17حمید1742937901ستاره نوریاهوازخوزستان

15هاشم165لیال مجیریایذهخوزستان

15عبدالحمید1196فریبا ده کیانیایذهخوزستان

17حسین220سیمین سعیدیایذهخوزستان

17نوید1810863457فاطیما میهن دوستآبادانخوزستان

20سید سفر67سید مختار موسویآغاجاریخوزستان

18نواز1110شهرام شیبانلوآغاجاریخوزستان

19علی428علی میرشکار کاکی بندرامامخوزستان

18علی56مژگان آب آذرسابندرامامخوزستان



15عبدالرسولاختصاصیدریا آقاجریبهبهانخوزستان

18سید محمداختصاصیهانیه سادادت جوادیبهبهانخوزستان

18سهراباختصاصیفاطمه چابکبهبهانخوزستان

17ابراهیماختصاصیمریم داوریبهبهانخوزستان

17امیرموسیاختصاصییاسمن دهباشیبهبهانخوزستان

15اسداله946علیرضا دهداری نزادبهبهانخوزستان

16موسیاختصاصیوحیده دهدشستانیبهبهانخوزستان

17مرتضیاختصاصیپریارجبیبهبهانخوزستان

17رضا368رقیه رحیم زاده بهبهانخوزستان

16عبدالمجیداختصاصیفاطمه ستوده بهبهانخوزستان

17لطف الهاختصاصیرضوان طاهریبهبهانخوزستان

18نورالهاختصاصیپریسا فتنبهبهانخوزستان

16قدراهللاختصاصیسرور قاسم پوربهبهانخوزستان

16محمدرضااختصاصیانیس مشکوربهبهانخوزستان

15محمد حسن619جمشید محمدیبهبهانخوزستان

15کریم268محمدرضا مشکوربهبهانخوزستان

17عزیز28404محمد علی معززیانبهبهانخوزستان



16کوروشاختصاصینیلوفر روانشادبهبهانخوزستان

14محمدعلیاختصاصیحسام اریحیخرمشهرخوزستان

15جواداختصاصیزینب گزارخرمشهرخوزستان

15عبوداختصاصیعباس عالفیخرمشهرخوزستان

14ناصراختصاصیزهرا زبیدیخرمشهرخوزستان

15مجید2923 عاطفه    اشکیور    دزفولخوزستان

15عبدالعلی66133  مریم     بامیان         دزفولخوزستان

16علی789عفت    پیریدزفولخوزستان

17کرمعلی 1138  فاطمه     کوشکی       دزفولخوزستان

15غزیزاله25شکوفه    نادری دزفولخوزستان

14غالمعلی1990077704  حمید    آسوده      دزفولخوزستان

14لطف علی 1634  علی       جمال وند    دزفولخوزستان

15غالمحسین1990411428 مجید     حسنی سردار آبادی     دزفولخوزستان

15خسرو87  محمدعلی     خبازیان          دزفولخوزستان

14سید عباس1990359604   سید مرتضی     صالحی نیا    دزفولخوزستان

15موسی1991028466  احمد رضا     یرموشمس آبادی       دزفولخوزستان

17کاظماختصاصیهیثم سیاحیسوسنگردخوزستان



14علی 9815مریم بهمنیشوشخوزستان

15محمد426فروغ جاوید مهرشوشخوزستان

14روشن9121-شیوا محمد نژادشوشخوزستان

20عیسی133هوشنگ فرضیمسجدسلیمانخوزستان

18رمضانعلی943علی اکبر نصیریخدابندهزنجان

19علی280حسن رسولخانیخدابندهزنجان

19علی17876ابوالفضل احمدخانیخرم درهزنجان

14علی اصغر5465-محمد احمدیانخرم درهزنجان

14کرمعلی9422-محمدرضا اکبرلوخرم درهزنجان

14حسین8804-علیرضا پژوهخرم درهزنجان

14حسین3226-نیما سلمانیخرم درهزنجان

14علی440محمدرضا سلیمیخرم درهزنجان

14سعید6195-محسن صالحیخرم درهزنجان

14بهروز9113-محمدرضا صالحیخرم درهزنجان

14آیت3137-امیرحسین عرب لوخرم درهزنجان

14محمد7735-سیدمصطفی عزیزیخرم درهزنجان

14علی3020-امیر عسکریخرم درهزنجان



14محمدحسین-علی عسکریخرم درهزنجان

14--سیدمهدی کاظمیخرم درهزنجان

14رحمت اهلل 4781-رضا کاوندخرم درهزنجان

16.5علی8675-محمدمهدی کوهیخرم درهزنجان

14عبدالعلی0685-مهدی محبیخرم درهزنجان

14ذوالفعلی9150-امیرمهدی مرسلیخرم درهزنجان

-یحیی-علیرضا مرسلیخرم درهزنجان

-محمداسماعیل-محمد مرسلیخرم درهزنجان

-مجید2542-علی نقی لوخرم درهزنجان

-احسان0692-علی نقی لوخرم درهزنجان

-ایوب2998-محمدرضا نقی لوخرم درهزنجان

14سعید0370-محمد یاری قلیخرم درهزنجان

-علی5555-محمدهادی یاری قلیخرم درهزنجان

17عباساختصاصیکوثر فراتیدامغانسمنان

15محمدصادق144رمضان بابودامغانسمنان

17علی10507فهیمه قادری دامغانسمنان

17.5سید عبلس2214محبوبه سادات ملک جعفریاندامغانسمنان



19.5حسیناختصاصیرسول قادریدامغانسمنان

20ابوالقاسم7801نیره عاشوریدامغانسمنان

15عباس927162806علی  مرادیسمنانسمنان

17محمد علی4560063095محمد  مکیسمنانسمنان

18مرتضی4560010366مطهره  پهلوانسمنانسمنان

16هادی4560027676زهرا  حیدرخانیسمنانسمنان

17امیر17726352پرنیان  قدیمیسمنانسمنان

14...اسد ا4580135938مینا قوشه ئیسمنانسمنان

15حسین449فرح محمدیانسمنانسمنان

14ابراهیم237مصطفی جاللیشاهرودسمنان

14مصطفی4580409450آیدا حسنیشاهرودسمنان

14علی4580383184محمد حسین رضاییشاهرودسمنان

14حسن4580405651سارا سمیعیشاهرودسمنان

14حسین4580126106وجیهه صنحتیشاهرودسمنان

15پرویز4580128966نرجس عرب ساغریشاهرودسمنان

15محمد تقی4580077873عفت قاسمیشاهرودسمنان

14علی اصغر2637فاطمه قربانی شاهرودسمنان



15داوود0014371626محدثه کرمیشاهرودسمنان

15احمد4590120379عدنان کریمیشاهرودسمنان

14صید205مهدی گراوندشاهرودسمنان

18سید عباس 452سیده مرضیه موسوی گرمسارسمنان

18داوود0722-ایمان ولی خانی گرمسارسمنان

17رمضان7زینب اکبری اسرمیزاهدانسیستان و بلوچستان

_سیما بدخشزاهدانسیستان و بلوچستان 16خدابخش4501

17ابراهیم6476بتول پودینهزاهدانسیستان و بلوچستان

17ابراهیم3839فاطمه پودینهزاهدانسیستان و بلوچستان

15.5دادالرحمن4313ثریا حسین برزاهدانسیستان و بلوچستان

16کریم6011خیرالنساء حسین برزاهدانسیستان و بلوچستان

14نادر8642رویا مهردلزاهدانسیستان و بلوچستان

16سهراب9373آرزو نارویی نزادزاهدانسیستان و بلوچستان

16جنگی9180فریبا هرمزی سرجوزاهدانسیستان و بلوچستان

16شیرعلی859هاجر گمشادزاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدرضا 6647مهدی ظریف کالمیزاهدانسیستان و بلوچستان

17احمدعلی8740میالد ستودهزاهدانسیستان و بلوچستان



17عبدالقادر1خیرمحمد درازهیزاهدانسیستان و بلوچستان

17جم384نرگس دراده شستانزاهدانسیستان و بلوچستان

18حسن306هوشنگ اخالصیکنارکسیستان و بلوچستان

16غالمرضا1409قاسم بادینیکنارکسیستان و بلوچستان

18غالم4حسین بخشیکنارکسیستان و بلوچستان

17محمدجان1025کبرا بخشی پورکنارکسیستان و بلوچستان

19عمر364081912نرگس کاوه کنارکسیستان و بلوچستان

19درویش1490مهدی مالشاهیکنارکسیستان و بلوچستان

15ابراهیم2283909252کتایون اخبار خالصشیرازشیراز

14خداوردی7945ماندانا استقاللشیرازشیراز

15صدراله46فاطمه اسدیشیرازشیراز

14عباس5150019577زهرا افسری افسریشیرازشیراز

15ابراهیم2237فاطمه بدیعیشیرازشیراز

15بهرام1234مریم بهمنیشیرازشیراز

15محمدرحیم1552فروغ پرهودهشیرازشیراز

15جواد755زینب خادمیشیرازشیراز

16علی ضامن28سمیه دهقانشیرازشیراز



14سهراب2460537026سمیرا رحیمیشیرازشیراز

17علی2380064695آناهیتا رستمیشیرازشیراز

15الماس12811لیال رنجبرشیرازشیراز

14محمود2086الهام روئینشیرازشیراز

14ریحان2530093784فرزانه زائری شادشیرازشیراز

14خانعلی6458محترم ساسانشیرازشیراز

14مسعود14275لیال ضابطیشیرازشیراز

14علیرضا2284398154فطمه ظهیر امامیشیرازشیراز

17محمدرضا3550061064شکوفه عالی نژادشیرازشیراز

15حسین7841سولماز عبداللهیشیرازشیراز

16الیاس2280996197سمانه علیزادهشیرازشیراز

14ابراهیم2283909259زهرا فرمانبردارشیرازشیراز

15نادعلی384لیال کالئیشیرازشیراز

14غالمحسین2284075851مارال محمدیشیرازشیراز

14احمد24 ناهید محمدیشیرازشیراز

14محمدعلی3094مریم مریدیشیرازشیراز

-حسین1755عشرت مظفری ملی آبادیشیرازشیراز



-حمید8672رویا مکاری زادهشیرازشیراز

14علی محمد814سمیه مودتشیرازشیراز

14شیرزاد1041لیال میرزایی فردشیرازشیراز

15محمد2283256534فاطمه نام آورشیرازشیراز

14حسن45اسماعیل آشناشیرازشیراز

-ابراهیم3611569038 امیرمحمد پارساشیرازشیراز

14عباس1271590719محمد جواد حاتمیشیرازشیراز

-محمد علی2282544560محمدکاظم حسن نژادشیرازشیراز

17محمد تقی1361محمد جواد حیدری موسیشیرازشیراز

16علی رضا2283428424محمد دهقان پورشیرازشیراز

15محمد11081علی اصغر رنجبر درود چیشیرازشیراز

16محمد هاشم2284152147علی زارعیشیرازشیراز

15محمد علی2520215976حسین ساجدیشیرازشیراز

16محمد علی2520230010میثم ساجدیشیرازشیراز

16منصور218وحیدی سجادیشیرازشیراز

18اسفندیار2550138015روح اهلل علیمردانیشیرازشیراز

18حسن738عباس قنبری منششیرازشیراز



16منصور2460412398محمد کاظمیان فردشیرازشیراز

16کریم2282014936امیرفاضل کیخاییشیرازشیراز

15منصور2283462835محسن محمودیشیرازشیراز

_ناهید ساجدیاستهبانفارس 16محمد صادق6200

17ابراهیماختصاصیانفال نیک پوراوزفارس

20عبدالهاختصاصییوسف قربانیخنجفارس

17عبدالجبار100مهناز دانیالیخنجفارس

17.5خدارحم13112عباس اسکندری زادهسپیدانفارس

16علی222صمدروئین تنسپیدانفارس

14ابوالفتح570معین الدین محمدیانسپیدانفارس

16.5منصور23امیرساالری  سیده فرزانه کازرونفارس

14...عزیزا2380034834محمدی  احسان کازرونفارس

14قباد159محمدی  داود کازرونفارس

17نعمت956رویا           حاجی زادگانالرستانفارس

-غالمرضا596رحمت        سعیدی نژادالرستانفارس

15سیدعلیرضا2500592456سید مهدی        قرشیالرستانفارس

16سیدجالل2500066177سیده مهسا        یگانهالرستانفارس



20صدرالهاختصاصیامیر رضا اژدریمرودشتفارس

16علیرضااختصاصیفاطمه زارعمرودشتفارس

17علی405زهرا بهروزیمهرفارس

17غالمعلی20عبدالمهدی بهزادیمهرفارس

18عبداله1568حسن مطهری پورمهرفارس

15محمدحسین 2460041225فاطمه  رواییجهرمفارس 

15سید مهدی  2460139731فاطمه  السادات مصلی نژادجهرمفارس 

17منوچهر66معصومه بهمنیخرم بیدفارس 

_رضا حیدریخرم بیدفارس  17محمد8584

_سینا ساریخانیخرم بیدفارس  16اکبر9687

_امیر محمد محمدیانخرم بیدفارس  15مظفر3892

_امیر حسین مختاریخرم بیدفارس  14حمید1116

_حسین نصیریخرم بیدفارس  16بدیع اهلل1771

18بهادر923وحید آقا جانیفسافارس 

18محمدعلی8427-امین بردبارفسافارس 

15کریم2575-محمدجواد پورتقیفسافارس 

16محمود4576-راحیل آذریفسافارس 



17احمد4911-آیدا آذریفسافارس 

_گلسا بردبارفسافارس  14نوراهلل3405

16.5غالمرضا434097کیمیا رحیمیفسافارس 

18شعبان248لیال معبودیفسافارس 

16احمد268سعیده  محمودینی ریزفارس 

16علی اصغر5090255725امیر زمانی رحیمیبوئین زهراقزوین

19اسحق7024مریم بیگ محمدیبوئین زهراقزوین

20رمضان3763علی اصغر زمانی رحیمیبوئین زهراقزوین

15.5حسین0312417233الهام اسدیالبرزقزوین

16عزیز0311293018سیمین اکبریالبرزقزوین

16.5غفار1638929955محمد درفشیالبرزقزوین

15.5علی0310871654اکرم رسولیالبرزقزوین

14نوذر4898021115فاطمه ساسانیالبرزقزوین

16.5کوچک علی2121362142نگین سرحدیالبرزقزوین

14نصرت اهلل0035218630هیلدا عارف آراالبرزقزوین

17حسینعلی2948818745یوسف عبیدیالبرزقزوین

14مهدی5060161242فرید غالمیالبرزقزوین



17عباس0312334648مطهره فتحی پیش استاالبرزقزوین

14علیرضا0312155115محمد حسین فالحالبرزقزوین

17.5سید غالمرضا0323533086سیده مریم قاضی میر سعیدالبرزقزوین

15.5سید غالمرضا0311850138سیده فاطمه قاضی میرسعیدالبرزقزوین

14.5اکبر4897655188اسداله کوه فرالبرزقزوین

14محمد2529513163یحیی منشیالبرزقزوین

14کاظم علی0055642314مریم ناصریالبرزقزوین

14عبد الرضا0321784227ایراندخت نظر الهوئیالبرزقزوین

14امیررضا0150671644علیرضا ایزد فرالبرزقزوین

18سحابعلی211770ساجده مرتضاییالوند و البرزقزوین

17محسن4311812809معصومه نجفی جهانیالوند و البرزقزوین

16قربان علیاختصاصیمحمد مهدی علیرضا لوالوند و البرزقزوین

17عنایت416کبری زرگرآبیکقزوین

14امیر هوشنگ4311965532بختیاری االصل عسل قزوینقزوین

14علی4903غیاثوند    رقیهقزوینقزوین

17رمضانعلی80258کاکاوند      زهراقزوینقزوین

15علیرضا4310690416محمود سلطانی   شمیمقزوینقزوین



15جمال 4311935811محمودی     کیمیا قزوینقزوین

15محمد4310831738معصوم خانی   فائزهقزوینقزوین

17محرم علی2940079390والدی    سحرقزوینقزوین

19حجت0370571037عذرا عباسی نیاقمقم

17طاهر4270459522ویدا عبدی چومالوقمقم

17حسین25384زهره طاهریقمقم

17زیداله0370488431صفری عزیزیقمقم

17مجید0370055314غزاله توکلی مطلققمقم

16سیدحسن0سیدعلی آصف آگاهقمقم

16حسن6190105726محمدحسین عبیدی فرقمقم

20علی0372096484محمدرضا اسکندریقمقم

15عباس0علی محسنی مجدقمقم

19غالمرضا0370459105عطیه شیرازیقمقم

18عبدالرسول5095صدیقه بینازادهقمقم

15احمد0372681311مائده عزت پناهقمقم

15ایرج2592201بهار اسماعیلیانقمقم

17جان برار3830234007فاطمه اسدی تمامیقمقم



18غضنفر0370694805مژگان پیرامنقمقم

17غالمرضا0013784862متانت حاج کریمیقمقم

18علی اکبر0-208736-5رضیه ملکیقمقم

17علیرضا3616مریم قربانیقمقم

15ابوالحسن0370135458عاطفه وفایی رازدارقمقم

18علی6646سارا یوسفیبانهکردستان

15خلیل8307فرخنده طاهاییبیجارکردستان

15غالمرضا2690-مهدیه رستم خانیبیجارکردستان

14کمال2001-هستی رحیمیبیجارکردستان

17حسین 106بهاره   برقی دهگالنکردستان

16علی اکبر1800لیال  رحیمی دهگالن دهگالنکردستان

16عبدالحمید13فرح رحیمیدهگالنکردستان

16علی محمد4268سمیه  رحیمی دهگالن دهگالنکردستان

15محمد صدیق 5580122616دیمن ناصرآبادیدهگالنکردستان

15محمد عارف 5580219610باران قادری دهگالنکردستان

17عبداهلل11865پریسا رنجبریسقزکردستان

19محمدصدیق76368فاطمه احمدیسقزکردستان



18علی9508نگار عزیزیانسقزکردستان

19نجم الدین2375فردین گل محمدیسقزکردستان

16احمد8846شلر عشقیسقزکردستان

_زهرا محمدیسنندجکردستان 17 محمدطاها2529

_اسرین خیرآبادیسنندجکردستان 17ابراهیم1646

_برزان مرادیسنندجکردستان 17ناصرالدین9129

14خدابخش3040726285زین الدینی     پوریارفسنجانکرمان

14محمد542004450صاحبی قربان ابادی علیرضارفسنجانکرمان

14مهدی304711271محمدی    ملیکارفسنجانکرمان

14عباس3040556045موسی زاده  امیرحسینرفسنجانکرمان

14حسین3040024752ندافیان   مریمرفسنجانکرمان

17محمدمهدی3060079668مینا جبیریسیرجانکرمان

18محمدمهدی78علی شاهمرادیسیرجانکرمان

17علیرضا3060290784فرزاد صفی جهانشاهیسیرجانکرمان

17علی باز1723محمدابراهیم موسی پورسیرجانکرمان

15حسن64محمد یعقوبیسیرجانکرمان

15حسن3140088477محمد بهزادفرخیشهربابککرمان



14حبیب اهلل5844محمد محمودیشهربابککرمان

16سعیدرضا3140183372علی اکبر میرحسینیشهربابککرمان

15ناصر2981546074محمدنوید            اتحاد                کرمانکرمان

16مجید2981837591ریحانه               اشرف گنجویکرمانکرمان

17عباس1364نصرت           خواجه پور گلوساالرکرمانکرمان

15محمد2985867241طاهر             درخشانکرمانکرمان

14وحید6060277871محمدحسین         سنجریکرمانکرمان

15احمد917مهری               صمدانیکرمانکرمان

14حمیدرضا2981314637محسن            فروغی فردکرمانکرمان

15اسکندر3150273854نازیال            قانعکرمانکرمان

14رضا2981489151هما             کارگرزادهکرمانکرمان

14محمد2981653237آمنه          کامیابیکرمانکرمان

14روح اهلل2981829751 فرناز         گنجعلیخانی زادهکرمانکرمان

14محمد2981688006نغمعه         موسویکرمانکرمان

16علی مراد3320170325محمد روزبهانیاسالم آبادغربکرمانشاه

18علی مراد3320202804مهدی روزبهانیاسالم آبادغربکرمانشاه

19عبدالرضا1647سمیه     احمدیسرپلذهابکرمانشاه



20ماشااله3320027018طاهره   باپیرزادهسرپلذهابکرمانشاه

18طهماس11434نرگس  بهابینسرپلذهابکرمانشاه

_موژان بادگاریصحنهکرمانشاه 16هژیر3117

_امیررضا سلیمیصحنهکرمانشاه 16شهاب2936

14هدایت2471-امیرحسین محمدخانی کاکاوندهرسینکرمانشاه

15.5حسن مراد18031لیال مرادیان حسین آبادیهرسینکرمانشاه

15خاص امیر25447آمنه خاص امیری ارگنههرسینکرمانشاه

_سمیرا جواهریهرسینکرمانشاه 16ملک مراد7607

_محمد حسینیهرسینکرمانشاه 15.5ایمان7402

14اسماعیل416پروانه دوست داریهرسینکرمانشاه

_ فاطمه حاتمیانهرسینکرمانشاه 16حبیب اله9933

17نعمت اله 3240253895الهه             آستان کرمانشاه کرمانشاه 

18هادی 3241353877سامان           ادیب فرد کرمانشاه کرمانشاه 

15غالمعلی 1399سحر          بهلولی   کرمانشاه کرمانشاه 

18کرمرضا 45محسن            بابایی سرمدکرمانشاه کرمانشاه 

19اصغر 3240680971نفیسه          پای کرمانشاه کرمانشاه 

16احمد مراد 3330017287باران        پای فشرده کرمانشاه کرمانشاه 



16محمد مراد 7312فرحناز         جعفری کرمانشاه کرمانشاه 

16علی 17629امید          دارش  کرمانشاه کرمانشاه 

19ایلخانی 60جبار       رضاییکرمانشاه کرمانشاه 

18حمید 3240448181سحر       رضا زاده کرمانشاه کرمانشاه 

17حاجی 47امید       زیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

19محمد رحیم 3330411351محمد حسین       صفری کرمانشاه کرمانشاه 

18رضا 3240898837صبا         صدری  کرمانشاه کرمانشاه 

17فتح اله 3240772310صبا            عبدی    کرمانشاه کرمانشاه 

18کریم 2343کیوان          عزیزی کرمانشاه کرمانشاه 

17علی اکبر 193ظفر            فتاحی  کرمانشاه کرمانشاه 

19غالمرضا 941مریم             قاسمی  کرمانشاه کرمانشاه 

18علیملی زهرا           قنبری کرمانشاه کرمانشاه 

15علی محمد ملی کیمیا         کلهری  کرمانشاه کرمانشاه 

18کاکاعلی  16329فرشته        کرمی  کرمانشاه کرمانشاه 

18سیاوش 4248طیبه        کرانی  کرمانشاه کرمانشاه 

18محمد 2778امین          کولیوند کرمانشاه کرمانشاه 

17عبدالحمید 3241694801علی           الرتی   کرمانشاه کرمانشاه 



16سید علی  575سید علیرضا          میرمعینی  کرمانشاه کرمانشاه 

16شیر علی 724سجاد        نوری طاهری کرمانشاه کرمانشاه 

18عباس 631مصطفی      ویسی    کرمانشاه کرمانشاه 

18حیدر  11803فاطمه             هوشنکی  کرمانشاه کرمانشاه 

20سیدخلف31سید میثم موسویگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

19علی1542ایمان علیزادهگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

19احمد24اردشیری               رهبر گچسارانکهکیلویه و بویر احمد

19محمدعلی426299311پیرسبزی              محمدحسینگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

20سیدعبدالوهاب 4620 توفیقیان            سیده مدینهگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

19 نوروز0جرار                    مهران  گچسارانکهکیلویه و بویر احمد

1.36942Eجالل مقدم          سید روح الهگچسارانکهکیلویه و بویر احمد 20سیدمحمدطال13+

18علی 4220217622حریم مطلق             مهناز گچسارانکهکیلویه و بویر احمد

250034890318 حمیدی                    محمدگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

17.5محمدکاظمرفعتی نژاد               ناهید گچسارانکهکیلویه و بویر احمد

18.5غالم محمد 4220038191علمداری                 اسماء گچسارانکهکیلویه و بویر احمد

18.5-0گلبن                       مسلم گچسارانکهکیلویه و بویر احمد

19-860وفاپور                      مجید گچسارانکهکیلویه و بویر احمد



17محمدحسناختصاصیزینب حاجی اکبریآزادشهرگلستان

20علیاختصاصیمریم خزائیآزادشهرگلستان

17ولی محمد18147معصومه ایوازهبندرگزگلستان

_محدیثه بایرامیانگلستان 16علی اصغر0531

17محمدباقر59عاطفه تیموریرامیانگلستان

_سپیده کریمیرامیانگلستان 17غلمرضا8632

17رمضان علی27رقیه لطفیرامیانگلستان

_علیرضا قیدلرامیانگلستان 16غالم علی7445

_طیبه نوروزیرامیانگلستان 17محمدرضا 7793

17اسماعیل193  خدیجه  استارمیگرگانگلستان

16اسماعیل1040  سلیمه  استارمیگرگانگلستان

14الیاس2260360671  ا لمیرا حاجیلریگرگانگلستان

19حسین2260307061 مهدی دنکوبگرگانگلستان

17طهماسب353 مهدیه  رحیمی النگیگرگانگلستان

16یداهلل 6394  ملیحه  صلبیگرگانگلستان

17موسی47علیرضا  قربانیگرگانگلستان

17محمدحسن2900سارا  کمالیگرگانگلستان



16اهلل وردی9072حسن محمدیگرگانگلستان

17قربان15محمد اربابیگنبدگلستان

17علی2020346915مهدی پسرکلوگنبدگلستان

14سعید2021136310آفتاب حکمت شعارگنبدگلستان

17محمد5844زهرا سرایلوگنبدگلستان

15حسن4880450723فریده ظریفگنبدگلستان

16محمدرضا4880149950رقیه فرامرزیگنبدگلستان

14غالمعلی71محمد محمودی جهان تیغگنبدگلستان

17محمد1925مریم بشردوستاملشگیالن

14.5ناصر8037-صالح رحمانیاملشگیالن

14ابراهیم3787-امیرحسین فرهادیاملشگیالن

14محمد علی21زیبا ذوالقدر ناورودیآستاراگیالن

18.5احمد2730016570مریم   بنیادی اشمان کماچالیآستانه اشرفیهگیالن

15احمد2730252711فا طمه    دالور لَله وجه سریآستانه اشرفیهگیالن

16.5عبدالحسین15466متین    شریعت محرریآستانه اشرفیهگیالن

16.5موسی2188رضا   قربان خواه اکبر آبادیآستانه اشرفیهگیالن

14مجید 0612-معین پوررضارشتگیالن



14حسین8991-مطهره قربان پوررشتگیالن

14فردین5700150069ابوا لفضل                حیدریرضوانشهرگیالن

14فریبرز5700136414صدرا                       ستودهرضوانشهرگیالن

14حسینعلی5700115379مهسا                      شریفی  رضوانشهرگیالن

17فرداد2620051371زهرا                     محسنی  رضوانشهرگیالن

15علیرضا2670343198محمدامین باقریصومعه سراگیالن

19نعمت97حمزه پسندیدهفومنگیالن

17 حسن648  سیده سمانه صالحیفومنگیالن

18عیسی2660208166منصوره نجفی پورفومنگیالن

3914مهتاب آذریانالهیجان گیالن

14سید عباس کدمــــــلیسیده مائده پژمان الهیجان گیالن

19محمد جواد"مائده تقواییالهیجان گیالن

18محمد 3013گلنار جعفری الهیجان گیالن

17علی"فائزه جـــاللی الهیجان گیالن

18.5اکبر9سید ابوالطالب حقیقت زاده الهیجان گیالن

18محمود"مانا حاتم زاده الهیجان گیالن

19محمدرضا10137ربابه رجــــبیالهیجان گیالن



19.5رضا1359فاطمه زکی زاده صداقت الهیجان گیالن

20عباس516فاطمه شارقی الهیجان گیالن

19.5کوچکعلی "فرشادقربانی الهیجان گیالن

19.5اصغر 28سوره قره جلو الهیجان گیالن

19تورج"شیوا قاری پور الهیجان گیالن

19.5هادی 235اکرم مقیمی الهیجان گیالن

17پرویز303پریسا اورمزدلنگرودگیالن

17خالق1280پروین پاس ماجانلنگرودگیالن

16محمد1069سهیال صادق دقیقیلنگرودگیالن

15سید رسول1101سیده مریم موسوی پلتلنگرودگیالن

_محمدرضا توکلیازنالرستان 18عبداهلل6221

18امان اله5280032972گل اسدیبروجردلرستان

16مهدی4121033764محمد امین بوالحسنیبروجردلرستان

18همایون4120822214محمدسینا پارسابروجردلرستان

18محمدعلی3671عباس بیابانگردبروجردلرستان

17غالمعلی1311سهیال جوادی منشبروجردلرستان

18کریم59غالمرضا دارابیبروجردلرستان



19محمدعلی424رضوان شوقیبروجردلرستان

17عبدل50488مرتضی شرقیبروجردلرستان

17حمید1441ناصر عال پوربروجردلرستان

18اکبر12616الهه فرزیبروجردلرستان

17حمیدرضا5570083057طاها کریمی روزبهانیبروجردلرستان

16خداکرم4120551652محمدرضا کاکاوندبروجردلرستان

17خداکرم4120678431حسن کاکاوندبروجردلرستان

15بهمن4121081560محمد متین گودرزیبروجردلرستان

18بیژن10330نرگس گورانیبروجردلرستان

16علی4120277194لیال مومنیبروجردلرستان

18شاداله12805مرضیه مرادیبروجردلرستان

-عزت اهلل9601مریم سلیقهدورودلرستان

14محمد3461-علی وانشانیدورودلرستان

14موسی1896-ناصرشریف زادهدورودلرستان

_فاطیما یاراحمدیکوهدشتلرستان 17محمود4394

14منوچهرامیرمحمد آدمیکوهدشتلرستان

17حسین2051309817مرتضی        آصف نژادبابلمازندران



19بهزاد2056525842حوریه       آقانژادبابلمازندران

20محمداسماعیل 172مولود        امامی بابلمازندران

15حبیب اله633محترم         پاشایی بابلمازندران

19بایزید2860277048کوثر        جاف بابلمازندران

16محمد2860332596فاطمه         جلفااگریتاشبابلمازندران

19سیدمرتضی443سیدحسین      حسن زاده بابلمازندران

19سیدعلی اکبر2050591594سید زهرا       حسینیان نژادبابلمازندران

18نادر2050236360شقایق        حسن نژادبابلمازندران

19داود582حکیمه      صادقپورحاجیبابلمازندران

19ذبیح اله34123رویاء            صدیقی بابلمازندران

19هانی880202920نرگس      عارفی نسب بابلمازندران

18منصور988رویا          عالم زاده گرجی بابلمازندران

19علی2050302959یسنا          عباس پور بابلمازندران

20سیداسماعیل2050360193سیده زهره        موالیی بابلمازندران

16فرهاد18زهرا ولی رنجبرتنکابنمازندران

_رضا جنت صادقیتنکابنمازندران 17هرمز6103

_محمدعلی منصوریتنکابنمازندران 17یعقوبعلی8972



17-3188بهرام معمار زادهچالوسمازندران

17مهدی7229-بیتا بصیریچالوسمازندران

15داود6241-پرند صفر رضوی زادهچالوسمازندران

15حامد1190-مهتا کیا کجوریچالوسمازندران

15حفظ اهلل4860-معصومه کاووسیچالوسمازندران

18مهدی2081262الهه محکم کارساریمازندران

14مهران9557-مریم اسماعیلیساریمازندران

-مهران4809-ملیسا اسمعیلیساریمازندران

-محمد8659-متینا رادمنشساریمازندران

14حبیب7316-علی حبیبی جمالنیساریمازندران

15محمدرضا2150076136ایمان                احمدیانقائم شهرمازندران

17نادعلی2150529882دانیال       احمدی کمرپشتیقائم شهرمازندران

14بهرام51656361شهناز            باقری آالشتیقائم شهرمازندران

15محمد6فروغ            بیک زادهقائم شهرمازندران

14عسگری2150662337مهدی              جناتیانقائم شهرمازندران

-مهدی25777246نیلو                 صفاجوقائم شهرمازندران

14تقی2150734060حسین         فالح ولیک چالیقائم شهرمازندران



14محسناختصاصیصدرا توکلیاراکمرکزی

14محمودرضااختصاصیعلی بهرامیاراکمرکزی

14عین الهاختصاصییگانه سوفیاراکمرکزی

14نقی61ریحانه آشتیانیاراکمرکزی

14مهدیاختصاصیفاطمه دالوری دلیجانمرکزی

14-اختصاصیمائده علی اکبریدلیجانمرکزی

18علیاختصاصیصبا اعتماد فردلیجانمرکزی

18محمد حسین8177الناز پارساییدلیجانمرکزی

15صالح258طیبه چنگالخوشبستکهرمزگان

14حسین9811-مجتبی صالحیبندرعباسهرمزگان

14علی341رسول زاهدیبندرعباسهرمزگان

14هاشم9596-مهدی محمدیبندرعباسهرمزگان

15بابک-رضا میرزائیبندرعباسهرمزگان

16عبدالنبی1345طاهره باللیبندرعباسهرمزگان

17اکبر2542فرهاد نادرپوربندرعباسهرمزگان

16حسن3407جاسم پیردادیبندرعباسهرمزگان

15حسن0755-فاطمه نام نیکبندرعباسهرمزگان



15محمدامین-سعید آرامش نیابندرعباسهرمزگان

14کیومرث-کیارش صالحیبندرعباسهرمزگان

18صادق-محمد ذاکریبندرعباسهرمزگان

18احمد0060-علیرضا محمودنیائیبندرعباسهرمزگان

18ابراهیم9691-بهتاب فرهمندبندرعباسهرمزگان

-حیدر-علیرضا کریمیبندرعباسهرمزگان

14حسین-امیر زاهدیبندرعباسهرمزگان

15حسین651فاطمه کهریزپشتهبندرعباسهرمزگان

14مجید-سیدعلی حسینیبندرعباسهرمزگان

15علی2763-احسان بشتامبندرعباسهرمزگان

-مهدی-محمدمهدی کریمیبندرعباسهرمزگان

14فرهاد1121-صدیقه نادرپوربندرعباسهرمزگان

15محمدعلی266اسماعیل کیانیبندرعباسهرمزگان

14رسول1936فاطمه صحافیبندرعباسهرمزگان

16عیسی3583صادق چاوشیبندرعباسهرمزگان

14محمد425اسحق طالئی فردبندرعباسهرمزگان

18حسین2939محمد مهدی    ابراهیمی طاهریکبودر آهنگهمدان



18علی370277430مریم            برزو خاه فومنی کبودر آهنگهمدان

15نمام علی 695علی                 پالشکبودر آهنگهمدان

14محمد علی 4020084556بهرام               حضرتی کبودر آهنگهمدان

15.5باقر 35اکرم                 کالنتری کبودر آهنگهمدان

19مومنعلی2209سعید کرمیمالیرهمدان

_بهزاد بهرامیاسدآبادهمدان  15رضا4004

15ابراهیم4040086198فاطمه میرزایی صبابهارهمدان 

19علی38مرضیه سلیمانیتویسرکان همدان 

19علیاختصاصیفاطمه سلیمانیتویسرکان همدان 

17حشمت3860648731محمد توکلی نوئینهمدانهمدان 

14عبداله1925اکبر چراغیهمدانهمدان 

14حسن681سعید حبیبی نیاهمدانهمدان 

18یوسف15769ندا زارعیهمدانهمدان 

15سید یعقوب3380564524زهرا سادات سادات موسویهمدانهمدان 

15شعبانعلی7151شقایق شیر محمدی انورهمدانهمدان 

17علی85یاسر عزیزی سعیدهمدانهمدان 

15احسانفاطمه الله صفتهمدانهمدان 



15احسان3861459483محمد مهدی الله صفتهمدانهمدان 

15رحمت اله244092134زهرا مردانیهمدانهمدان 

392054617214فرشید مهرابیهمدانهمدان 

15حسن52زهره ولی اقبالهمدانهمدان 

14رحمت اهلل157رزیتا اسدیابرکوهیزد

15عباس10248زهرا فاتحیابرکوهیزد

15محمدرضا290محمدصادق قاسمی بافقیابرکوهیزد

_راضیه صحراییاردکانیزد -علی 1281

15.5مهدی4460165899علی محمد ابوییمهریزیزد

17.5حسن4460117193سعید آخوند زادهمهریزیزد

14عارف4480141057پویا              اشرفیمیبدیزد

-سعید4480212892سجاد             برزگریمیبدیزد

14احمدرضا4480216057ماندانا           پورباباییمیبدیزد

14محمدرضا4480055721سمیه            دهقانیمیبدیزد

-علی 4480172785پریسا           رجب زادهمیبدیزد

-محسن4480169040مهدی            زارعیمیبدیزد

-رسول4480204997امیر حسین    زارعمیبدیزد



15محمد قلی2440161802مریم             نور الدینیمیبدیزد

18علی925منصور دهقان دهنوییزدیزد

17محمد رضا372 حمیده رحیمییزدیزد

17عبدالمجید930شهربانوعلیقلییزدیزد

14محمدعثمان2232091محمد علی زهییزدیزد

17اکبر792محمود کوشایزدیزد

19محمدعلی1372رهی معیرییزدیزد

14احمد9791-فاطمه وکیلیزدیزد


