
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

-محرم344مهدی اکرامینمیناردبیل 

-زبور1351همتعلی مرسلینمیناردبیل 

قبولیداله417نیره کاظمی اصفهاناصفهان

قبولفریدون1655زهره صفریاصفهاناصفهان

قبولعباس2182فریبا نقی زاده اصفهاناصفهان

-حسیناختصاصیمطهره هدایت ساناصفهاناصفهان

-مرتضی2912شیرین جاللیاصفهاناصفهان

قبولقربانعلی883اعظم فکاریاصفهاناصفهان

قبولذبیح الهاختصاصیزینب کریمیاناصفهاناصفهان

-احمد5631مریم مهدیهاصفهاناصفهان

قبولسهراب6820سارا سوزنده اصفهاناصفهان

-حسین868هما کتابیاصفهاناصفهان

-علی اکبر21344محدثه آقاییاصفهاناصفهان

-محمدحسن212سارا صفی خانیاصفهاناصفهان

1394خرداد ماه  نتایج آزمون دوره کتابت ممتاز



-محمدعلی9101الناز کشاورزاصفهاناصفهان

-عنایت اله5799لیال ارشادی اصفهاناصفهان

-مرتضی4233حوریه جعفرپیشهاصفهاناصفهان

-مصطفی18578گلناز خاتون آبادیاصفهاناصفهان

-اصغر-زهرا ذوالفغاریاصفهاناصفهان

-عبداالمیراختصاصیمسعود اخگراصفهاناصفهان

-علی1013حسین سلیمانی راداصفهاناصفهان

-علی41سروش آقاجانیاصفهاناصفهان

-مصطفی3294محمدرضا زادهوشاصفهاناصفهان

-یداله231علی شریفیاصفهاناصفهان

-رضا154حسن نوریاصفهاناصفهان

قبولکریم35800فرزاد لرستانیاصفهاناصفهان

-محمد3301حسن ندیمی اصفهاناصفهان

قبولفرج اهلل46888امیرحسین احمدی اصفهاناصفهان

قبولحسین808علیرضا توکلیاصفهاناصفهان

-عبدالعلی 279رضا مهران نژاداصفهاناصفهان

قبولعبدالصمد6460محمد جان قرباناصفهاناصفهان



-محمدحسین 485محمود موحدیاناصفهاناصفهان

-رجبعلی1882حمید کشتی آرااصفهاناصفهان

قبولسید کمال22149سیدرضا میریاناصفهاناصفهان

-نوراله206محمد دهقانیاصفهاناصفهان

-حسینعلی3علی جعفریاصفهاناصفهان

-بهرام443مصطفی بازیاراصفهاناصفهان

-حمیداختصاصیمحمد منیریاصفهاناصفهان

قبولرضا854محمد قنبریاصفهاناصفهان

-خیرعلی146اعظم سماله ایاصفهاناصفهان

-مصطفی1220070548محمد حسین جنابیخوانساراصفهان

قبولغالمحسن309حبیب قربانیخوانساراصفهان

-کریم2326فرحنازغریوندشاهین شهراصفهان

-حسن325یونس مایلیشاهین شهراصفهان

قبولسامی40446800001نغم مرندیشاهین شهراصفهان

-رحیم1850045097سید سعید موسویشاهین شهراصفهان

-عبدالمحمود5394اکرم بندیشاهین شهراصفهان

-حسینعلی44333عباس زارع مهرجردیکاشاناصفهان



-  رضا2735مجید شریفیانکاشاناصفهان

-حسین51973علی رضا مبارکیانکاشاناصفهان

قبولجلیل4999داود عبادیگلپایگاناصفهان

قبولسیف الهاختصاصیمحمد ابراهیمیگلپایگاناصفهان

قبولسید محمود3204سید علی اکبر صدیقیلنجاناصفهان

قبولمحمد1080423974خلیلیان       حسیننجف آباداصفهان

-رضا11851مختاری      مجتبینجف آباداصفهان

-اکبر2892غالمی     زهرانجف آباداصفهان

-عباسعلی146مغزی     زهرانجف آباداصفهان

قبولعلی اصغر14674مینا     اعالییخمینی شهراصفهان 

قبولمحمد1130321517زهرا     حدادخمینی شهراصفهان 

-غالمعلی8281بتول    سلیمانیخمینی شهراصفهان 

-احمدرضا1130148475فرزانه   زمانیخمینی شهراصفهان 

-نورمحمد120اصغر     توازهیخمینی شهراصفهان 

-لطف اله291حسن   شکرانیخمینی شهراصفهان 

قبولمحمد10880حسین   عرفانی زادهخمینی شهراصفهان 

-احمدرضا1130017656محمد لطفیخمینی شهراصفهان 



قبولفرج اله246رسول   محمودیخمینی شهراصفهان 

-رضا1229محمد   هوازادهخمینی شهراصفهان 

-سید صادق682سید صدیقه میرغیاثیساوجبالغالبرز

-سعید0023598141غزل بهارلوئیکرجالبرز

-عیوضعلی5099040594علی جالل لوکرجالبرز

-یونس4898118331لیال حشم فیروزکرجالبرز

-روح اله0047249455سیروس حمزه زادهکرجالبرز

قبولحاج آقا1461437539مهدی حیدریکرجالبرز

-ذبیح اله4898095070ولی اله خرد فالحکرجالبرز

-سیدسلطانض1815596791شهال طالگانیکرجالبرز

-اصغر0067632963عذرا کشاورز بهادرتازکرجالبرز

قبولفتحعلی4371348998محمد بیگدلیکرجالبرز

قبولعلی اکبر0053506375مژگان خلیلیکرجالبرز

قبولابراهیم0322154790مصطفی خواجه ئیکرجالبرز

-ابوالفضل4283086827ایرج شمسکرجالبرز

-عباداله3781189007مصطفی طهماسبیکرجالبرز

-نعمت0323266983نفیسه عمودیکرجالبرز



-یعقوب0066209862علیرضا قاسمیان فردکرجالبرز

-شیر ولی0323507751فاطمه مراتیکرجالبرز

-محمد عیسی11مهتاب زارع دارنظرآبادالبرز

قبولموسی328جابر امیدیایالمایالم

قبولموسی4287صادق امیدیایالمایالم

-شاهرضااختصاصیمیترا بهرامی ایالمایالم

-حسیناختصاصیامیرحسین محمدیایوان غربایالم

قبولحمیداختصاصیعلی کفیلی گاوگانیآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولیداله5علی اکبریلرشبسترآذربایجان شرقی

-حمید154885501بهرام شمسی فاممراغهآذربایجان شرقی

-حسین4مهدی غالمعلی نجدمراغهآذربایجان شرقی

-جلیل601نادرخلیل نژادتبریزآذربایجان شرقی 

-حمید3048جعفردانندهتبریزآذربایجان شرقی 

-محمود1395لیال ذاکریتبریزآذربایجان شرقی 

-یونس874رقیه زکی دیباورتبریزآذربایجان شرقی 

قبولصدق علی628نوید صادقی مرشتتبریزآذربایجان شرقی 

-محمدتقی43979ناصر فرصتیتبریزآذربایجان شرقی 



-غالمعلی1396معصومه قیاسیتبریزآذربایجان شرقی 

قبولجواد96272حبیبه مددیتبریزآذربایجان شرقی 

-محمد رسول40معصومه پنهانیارومیهآذربایجان غربی

-زلفعلی6فرامرز قنبر پور ارومیهآذربایجان غربی

-رحمان54246فریده علیزادهارومیهآذربایجان غربی

-علی 2740773803سارا نوری ارومیهآذربایجان غربی

-محمد1670پیمان نویدی ارومیهآذربایجان غربی

-جهانبخش527رضا پوراحمدخویآذربایجان غربی

-محمد214فرنوش صمدیخویآذربایجان غربی

قبولمحمدرضا1154فرهاد صبوریخویآذربایجان غربی

-فریدون1354حافظ فردین فرخویآذربایجان غربی

قبولرحیماختصاصیخاطره مختاریسلماسآذربایجان غربی

-محمد41043عباس مطاعیسلماسآذربایجان غربی

-رسول5امیر حسنی نیا شاهین دژآذربایجان غربی

قبولعبداله443صالح چلبیانی مهاباد آذربایجان غربی

قبولاحمد58مسعود مستعانمهاباد آذربایجان غربی

قبولمحمد646حسین صوفیمهاباد آذربایجان غربی



-سید ابراهیم128سید محمد جمال عبداللهیمهاباد آذربایجان غربی

قبولسهراب534معصومه حبیب پورمیاندوآبآذربایجان غربی

-صفرعلی2960125061فرشته جمالی وندمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولرضاقلی1708فتاح پرنیانمیاندوآبآذربایجان غربی

-الهوردی463بیت اله حسینیانمیاندوآبآذربایجان غربی

-مرادعلی4960مسعود نقی پور اصل میاندوآبآذربایجان غربی

قبولبهمن792حسین ولیزادهمیاندوآبآذربایجان غربی

-احمد1371آزاده استاد زادهبرازجانبوشهر

قبولمحمدعلی503کشور فاتحیبرازجانبوشهر

-اله کرم127احمد جهاندیدهبرازجانبوشهر

-اسفندیار197پرویز کشاورزبرازجانبوشهر

-جهانشاه1273555937بازیار زهرابندربوشهربوشهر

قبولفرخ349034965حمزئیان پریابندربوشهربوشهر

قبولخداکرم3490572351شجاعیان سارابندربوشهربوشهر

قبولمحمد375عباسعلی اصغربندربوشهربوشهر

-وحید249فرخنده عموریبندردیلمبوشهر

-علی1052علمدار فرامرزیجمبوشهر



-عیسی1543عارف مقیقرکنگانبوشهر

-حسین43نصراله تنگستانی زادهگناوهبوشهر

-کرماختصاصیسامان صیادی نیااهرم تنگستانبوشهر 

-عشق علی19218علیرضا آقاخانی اسالمشهرتهران

-سید اصغر9720سید رسول حسینیاسالمشهرتهران

-حاج علی130جواد عبدالرحیمیاسالمشهرتهران

-نجفعلی12508485فاطمه عزیزیاسالمشهرتهران

-غالم حسین8089محمود عزیزیاسالمشهرتهران

-محمد جواد15606سمانه هاشمیاندیشهتهران

-علی اکبر7913-مهری عمادی اله یاریدفتر مرکزیتهران

-یحیی1351الهام دبیریدفتر مرکزیتهران

-عباسعلی2524فاطمه جعفریدفتر مرکزیتهران

قبولرحیم25999مهیا یوسفیدفتر مرکزیتهران

-محمدرضا1785مهدی اصانلودفتر مرکزیتهران

-علی283حسن گل خورشیدیدفتر مرکزیتهران

-محمد 3175065حسین یونسدفتر مرکزیتهران

تصحیح نشدهغالمعلی771آزیتا بوستانیشمیراناتتهران



تصحیح نشدهرمضانعلیاختصاصیزهرا چزکیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهمیر مجمد1029فرخ السادات حاج میر فتاحشمیراناتتهران

تصحیح نشدهسید عباس11977ریحانه السادات حسینیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهحسین9495مهسا محمد حسینیشمیراناتتهران

-جهانشیراختصاصیمحمود محمد زادهشهر قدستهران

-جواد1291جهانگیر پزشک نژادشهریارتهران

-نور الدین861محمد حسن کاویارشهریارتهران

-ربعلی14673رضا کاظمی شاهوارشهریارتهران

-مجمد ابراهیم4436فاطمه آزادی نقششهریارتهران

-ابوالفضل2073مریم محمدیشهریارتهران

قبولمحمد حسن219بهزاد یاسینیغربتهران

قبولگنجی1815مهدی فتحیغربتهران

-علی202رضا بهادریغربتهران

-محمد رضا82طیبه فدائی فتح آبادی انقالبتهران 

قبولسید سعید1856زهرا السادت حسینی نقویپیشواتهران 

-کریم33280علیرضا محمد ابراهیمیپیشواتهران 

-علی محسن 3534معصومه حیدر پور شرقتهران 



قبولحسین 27445حسن باقری مفرد شرقتهران 

-صفر13امیرحسین طاس بازشرقتهران 

قبولمصطفی5302الهه الریشرقتهران 

قبولابراهیم 3295محبوبه میرزاییشرقتهران 

قبولغالمرضا 103علی محمدیشرقتهران 

قبولمیرحسن 481سیده فاطمه هاشمی کوچصفهانیشرقتهران 

-محمدحسین 36علی اصغریوسفی فشکیشرقتهران 

قبولقربانعلی15علی عباسی دهنویبروجنچهارمحال و بختیاری

-حیاتقلی143نسرین امینیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-مصیب737کبری حیدریشهرکردچهارمحال و بختیاری

-غالمعلی1079صادق خاکسار حقانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-عزت اهلل22محمود شریفیشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولمرتضی298اکبر شیرزادشهرکردچهارمحال و بختیاری

-قیطان40انصار صادقیفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولمحمداختصاصیرضا احمدیبیرجندخراسان جنوبی

-ایرجاختصاصیرضا فتحیقائنخراسان جنوبی

-محمدرضا72587زهرا کریمی پورسرخسخراسان رضوی



-محمدرضا1519معصومه رضائی سرخسخراسان رضوی

-سید محمد1844محمود جمعه پور سرخسخراسان رضوی

-عباسعلی355محسن پریشان شیدا سرخسخراسان رضوی

-حیدر48404سجاد زارعقوچانخراسان رضوی

قبولعلی مردان31382حسین اصغر ولی زاده سرابقوچانخراسان رضوی

-عباس1041بهزاد آبساالنکاشمرخراسان رضوی

-سید مهدی463سید هانی طباطبائیکاشمرخراسان رضوی

قبولعبداله151علیرضا ابوالفضلیمشهدخراسان رضوی

-علی66256منور استوارمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد84317نیره اکبرزادهمشهدخراسان رضوی

-اصغر2439تکتم التجاریمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا6-472722-092امیرعلی برومندمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0-594444-092محمدرضا پودینهمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا149زینب جمالی پناهمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2135زهره حسینیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدجواد6اکرم خسروآبادیمشهدخراسان رضوی

-علی1061فرزانه درویشمشهدخراسان رضوی



-علی اکبر742عزت دیانتی پورمشهدخراسان رضوی

-محمدمژگان رجب زادهمشهدخراسان رضوی

-رجبعلی14833منیره رحیمیمشهدخراسان رضوی

قبولغالم محمد20380سامیه رزم آرامشهدخراسان رضوی

قبولمرتضی18213محمد ساالری بایگیمشهدخراسان رضوی

-سیدمهدی2552منصوره سخایی فرمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین5ابراهیم سلحشور جمع آبیمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمدمهدی1-86693-092سیدامیر سیدی کریمیمشهدخراسان رضوی

-محمد13081فاطمه شریعتی عبدالمجیدمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا16314گلناز صادق نژادمشهدخراسان رضوی

-فضل اله2565مجتبی عابدیمشهدخراسان رضوی

قبولعلی4حسین عربمشهدخراسان رضوی

-مقصود6486محمدحسن غفاریمشهدخراسان رضوی

-بهروز1389علیرضا فرزانهمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر29مهدی قره قاشلومشهدخراسان رضوی

-عباسعلی365مرتضی کریمی تبریزیمشهدخراسان رضوی

-حسن22سحر متین خواهمشهدخراسان رضوی



قبولرضا10948منا محبی عدلمشهدخراسان رضوی

-عبدالرسول65716محمدحسن مختاری امیرمجدیمشهدخراسان رضوی

-احمد834مریم مقدممشهدخراسان رضوی

-هاشم16420فاطمه نبردیمشهدخراسان رضوی

-مرتضی8778نسیم نوروزیمشهدخراسان رضوی

-سیداسماعیل_سیدعبدالکریم هاشمی نژادمشهدخراسان رضوی

-علی محمد7-209712-092مرتضی یزدانیمشهدخراسان رضوی

-علیرضا1050834186مریم خالویاننیشابورخراسان رضوی

قبولسیدحسینسیده محبوبه طباطبایینیشابورخراسان رضوی

-محمدرضا2محمد طالبینیشابورخراسان رضوی

قبولمصطفی250جواد کریمینیشابورخراسان رضوی

-غالمعلی3زهره مراغهنیشابورخراسان رضوی

قبولعصمت اله07698661حبیب اله  زارعی سنگانیخوافخراسان رضوی 

قبولمحمود4928ابراهیم   مجدی رودیخوافخراسان رضوی 

-قربان محمدم7محمدباقر طاهریبجنوردخراسان شمالی

قبولمحمد670546747مصطفی کریمیبجنوردخراسان شمالی

-حسین670757632فاطمه نودهیبجنوردخراسان شمالی



قبولعلی8حسین قراچهامیدیهخوزستان

قبولمحمدعلی11170علی     صفریاندیمشکخوزستان

-کریم806محمد علی جرفیاهوازخوزستان

-عبدالرحیم445علی جواهر فروش زادهاهوازخوزستان

-عبدالحسن599شهرام سلطانیاناهوازخوزستان

قبولشویل34احمد عبیاتاهوازخوزستان

-حسین312محسن فرهادیاهوازخوزستان

قبولایرج8995محمود کیهانی فراهوازخوزستان

-قمیر846شهریار وحید زادهاهوازخوزستان

-محمد حسن3084نرگس فایضی زادهاهوازخوزستان

قبولمصطفی11227ژاله فایضی زادهاهوازخوزستان

قبولمحمد رضا295زهرا قیماهوازخوزستان

-سید محمود2616زینب محمد پوراهوازخوزستان

-نجاتعلی2051مرتضی زندیایذهخوزستان

-فاضل3655حافظ براتیایذهخوزستان

-عبدالمجید4666زهرا غالمیآبادانخوزستان

-هادی1272عاطفه عسکرشهبازیآبادانخوزستان



قبولروزه1006محمد حسین قنواتیآغاجاریخوزستان

قبولعلی105صادق رئیسی فرآغاجاریخوزستان

-رمضانعلی1974محمدجواد سلطانی فردبندرامام خمینیخوزستان

-قربان23316خدیجه یارمحمدیخرمشهرخوزستان

-عبدالساده255رباب محتاجی خرمشهرخوزستان

-مجید718رضا باویخرمشهرخوزستان

-امیر7194حمید    رازانی دزفولخوزستان

-محمد رضا68495محمد     رضا گلکاردزفولخوزستان

-محمد حسین1991076762مهدی    ملهمیدزفولخوزستان

-سید محمد علی648سید محسن   موسوی قلندریدزفولخوزستان

-محمد حسین46افسانه   آخورد زادهدزفولخوزستان

-محمد حسین1303زینب    علیدادیدزفولخوزستان

-ماشااهلل1063افسانه     مورثدزفولخوزستان

قبولکاظم52مهدی ساکیسوسنگردخوزستان

-مسعوداختصاصیمنصور قماشیشوشخوزستان

-احمد343منصور ناصحی مهرشوشخوزستان

-حسن27536عبدالرحیم جوالییشوشترخوزستان



-حسین468نجمه عسکریگتوندخوزستان

-شکرخدا1076هاجراکبرنژادگتوندخوزستان

قبولصفرعلی9757مژده حسنیگتوندخوزستان

-عیسی2476حسین ایمانیابهرزنجان

-حیدر47حسن رضاییابهرزنجان

-اسداله768محمدعلی نظریخدابندهزنجان

-مرادعلی136علی کالنتریخرمدرهزنجان

قبولمجتبی 55512فرهاد تقیلوزنجانزنجان

-غالم رضا5232مصطفی مظفر آبادیسبزوارسمنان

-عین اهلل12 10پروین مکارمسبزوارسمنان

-ابراهیم190حسن    اخالقیسمنانسمنان

-محمدباقر983محمود    اعوانیسمنانسمنان

قبولمحمد207کمال الدین    قدسسمنانسمنان

قبولمنصور179منصوره    خرم سمنانسمنان

-مهدی257مریم    صندوقدارسمنانسمنان

قبول...فتح ا3035شهال    عموزاده سمنانسمنان

قبولعیسی22500958401فاطمه    فوالدیسمنانسمنان



-امیرهوشنگ45668216سهیال    منشی زادگان سمنانسمنان

-عبدالرحیم274راضیه آقا حسینیشاهرودسمنان

قبولمحمد رضا4580035216مهدی دربانیانشاهرودسمنان

-امیر محمد60162اقبال علی محمدیشاهرودسمنان

-رمضان4986معصومه مرادیشاهرودسمنان

-آقا برار3658ساره خاتون اسفنجانی گرمسارسمنان

-دادخدا14957پهلوان روی مهسازاهدانسیستان و بلوچستان

-غالمعلی637رحمتی محمود رضازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعبدالحسین21700سمیعی هیلدازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدحسین3عودی نژاد محمدعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

-حبیب اله405قلیش لی آزادهزاهدانسیستان و بلوچستان

-نیک محمد2400کشتگر مریمزاهدانسیستان و بلوچستان

-دوست محمد1588محمدیان مرجانزاهدانسیستان و بلوچستان

-علی3620291633نوروزی امینزاهدانسیستان و بلوچستان

-محمد7480احسان حیدریکنارکسیستان و بلوچستان

-میرزاعلی398شبیر محمودیارسنجان فارس

-حسن25ابراهیم اسکندریارسنجان فارس



-عبدالصمد24134ناهید آئینه استهبانفارس

-عباس166لیال صفاریآبادهفارس

-رضا440سمیه مسعودیآبادهفارس

-محمدرضا950راضیه  صادقی جهرمفارس

-عبدالحسین 2460008066حمیدرضا صادقی نیاجهرمفارس

-حجت اله2540001858فاطمه احمدپورسپیدانفارس

-رستم2874اعظم مهران فرسپیدانفارس

-محمد حسین 276سعیده علیرضاییسروستانفارس

-حمزه4046زینب استواری مقدمسروستانفارس

قبولمحمد2736علی اکبر ابراهیم نژادشیرازفارس

-محمد حسین1069حمید اسكندری سنجابیشیرازفارس

-حسین15086غالمحسین اکبریشیرازفارس

-فالمرز483مجیدرضا انصاریشیرازفارس

-علی شیر2280970651حسین  بهروزبكتیشیرازفارس

قبولاسداله227عبدالرحمن پور عبدالهشیرازفارس

-محمود12120سعید پورمحمودشیرازفارس

-حسین622محمدرضا تقی نژادشیرازفارس



-علی5906جواد جعفرپورشیرازفارس

-محمد5042فرزاد رنجبرصحراییشیرازفارس

قبولحسین1550مهدی سامانیشیرازفارس

قبولحسین11233حمیدرضا صفریشیرازفارس

قبولمحمد رضا1437مسعود صیادیشیرازفارس

-علیرضا907محمد رضا غیور فردشیرازفارس

قبولاکبر2022نصراله فتحیشیرازفارس

-زالی7غالمحسین فیجانیشیرازفارس

-همداد2303علی هوشمندشیرازفارس

-هدایت45عباس هوشمند قصردشتیشیرازفارس

-عبدالخالق78زهرا انصاری فردشیرازفارس

-مراد416لیال رضاییشیرازفارس

قبولخسرو13075فهیمه زهرایی پورشیرازفارس

-جلیل8356معصومه سروریشیرازفارس

-جالل278فاطمه قهرمانیشیرازفارس

-منصور224نجمه کشاورزشیرازفارس

-سیف اهلل1471زهره کنگاوری آرایشیرازفارس



قبولمحمود2869سمیه کیانیشیرازفارس

قبولحسین5132هانیه گودرزیشیرازفارس

قبولعبدالجلیل4075حمیده مجردشیرازفارس

-علی462مهرنوش مرادیشیرازفارس

-حمید88رزیتا مصباحیان خالصیشیرازفارس

قبولمیرزااحمد19079سعیده مظفریشیرازفارس

-منصور270بهنوش نصرتیشیرازفارس

-محمد حسن1860شهال نوبریشیرازفارس

-سرافراز335طاهره جوکارفسافارس

-قدرت2هوشنگ سلیمان نیافسافارس

قبولاسماعیلاختصاصیابراهیم کشاورزیانفسافارس

-عبد الرسول2360509251 زینب جعفری زاده کازرونفارس

-عبد العظیم2360038931 علیرضا دهقان کازرونفارس

-سعید2360555030  رضا صفریکازرونفارس

-علیرضا58محمدرسول بهمنی فرمرودشتفارس

-سید عبداله530سید فخرالدین موسوینی ریزفارس

-رضا5محمد صادق زارعیالرستانفارس 



قبولشمس اله2603رضا حسن زادگانآبیکقزوین

-سید حسین662سید احمد خجسته روزآبیکقزوین

-اسفندیار612فتح اله شریفی آبیکقزوین

-علی100منظر مافیآبیکقزوین

قبولاسداله74555افروزی    مهدیقزوین قزوین

-اله وردی6528آشوری  فاطمهقزوین قزوین

-فتح اله4311415745پارسا    محمد متینقزوین قزوین

قبولعباس1428تاروردیلو     نرگسقزوین قزوین

-یادگار1082جلیلوند  مرتضیقزوین قزوین

-احمد52حسین زاده صحافی   فرهادقزوین قزوین

-عباس4311198256حسینعلی قزوینی محمدحسنقزوین قزوین

-قنبر57خالقی   قاسمقزوین قزوین

-عین اله4310675484خدادابیگی     سعیدقزوین قزوین

-سرمعلی603خلخالی وحیدقزوین قزوین

قبولاسداله4310287611خمسه عباسقزوین قزوین

-ناصر1202صدیقها  فهیمهقزوین قزوین

-حسن314غیاثوند     فاطمهقزوین قزوین



قبولعزیزاله285فرهی نیا   فرهنگقزوین قزوین

-محمدرضا4310996531قربانی خمسه   عباسقزوین قزوین

-محمود319گودرزوندچگینی   حسینقزوین قزوین

-اصغر3689مجلسی         فاطمهقزوین قزوین

-سیف اله278محمودی  مطلق    زینبقزوین قزوین

-مهدی3242196813میرزایی    علیقزوین قزوین

-محمود12397مهدی محمدی نخجیریقمقم

قبولحجت اله28087لیال شریفیقمقم

قبولاحمد9074زهرا ثاراللهیقمقم

-محمد رضا800سیما بابایی پورقمقم

-هادی1800سعیده حاج صفریقمقم

-احمد2789 نسرین دودلقمقم

-اکبر24017امیر حسام یزدی زادهقمقم

-جواد29120زهرا تقی پناهیقمقم

-حسین29671مریم سمیعی فردقمقم

-ابوالفضل0372237665محدثه نیكوگفتار طاهرقمقم

قبولحسین2322239زهرا قرنلیقمقم



-بهروز3309نرگس برقیقمقم

-نوروز علی4090اکرم نجفلوقمقم

-رضا0فاطمه یزدی زادگانقمقم

-حسین478محمدحسن میری مزرعه شاهیقمقم

-فتح اهلل2226701طوبی سلیمقمقم

قبولحسین2023452محمدامید طیبیقمقم

-محمد573زهرا مال محمدیقمقم

-محمد1مجید وفایی احمد آبادقمقم

-غالمحسین30387نعیمه صابریقمقم

قبولابراهیم19471جواد عسگری زادهقمقم

قبولرحمان885امان اله یزدانیبیجارکردستان

-سید قاسم666سیده هما موسویبیجارکردستان

-حسین65ابوالقاسم مرسابیجارکردستان

-رضا214پیمان قمریبیجارکردستان

-سید غالمعلی502سیده احیا سبحانیبیجارکردستان

-حسناختصاصیفرشید میرزاییدیواندرهکردستان

-بهاالدین6468869677مظفر بزرگ امید سنندجکردستان



-ابراهیم3732007111سیروان نادری سنندجکردستان

-علی 3821115726طیفور فیضیسنندجکردستان

-عبدالعلی 3732515826شیوا قمری سنندجکردستان

قبولحسین201جلیل گل محمدی سنندجکردستان

-خسرو12274کژال میرزاییسنندجکردستان

-واحد3230284811سیروان نادری سنندجکردستان

-علی 3732429733محمد هیوا نیک منش سنندجکردستان

-حسین622مرتضی حیدریقروهکردستان

-عبداله212اقبال قانعی کامیارانکردستان

-اسعد6460083193زانیار مرادیمریوانکردستان

قبولغالمحسین3091383792ملکی باب هویزی حسینرفسنجانکرمان

-علی9327میرزایی  حمیدرفسنجانکرمان

-غالمحسیناختصاصیفهیمه نامدارسیرجان کرمان

-هاشم38085حکیمه     روحانیکرمانکرمان

-مخدوم علی56امید    عزیزی مقدمکرمانکرمان

-حبیب اهلل3353میترا     خالقیکرمانکرمان

-حسین204فهیمه اسدی کرمشهربابککرمان 



-یداله2994اعظم       حاتمیکنگاورکرمانشاه

-محمد کرم131مولود     طاهر آبادیکنگاورکرمانشاه

-سید بهائ الدین202سید حسین  میر معینیکنگاورکرمانشاه

-حجت اله11یزدان صفربخشصحنهکرمانشاه 

-3663عرفان           چقامیرزا کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد 21509علی        حیدری  کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 6290سهراب        خالصه کرمانشاه کرمانشاه 

-کریم خان 16731رسول       دهقانی کرمانشاه کرمانشاه 

-ملک مراد453سعید       رفیعی زاده کرمانشاه کرمانشاه 

-مجتبی 1600سپیده      روانبخش  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولسلیمان 82علی رضا      زبرجدی کرمانشاه کرمانشاه 

-سعید14642معصومه      سیفی کرمانشاه کرمانشاه 

-حشمت اله 697عهدیه       عزیزی  کرمانشاه کرمانشاه 

-نوروز علی 70محمد ولی      عباسی   کرمانشاه کرمانشاه 

-رضا 5212راحیل       قلعه سفیدی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولامید علی 463ناهید       لطفی شادمان کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 7927ایوب        لطفی ترازک کرمانشاه کرمانشاه 



-اصغر 37261کریم            منیفی کرمانشاه کرمانشاه 

-کسعلی 78مستانه      منصوری  کریانی کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد باقر 3242421892محمد میالد       همتی کرمانشاه کرمانشاه 

-جواداختصاصیمحمد امین پورامینهرسینکرمانشاه 

-نظراختصاصیصادق حقیهرسینکرمانشاه 

-شاهراد1661مریم شفایانهرسینکرمانشاه 

-حسین علی577معصومه فضلیگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

-سید غالم حسین622صدراله اصلی نیاگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

قبولسیدسلیمان15881رضابیگی نسرین یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-محمدیار129سعادت فر   سعید یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-محمد3026صیادیان     شهرام یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-سیدعلی اکبر545سیدمحسن حسینی االرزیگرگانگرگان

-عباس1350محمد   شکیگرگانگرگان

-عباس294محمد  صفرپورگرگانگرگان

-محمدهادی2110604591سیاوش  نوروزیگرگانگرگان

-محمد علی121زینب           فیضیبندرگزگلستان

-سید هادیاختصاصیسیده محدثه حسینیگنبدگلستان



-علی خان75فاطمه میر شکاریگنبدگلستان

-علیرضا2680038568مجتبی پورمحمداملشگیالن

قبول15061351محمود رضا   پزمآستاراگیالن

-26402671081380میر امیر حسین نظر موسویآستاراگیالن

-241364حسن هاشمیآستاراگیالن

-عبداله50محمود   کیماسیآستانه اشرفیهگیالن

قبولمسعود48مجید نبی چنانیآستانه اشرفیهگیالن

-کاظم510محمود طلوعرشتگیالن

-محمدعلی2620037761مهشید            احمدیرضوانشهرگیالن

-علیرضا5700119692سحر           پورمیرزارضوانشهرگیالن

-اذت اله1220فرشته         شکوریرضوانشهرگیالن

-اذن  اله3سیف اله      کمالیرضوانشهرگیالن

-سهراب2170پریسا           نگهبانرضوانشهرگیالن

-ناصر238عباس          نصیریرضوانشهرگیالن

قبولمحمد409پور احمدی معصومهصومعه سراگیالن

قبولنوروز علی10جمال شهرامصومعه سراگیالن

-غفار399حسن زاده حدیثهصومعه سراگیالن



-علی5زاد اقاجانی افسانهصومعه سراگیالن

قبولفیروز 1651ضیا سولمازصومعه سراگیالن

قبولمحمد رضا1958عابد مقامی  فاطمهصومعه سراگیالن

-رمضان11رؤیا زیرانیفومنگیالن

-سید عطوف1987سیده رحیمه موسوی اصلالهیجانگیالن

-مراداختصاصیرقیه منتظریالهیجانگیالن

-غفور96آزاده گلشاهیالهیجانگیالن

-جالل51روشن فالحدوستالهیجانگیالن

قبولجعفر14956فروزان صیقلی کومله الهیجانگیالن

-محمداختصاصیرضوانه رنجبر شیخانیالهیجانگیالن

-محسن70056مهدیه شوشتریالهیجانگیالن

-جمشیداختصاصیمعراج رمضانیالهیجانگیالن

قبولرمضانعلیاختصاصیسجاد دلیریالهیجانگیالن

-مرتضی-اسماعیل شوارعیالهیجانگیالن

-محمد علیاختصاصیفاطمه پور جعفرالهیجانگیالن

-ابوالقاسم709رضا باللی نژادالهیجانگیالن

-حسین151پریسا زنکانهالهیجانگیالن



-ابراهیماختصاصیمحمد رضا رضوی الهیجانگیالن

-محمد حسیناختصاصیناهید عدیلیلنگرود گیالن

-اصغراختصاصیعلیرضا آذر ارجمندلنگرود گیالن

-مجتبی 818پریسا ایرانشاهیازنالرستان

-حاجی بابااختصاصیحسن حاجیوند ازنالرستان

-اعظم خان110اردشیر عزیزیالشترلرستان

-محمدرضا539محمد مهدی توکلیالیگودرزلرستان

-علی6035مصطفی گلپایگانیالیگودرزلرستان

قبولمحمد31سعید تربتیبروجردلرستان

-رحم خدا154آمنه دارابیانبروجردلرستان

-آیت اله1904فاطمه شهباز نژادبروجردلرستان

-االن300زهرا لیریاییدرودلرستان

-حسن1437مژکان امرائیکوهدشتلرستان

-شیخ علی13ابراهیم محمدینورآبادلرستان

-ماشاهلل2315رکسا نا جعفریخرم آبادلرستان 

قبولاحمد10زهرا علیزادهخرم آبادلرستان 

قبولرضا1267پگاه           پورداداشبابلمازندران



-قلی 2050942559پیروز       رحمان زاده بابلمازندران

قبولحسین 489علی          ضامن ضرابیبابلمازندران

-مهردادفائزه حاتمیتنکابنمازندران

-اسمعیل2210022551سیده مریم رضوانیتنکابنمازندران

-حسن4سینا علیدوستتنکابنمازندران

-سلمان2210210755علی اصغر علیخان گرگانیتنکابنمازندران

-قدیر2ضرغام منصورکیاییتنکابنمازندران

-خسرو15عفیفه نصیر شعیبیتنکابنمازندران

-عیسی2150603721کوثر ارادتمند اصلیساریمازندران

-علی اکبر40فضه اصغریانساریمازندران

-حسن2150599759نگین جعفری سرابیساریمازندران

-جمال الدین284محسن محمدیساریمازندران

-علی98محمد          تقی زادهقائم شهرمازندران

-محمد239مرجانه          عینعلیقائم شهرمازندران

-حمیدرضا2150612امیرحسین     غالم زادهقائم شهرمازندران

-یارعلی16محبوبه            فتحیقائم شهرمازندران

-محمدرضا3125اسماعیل صبوریاراکمرکزی



قبولفتاحعلی37مجید رضاییاراکمرکزی

-سید احمد3392الهام السادات علویاناراکمرکزی

-احمد59مریم حیدریبستکهرمزگان

-محمدجواد1فرخ نصیریبندرعباسهرمزگان

-نظام علی2616علیرضا ایمانیاسدآبادهمدان 

-شهریار141فرزانه شاوردئیبهارهمدان 

-منصور451فاطمه سلطانی شکری پوربهار همدان 

-خادمعلی3970145708میثم خادمیتویسرکان همدان 

-اسدله2احمد محمدیتویسرکان همدان 

-عسکر4020018561فاطمه         سلمانی کبودرآهنگهمدان 

-پرویز4020047243مهدی         میرزائی کبودرآهنگهمدان 

-ناصر5949حمیده بلوردیمالیرهمدان 

-محمدحسن643اعظم سایه وندمالیرهمدان 

قبولابراهیم524سید محمد حسینیمالیرهمدان 

-محمد1760حسین کلهریمالیرهمدان 

باطلقربان1122معصومه زهره وندیمالیرهمدان 

قبولعلی میرزا497مهرداد خداییهمدانهمدان 



قبولهاشم498علی شکوری منفردهمدانهمدان 

قبولنادعلی387لیال صاحبیهمدانهمدان 

-غالم57مسعود علی پورهمدانهمدان 

قبولحاجی علی189حمید کرمیهمدانهمدان 

قبولروح اله257مجتبی انصاریهمدانهمدان 

قبولمرتضی724الهه بنی عامریانهمدانهمدان 

قبولداریوش1553بهزاد ترابیانهمدانهمدان 

قبولسید احمد40سیده راضیه حسینی دانشهمدانهمدان 

قبولحسین 36شیرین حمیدی پسندهمدانهمدان 

قبولعلی161احسان خدابخشیهمدانهمدان 

-محمد آقا22صفورا جعفریابرکوهیزد

قبولمنوچهر632محمد صوفیاردکانیزد

-قاسماختصاصیمطهره آباذریاردکانیزد

-اکبراختصاصیآسیه کاظمی نژاداردکانیزد

-مجید4480132341منصوره ادیبیمیبد یزد

-محمد70حسن دهقانیمیبد یزد

قبولعلی958جواد یوسفیمیبد یزد



-محمد547 فاطمه جاللیانیزدیزد

-محمود618مهدیه چاکرییزدیزد

-محمدرضا15علی محمد حقیر ابراهیم ابادییزدیزد

-علی محمد2965عفت سلیمیانیزدیزد

-محمدعلی9506-فهیمه فرهنگیزدیزد




