
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

19عنایت اله5975حسین سیمیناردبیلاردبیل

19یوسف5478-محمد ابراهیمیاردبیلاردبیل

18حسین5239-مهرداد فروزیاردبیلاردبیل

18عبدالحمد6808فرزان جاهدگرمیاردبیل

18حسین460علی جبیگرمیاردبیل

18اباذر12622زهرا تقی نسبنمیناردبیل

14قربانعلی31غالمرضا عندلیب فراصفهاناصفهان

15رضا-مالک گلیاصفهاناصفهان

18محمد0392-علی داودیاصفهاناصفهان

16حسین1788هادی علی بیگیاصفهاناصفهان

17طاهر3181پیمان محمودیاناصفهاناصفهان

16رحمت اله2298-محمدرضا کمالیاصفهاناصفهان

16مجتبی3587-محمد مهدی گرائیاصفهاناصفهان

15مرتضی2556مجید کاروان پوراصفهاناصفهان

1394دوره متوسط خرداد ماه  نتایج آزمون 



16حمیدرضا0791-صدرا صالحیاصفهاناصفهان

14مرتضیامیررضا رفیعیاصفهاناصفهان

15محمد مهدی2683علیرضا مخلص پوراصفهاناصفهان

16عباس16حمید رضائیاصفهاناصفهان

14سید مالکسید محمد بهشتی نژاداصفهاناصفهان

14معصومعلی688محمدرضا قنبریاصفهاناصفهان

15حسن560اکرم رضائیاصفهاناصفهان

15اسماعیلمونا ریاحیاصفهاناصفهان

17سعید8528-مولود دهاییاصفهاناصفهان

17رضا702سعیده بصراویاصفهاناصفهان

17صفرعلی8771هاجر کاظمیاصفهاناصفهان

17علی5531-صدف توصیفیاناصفهاناصفهان

17عبداله0787-شیوا معیناصفهاناصفهان

15محمدرضا972پریا مرعشیاصفهاناصفهان

16کیامرث0100-فاطمه صادقیاصفهاناصفهان

19ایرج5439طاهره توکلیاصفهاناصفهان

17عسگر368محبوبه دواشاصفهاناصفهان



18مهدی5185-فائزه عندلیباصفهاناصفهان

16سید محسن4235-راضیه السادات فتحیاصفهاناصفهان

16سید حسن4736سحر سادات آقا کوچیکیاصفهاناصفهان

17حسین6371-مینا موذناصفهاناصفهان

18علی0469-ریحانه بهارزادهاصفهاناصفهان

18غالمرضا-زهرا بهرامیاصفهاناصفهان

18عباس0616-نرگس فتاحیاصفهاناصفهان

16--شقایق هاشمیاصفهاناصفهان

14-1130672042مینا          افتادگان خمینی شهراصفهان

14-1274690536مهال          خالقیخمینی شهراصفهان

17محسن1130639118فاطمه       زمانیخمینی شهراصفهان

16محمد1130525562زهرا        زهتابخمینی شهراصفهان

14رحیم1130706273یاسمن     ملک پورخمینی شهراصفهان

17اصغر8309زهره     منصوریخمینی شهراصفهان

-ولی اله1273238036احسان     شمشیخمینی شهراصفهان

16مهدی1227مسعود    ماهوشخمینی شهراصفهان

17محسن1273884175محمدمهدی   موسویانخمینی شهراصفهان



18صفرعلی22رویازمانیخوانساراصفهان

14محمد رضا1220075078زهرا نظریخوانساراصفهان

15علی اکبر1220096431الهه میرشفیعیخوانساراصفهان

17محمد21زهرا حاجیان جزیشاهین شهراصفهان

16سنجر6449زینب سنجریشاهین شهراصفهان

15حسین5100270004علی سنگ تراششاهین شهراصفهان

14منوچهر1960814893مانی عیدی وندیشاهین شهراصفهان

171.17 سید امیر محمود   تمد نیکاشاناصفهان

19رجبعلی1308حامد    گلستانهکاشاناصفهان

15حسین315معصومه شبانیگلپایگاناصفهان

14حسن55ملیحه نادریگلپایگاناصفهان

15خدابخش59علی شفیعیگلپایگاناصفهان

15سعید5467-فاطمه براتیلنجاناصفهان

18حسین622شهربانو حسین پورلنجاناصفهان

15اصغر6198-الهه دریلنجاناصفهان

16سعادت اهلل806فرزانه  آذرخوشمبارکهاصفهان

15خسرو74محمدرضا احمدزادهمبارکهاصفهان



16عباس179محسن  صادقی درچهمبارکهاصفهان

16عباس541023379مهرنوش گودرزیمبارکهاصفهان

16رضا1080505385   زهراشفیعیمهردشتاصفهان

14رضا1080582932  امیرحسین کریمیمهردشتاصفهان

14حسین1080693890  حسن نوریمهردشتاصفهان

-عبد العزیز942سامری           محمدنجف اباداصفهان

15محمد1080600124سبحانی          پیماننجف اباداصفهان

14محمدباقر1080114351 والیتی         فرخندهنجف اباداصفهان

18عیوض علی8608سعیده اکبرزادهساوجبالغالبرز

17رجب.........معصومه خاوریساوجبالغالبرز

17اصالن23506معصومه گلبازساوجبالغالبرز

17سیف الدین2450علی اکبر محمدیارساوجبالغالبرز

14سید فتح اله4200549638سیده فائزه مرادی سرابیکرجالبرز

14محمد رضا0312548990کیمیا مرشدی بفروئیکرجالبرز

14فردین0312360150شقایق ملکیکرجالبرز

14پرویز0024452408کیمیا مهدیقلی زادهکرجالبرز

14علی اصغر4311477163آزاده مهرانیکرجالبرز



14سید مهدی0312212151سیده مهرناز میر فالح لیالستانیکرجالبرز

19سید حسین0081484011سید امیر حسین میرعابدینیکرجالبرز

14داراب6580161981شیدا  نجف پورکرجالبرز

14حبیب اله0310148601زهرا نعمتیکرجالبرز

15علی اکبر0057986290اعظم نیا زادهکرجالبرز

14کوروش0023751959یگانه هاتفی مقدمکرجالبرز

14رسول4900883662نگین یکتا پرستکرجالبرز

14صفر24172162نرگس ابدال محمود آبادییکرجالبرز

15عبدالحسین0322221242سمیه احمدی نژادکرجالبرز

15عزیزبگ3258653429زینب آدینه وندکرجالبرز

14محسن0312417233الهام اسدیکرجالبرز

15عزیز0311293018سیمین اکبریکرجالبرز

16اسفندیار0310538068روناک انصاری پورکرجالبرز

17سید عباس0320333183رسول باباعلیکرجالبرز

14حجت اله0312222874روژین باوند پورکرجالبرز

16غالم حسین0533298482سحر حاجی علیخانیکرجالبرز

14محمد رضا2581340861ستایش رزاق منشکرجالبرز



16علی0310871654اکرم رسولیکرجالبرز

14حسن0312353979مائده رسولیکرجالبرز

16محمدرضا0150117744مهرسا  رهبر صومعه سرائیکرجالبرز

17یحیی0320971759فاطمه رئیسیکرجالبرز

17سیروس0310952751ستاره سپهیکرجالبرز

16کوچک علی2121362142نگین سرحدیکرجالبرز

15علی اصغر323386954محمد شعاکرجالبرز

18محمدرضا1754211143مریم شیاسیکرجالبرز

18رشید0310256879مریم صراف پورکرجالبرز

17مصطفی4271215384محمد مهدی طهماسبیکرجالبرز

14نصرت اهلل0035218630هیلدا عارف آراکرجالبرز

18حسین5849677356حسن علی آباد رحمت آبادیکرجالبرز

15علیرضا0312155115محمد حسین فالحکرجالبرز

16صادق4899730314مهناز فالحیکرجالبرز

16کورش0312474954شادی فوالدی نشتاکرجالبرز

16سید غالمرضا0323533086سیده مریم قاضی میر سعیدکرجالبرز

15سید غالمرضا0311850138سیده فاطمه قاضی میرسعیدکرجالبرز



17مصطفی322239869شهرزاد کاشانکیکرجالبرز

18محمد0321934482ناصر علی کاظمی فشندیکرجالبرز

15غالمرضا0083353801محمد رضا گیالنیکرجالبرز

15ذبیح اله0312306571زهرا لطفیان ستودهکرجالبرز

18مسعود3310073203حسام مراد خانیکرجالبرز

18داود84الهام اخالقینظرابادالبرز

15خالد7811-عبدالخالق رضایینظرابادالبرز

18احمد693زهرا مهدیزادهنظرابادالبرز

15ابراهیم9512-زهرا ولدیایالمایالم

14غالمحسین0157-ابوالفضل پورنجفایالمایالم

16خیراله442جواد قدیریایوانایالم

17جوهر650الهام مرادیایوانایالم

16سیاوش4530303111عزالدین نوریان فرایوانایالم

14علی محمد1265ایرج رضاییدهلرانایالم

18داود13615155090هانیه استاد آقاییتبریزآذربایجان شرقی

15قهرمان1730048511حسین اوجاباریتبریزآذربایجان شرقی

17غضنفر203پویا بیژن زادهتبریزآذربایجان شرقی



14مرتضی726رقیه پرسیاوشتبریزآذربایجان شرقی

19صفر27594جعفر جوانتبریزآذربایجان شرقی

17حسین قلی1361094168مریم حمیدزادهتبریزآذربایجان شرقی

-ابراهیم1364669374زینب خاله اغلی چرندابیتبریزآذربایجان شرقی

18حسن100علی خجسته فرتبریزآذربایجان شرقی

14حسینقلی15علی خدائیتبریزآذربایجان شرقی

18احمد82سجاد زاهدیتبریزآذربایجان شرقی

17علی270132123مژگان زینالیتبریزآذربایجان شرقی

18اکبر75250کریم ستاری نیکجوتبریزآذربایجان شرقی

14میرصمد1362132659زهرا سیدعلیزادهتبریزآذربایجان شرقی

16پرویز1331سهند شجاعیتبریزآذربایجان شرقی

15محمد1363731671عسل صادقیتبریزآذربایجان شرقی

16داود3729شهال عباسیان وردینتبریزآذربایجان شرقی

19جواد15312غالمرضا علی نژادی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی

18رجب7غالمحسین قهرمانپورتبریزآذربایجان شرقی

19عبدلعلی259فاطمه کریمیتبریزآذربایجان شرقی

17فیروز17830مهسا کال نتریتبریزآذربایجان شرقی



15محمد79321حمیده کمک پناهتبریزآذربایجان شرقی

18علی1360079645سهیال نوریتبریزآذربایجان شرقی

18علی1360169199وحیده هادیتبریزآذربایجان شرقی

17علی8774پریزاد نجف پورخویآذربایجان شرقی

17یحیی228عیسی محمیخویآذربایجان شرقی

15اصغر7185-طاهر حسن اوغلیسرابآذربایجان شرقی

16مجید1985-ایمان خراسانیشبسترآذربایجان شرقی

16سید حمزه8288-سید سجاد حسینیشبسترآذربایجان شرقی

16حسن9546-محمد نبنیادیشبسترآذربایجان شرقی

16علی172سمیرا اسماعیلیشبسترآذربایجان شرقی

16حسن 85محمد احمدزاده ارومیهآذربایجان غربی

15جبرائیل2741593841مهدی بهمردارومیهآذربایجان غربی

15بایرامعلی2940162581زهرا جهدی ارومیهآذربایجان غربی

15شمس اله59فرحناز فرج پور  سلماسیارومیهآذربایجان غربی

274127814817رادمان محمدی ارومیهآذربایجان غربی

17مصطفی9218صالح الدین موالنیبوکانآذربایجان غربی

15علی-سونیا مهدویتکابآذربایجان غربی



-مجتبی-پریا خادمیتکابآذربایجان غربی

15هوشنگ-مهسا مهدویتکابآذربایجان غربی

16هوشنگ-مهدی مهدویتکابآذربایجان غربی

14علی-پوریا مهدویتکابآذربایجان غربی

14امیر-محمد شاکرتکابآذربایجان غربی

15ستار-امیر مهدی چراغیتکابآذربایجان غربی

16قنبر43086صادق قهرمان زادهسلماسآذربایجان غربی

17ولی1357مژگان دودکانلویسلماسآذربایجان غربی

16محمد سعید9194-مریم باقدمشاهین دژآذربایجان غربی

-بهرام7365-محمد امین زاهدیشاهین دژآذربایجان غربی

15بهرام4775-محمد حسین شمسی فاممراغهآذربایجان غربی

14عبداله278اعظم اکیشمهابادآذربایجان غربی

16یوسف3970سحر شریفیمهابادآذربایجان غربی

15فتاح9662-مهدی پرنیانمیاندوآبآذربایجان غربی

17جهانگیر9024-سمیه دیانیانمیاندوآبآذربایجان غربی

-اسداله104منصور محمدنزادمیاندوآبآذربایجان غربی

18ناصر3640-آرمان مقتدرمیاندوآبآذربایجان غربی



17ابراهیم351-سجاد ابوترابیبندر دیربوشهر

17محمود1700-امیرحسین امینیبندر دیربوشهر

16محمود5042-عارف امینیبندر دیربوشهر

18حسین5618-منصور پناهیبندر دیربوشهر

16حسین9497-هستی رنجبربندر دیربوشهر

19علی690مهدی کنعانیبوشهربوشهر

15سردار887راضیه بهادریبوشهربوشهر

17عبدالرحمان4236-محمد دشتیبوشهربوشهر

19منوچهر1475جواد فتحیجمبوشهر

18محمد تقی1337-نقی مظفریجمبوشهر

15یداله9401-فرهاد علی باباییجمبوشهر

14سید عیسی0706-سید محمد مهدی جعفریدشتیبوشهر

19علی701رضا باقریکنگانبوشهر

17سید قاسم395سیده فاطمه حقیقتکنگانبوشهر

18حسن 15مسعود درویشیکنگانبوشهر

19حسن 1759راضیه درویشیکنگانبوشهر

19هادی2017محمد عربکنگانبوشهر



17حمید3906عبدالرضا محسنیکنگانبوشهر

15جوهر178حمیدرضا خضریگناوهبوشهر

17حسن766خداکرم مظفریگناوهبوشهر

15غوض1682مریم احمدیگناوهبوشهر

19نادر47074علی قربانیاندیشهتهران

20منصور8302-فاطمه رشیدیاندیشهتهران

16سردار1152یوسف اسکندریاندیشهتهران

15علی اصغر1386طاهره باقریاندیشهتهران

15محمد علی4173-فاطمه زهرا اسمی خانیاندیشهتهران

19سید محمد2700131436سیده مرجان میرخاتمی نسب لنگرودیپیشواتهران

16--پارمیس قوپرانلودفتر مرکزیتهران

16آدرباد661کامران همتیدفتر مرکزیتهران

15محمد 8516-فاطمه حسنی اقدمدفتر مرکزیتهران

17حسین9034-مهشید جعفریاندفتر مرکزیتهران

19محسن3929حسین شاداندفتر مرکزیتهران

15محمدعلی35956الهه ارمغاندفتر مرکزیتهران

19علی اکبر998مهدی گلچینی عارفیدفتر مرکزیتهران



17علی8530مهدیه مبارکیرباط کریمتهران

17بهراماختصاصیپروین بهرامرباط کریمتهران

17رضا19682مهری جوادیرباط کریمتهران

17داوداختصاصیمژگان دریایی نژاد شرقتهران

17محمود458مرسده بهمنششرقتهران

17سیدمسعود11230029هانیه ساداتت حجازی شرقتهران

20ایرج60078261پژمان رهبری شرقتهران

18محمدرضا13788809زهرا رستمیشرقتهران

17علی قربان 11711581محمدرضاروستایی شرقتهران

15جواد1392-فاطمه مهدیشرقتهران

18عزت اله 454علیرضاسیه پوششرقتهران

16احمد25718464ویاناکمالی انارکی شرقتهران

18امین اله 7602آرزو عبدی شرقتهران

16محمدرضا10535845الهام صادقیان شرقتهران

17محمدحسین19880فرزانه محمدطاهریشرقتهران

16-8131-سیدحسن مشعشعیشرقتهران

تصحیح نشدهغالمرضا3379یحیی ترکاشوندشمیراناتتهران



تصحیح نشدهحسن 64576-کمال مروتیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهحمید3259-حسین یاوریشمیراناتتهران

تصحیح نشدهفرج اله33زهره افشارشمیراناتتهران

تصحیح نشدهمحمد کاظم6421-زهرا سیل سپورشمیراناتتهران

16عباس6329رضا خزلیشهر قدستهران

17منصوراختصاصیسپیده خزلیشهر قدستهران

17عباس1902زهرا خزلیشهر قدستهران

16طاهراختصاصیعادله زارعشهر قدستهران

18نقیاختصاصیالهه شجاعیشهر قدستهران

15علیاختصاصیمهدی شجاعیشهر قدستهران

15حمید216علیرضا صفاییشهر قدستهران

17مرتضیاختصاصیعلیرضا صیفیشهر قدستهران

17سلیماناختصاصیرضا عظیمیشهر قدستهران

16محمدرضا21علی محمد غریبیشهر قدستهران

15عشقلیاختصاصیحمیده کاظمیشهر قدستهران

14محمود7923حمید ملکیشهر قدستهران

17فتحعلی2073یگانه مرادیشهر قدستهران



16مصیب5661سودابه مقدمشهر قدستهران

16رسول6147امیر نماییشهر قدستهران

15غلیاختصاصیندا نوروزیشهر قدستهران

20محمد19096410الهه اسماعیلیشهریارتهران

14بشیر48فرزانه پور جوادیشهریارتهران

-جعفر2066فرزانه جاویدشهریارتهران

15سید علی اصغر2624اعظم السادات حسینیشهریارتهران

17جعفر3452آزاده نور محمد زادهشهریارتهران

15ابراهیم4910110471الهام یعقوبلوشهریارتهران

17محمود1584علیرضا آذر کمانشهریارتهران

17عزیز کرم26سعدی خزاییشهریارتهران

17حمید رضا244604332امیر محمد صالحیشهریارتهران

18عباسعلی2650جواد مرزبانشهریارتهران

15ابراهیم4900874779عرفان یعقوبلوشهریارتهران

20میرجعفر9636سیدمجتبی حسامیغربتهران

17محمد415مرضیه حاتمیغربتهران

18هاشم10179صبا امینیغربتهران



17ربعلی918الناز شیریغربتهران

17علی9012-هلما جعفریاسالمشهرتهران 

16اروجعلی2121زهرا چغلوییاسالمشهرتهران 

16علی2012نیره خوش دوستاسالمشهرتهران 

17علی10367لیال فرید شیریاسالمشهرتهران 

17قهرمان654محمدرضا نور محمدیاسالمشهرتهران 

16عباسقلی1380ابوالفضل بارانیبروجنچهارمحال بختیاری

14سید فرج اله1379سید یوسف حسینیبروجنچهارمحال بختیاری

18عباس7393-علی امانی نبیشهر کردچهارمحال و بختیاری

18غالمعباس44محبوبه حیدری شهر کردچهارمحال و بختیاری

16رامین0018-آرمین صالحی رادشهر کردچهارمحال و بختیاری

18محمدحسین9مجتبی عظیمیشهر کردچهارمحال و بختیاری

18عبدال78ایران منزویشهر کردچهارمحال و بختیاری

17داراب73خدابار موالئی درکیشهر کردچهارمحال و بختیاری

17حسینعلی198عل رضو نادری نبیشهر کردچهارمحال و بختیاری

16سهراب3456-فاطمه ایزدپورفارسانچهارمحال و بختیاری

16حسین93فاطمه سلطان زادهبشرویهخراسان جنوبی



15حسین3694-علی ابراهیمی بیرجندخراسان جنوبی

15عباس0383-پوریا عبدالهیبیرجندخراسان جنوبی

17رمضان24فاطمه امیرابادی زادهبیرجندخراسان جنوبی

18محمد رضا13حسن قیصریفردوسخراسان جنوبی

16مهدی66محسن محمدیانفردوسخراسان جنوبی

16علی اصغر62213مریم نوربخشفردوسخراسان جنوبی

14علیرضا136زهرا ادیبقائنخراسان جنوبی

15رحمن5704-احمدرضا سکندیقائنخراسان جنوبی

15نصیر9793-علی محمدیقائنخراسان جنوبی

17غالمرضا1477-فاطمه نوروز نژادقائنخراسان جنوبی

16احمد46امیر توکلیبشرویهخراسان جنوبی 

15محمدعلی24حسین عبدیبشرویهخراسان جنوبی 

18علی118صدیقه چوپان وفابشرویهخراسان جنوبی 

16حسین237نرگس رضوانیبشرویهخراسان جنوبی 

15علی اکبر5780مهدی شهریاریتربت حیدریهخراسان رضوی

16احمد 1010امیررضا صابریتربت حیدریهخراسان رضوی

18ناصر الدین1562محمد جواد الیقیانتربت حیدریهخراسان رضوی



17محمود7515-امیرحسین محمدیانتربت حیدریهخراسان رضوی

17ناصر الدین5062-معصومه الیقیانتربت حیدریهخراسان رضوی

15حسین1-055370-089مهدیه جلیلیخلیل ابادخراسان رضوی

15محمدابراهیم3494فاطمه صداقتیخلیل ابادخراسان رضوی

14محمدهادی2-061109-089عاطفه طاهری سرحوضکیخلیل ابادخراسان رضوی

15محمدهادی4-066504-089فاطمه طاهری سرحوضکیخلیل ابادخراسان رضوی

14غالمرسول9748-منیره حمامیخوافخراسان رضوی

16نجیب اله5786-منیژه فاضلیخوافخراسان رضوی

16عبداله3584-بهروز حیدریدرگزخراسان رضوی

18محمدعلی4474اعظم اطهرنیاسبزوارخراسان رضوی

15عباسعلی-مهدی باغانیسبزوارخراسان رضوی

16عباس54404زری باهریسبزوارخراسان رضوی

17مهدی160رافونه بهمنش پورسبزوارخراسان رضوی

18ابوالفضل780587375الهام جهانبانی فرسبزوارخراسان رضوی

16سید محمود-سیده فاطمه زهرا حسینیسبزوارخراسان رضوی

14حسین781140501متین داورزنیسبزوارخراسان رضوی

15--پریسا زمانی دلبریسبزوارخراسان رضوی



15محمد780431243موسی الرضا محجوبی نژادسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسین-زینب محمدنیاسبزوارخراسان رضوی

14موسی الرضا1316سید علی نجمسبزوارخراسان رضوی

15علی7524-زهرا هاشم ابادیسبزوارخراسان رضوی

14مهدی86070544مهال تهمتنقوچانخراسان رضوی

16سلطانعلی860040828معصومه کارآمدقوچانخراسان رضوی

16علی محمد11006فریبا محمدزادهقوچانخراسان رضوی

17محمد3520امین معینی کیاقوچانخراسان رضوی

17حبیب770286550دانیال نوروزیانقوچانخراسان رضوی

15حسین اصغر860686086مهراب ولی زاده سرابقوچانخراسان رضوی

16یحیی 15702اعظم انجم شعاعکاشمرخراسان رضوی

16حسین17617رضا تربقانیکاشمرخراسان رضوی

17محمد کاظم-ارش خداشناسکاشمرخراسان رضوی

15احمد-الهام جلیلی رادکاشمرخراسان رضوی

15محمدرضا15892شیما شکر الهیکاشمرخراسان رضوی

15علی اکبر6نرگس طاهریانکاشمرخراسان رضوی

14غالمعلی-محمد معمری سیستانکاشمرخراسان رضوی



15محمد صادق4000مهال هادویکاشمرخراسان رضوی

17علی092328724محدثه اکبریمشهدخراسان رضوی

20جوانشیر900بیتا امیرسرداریمشهدخراسان رضوی

18عبدالحمید0720417430صدیقه باخدای رودیمشهدخراسان رضوی

18منصور4480090665حمیده برزگر بفروئیمشهدخراسان رضوی

17سیدجواد168بهجت پورحمزهمشهدخراسان رضوی

18محمد10مریم خاکسار زارع هامشهدخراسان رضوی

18تقی23541رویا خزاعی نژادمشهدخراسان رضوی

17علی790راشین خیرآبادیمشهدخراسان رضوی

17رضا5740002281محمد درودیمشهدخراسان رضوی

16رمضانعلی0770140378سمیرا دهقانی یکه باغیمشهدخراسان رضوی

17قاسمزینب راشدی شریف آبادمشهدخراسان رضوی

17غالمرضا0840137621حسن رجب زاده مطلقمشهدخراسان رضوی

17محمدحسین225محسن رحیمی مشهدخراسان رضوی

19سیداسداله127بی بی مریم رضویان نامقی مشهدخراسان رضوی

16محمدابراهیم4825هنگامه رفیع زادهمشهدخراسان رضوی

14محمد0840092441مهدی روحبخشمشهدخراسان رضوی



14محمدامیررضا ساالری اولمشهدخراسان رضوی

15مصطفیسهیل ساالری اولمشهدخراسان رضوی

17رجبعلی101751مرضیه سلیمانی نیامشهدخراسان رضوی

15حسین743فاطمه شریعت حسینیمشهدخراسان رضوی

14بهنامملیکا صابریمشهدخراسان رضوی

15محمدبهزاد1413452الهه صادقیمشهدخراسان رضوی

14علی محمد374زکیه طباطبائیمشهدخراسان رضوی

18علیرضا1324صفا عوض زادهمشهدخراسان رضوی

14حسین0925318485مهال فیروزیمشهدخراسان رضوی

15احمدرضارودابه قوام زاده رضویمشهدخراسان رضوی

16محمد0923011714امیرمهدی مکرم رادمشهدخراسان رضوی

15گل محمد0760164381مهسا مجبورمشهدخراسان رضوی

16محمدحسن26780فهیمه مرادیان خیبریمشهدخراسان رضوی

15حسینعلی555طیبه مصدق پورمشهدخراسان رضوی

16محمدابراهیم474اصغر میرزائیمشهدخراسان رضوی

14جواد830الهام نبویمشهدخراسان رضوی

16محمدرضا3240479990سعید نصرتیمشهدخراسان رضوی



15عباس0850146097محمدرضا نصیراییمشهدخراسان رضوی

14حیدرعلی5220240404آسیه نوع پرستمشهدخراسان رضوی

14سیدهادی0920718728نسیبه سادات وزیریمشهدخراسان رضوی

14ایرج915رضا هژبر کاللیمشهدخراسان رضوی

15محمدعلی3عباس یعقوبیمشهدخراسان رضوی

14عباسعلی17071فاطمه یعقوبیمشهدخراسان رضوی

14مهدی-دانیال عبدیمشهدخراسان رضوی

17حسن 2018ملیحه پناهندهمه والتخراسان رضوی

15محمد حسین 1777سمانه شرفیمه والتخراسان رضوی

17غالمحسین5محمدرضا زارعمه والتخراسان رضوی

17اسماعیل1119-احمد زارعمه والتخراسان رضوی

16علیرضا45راضیه فالحتیمه والتخراسان رضوی

17غالمحسین102عباس علیپورمه والتخراسان رضوی

14مهدی6510090902محمد مستکملیمه والتخراسان رضوی

17مرتضی37269منصوره انتظارینیشاپورخراسان رضوی

17عباس8030-مرجان زرقینیشاپورخراسان رضوی

18محمد205فائزه سعیداننیشاپورخراسان رضوی



17حجت اله3065-فاطمه ایمانیاسفراینخراسان شمالی

15غالمعلی1علی اکبر پرندکاسفراینخراسان شمالی

16ابراهیم28معصومه پاکدینبجنوردخراسان شمالی

16لطفعلی429مریم فتحیآبادانخوزستان

17نوید3457-فاطیما میهن دوستآبادانخوزستان

18سید اقا304سید رضاپناهی نژادامیدیهخوزستان

14چنگیز3 45213 192مهشاد      بیرانوند اندیمشکخوزستان

15حق علی6803عباس        رحمتیان اندیمشکخوزستان

15ملکعلی1675ابوذر        شهاونداندیمشکخوزستان

18کریم2326علیرضا       عارف نیااندیمشکخوزستان

14مهرزاد5 047106 192محمدرضا      قاسمی پوراندیمشکخوزستان

-سیروس0 052852 192علی          اللونداندیمشکخوزستان

17زاهدی4 027995 192محمد       نجفوند دریکونداندیمشکخوزستان

17داود12239رحمن         داودی خواهاهوازخوزستان

19قربانعلی1007سعید رمضانیاهوازخوزستان

17جاسم134محمد ریاحیاهوازخوزستان

16عال1747084960حسین چپاناهوازخوزستان



17محمد1741978107یوسف حزباویاهوازخوزستان

19سعید973افشین صفی خانیاهوازخوزستان

16حسین91محمد قنادی نژاداهوازخوزستان

19خسرو638سعید قارابگیاهوازخوزستان

16محمد96علی مکوندیاهوازخوزستان

15جالل5813حسن ناصرپور کیانیاهوازخوزستان

18غالمرضا1448علیرضا نجفی زادهاهوازخوزستان

14صبرعلی615زهرا اژدریاناهوازخوزستان

16علی737سمیه آذریاهوازخوزستان

16اسماعیل3074جانان برهمناهوازخوزستان

16خلیل10967الهام حویدراهوازخوزستان

17علیجان1676ژینوس دانشمنداهوازخوزستان

17سعید16376فرشته سالماتاهوازخوزستان

18لفته2224زینب سالمیاهوازخوزستان

17کریم6939الهام سانعیاهوازخوزستان

19عبدالعزیز1990180647سحر صانعیاناهوازخوزستان

18محمد7102سمیرا عزیزی فرداهوازخوزستان



14کرمعلی8540سمیه کیارسیاهوازخوزستان

16حسین706لیال کهن آزمودهاهوازخوزستان

18محد علی1870139941رضوان مالکی نژادیاهوازخوزستان

14حمید1742937901ستاره نوریاهوازخوزستان

17سبزعلی4119شوکت نظرپوراهوازخوزستان

18حسین220سیمین سعیدیایذهخوزستان

18عبدالمجید1196فریبا کیانیایذهخوزستان

16هاشم165لیال لجمیریایذهخوزستان

18اسفندیار242زینب شهبازیآغاجاریخوزستان

19تنواز1110شهرام شیبانلوآغاجاریخوزستان

16ایرج8486-فریده بهمنیباغملکخوزستان

16علی428علی میرشکار کاکی بندر امامخوزستان

16علی56مژگان آب آذرسابندر امامخوزستان

17عبدالرسول8711-دریا اقاجاریبهبهانخوزستان

18سهراب0893-فاطمه چابک روبهبهانخوزستان

19ابراهیم7278-مریم دواریبهبهانخوزستان

18امیر8001-یاسمن دهباشیبهبهانخوزستان



18موسی6007-وحید دهدشتیانبهبهانخوزستان

17مرتضی1531-پریا رجبیبهبهانخوزستان

16عبدالمجید0419-فاطمه ستودهبهبهانخوزستان

16عبدالکریم6074-روژه صرافبهبهانخوزستان

17علی8334-مرجان مولوی گوربهبهانخوزستان

14عباس2037-محمد علی   گزارخرمشهرخوزستان

15مجید2923عاطفه    اشکیوردزفولخوزستان

17علی789عفت     پیری دزفولخوزستان

16کرمعلی1138فاطمه   کوششیدزفولخوزستان

18غزیزاله25شکوفه    نادری دزفولخوزستان

14محمد رضا1991099381محیا      نیکودزفولخوزستان

15لطف علی1634علی    جمال ونددزفولخوزستان

14خسرو87محمد علی   خبازیاندزفولخوزستان

14حمید25069764محمد حسن   رازانی  دزفولخوزستان

17کاظم-میثم سیاحیسوسنگردخوزستان

17اسدال2742-فاطمه صالحیگتوندخوزستان

16حسینعلی4216-سمیرا ظهراب زادهگتوندخوزستان



14کرمعلی7351-مصطفی حمزه پورگتوندخوزستان

15حسن2055حامد فتاحیگتوندخوزستان

15مجتبی0667-مهزیار قاسمیگتوندخوزستان

18عیسی133هوشنگ فرضیمسجد سلیمانخوزستان

18رمضانعلی943علی اکبر نصیریخدابندهزنجان

18علی280حسن رسولخانیخدابندهزنجان

18محمد حسین 562عبدالصمد ابطحیزنجانزنجان

18محمد رضا1674علیرضا انوریزنجانزنجان

16فتحعلی3263مسعود باباییزنجانزنجان

18ایسداله9521حجت اله عونیزنجانزنجان

19حجت اله0821-علی عونیزنجانزنجان

16حمزه علی376حسن مددیزنجانزنجان

17سید حسین0115-یزدان ناظرزنجانزنجان

17حضرتقلی345نادر کشاورزیماه نشانزنجان

16زیذاله1558زعفر جعفریماه نشانزنجان

19تقی1هادی هاشمیماه نشانزنجان

17ابوالقاسم7801نیره عاشوریدامغانسمنان



17حسین1452سید سعید آگاهسمنانسمنان

18عزیز23552عباس مرادیسمنانسمنان

18روح اله5027-یگانه فرامرزیسمنانسمنان

16عبدالحمید6911-فائزه کاشفیسمنانسمنان

14حسن7000002549فرحناز اصغریشاهرودسمنان

-مجتبی4580386922امیر محمد رضوانیشاهرودسمنان

14حسن4580405651سارا سمیعیشاهرودسمنان

14یار علی3627کبری بلوچ شهریاریشاهرودسمنان

17پرویز4580128966نرجس عرب ساغریشاهرودسمنان

18داوود0014371626محدثه کرمیشاهرودسمنان

14بهرام1785-بازیار عامریگرمسارسمنان

17علی6646سارا یوسفیبانهسنندج

17محمد صدیق96368فاطمه احمدیسقزسنندج

16عبداله11865پریسا رنجبرسقزسنندج

16علی9508نگار عزیزیانسقزسنندج

14احمد 8846شلر عشقیسقزسنندج

19نجم الدین2375فردین گل محمدیسقزسنندج



17جمشید5233-پریا رضاییقروهسنندج

18محمد باقر6480-مصطفی جعفریقروهسنندج

18ابوالقاسم9طاهره ابن علیکنارکسیستان و بلوجستان 

17حسن306هوشنگ اخالصیکنارکسیستان و بلوجستان 

18بهادر148عبداهلل امیریکنارکسیستان و بلوجستان 

17علیرضا392آرزو زراعتگرکنارکسیستان و بلوجستان 

15حسن928993774امینا زمانیکنارکسیستان و بلوجستان 

17رمضان7اکبری اسرمی زینبزاهدانسیستان و بلوچستان

19ابراهیم3839پودینه فاطمهزاهدانسیستان و بلوچستان

15دادالرحمن4313حسین بر ثریازاهدانسیستان و بلوچستان

16کریمحسین بر خیرنسازاهدانسیستان و بلوچستان

15عبدالقادر1درازهی خیرمحمدزاهدانسیستان و بلوچستان

17جمعه384درزاده شستان نرگسزاهدانسیستان و بلوچستان

16شکر3648رییسی خدارحمزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالم43ساالر حسینزاهدانسیستان و بلوچستان

17عباسعلی5ساالری شهری قدسیهزاهدانسیستان و بلوچستان

16ابراهیم18618سرگزی رافع مرضیهزاهدانسیستان و بلوچستان



16مهدیسنچولی محمدزاهدانسیستان و بلوچستان

15حسینعزیزی فر علیزاهدانسیستان و بلوچستان

17سهراب9373نارویی نژاد آرزوزاهدانسیستان و بلوچستان

15حسیننخعی امیررضازاهدانسیستان و بلوچستان

17عباس3814نوری نهاد فرزانهزاهدانسیستان و بلوچستان

15مهدی4081-ثنا حسن شاهیارسنجانفارس

17محمود153هادی صلحی زادهاستهبانفارس

14ابراهیم5801-انقال نیکپوراوزفارس

15هاشم663حسن نعمت الهیآبادهفارس

16علی56مجتبی زراعتپاسارگادفارس

14شهرام 246055735سارا رحمانیان جهرمفارس

14رضاقلی 10074عباس صادقی جهرمفارس

14بهزاد2460549190یکتا کاظمی جهرمفارس

14اکبر115حسین کوشکی جهرمفارس

14عباسعلی518نازیتا برزگرخرم بیدفارس

17اسماعیل1098-سجاد خاکپورخرم بیدفارس

15یوسف9170-هانیه رنجبرخرم بیدفارس



16خلیل3810-پوریا ساریخانیخرم بیدفارس

15حمیدرضا165-ریحانه ساریخانیخرم بیدفارس

16جانلی2630-زهرا ساریخانیخرم بیدفارس

15جمال2139-مرضیه ساریخانیخرم بیدفارس

14احمد2602-مجتبی سرکاریخرم بیدفارس

19درویش98مهدی صادقیخرم بیدفارس

15عبدالجبار100مهناز دانیالیخنجفارس

-اسداله0202-سارا زمانیخنجفارس

15محمود6289-فاطمه عباسیسپیدانفارس

15حسن2529673926اسماعیل آشناشیرازفارس

16زین العابدین2281361306محمد رضا ابراهیم پورشیرازفارس

16حاجی591علی باقریشیرازفارس

15رضا20جعفر بهادریشیرازفارس

17محمود3439مهدی بیاتشیرازفارس

16عبدالرضا405حمیدرضا پورعطاییشیرازفارس

15رسول2280340372سید مهدی حسینیشیرازفارس

16سید محمد2283426375سیدعرفان حسینیشیرازفارس



17محمد تقی1361محمد جواد حیدری مومنیشیرازفارس

17عبداله3345قاسم خواجه پورشیرازفارس

19خلیل609کریم زارعشیرازفارس

14اصغر2282095405علی زارع مهذبیهشیرازفارس

18محمد صادق11749علیرضا صالحشیرازفارس

15علی12918علی اصغر طاهریشیرازفارس

19سید حسین554سید محمد حسن فاطمیشیرازفارس

16عبدالکریم245محمد حسین فخاریشیرازفارس

16حسین1551سعید کاظمیشیرازفارس

15منصور2460450801علیرضا کاظمیان فردشیرازفارس

16فرج اله2283210763اسماعیل کراری صدرآبادیشیرازفارس

20حافظ787نبی اهلل کریمیشیرازفارس

17محمد حسن1467مسعود محمدیشیرازفارس

14محمد تقی2284209300محمد امین ناظمیشیرازفارس

17علی اکبر2280164361کبرا ابراهیمیشیرازفارس

18عبدالرسول3550092245نرجس اسلولی خواهشیرازفارس

17یحیی2280356848شریعت انصاریشیرازفارس



14خلیل2282471997سمانه باقریشیرازفارس

16محمدرضا12بنفشه باهنرشیرازفارس

19ابراهیم2237فاطمه بدیعیشیرازفارس

17نورمحمد4181پگاه جاویدشیرازفارس

17محمد رضا7418فاطمه  جوکارشیرازفارس

17سید محمد429مطهره حسینی نژادشیرازفارس

18عبدالکریم2025مریم حق جوشیرازفارس

14علیرضا1810815789مریم خسروی مهارلوئیشیرازفارس

16غالم1814زهرا درویشیشیرازفارس

18علی ضامن28سمیه دهقانشیرازفارس

16سید جلیل9283سیده فاطمه دهقانی باغیشیرازفارس

17محمد2280273004زهرا دیانتشیرازفارس

17محمد2283839157مینا دیانیشیرازفارس

18حسن2281716368فروغ  رئیسیشیرازفارس

17علی2380064695آناهیتا رستمیشیرازفارس

17اصغر2281877507بیتا رضاییشیرازفارس

18اکبر1542حمیده رضاییشیرازفارس



18عبدالرسول2283229863شیوا زمانیانشیرازفارس

15خانعلی6458محترم ساسانشیرازفارس

18ابوالقاسم1115فاطمه ستارزادهشیرازفارس

17مرادعلی5830024098هاجر شمس الدینیشیرازفارس

16سید علیرضا7120سیده مرضیه شهابی حقیقیشیرازفارس

18رضا782معصومه صفایی پورشیرازفارس

18بهروز111آمنه ظریفیانشیرازفارس

19بهروز187زهرا ظریفیانشیرازفارس

16مرتضی386لیال عسکریشیرازفارس

17سهراب469ساناز غریب جرسقانیشیرازفارس

16رضا2280136406ندا فتحیشیرازفارس

17حسن2263آزاده قادریشیرازفارس

15خدارحم2282127196زهرا قانعشیرازفارس

18جمال7180مریم قره خانیانشیرازفارس

15مسعود9155زهرا کامرانشیرازفارس

14نادعلی384لیال کالئیشیرازفارس

15اسداله2280452405فرزانه کالنتریشیرازفارس



17غالمرضا2586بنفشه لشکریشیرازفارس

18مصطفی7529سیده محدثه محمدیشیرازفارس

16محمدعلی3094مریم مریدیشیرازفارس

15خداداد2280695669لیال منفردشیرازفارس

17سیدعبدالمطلب2540048005سیده زهرا موسویشیرازفارس

14سید قاسم2284188451سیده شبنم  موسویشیرازفارس

14محمد2283256534فاطمه نام آورشیرازفارس

15اصغر414فاطمه یاریشیرازفارس

15مسلم8081-امیرحسین قنادیفسافارس

16نصراله8367-نیلوفر ترابیفسافارس

17شعبان248لیال معبودیفسافارس

19منصور23امیر ساالریکازرونفارس

15سید علیرضا2456-سید مهدی قرنیالرستانفارس

19کاووس108لیال رستمیمرودشتفارس

16سید علیرضا2379-محمد مهدی هاشمیمهرفارس

16سید عبدالعلی1074سید عبدالمحمد مدنیمهرفارس

17حسن519خلیل ابراهیمیمهرفارس



16منصور246اسفندیار پرنیانمهرفارس

18هادی985مسلم رضائیمهرفارس

18احمد268سعیده محمدینی ریزفارس

15سهراب4022-مهسا قشالقیآبیکقزوین

15اسماعیل5732-فاطمه کریمیآبیکقزوین

15مرتضی9690-سیده کوثر موسویآبیکقزوین

14محرمعلی3281-مهدیه نوریآبیکقزوین

15امیر2210-محمد مهدی برجعلیانآبیکقزوین

16احمد علی4551میالد برافروختهآبیکقزوین

16موسی3187-محمد مهدی یکه فالحآبیکقزوین

17سحابعلی211770ساجده مرتضائیالوندقزوین

14محسن2809-معصومه نجفیالوندقزوین

16صدیف163-زهرا برچلوبوئین زهراقزوین

17اسحق7024مریم بیگ محمدیبوئین زهراقزوین

14سید صبوح127سیده مریم طالبیتاکستانقزوین

14سید رضی 3سیده نجیبه باقریتاکستانقزوین

17محمود4310391923باباخانی       شیماقزوینقزوین



15علی 4310973620حجابی   زینبقزوینقزوین

15ذکریا 70حیدری   محمداسماعیل قزوینقزوین

15ابوالفضل 4310695027سلطانی   نژاد  مهسا قزوینقزوین

17علی اکبر2532صفاری زاده   زهراقزوینقزوین

17احمد3770366247صیادی   آرشقزوینقزوین

17جعفر432طالبی    مسعودقزوینقزوین

15رضا530عابدی حبیب الهقزوینقزوین

14حسن 4310458483قلی پور ورکی     زهراقزوینقزوین

15علی محمد4311781989کاظم پور  ساریناقزوینقزوین

17ابوطالب14863محمد نژاد   اعظمقزوینقزوین

15بهروز 4311775040معصومی   فاطمه قزوینقزوین

15سرورملکی   ولیجان قزوینقزوین

14عبداله 43102206351نوروزی گوهری   همایون قزوینقزوین

18عباس1482ابوالفضل باقریقمقم

16ابوالفضل372324691سیدامیرحسن افضلی پورقمقم

15سیدرضا0371020441سیدفواد وهابزادهقمقم

15حسین0372799272محمدرضا جانقربانقمقم



17محمدمهدی3765118مجتبی زارعقمقم

17علی0372096484محمدرضا اسکندریقمقم

18جواد0370876849مهکامه امینیقمقم

17حسن0820021970طیبه بلقان آبادیقمقم

17حسن3612مرضیه فتحیقمقم

16جواد020670239مبینا نقش بندقمقم

19عباس9989زینب عرب نژادقمقم

14عسگر0025441منیره نقی پورقمقم

16عباس7002سارا فاطمیقمقم

16غضنفر0370694805مژگان پیرامنقمقم

15علی176زهرا عبدی پورقمقم

14مهدی2081296489مبینا لیانیقمقم

15سیدعمادالدین5178سیده زینب حسینیقمقم

16محمد0371000513معصومه نقویانقمقم

15چنگیز0مریم رمضان توبیقمقم

16حسین12سمیه کرمانی جمکرانیقمقم

15ابراهیم1365فاطمه رضاییقمقم



15حسینعلی0371402379فاطمه رحیمیقمقم

14عزیزآقا237احسان مرادیقمقم

16جان برار3830234007فاطمه اسدی تمامیقمقم

16حمیدرضا0372523781علی رستگارقمقم

16علیجان13495مهدی مرادیقمقم

14چنگیز0مهدی رمضانی توبیقمقم

18محمدجواد3485روح اهلل رجاییقمقم

16طاها3018-کارو بروربیجارکردستان

16ابراهیم1هادی زندکریمیبیجارکردستان

16عبداله10413محمدرضا طراوتیبیجارکردستان

17امین اله 471کاظم زارعیدهگالنکردستان

17عبدالمجید63فرح رحیمیدهگالنکردستان

14امجد1639-احسان دانشوردیواندرهکردستان

17اسماعیل26کوروش محمدیدیواندرهکردستان

17عباس2453فاطمه علیرضاییدیواندرهکردستان

16همایون10711رودابه          تزئینسنندجکردستان

17ابراهیم4620-اسرین خیرابادیسنندجکردستان



17فرامرز596دنیا سورسوریسنندجکردستان

15محمد صدیق188فرحناز صیدیسنندجکردستان

16جهان2هیوا فرخیسنندجکردستان

17محمد طاها2529-زهرا محمدیسنندجکردستان

17ناصر الدین9129-برزان مرادیسنندجکردستان

18رضا1325محمدرضا خادمیکامیارانکردستان

15ناصر5965-اکرم مظفریکامیارانکردستان

18احمد 6491-هانا مدرس گرجیمریوانکردستان

14حسن 5050-مژگان تقی زادهرفسنجانکرمان

14عباس6045-امیرحسین موسی زادهرفسنجانکرمان

16محمدمهدی9668-مینا جبیریسیرجانکرمان

16مسعود4551-نگار محمدی نژادسیرجانکرمان

20محمد78علی شاه مرادیسیرجانکرمان

17اصغر907مسعود محمدی نژاد سیرجانکرمان

17سعید رضا3372علی اکبر میرحسینیشهر بابککرمان

17سعید2114-پرنیان رئیسیشهر بابککرمان

16محمد7157-پیمان محمودیشهر بابککرمان



16مجید2981635069نازنین فاطمه        ابراهیمیکرمانکرمان

15مجید2981837591ریحانه               اشرف گنجویکرمانکرمان

16اکبر2981301802فاطمه               برزگرکرمانکرمان

18عباس1364نصرت            خواجه پور گلوساالرکرمانکرمان

17علیرضا3100546997محمد          ذهبی نزادکرمانکرمان

14وحید6060277871محمدحسین         سنجریکرمانکرمان

16اسکندر3150273854نازیال                قانعکرمانکرمان

15رضا2981489151هما              کارگرزادهکرمانکرمان

15روح اهلل2981829701فرناز گنجعلیخانی زادهکرمانکرمان

18عزیز2981457063رقیه         مرید زادهکرمانکرمان

14زمان6215-وحید احمدیاسالم اباد غربکرمانشاه

16کالنتر279مهوش احمدیاناسالم اباد غربکرمانشاه

15هدایت2471-امیر حسین محمد خانیهرسینکرمانشاه

17حبیب اله 9993-فاطمه حاتمیانهرسینکرمانشاه

18ملک مراد7607-سمیرا جواهریهرسینکرمانشاه

17حسنمراد18031لیال مرادیانهرسینکرمانشاه

15اله مراد267ناهید اذینسرپلذهابکرمانشاه 



16شهاب2936-امیر رضا سلیمیصحنهکرمانشاه 

16رشید1365پریسا ویسیصحنهکرمانشاه 

17هژیر1380موژان یادگاریصحنهکرمانشاه 

17هادی 3241353877سامان        ادیب فردکرمانشاه کرمانشاه 

16سیف اله 614نسرین         اربابی کرمانشاه کرمانشاه 

14علیشاه 3241137910شراره       امیری  کرمانشاه کرمانشاه 

17غالمعلی 1399سحر          بهلولی کرمانشاه کرمانشاه 

17کرمرضا 45محسن       بابایی سرمدکرمانشاه کرمانشاه 

17اصغر 3240680971نفیسه           پای کرمانشاه کرمانشاه 

18حسن 3241699102فاطمه           جمشیدی کرمانشاه کرمانشاه 

16بابکملی بیتا            جمالی کرمانشاه کرمانشاه 

17علیرضا 3335طیبه           حاجی آبادی کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد حسین 3241144607محمد       حمزه ای کرمانشاه کرمانشاه 

15ایلخانی 60جبار         رضایی کرمانشاه کرمانشاه 

14رستم بگ 2بهمن          رحیمی کرمانشاه کرمانشاه 

17حمید 32404481814سحر        رضا زاده کرمانشاه کرمانشاه 

15احمد 4730سهراب       سرباز محمدی کرمانشاه کرمانشاه 



14منوچهر 3242573033نازنین         شادمان کرمانشاه کرمانشاه 

18رضا 3240898837صبا          صدری کرمانشاه کرمانشاه 

17محمد رحیم 3330411351محمد حسین      صفری  کرمانشاه کرمانشاه 

16کریم 2343کیوان         عزیزی کرمانشاه کرمانشاه 

15فتح اله 3240772310صبا           عبدی کرمانشاه کرمانشاه 

14علی اکبر 193ظفر         فتاحی کرمانشاه کرمانشاه 

16غالمرضا 941مریم         قاسمی  کرمانشاه کرمانشاه 

16علی ملی زهرا          قنبری   کرمانشاه کرمانشاه 

16سیاوش 4248طیبه        کرانی  کرمانشاه کرمانشاه 

17مظفر 3240110822نسرین       کرمی   کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد 2778امین       کولیوند  کرمانشاه کرمانشاه 

15عباس 9114سارا         لواءکرمانشاه کرمانشاه 

16کریم 299مرجان         موجهکرمانشاه کرمانشاه 

17عباس 632مصطفی        ویسی کرمانشاه کرمانشاه 

18حیدر 11803فاطمه         هوشنگی  کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد کریم5134-علیرضا بردینهکنگاورکرمانشاه 

15یارمحمد231شهره رشتیانکنگاورکرمانشاه 



17بهمن1571-فاطمه سلطانیکنگاورکرمانشاه 

18داریوش7048-امیر حسین عظیمیکنگاورکرمانشاه 

16نوروز0جرار   مهران یاسوجکهکلیویه و بویر احمد

16علی 4220217622 حریم مطلق   مهناز یاسوجکهکلیویه و بویر احمد

16عبدالحمید2500348903حمیدی      محمد   یاسوجکهکلیویه و بویر احمد

15محمدصادق10773عزیزی اردکانی   علی یاسوجکهکلیویه و بویر احمد

16غالم محمد4220038191علمداری      اسماءیاسوجکهکلیویه و بویر احمد

16عبدالکریم 0گلبن  مسلم یاسوجکهکلیویه و بویر احمد

17محمدطال860وفاپور مجید یاسوجکهکلیویه و بویر احمد

17سهراب8821-الهام سایریازاد شهرگلستان

18ولی محمد18147معصومه ایوازهبندر گزگلستان

15محمد تقی0453-مریم بشکنیرامیانگلستان

14رحمت اله443زهرا علی نژادرامیانگلستان

15خداقلی-نسیم قوانلورامیانگلستان

15سید حسن6264-سید محمد حسینیرامیانگلستان

18اسمعیل1040   سلیمه   استارمیگرگانگلستان

18امیرسعید2110324880سیده بهاره  بنی کریمیگرگانگلستان



16سیدحسنسید فاطمه  حسینیگرگانگلستان

18حسین2260307061مهدی  دنکوبگرگانگلستان

17طهماسب353مهدیه  رحیمی النگیگرگانگلستان

15نصرت اله740افسانه  شایانگرگانگلستان

16محمد حسن410مریم  شربتخوریگرگانگلستان

14محمد باقر177مژگان  طاهریگرگانگلستان

15حسین2120332487گلناز   عبدیگرگانگلستان

19محمدحسن2900سارا   کمالیگرگانگلستان

20احمد553عبیداله  گرگانیگرگانگلستان

19اهلل وردی9072حسن  محمدیگرگانگلستان

17حسین3833مهسا  محمدی خوش درهگرگانگلستان

15احمد2020903679امیرمحمد   مرادیگرگانگلستان

16محمد علی26سهیل  مهین بختگرگانگلستان

17حسین356اعظم فوالدیگنابادگلستان

14علی8358-محمد ادبیگنابادگلستان

15غالمرضا3897-محمود آشوریگنابادگلستان

14حسین3445-علی باصریگنابادگلستان



14ذبیح اله1881-رضا پور حسینگنابادگلستان

14محمد0985-علیرضا حیدری پورگنابادگلستان

-حسین0158-محمد دلخوشگنابادگلستان

14اسماعیل9338-ابوالفضل دالوریگنابادگلستان

14حجت اله8196-حسین رداییگنابادگلستان

-جواد9206-علیرضا رمضانیگنابادگلستان

14عباسعلی7368-مهران رستمیگنابادگلستان

17محمد علی200مهدی زمانیگنابادگلستان

17محمد23حسن شمسیگنابادگلستان

14حسین1324-مسعود فضلیگنابادگلستان

14علی اکبر4589-ابوالفضل اللویگنابادگلستان

15محمد5911-امید مولویگنابادگلستان

18حسن 4052-هاشم رمضانیگنبدکاووسگلستان

18محمد مهدی1263مصیب سرایلوگنبدکاووسگلستان

18نعمت اله2حسین حسن پناهاملشگیالن

18نعمت اله15علی حسن پناهاملشگیالن

18محمد علی21زیبا ذوالقدرآستاراگیالن



18احمد2730016570مریم   بنیادی اشمان کماچالیآستانه اشرفیهگیالن

16احمد2730252711فا طمه    دالور لَله وجه سریآستانه اشرفیهگیالن

15عبدالحسین15466متین    شریعت محرریآستانه اشرفیهگیالن

16موسی2188رضا   قربان خواه اکبر آبادیآستانه اشرفیهگیالن

18اصغر324زهرا یکرنگرشتگیالن

16بهزاد5497-کسری امیدیرشتگیالن

17امیرعلی2944-شایسته فالحرشتگیالن

16ابوالقاسم4513-فاطمه داوطلبرشتگیالن

15امیرحسین4587-نازنین سقراطیرشتگیالن

15ارش-طراوت حاجی جعفریرشتگیالن

15فرداد5700122359سارا   پورسلیمانیرضوانشهرگیالن

14مهیار2620517664محمدطاها     سهرابیرضوانشهرگیالن

17اکبر5700004331هانیه    صیادرضوانشهرگیالن

18فرامرز5700104652آتنا       قربانیرضوانشهرگیالن

18فرداد2620051371زهرا  محسنیرضوانشهرگیالن

16عبدالرحیم14شقایق   یعقوبیرضوانشهرگیالن

16محمد رضا2670377440 دلیر شارمی     فاطمهصومعه سراگیالن



-کاظم2670373188 کلی نام      امیر عباسصومعه سراگیالن

15کاظم2670369944 گلی نام       زینبصومعه سراگیالن

15غالم333 واحدی   صفوراصومعه سراگیالن

15کاسه8زینب ابراهیمی فرفومنگیالن

14عباس168رقیه جال لیفومنگیالن

16نعمت97حمزه پسندیدهفومنگیالن

14ابراهیم725حسین عامرفومنگیالن

3916مهتاب آذریان الهیجانگیالن

16یوسف کد ملی امیر محمد امینی الهیجانگیالن

16محمد 013 3گلنار جعفری الهیجانگیالن

17محمود کد ملی مانا حاتم زاده الهیجانگیالن

15اکبر 9سید ابوالطالب حقیقت زاده الهیجانگیالن

16علیرضا کد ملی ستاره زکریاییالهیجانگیالن

18رضا59فاطمه زکی زاده صداقت الهیجانگیالن

14اکبر کد ملی آی تک شهدی الهیجانگیالن

16محمد کد ملی فرناز صفر پور الهیجانگیالن

14داریوش کد ملی درسا غــــالمی الهیجانگیالن



16کوچکعلی کد ملی فرشاد قربانی الهیجانگیالن

17تورج کد ملی شیوا قاری پور الهیجانگیالن

15هادی 235اکرم مقیمی الهیجانگیالن

15بهزاد  کد ملی بهنام محمد پور الهیجانگیالن

15سلیمان کد ملی زهرا یحیی پور الهیجانگیالن

15جابر 967مهدی مراد زاده الهیجانگیالن

-غالمرضا8848-بهار درویشیلنگرودگیالن

18محمدرضا9918-فاطمه محمودیازنالرستان

20عبداله6221-محمدرضا توکلیازنالرستان

15امان اله5280032972گل اسدیبروجردلرستان

16محمد علی3671عباس بیابانگردبروجردلرستان

17همایون4120822214محمد سینا پارسابروجردلرستان

14غالم4120759091سعید پارسابروجردلرستان

16غالمعلی1311سهیال جوادی منشبروجردلرستان

16ولی اله4120017958مرضیه دیناروندبروجردلرستان

15کریم59غالمرضا دارابیبروجردلرستان

15حسینعلی10856بهجت ستایشیبروجردلرستان



18محمد424رضوان شوقیبروجردلرستان

15عبدل50488مرتضی شرقیبروجردلرستان

15اسداله23یداله عمید زادهبروجردلرستان

15حمید1441ناصر عال پوربروجردلرستان

16اکبر12616الهه فرزیبروجردلرستان

14خداکرم4120551652محمدرضا کاکاوندبروجردلرستان

14خداکرم4120678431حسن کاکاوندبروجردلرستان

16بیژن10330نرگس گورانیبروجردلرستان

17شاداله12805مرضیه مرادیبروجردلرستان

17امیر440993105پارسا امیر جوانبختخرم ابادلرستان

18محمدحسین4060505498شراره دباغخرم ابادلرستان

17غالم407806245امین دالوندخرم ابادلرستان

17محمدرضا4072604119شهرام طوالبیخرم ابادلرستان

16موال135صدیقه عطایی پورخرم ابادلرستان

15سیف اهلل2497نیما کیافرخرم ابادلرستان

17برات1279لیال چراغیدورودلرستان

17سیف اله276مصیب احمدونددورودلرستان



16علیرضا5924-محمد مهدی طبقیدورودلرستان

16حسن 4621رضا کاویاندورودلرستان

14منصور-علیرضا حیدریکوهدشتلرستان

18شامراد153حسنعلی حقینورابادلرستان

15بهزاد2050635842حوریه        آقانژادبابلمازندران

18محمداسماعیل172مولود               امامی بابلمازندران

18سیدمرتضی443سیدحسین       حسن زاده بابلمازندران

14سیدمجتبی2050557493سیدعلی        حسینی افروزی بابلمازندران

16سیدعلی اکبر2050591594سیده زهرا      حسینیان نژاد بابلمازندران

16یوسف172آمنه       خدادادبابلمازندران

15داود582حکیمه       صاقپور حاجی بابلمازندران

18ذبیح اله 34123رویاء         صدیقی بابلمازندران

14رمضانعلی100انسیه          فغانی بابلمازندران

15اسفندیار961فائقه         مکانیکی بابلمازندران

16اسفندیار 1079فاطمه          مکانیکی  بابلمازندران

16سیداسماعیل2050360193سیدزهره        موالیی بابلمازندران

15نادر-مهرشاد عشوریتنکابنمازندران



14منوچهر 6586راضیه محرابیتنکابنمازندران

15سید پیام7131-سید امیر حسین میثاقیتنکابنمازندران

14فرهاد18زهرا ولی رنجبریتنکابنمازندران

17فریبرز8913-هانا علیزادهچالوسمازندران

16محمد علی585الهام صدیقچالوسمازندران

16حفظ ا4860-معصومه کاوسیچالوسمازندران

15شهرام3114-مهدی یار سارویچالوسمازندران

17اسداهلل2080137689سوده رمضانیساریمازندران

15سعید925561525سارا سوادیانساریمازندران

17حسین5آمنه صبوریساریمازندران

17ولی2080125923عارف صادقیساریمازندران

14داریوش3201-عسل باطبیقائمشهرمازندران

15محمد6فروغ بیک زادهقائمشهرمازندران

16قنبر8934-ترانه پاریابقائمشهرمازندران

16محمود8021-مریم کاویان فرقائمشهرمازندران

15رحمت اله318قدرت اله راهزنیاراکمرکزی

17محمد حسین 8177الناز پارسائیدلیجانمرکزی



15عباس0986-محمد فیروزیمحالتمرکزی

15محمد3عبدالمجید دست بسبستکهرمزگان

14صالح258طیبه چنگالخوشبستکهرمزگان

15عبدالعزیز736سمیه مالبستکهرمزگان

18ابراهیم-مریم اسدپوربندر عباسهرمزگان

17رحمان499مریم اسدیبندر عباسهرمزگان

15علی2673-احسان بشتامبندر عباسهرمزگان

18عیسی3583صادق چاوشیبندر عباسهرمزگان

16محمد756محمدرضا حیدریبندر عباسهرمزگان

17محمد149یوسف دینداربندر عباسهرمزگان

15محمد1054سمیه زاهدیبندر عباسهرمزگان

17موسی2146-اسماعیل زرکنبندر عباسهرمزگان

16ابراهیم9691-بهتاب فرهمندبندر عباسهرمزگان

16عبدالحسین-مریم قبادبندر عباسهرمزگان

15حسین651فاطمه کهریزبندر عباسهرمزگان

15ابراهیم6198-فاطمه میرزائیبهارهمدان

17تویسرکان38مرضیه سلیمانیتویسرکانهمدان



17تویسرکان3970020123فاطمه سلیمانیتویسرکانهمدان

17حسین2939محمد مهدی     ابراهیمی طاهریکبودر اهنگهمدان

17علی37027743مریم                برزو خاه فومنیکبودر اهنگهمدان

17مرتضی1581مصطفی          کهنکبودر اهنگهمدان

16عباس6974-امیرحسین الوندمالیرهمدان

15مجید5087-امیرحسین روستاییمالیرهمدان

16حمید8455-اشکان قربانیمالیرهمدان

18پرویز7331-ابوالفضل کاظمیمالیرهمدان

14صدرا0743-محمد صالح نصریمالیرهمدان

14منصور2656-علیرضا نوروزیمالیرهمدان

17ابن الدین1884-علی یارمحمدمالیرهمدان

15سیروس7650-امنه شیرزادیمالیرهمدان

14علی3861617193ستایش پور فراهانیهمدانهمدان

15حشمت3860648731محمد توکلی نوئینهمدانهمدان

14احسان3861534428کیانا جابریهمدانهمدان

14علیرضا9اکرم جوادی نسبهمدانهمدان

15عبداله1925اکبر چراغی نظرهمدانهمدان



14زیادعلی3860238477طیبه رنجبرانهمدانهمدان

14سیدیعقوب3380564524زهرا سادات سادات موسویهمدانهمدان

15حسین رضا1912سعید سرائیهمدانهمدان

14شعبانعلی7151شقایق شیرمحمدی انورهمدانهمدان

17عباس1963حسن صادقیهمدانهمدان

17علی85یاسر عزیزی سعیدهمدانهمدان

14مهران3861565730ثمین قاسمیهمدانهمدان

17مجید8856صفیه قهرمانیهمدانهمدان

17عباس2معصومه گودرزیهمدانهمدان

16مرتضیزهرا مریانجیهمدانهمدان

15رحمت اله2440092134زهرا مردانیهمدانهمدان

16غالمرضا2مرضیه ملکیهمدانهمدان

16حسن52زهره ولی اقبالهمدانهمدان

15حبیب اله202بتول احسان فرابرکوهیزد

16عباس10248زهرا فاتحیابرکوهیزد

16محمدرضا290محمد صادق قاسمیابرکوهیزد

18محمد0577-الهام فتوحیاردکانیزد



16علی5749-زهرا صحراییاردکانیزد

15محمد5714-فاطمه کریمیاردکانیزد

16علیرضا4460073226ابوالفضل زارع بیدکیمهریزیزد

16علی محمد4460132788مهران موحدیانمهریزیزد

14سیداحمد289سید ابراهیم اقاییمیبدیزد

14عارف4480141057پویا اشرفیمیبدیزد

15جمال4480173579الهام امامیمیبدیزد

14سعید4480153039امیر حسین مدیرنانسازمیبدیزد

15علی اکبر6713-زهرا خیراندیشیزدیزد

16احمد8008-امیر رضا دهقانیزدیزد

16محمد حسن152مجید دهقانییزدیزد

16رضا-سید امیر سید عالمه بندیزدیزد

14غالمرضا9727-مهال شیبانییزدیزد

14حسین7یحیییزدیزد

14حسین87فهیمهیزدیزد


