
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

-زبور1351همتعلی مرسلینمیناردبیل

قبولفرامرز304سمیرا امجدیاناصفهاناصفهان

قبولمنوچهر1247مریم تربتیاناصفهاناصفهان

-ابراهیم294بتول مختاریاصفهاناصفهان

قبولهوشنگ13481زهرا ابراهیمیاصفهاناصفهان

قبولرضا4857-زهرا اسحاقیاصفهاناصفهان

قبولسید کمال22149سید رضا میریاناصفهاناصفهان

قبولمنوچهر8556خشایار بهروزاصفهاناصفهان

-محمد علی18713حمید باباییاصفهاناصفهان

-فرامرز3470نصراله نامدار پوراصفهاناصفهان

قبولابراهیم468محمد هاشمی نبیاصفهاناصفهان

-مصطفی3294محمد رضا زاد پوشاصفهاناصفهان

قبولرحمت اله1580محسن مقصودیاصفهاناصفهان

-عباس3حجت اهلل صادقیاناصفهاناصفهان

1394نتایج آزمون دوره شکسته ممتاز  خرداد  ماه 



-وحید6254-سینا گلبناصفهاناصفهان

قبولنصراله2683سمیرا    حاتمیخمینی شهراصفهان 

-رمضانعلی1308زهرا    سیاهمردخمینی شهراصفهان 

قبولسیف اله34مرضیه   عمومیخمینی شهراصفهان 

قبولرسول702فخرالسادات فاتحیخمینی شهراصفهان 

-علی   1130260836مهسا     مختاریخمینی شهراصفهان 

-علی1034محمود   عسگریخمینی شهراصفهان 

-فخرالدین148مسعود   لقمانیخمینی شهراصفهان 

-رضا1229محمد   هوازادهخمینی شهراصفهان 

-امراهلل1397حسینعلی اکبریشاهین شهراصفهان 

قبولیاسر1454منا شجیراتیشاهین شهراصفهان 

-فیض اهلل2علی کربیانشاهین شهراصفهان 

قبولامیرقلی1176ناهید نجفی بوانیشاهین شهراصفهان 

-رضا2725مجید شریفیانکاشاناصفهان 

-علی اکبر436عبدالرضا حکیمیگلپایگاناصفهان 

-سیف الهاختصاصیمحمد ابراهیمیگلپایگاناصفهان 

-حسن2360مهدی آبیاری ریزیلنجاناصفهان 



قبولغالمحسیناختصاصیمرضیه اسماعیلیمبارکهاصفهان 

-محمدعلی223غالمعلی شفیعی مهردشتاصفهان 

قبولمحمد1080153136کاویان پی     سجادنجف آباداصفهان

-حسین3939چاوشی     مهرینجف آباداصفهان

قبوللطفعلی31701صالحی       حسینعلینجف آباداصفهان

-سعید98مهدی اسدینجف آباداصفهان

قبول2محمود ایرانشاهیساوجبالغالبرز

-رجب87محسن راکعیساوجبالغالبرز

-احسان اله255مهدی کیانساوجبالغالبرز

قبولمحمد15178صدیقه برجستهکرجالبرز

باطلقاسم42حمید رضا مرزبانکرجالبرز

باطلخدامراد14145ثریا ترکیانکرجالبرز

-عزیز36حسن ساری دهینظر آبادالبرز

قبولفیض اله1امید عبداللهیایالمایالم

قبولعلیجان47علیرضا جهانگیریایالمایالم

قبولموسی4287صادق امیدیایالمایالم

قبولحجت الهاختصاصیعلیرضا رحمانیایالمایالم



-کرم الهاختصاصیمیعاد نقدی نیاایالمایالم

قبولسیابخش987علیرضا حاتمیایالمایالم

-یحیی330جعفر آقاییتبریزآذربایجان شرقی

قبولحمزه296احد آمالی ترکمبورتبریزآذربایجان شرقی

-اکبر12924سمیه حبیب خلقتبریزآذربایجان شرقی

قبولحمزه علی449جواد حیدری پارامتبریزآذربایجان شرقی

-حمید3048جعفر آقاییتبریزآذربایجان شرقی

قبولصدق علی628نوید صادقی مرشتتبریزآذربایجان شرقی

قبولاروج510علی عیوضیتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحرم1404سعید مقدمتبریزآذربایجان شرقی

-شمس اله5729نقی خادمشبسترآذربایجان شرقی

-یداله5علی اکبریلرشبسترآذربایجان شرقی

-یوسف142خدیجه اکبری داریانشبسترآذربایجان شرقی

-اسماعیل46فرزانه جاللیشبسترآذربایجان شرقی

-حمیداختصاصیبهرام شمسی فاممراغهآذربایجان شرقی

-جلیل568احمد احمدیان ارومیهآذربایجان غربی

-خلیل959ندا شریفی آذر ارومیهآذربایجان غربی



-ذبیح اله834مرتضی دائمی ارومیهآذربایجان غربی

قبولعباسعلی53545هدایت گلشنیارومیهآذربایجان غربی

-رحمان54246فریده علیزادهارومیهآذربایجان غربی

-علی 2740773803سارا نوری ارومیهآذربایجان غربی

-محمد1670پیمان نویدی ارومیهآذربایجان غربی

قبولمحمود349ناصر رحیمیبوکانآذربایجان غربی

قبولقدرت اله4426غدیره امینیتکابآذربایجان غربی

قبولنجف علیاختصاصیمرتضی گلیتکابآذربایجان غربی

-محمد214فرنوش صمدیخویآذربایجان غربی

-شمس الدین93فریبا یزدانیسلماسآذربایجان غربی

-یوسف3993مهین حاجی محمدلوسلماسآذربایجان غربی

-عبداهلل 181رسول        پژوهیده شاهین دژآذربایجان غربی

-رسول 5امیر       حسنی نیا شاهین دژآذربایجان غربی

-عبداهلل443صالح چلبیانیمهابادآذربایجان غربی

-احمد58مسعود مستعانمهابادآذربایجان غربی

-اسماعیل256کمال مهرپاکمهابادآذربایجان غربی

قبولمهاباد1213شه ونم عبداهللمهابادآذربایجان غربی



-ابراهیم128سید محمد جمال عبداللهیمهابادآذربایجان غربی

-الهوردی463بیت اله حسینیان میاندوآبآذربایجان غربی

-بهمن792حسین ولی زاده میاندوآبآذربایجان غربی

-مولود633رضا شیخه میاندوآبآذربایجان غربی

قبول_958حبیب ابوالفتح یارمحمدیارنقدهآذربایجان غربی

-رسول 3693صمد دانشخواه نقدهآذربایجان غربی

-محمدتوفیق4998محمد شریف خضرینقدهآذربایجان غربی

-محمد649علی آذرشباهرم تنگستانبوشهر

-احمد1371آزاده استادزادهبرازجانبوشهر

قبولیوسفاختصاصیشایسته پورجمبرازجانبوشهر

-حسن677عبداله رضائیبرازجانبوشهر

قبولمحمد1437تنگستانی بیتابوشهربوشهر

-علی 724خوش قلب ناهیدبوشهربوشهر

قبولسیداسماعیل558هاشمی فردسیدمهدیبوشهربوشهر

قبولغالمرضا9سیف اله خلیلیدشتیبوشهر

-حسن10قاسم درویشیکنگانبوشهر

قبولنادعلی3148محمدرضا علیزادهکنگانبوشهر



قبولاحمد7نوشاد خدریگناوهبوشهر

-سید سعید1856زهرا السادات حسینیپیشواتهران

-عبداهللاختصاصیزهرا بختیاریپیشواتهران

قبولسهراب940عباس کوه وائیدفتر مرکزیتهران

قبولمسلم7892فاطمه خوشدونی فراهانیدفتر مرکزیتهران

-محمدرضا1785مهدی اصانلودفتر مرکزیتهران

قبولسید حسن91امید گلریزدفتر مرکزیتهران

-قوام الدین192مهدی بحرینیدفتر مرکزیتهران

-محمد 957نادر حاجی شیخدفتر مرکزیتهران

-رضا16287محمد توانادفتر مرکزیتهران

قبولمهدی5450ندا نظامی نژاددفتر مرکزیتهران

قبولشاه علی757فاطمه یوسفیدفتر مرکزیتهران

قبولعلی7630فرانک صمیمی شرقتهران

-حمید 9833مرضیه صعودی شرقتهران

قبولمحمدکریم 4865زهرا فرنیا شرقتهران

-علی اکبر216حسن عسگریشرقتهران

قبولاسماعیل 68بنی فاطمه کریمی شرقتهران



-ابوالحسن 1490فرزین مرادیان شرقتهران

-رضا4920سحروطن خواهیشرقتهران

قبولعباساختصاصیمجتبی جوانیشهر قدستهران

قبولطاهر1141علی شاهقلیشهر قدستهران

قبولغلمرضا16498محمدجوادفیروززارعشهر قدستهران

قبولبهروزاختصاصیبهزاد نیک آبادیشهر قدستهران

-غیبعلیاختصاصیاعظم رضاییشهر قدستهران

قبولمحرم9500مهدی بیک محمدیشهریارتهران

قبولقند علی2464داود خوشدلشهریارتهران

قبولمحمود52میثم فتحیشهریارتهران

قبولمحمود5085فاطمه محمودی علمداریغربتهران

قبولعلیرضا196اشرافیان    علیبروجنچهارمحال و بختیاری

-البرز219امانی        بهرامبروجنچهارمحال و بختیاری

-خدابخش408علی صادقی زادهشهرکردچهارمحال و بختیاری

-ابراهیم4610015374عقیل موسوی قهفرخیشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولمحمد640052576رضا احمدی بیرجندخراسان جنوبی

-مصیب2773راضیه طالبی بیرجندخراسان جنوبی



-جمشید500مهدی جهانگیربیرجندخراسان جنوبی

-محمد1889همایون زاهدیبیرجندخراسان جنوبی

قبولمحمدعلی76احمد رزوینیقائنخراسان جنوبی

-مسعود776مجتبی معصومی مفردقائنخراسان جنوبی

-حسن171حسین قنبررشیدیبشرویهخراسان جنوبی 

قبولاکبر375محمد فغانیتربت حیدریهخراسان رضوی

-غالمحسین7521-مریم امیریسبزوارخراسان رضوی

-حسین1853-احسان چشمیسبزوارخراسان رضوی

قبولمحمد حسین860510603توحید صادقیفاروجخراسان رضوی

قبولاسداله2361مریم باباییقوچانخراسان رضوی

-علی4425مهدی جوکارقوچانخراسان رضوی

-علی6947حمید محمودی توپکانلوقوچانخراسان رضوی

قبولابوالفضل1920پیام امیررضویمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدابراهیم7289جلیل ایزدیمشهدخراسان رضوی

قبولصابر3729فائزه ایزدیمشهدخراسان رضوی

قبولحسین2163هادی بسکابادیمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی اکبر1014فاطمه ترجمانمشهدخراسان رضوی



قبولعباس0018817939زهرا ثاقب موفقمشهدخراسان رضوی

-محمدحسین545فریبا حسن خانیمشهدخراسان رضوی

-سیدمیرحسینسیدعباس حسینیمشهدخراسان رضوی

-رضاعاطفه حسینیمشهدخراسان رضوی

-هاشم5238مسعود حسینی کاهوئیمشهدخراسان رضوی

قبولحسن8780زهرا رمگیمشهدخراسان رضوی

-13348ملیحه زارعمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر468اشرف صباحی آق کندیمشهدخراسان رضوی

-محمدجواد6583هانیه طلوع قصابانمشهدخراسان رضوی

قبولاسماعیل4535ملیحه عباسیمشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر4حسین عربمشهدخراسان رضوی

-محمدصادق857محبوبه علی حوریمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر59048فاطمه غفاریمشهدخراسان رضوی

-محمدحسین3فاطمه کالته رحمانیمشهدخراسان رضوی

-رضا10968منا محبی عدلمشهدخراسان رضوی

قبولغالمحسین0921964706حسن محمدپورمشهدخراسان رضوی

-علی  2000هادی مختاری فرمشهدخراسان رضوی



-سیدحسین1628بی بی میرحسینیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا33044صفیه ناظمیمشهدخراسان رضوی

قبولحسن علی183مرضیه نوریانمشهدخراسان رضوی

قبولتقی231محمدحسین ودادمشهدخراسان رضوی

-عسکری5252شیما هاشم نیامشهدخراسان رضوی

-محمدابراهیم983فاطمه یزدان دوستمشهدخراسان رضوی

-محمد جواد582حمیدرضا صادقینیشابورخراسان رضوی

-حبیب اله10121پژمان پایااسفراینخراسان شمالی

قبولحسین علی282احمد جعفریاسفراینخراسان شمالی

-881365مالک باقرزادهبجنوردخراسان شمالی

قبول113391366مهین ذوالفقاریبجنوردخراسان شمالی

قبول1349م7محمدباقر طاهریبجنوردخراسان شمالی

-16501348ناصر معمریبجنوردخراسان شمالی

-6704302341372احمد نودهیبجنوردخراسان شمالی

-علی اکبر82387789محمد با اصلشیروانخراسان شمالی

قبولخسرو11309علی فرهادی کیااندیمشکخوزستان

-شنبه27252ساسان لطفی زادهاهوازخوزستان



-محمدعلی60رحیم حاجی پوراهوازخوزستان

-افراسیاب1302محمد سلیمی گلشنیاهوازخوزستان

-بهناماختصاصیپوریا مؤمنیایذهخوزستان

-نجاتقلی2051مرتضی زندیایذهخوزستان

قبولعباس16701نرگس ادیبانآبادانخوزستان

-عبداالمین1272رویا دارمیآبادانخوزستان

قبولقدرت6109سیداحسان اهلل موسویآبادانخوزستان

-علی105صادق رئیسی فرآغاجاریخوزستان

-فرض علی77علی ابراهیمیباغملکخوزستان

-محمد حسین1089محمد حسینیباغملکخوزستان

قبولمهراب1137محمد شاکریبهبهانخوزستان

-عبدالساده255رباب محتاجیخرمشهرخوزستان

قبولاله قلی553علی هرچگانیخرمشهرخوزستان

-عبدالوحید1990477248سید رضا   پور موسویدزفولخوزستان

-رحیم64553عبدالحمید  جوهریان زادهدزفولخوزستان

قبولعبدالعظیم9553پیمان      خدایی نجاردزفولخوزستان

-حسن13699مصطفی    شاهبداقیدزفولخوزستان



-امیر7194حمید    رازانی دزفولخوزستان

-محمد حسین1991076762مهدی    ملهمیدزفولخوزستان

قبولسید محمد علی648سید محسن   موسوی قلندریدزفولخوزستان

-داراب1990078869میترا    رشیدی نیادزفولخوزستان

-ماشااهلل1063افسانه     مورثدزفولخوزستان

قبولمحمود6جاسم دیناروندشوشخوزستان

-حسن27536عبدالرحیم جوالئیشوشترخوزستان

-صفرعلی9757مژده حسنیگتوندخوزستان

قبولعلی اوسط465محمد عسگریابهرزنجان

-رضا14515محمد رضا عطوفیابهرزنجان

-یداهللاختصاصیروح اهلل حیدریخدابندهزنجان

قبولمحمد شفیع6315ناصر مرادیزنجانزنجان

-ابوالقاسم15728کبری  تیموریدامغانسمنان

-ولی اله231فرشته  جندقیاندامغانسمنان

-...سیف ا145ذوالفقاری..    قدرت اسمنانسمنان

-محمد207کمال الدین    قدسسمنانسمنان

قبولحسن1735ایران    پهلوانسمنانسمنان



قبولعبدالرضا456024820الهه    حیدریسمنانسمنان

قبولغالمعلی9427حوریه    محمود زاده سمنانسمنان

قبولعباسعلی1985جمیله    همتی سمنانسمنان

-غالمحسین51محمد تقی عامریانشاهرودسمنان

-امیر محمد60162اقبال علی محمدیشاهرودسمنان

-محمد مهدی4580102991زینب مزجیشاهرودسمنان

-قربانعلی12326رقیه قنبریگرمسارسمنان

-سید ابراهیم521سیده راضیه میر علمیگرمسارسمنان

قبولغالمعلی637رحمتی محمودرضازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعبدالحسین21700سمیعی هیلدازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولجواد922346933علی میرزایی وجیههزاهدانسیستان و بلوچستان

-حاجی41حسین بر محمدنورزاهدانسیستان و بلوچستان

-هادی1399عاطفه نعمتیارسنجانفارس

-محمد ابراهیم2739محمود رضا مسعودیاقلیدفارس

-ابراهیم94رضا نیکوییاقلیدفارس

-محمد علی211مرضیه امینیآبادهفارس

-محمد226طیبه دریآبادهفارس



-سید یونس1200116471سید محسن موسویآبادهفارس

-عبدالحسین 2460008066حمیدرضا صادقی نیاجهرمفارس

-محمد106راشد خرسندجهرمفارس

-مصطفی 40مجتبی  جهانگیرجهرمفارس

-احمد2219فاطمه رحمتی جهرمفارس

-صادقاختصاصیزکیه زارع زادهخرم بیدفارس

قبولمحمد علی4127ناصر طیبیخرم بیدفارس

-کرم4بهرام شیخیخنجفارس

-عبدالکریم5477محمد صادق مقدسیخنجفارس

-نوازاله1987فرشاد امیریسروستانفارس

قبولعلی اکبر3486محمد علی بنده خداسروستانفارس

قبولحبیب121زهرا ابوالقاسمیسروستانفارس

-عباسقلی12323رضا انتقادشیرازفارس

-علی126كیهان  بویراحمدیشیرازفارس

قبولعباس1800وحید پروانه نژادشیرازفارس

-اسداله227عبدالرحمن پورعبدالهشیرازفارس

-ایاز855علی جانبازی ناصروشیرازفارس



قبولامان اله2282899768ارژنگ خانلریشیرازفارس

قبولصمد1050محسن ده بزرگیشیرازفارس

قبولغالم عباس2560000075امیر حسین  دهقانیشیرازفارس

-لطف اله27فرهاد  ریاستیشیرازفارس

قبولحسین1550مهدی سامانیشیرازفارس

قبولصمد2927 محمد سامانیانشیرازفارس

قبولمحمدرضا73روح اله شادمانیشیرازفارس

قبولمحمد خلیل13086جمال شاه سلیمانشیرازفارس

-شکراله334مسعود ضابطی جهرمیشیرازفارس

-فرهاد87رضا عباسیشیرازفارس

-اكبر2022نصراله فتحیشیرازفارس

-اسحق690349637حسینعلی قرائیشیرازفارس

-رضا11317سروش معصومیشیرازفارس

-داراب1عزیزاهلل معینیشیرازفارس

قبولحیدر7561محمد مفتخرشیرازفارس

قبولاسماعیل23حجت اله نهاوند بوركیشیرازفارس

-علی اصغر311حسینعلی كیخاشیرازفارس



-یوسف433فاطمه ایماندوستشیرازفارس

-سید عباس3037زهرا حسینیشیرازفارس

-سید محمد امین1705ستاره حسینی فردشیرازفارس

-عباس8622مژگان خالص حقیقیشیرازفارس

-ایروان167بهاره خان احمدیشیرازفارس

-خلیل930مرضیه رحیمیشیرازفارس

-منصور2362طاهره رضاییشیرازفارس

قبولمحمد علی2280930919الهه رواشیرازفارس

-محمدابراهیم12841نسرین سمیعی الریشیرازفارس

-محمدتقی2984فاطمه علیجانیشیرازفارس

-سیف اهلل1471زهره كنگاوری آرایشیرازفارس

-محمد علی1295نرگس محبشیرازفارس

-ابوالقاسم16321ندا منتظری نجف آبادیشیرازفارس

-مقیم1702فاطمه نوروزیشیرازفارس

قبولاصغر2500159353نرگس دانشورگراشفارس

قبولمحمود10630لیال درویشیگراشفارس

قبولسلطان علی604مسعود رضاییمرو دشتفارس



-محمد70حسن دهقانیمیبدفارس

-محمد4480011471محدثه زارعیمیبدفارس

قبولعلی958جواد یوسفیمیبدفارس

-اسداهلل11غفار خالقینی ریزفارس

-کریم657لیال راستگونی ریزفارس

-علی2350مریم شجاعیاننی ریزفارس

-سید عبدل علی530سید فخرالدین موسوینی ریزفارس

قبولنصرت اله3111فرزاد بیگدلیالوند و البرزقزوین

-علی2حسن عشرتیبوئین زهراقزوین

-جالل1قربان احمدیبوئین زهراقزوین

-محمدتقی10مرتضی احمدیبوئین زهراقزوین

-محمود34مهدی محمودیبوئین زهراقزوین

قبولعیوض85سمیه نوروزیانتاکستانقزوین

قبولابراهیم178عباس اسماعیلیتاکستانقزوین

قبولخداوردی14879جواد رحمانیتاکستانقزوین

-هاشم202حمید رحمنیتاکستانقزوین

-محمد علی1022امانی   محمد رضاقزوینقزوین



-اکبر4310768865بغدادی     پریساقزوینقزوین

-حسن214حسن نژاد سالک   حمیدهقزوینقزوین

-محمود1468رحمانی  وحیدقزوینقزوین

قبولسید علی اصغر75667علوی قزوینی   سید روح الهقزوینقزوین

قبولعلی اکبر4310507905فرهیخته راد   فاطمهقزوینقزوین

-فریدون397قمری یاوری  سید فرزادقزوینقزوین

-سید هاشم10974نیک پی    سیده آرزوقزوینقزوین

-حسن479مشفق  مهریقزوینقزوین

قبولنظامعلی957ندا میرزاییقزوینقزوین

قبولابوالفضل5676-زهرا آرانیقمقم

قبولبهروز6مسلم استواریقمقم

قبولمحمد5536-معصومه بخشی نیاقمقم

-محمد مهدی110629ذبیح اله صادقیقمقم

-محمد1599روح اله مالمحمدیقمقم

قبولسوار1009نیر فرجیبیجارکردستان

-ابراهیم387حامد   فتحی دهگالنکردستان

قبولحبیب اهلل348خالد عزتی دهگالنکردستان



قبولیوسفوالدت 9خالد منصوریدهگالنکردستان

-محمدباقر643مختار بستانی سنندجکردستان

-محمدباقر3732310663محمد کوهسار بستانی سنندجکردستان

-جابر1830072201علی بویری سنندجکردستان

-کاکاعلی 61محمد خاکپز سنندجکردستان

-محمدصدیق1264حامد شیخ احمدی سنندجکردستان

-احمد2441علی گلی سنندجکردستان

-واحد3230284811سیروان نادری سنندجکردستان

-خضر2860279237سامان نیک پور سنندجکردستان

قبولفتحعلی99مجتبی امجدی پناهقروهکردستان

-عبداله212اقبال قانعیکامیاران کردستان

-توفیق496وریا اسدیکامیاران کردستان

قبولاسعد40کورش مرادیمریوانکردستان

قبولمحمد728عثمان خدامرادیمریوانکردستان

قبولبهاالدین1602فراست سجادیمریوانکردستان

-امان اله41محمدعلی ایران منشرفسنجانکرمان

-محمود1396منیژه حسین رضایرفسنجانکرمان



-ماشااهلل1554زهرا حبیب زادهزرندکرمان

قبولاسداهلل796خدیجه خواجویی رادسیرجانکرمان

-عبداهلل1علیرضا شهباسیرجانکرمان

-غالمرضا25معصومه ملک پورسیرجانکرمان

-محمد211غالمرضا نوری نسبسیرجانکرمان

-اصغر556 سمیه قاسمیانشهر بابککرمان

قبولرضا335حیدر یزدی نژادشهر بابککرمان

-عباس24معصومه جعفرزادهکرمانکرمان

قبولمنوچهر1714پدرام سپهریکرمانکرمان

قبولمحمد کریم362نسرین احمدیسرپل ذهابکرمانشاه

-قاسم9412ابراهیم   رحمت آبادیكنگاوركرمانشاه

-سید بهائ الدین202سیدحسین   میر معینیكنگاوركرمانشاه

-علی3300226619شیما          نجفیكنگاوركرمانشاه

-اله مراد3300012104شهرام همایونکشیصحنهکرمانشاه

-مجید 9کنعان         اسفندیاری  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولغالمرضا 346شهرزاد     براندیشه نقیبی  کرمانشاه کرمانشاه 

-3663عرفان      چقامیرزا کرمانشاه کرمانشاه 



-علی 621رضا     حقیقی کرمانشاه کرمانشاه 

-حسین 1097سودابه    حسین پور  کرمانشاه کرمانشاه 

-علیدوست 992کورش     خسروی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد 1913شراره     رشیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلیمراد 9524ایرج     عباسی کرمانشاه کرمانشاه 

-ابراهیم 513محمد امین     علی ئی کرمانشاه کرمانشاه 

-یداله 7815نصراله     فرخی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولشاهمراد 24797جواد     فدایی کرمانشاه کرمانشاه 

-نصراله 209هنگامه   کرمی میر عزیزی کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد علی  38006پریسا      مهرپناه کرمانشاه کرمانشاه 

-علی احمد3838بابک             همتی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولبهرام643سلیمان نورالدینی نیاگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

-علی216عبدالحامد براتییاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-حسن2110243481فاطمه رجبی نسبرامیانگلستان

قبولیحیی1446نیوشا نیک پوررامیانگلستان

-مهدیاختصاصیمهرنوش فرهمند نیاگرگانگلستان

-ابراهیم364علی سهیلیگنبدگلستان



-فرمان10رسول بنی خادمیآستاراگیالن

-فرشید2610179839آرمان   قاسم زادهآستاراگیالن

-راحل8875شهریار  نظریآستاراگیالن

قبولسید علی1166باقری سیده فاطمهصومعه سراگیالن

-محمد409پور احمدی معصومهصومعه سراگیالن

قبولنوروز علی10جمال شهرامصومعه سراگیالن

-کریم1020صفری فریدهصومعه سراگیالن

قبولمحمد علی118قدیمی ربانی  اعظمصومعه سراگیالن

-محمود238مهاجر ساراصومعه سراگیالن

قبولفرج اهلل 3333ریحانه حائری الهیجانگیالن

قبولمحمد کدمــــلی رضوانه رنجبر الهیجانگیالن

-جالل 51ندوشن فالحدوست الهیجانگیالن

قبولعلیرضا کدمـــــلی محمد کریمی الهیجانگیالن

-سید هادی کدمـــــلی سید مهدی موسوی مهر الهیجانگیالن

قبولعلیرضااختصاصیمیترا رستمیالهیجانگیالن

قبولغالمحسین1478کریم شکیبیرشتگیالن 

-نوروز علی30اعظم نعمتیازنالرستان



-حاجی بابا4160022863حسن حاجی وندازنالرستان

-عزیز اله93ریحانه اسدیازنالرستان

قبولسید حسیناختصاصیسید مجید موسویانازنالرستان

-اعظم خان110اردشیر عزیزیالشترلرستان

قبولمحمد692مجتبی جوانمردالشترلرستان

قبولحسین4510096976محمدرضا احمدیبروجردلرستان

-اسداله48675حجت اله پشمکاربروجردلرستان

قبولاسداله51337حسین چوپانیبروجردلرستان

-علیمحمد4220109151مهناز حبیب زاده قمریبروجردلرستان

قبولعلیمراد512مرتضی خدامیانبروجردلرستان

-مرادعلی4رضا شجاعی رییسیبروجردلرستان

قبولولی4701ناصر شرقیبروجردلرستان

قبولقباد4120213064نرگس گودرزتله جردیبروجردلرستان

قبولعلیرضا739زینب خاتون منصوریبروجردلرستان

-عزت اله6معصومه مرادزاده روزبهانیبروجردلرستان

قبولیداله57هومن ظفریبروجردلرستان

-مجید رضااختصاصیدانیال پاپیدورودلرستان



-ابراهیم-اسماعیل لکدورودلرستان

-محمد ابراهیم4237جمشید عندلیبیدورودلرستان

-علی اصغر714بهروز توحیدیاندورودلرستان

-یار مراد632علی داودینورآبادلرستان 

قبولمحمد علی0784-مهدی خانی یوسف آبادنورآبادلرستان 

-پرویز1کامبیز  باقریتنکابنمازندران

-محسن17منیره مشهدیتنکابنمازندران

قبولطاهر143قربانعلی علی نژادتنکابنمازندران

قبولبهرامعلی33صالح عیالوارتنکابنمازندران

قبولیعقوب5895محسن اسحق نیموریچالوسمازندران

قبولیحیی2578فاطمه کارندهچالوسمازندران

قبولعبداهلل1964حکیمه محمودیساریمازندران

قبولرجبعلی7عبدالرضا جباری ترکامیساریمازندران

قبولحشمت اهلل461فریبرز حاجیانساریمازندران

-رضا379محمدرضا تیموریانساریمازندران

-غالمرضا1فاضل زمانیساریمازندران

-علی13مریم           ابراهیمیقائم شهرمازندران



-حسین2161620551زهرا            زنده دلقائم شهرمازندران

-عبداله968علی اکبرشعیبیقائم شهرمازندران

-عبداله34191فاطمه کاظمیاراکمركزی

قبولحجت اله607سپیده بیاتاراکمركزی

-احمد30مریم ربیعیاراکمركزی

-محمد طاهر30سمیه پوریوسفبستکهرمزگان

قبولمحمد جواد960صغری فاضلیبندر عباسهرمزگان

-محمد رضااختصاصیامیر حسین علی دادیبندر عباسهرمزگان

-محمد1290جعفر ذاکریبندر عباسهرمزگان

قبولعبداهلل555حسن باباییبندر عباسهرمزگان

-حسین2922محمد         زمانی کبودرآهنگهمدان

قبولعسکر184فریبا          سلمانیکبودرآهنگهمدان

قبولعلی اصغر205هادی          کرملوکبودرآهنگهمدان

قبولپرویز4020047243مهدی         میرزائی کبودرآهنگهمدان

-نادر258زهره سوریاسدآبادهمدان

-حمید22فرزانه نظریاسدآبادهمدان

-محمد حسین1314محمود رضا کرمعلیاسدآبادهمدان



-نظام علی2616علیرضا ایمانیاسدآبادهمدان

-شهریار141فرزانه شاوردئیبهار همدانهمدان

-خادمعلی3970145708میثم خادمیتویسرکان همدان 

-اکبر9705مریم فضلعلیتویسرکان همدان 

-مجید4375جواد عباسیمالیرهمدان

-روح اله257مجتبی انصاریهمدانهمدان 

-گلشن3860634453محمد جواد بیرامیهمدانهمدان 

قبولحسینعلی793سپیده بهرامی خورشیدهمدانهمدان 

-سید محمد مهدی3860545116سیده فاطمه حسینی سیرهمدانهمدان 

قبولرضا9290محمد احسان خاور زمینیهمدانهمدان 

قبولمصطفی54زهرا رضایی منشهمدانهمدان 

قبولهاشم498علی شکوری منفردهمدانهمدان 

-نادعلی387لیال صاحبیهمدانهمدان 

-محسن9394احمد طاهری همراههمدانهمدان 

قبولبیرامعلی9428سیما قادریهمدانهمدان 

-امیر9508اعظم قادری فروتنهمدانهمدان 

قبولاحمد2229نعمت کاظمیهمدانهمدان 



-قربان1139جالل گمارهمدانهمدان 

-واحد8242سحر مرادیههمدانهمدان 

-علی218فاطمه هادیانهمدانهمدان 

قبولابراهیماختصاصیرحیمه فالحابرکوهیزد

-سیدمهدی3804سید علیرضا حسینیمهریزیزد

قبولمحمدحسین105مهدیه زارع بیدکیمهریزیزد

-حسین835زهرا زارع بیدکیمهریزیزد

-حسین35فرزانه حکیمیانیزدیزد

قبولمحمدرضا119الهه دهقانییزدیزد

-علی محمد2965عفت سلیمانیزدیزد

-اكبر413محمدرضا عبداهلل نامیزدیزد


