
نتایج نام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

20محمد5234رضا جبارزادهاردبیلاردبیل

19یوسف1371اکبر نجفیاردبیلاردبیل

19ژاله1219ناصر جبری زادهاردبیلاردبیل

18سعید1572-مهرداد مهاجریاردبیلاردبیل

19اسمعلی5417-ساسان اذرسامیاناردبیلاردبیل

19هالل3501واحد بایرامزادهاردبیلاردبیل

18عنایت اله5975حسین سیمیناردبیلاردبیل

15حبیب اله5927فرنگیس رحمانیپارس اباداردبیل

17محمد1علی بدر گرمیگرمیاردبیل

19عبدالصمد6808فرزان جاهدگرمیاردبیل

18حسنقلی1610389018سجاد خیاطی گرمیگرمیاردبیل

17خیراله362توحید رهنماگرمیاردبیل

17صالح575محمدرضا صدیقیگرمیاردبیل

17ماشااله1131محسن فرخی دریامانگرمیاردبیل

1394دوره خوش خرداد ماه  نتایج آزمون 



18اباذر12622زهرا تقی نصبنمیناردبیل

17تقی8560فرزانه عیوضی سیاهپوشنمیناردبیل

19جبرائیل188جهانبخش محسنینمیناردبیل

18اصغر4685داود شفیقینمیناردبیل

17هابیل1606دهقان دهقان کلشنمیناردبیل

15باب اله305علی اهنگرینمیناردبیل

16ید اله9291-رضا محرم زادهنمیناردبیل

16مهدی3730امنه ثابتاصفهاناصفهان

16احمد6745زهرا شاه سمندیاصفهاناصفهان

15اکبر1157فهیمه زارعیاصفهاناصفهان

15حسن467محبوبه فالحیاناصفهاناصفهان

15فتح اله1481زهرا ستاریاصفهاناصفهان

15عباسعلی 9771-ملیحه جاللیاصفهاناصفهان

15فرج اله18013راضیه صدریاصفهاناصفهان

15محمد3116فائزه نصریاصفهاناصفهان

14رضا3235-فهیمه ایرجی زادهاصفهاناصفهان

15حسین3466اعظم قطبیاصفهاناصفهان



15محمد صادق8432محبوبه قدیریاصفهاناصفهان

15محمد حسین10889الهام جعفری زادهاصفهاناصفهان

15اکبر7146الهه کریمیاصفهاناصفهان

17خداداد722نعیمه دارابیاصفهاناصفهان

15-9899-سعیده طاووسیاصفهاناصفهان

17مصطفی110زینب شهر اشوباصفهاناصفهان

17حیدرعلی15585نجف اخواناصفهاناصفهان

15اصغر2392کتایون شاطریاصفهاناصفهان

15سید محمدرضا1802نازیال صراف نژاداصفهاناصفهان

15محمدسنا دانش اصفهاناصفهان

14بهرام178شهال ملکیاصفهاناصفهان

19حسن1002مهناز کرباسیاصفهاناصفهان

14مصطفی7026زهرا رجبیاصفهاناصفهان

14-7825سمیه برونیاصفهاناصفهان

14علی3876-یاسمین نورصبحیاصفهاناصفهان

17سید جواد2185زهرا سادات خلیقی پوراصفهاناصفهان

19محمدرضا653طیبه بخشی زادهاصفهاناصفهان



15مهدی7038سمانه افیونیاصفهاناصفهان

18آقا کمال5815-شهرزاد میراشرفیاصفهاناصفهان

16علی19819سمیرا شیوافراصفهاناصفهان

18سید محمدرضا3487اسراالسادات احمدیاصفهاناصفهان

17عبدالقمار49657حوری یراقیاصفهاناصفهان

15محمد حسن0458-عارفه خاک رجاللیاصفهاناصفهان

15جالل290زهره رضاپوراصفهاناصفهان

15ناصر قلی16586نسترن کیخسرو کیانیاصفهاناصفهان

15مسلم160عاطفه حیدریاصفهاناصفهان

14رضا751زهره فروهیاصفهاناصفهان

17عبداله15761نرگس مباشریاصفهاناصفهان

15اصغر5913منیژه کشانیاصفهاناصفهان

16علی رضا57سمیه کیان ارثیاصفهاناصفهان

14سید ابوالقاسم57582شهال منتظریناصفهاناصفهان

16حسن5209-یاسمن صفاییاصفهاناصفهان

14امیرحسین648صغری مهدی پوراصفهاناصفهان

17محمد4694فرشاد اطلس چیاناصفهاناصفهان



18محمود78محسن دیانیاصفهاناصفهان

16عبدالرحیم6685-حمید سهیلیاناصفهاناصفهان

15*7368-میالد جوهریاصفهاناصفهان

16قربانعلی7456-بهنام ثابتاصفهاناصفهان

17سید محمد محسن828سید مرتضی راتقیاصفهاناصفهان

14-9239-علیرضا جاللیاصفهاناصفهان

15عباس8743-محمد علی رفیعیاصفهاناصفهان

16رسول7325-دانیال ایزدیاصفهاناصفهان

16حسن8788محمد سموعیاصفهاناصفهان

19اصغر50حسن علی پوراصفهاناصفهان

17علی5476حسین صالحیاصفهاناصفهان

17سیف اله24959مجید توکلیاصفهاناصفهان

15سید جالل8562-سید محمد هادی شریفیاناصفهاناصفهان

430615-سید محسن مکسبیاصفهاناصفهان

18عبدالکریم661احمد صباغ زمانیاصفهاناصفهان

17رضامحمد یزدان بخشاصفهاناصفهان

15ابراهیمحسین شاطری پوراصفهاناصفهان



18محمد علی26علی حجابدوستاصفهاناصفهان

1618مرتضی5695مهدی فوالدگراصفهاناصفهان

18ایرج696ابوذر نریمانیاصفهاناصفهان

17سید احمد2342سید حسین قافله باشیاصفهاناصفهان

17محمد علی8361-عارف غالمیاصفهاناصفهان

16حمید2986علی بختیاریاصفهاناصفهان

14علی613مجتبی امین پوراصفهاناصفهان

15شعبانعلی7995سعید قاسمیاصفهاناصفهان

14مجید9028-سید رسول موسوی زادهاصفهاناصفهان

15غالمرضا879مهران باقریاصفهاناصفهان

14سید علی1549-محمد حسین کاظمیاصفهاناصفهان

15خداداد2891حسین عزیزیاصفهاناصفهان

16احمد25500بابک بهاریاصفهاناصفهان

15نعمت اله12قاسم مختاریاصفهاناصفهان

15علی1856محمدرضا ضیائیاصفهاناصفهان

15حسین1565محسن تاجمیر ریاحیاصفهاناصفهان

16محسن7724مسلم حدادیاصفهاناصفهان



16محمد علی3856محسن مرادیاصفهاناصفهان

17ناصرمهدی صمدیاصفهاناصفهان

16داریوش8861-امیر احمد خرسندیاصفهاناصفهان

15محمد قاسم1798محمد سلطانیاصفهاناصفهان

16سید مرتضی2578-سید بهروز صالحیاصفهاناصفهان

15رمضانعلی1144قربانعلی جهانبخشاصفهاناصفهان

14رمضانعلی2659مرتضی        ازادفرخمینی شهراصفهان

15علیرضا2751شهرام          باقری کرمخمینی شهراصفهان

14عباسعلی3285محسن      پرندهخمینی شهراصفهان

16نظام1130653625پیمان     جباریخمینی شهراصفهان

15محمود1248مهدی     حاجیانخمینی شهراصفهان

15محمدعلی100عبدالرضا     زمانیخمینی شهراصفهان

15حسن1694کرمعلی    صمدیخمینی شهراصفهان

16مرتضی1409زهرا           احمدنژاد خمینی شهراصفهان

15حیدر1130164667سمانه        ادراکیخمینی شهراصفهان

15مرتضی1130009920نیکتا       تقی پورخمینی شهراصفهان

15یداله1130253661شادی     شاهینخمینی شهراصفهان



15مهدی1271888602زهرا        فداییخمینی شهراصفهان

17محمود1130121593وجیهه    مختاریخمینی شهراصفهان

16نظرعلی1130510628مریم     مختاریخمینی شهراصفهان

15رسول1130618994الهام     موحدی زادهخمینی شهراصفهان

15جواد1274206634فهمیمه السادت  میرلوحیخمینی شهراصفهان

16سیداحمد1537زینت    میرشفیعیانخمینی شهراصفهان

17جهانگیر1220091693نگار میرزاییخوانساراصفهان

16شهاب5100243902امیرحسین امیریشاهین شهراصفهان

16علیرضا5100295759امیررضا ایل بیگشاهین شهراصفهان

15علی1273760141نیما کرمی چمگردانیشاهین شهراصفهان

18علی اکبر1270368338مصطفی هادیانشاهین شهراصفهان

17آقا محمد171سید امیر محمود تمدنیکاشاناصفهان

16مرتضی183منیژه دهقانیکاشاناصفهان

16احمد6668-زهرا جلوداریانکاشاناصفهان

18مجید0122-مصطفی طوقانیانکاشاناصفهان

18ماشا اله50ابوالفضل احمدیکاشاناصفهان

16رجبعلی1308حامد گلستانکاشاناصفهان



14محمدطاهر5984-حسام الدین طاهرشمسگلپایگاناصفهان

15عباس1798فرزانه عزیزیگلپایگاناصفهان

14محسن5972-نگین براتیلنجاناصفهان

15حسین 6936-سعیده سلیمیانلنجاناصفهان

14اسداله4784-نگار صالحیلنجاناصفهان

15مهدی8315-آیدا مرادیلنجاناصفهان

15سید هاشم198خدیجه موسویلنجاناصفهان

20علیرضا11محسن جعفریلنجاناصفهان

15حمیدرضا5081-مرضیه مالکیپورمبارکهاصفهان

14اکبر1080588884  محمدامین     قنبریانمهردشتاصفهان

14اکبر1273602102  امیرحسین      کریمیمهردشتاصفهان

15قاسم1271590433  سارا               کریمیمهردشتاصفهان

17حسین8678  مصطفی       میرزاییمهردشتاصفهان

17مهدی3095پورندافیان         حسننجف اباداصفهان

18محمد علی1080355499شریف         حسیننجف اباداصفهان

19عبد االمیر2348شریفی         محمد امیننجف اباداصفهان

15علی25607محسن اخالقیساوجبالغالبرز



17محمود3534-مریم حیدریساوجبالغالبرز

20حسینعلی22304مهدی رخشانیساوجبالغالبرز

15اصغر0030792576ژیال افشار کاظمیکرجالبرز

17هدایت اله0321654935نفیسه انجیل الیکرجالبرز

16غضنفر0035465549حسین پاکدلکرجالبرز

-سید مسلم0200807161سید محمد مهدی دشت گردکرجالبرز

16رضا4432558709حمیدرضا ذوالفقاریهکرجالبرز

15ابوالقاسم0323663591بنفشه ربیعیکرجالبرز

17ابوالفضل2218162301لیال روحانیکرجالبرز 

17محمدرضا1754211143مریم شیاسیکرجالبرز

15الیاس0023837357مهسا عباسی سعیدیکرجالبرز

14مسعود0313402531سارینا فالح بردبارکرجالبرز

14صادق4899730314مهناز فالحیکرجالبرز

-حسن0312337264علیرضا کهن ترابیکرجالبرز

14افشین3660944971مهدیس میرکرجالبرز

19سید حسین0081484011سید امیر حسین میرعابدینیکرجالبرز

14محسن0020953240علیرضا نفیسیکرجالبرز



17رضا3255373646لعیا یوسفی نیاکرجالبرز

20سید نظام1سیده مهری   حسینینظرابادالبرز

489055141717علیرضا    داسدارنظرابادالبرز

17صمد724حسین         صدقینظرابادالبرز

16محسن854محبوبه     کاظمینظرابادالبرز

19مهدی1367                     6902نسیم       کشن زارع                                 نظرابادالبرز

17رضا83مصطفی     مایلینظرابادالبرز

17عبداهلل1590236912جمشید    محمودینظرابادالبرز

16تیمور5طاهره      مهین زارعنظرابادالبرز

15اسداله2414-نوراله نظریآبدانانایالم

17محمد2744فاطمه فرجیایالمایالم

16احمد7730-پویان صیدیایالمایالم

17حسین2رضا اسکندر زادهمراغهآذربایجان شرقی

20کبیر11046بهداد شریفی مطلقمراغهآذربایجان شرقی

18هادی9489صدرا کفیلمراغهآذربایجان شرقی

15میرعلی505سید مهدی حبیبیآذرشهرآذربایجان شرقی

16فرج اله192فاطمه آسیابان پورمهدیتبریزآذربایجان شرقی



17داود13615155090هانیه استاد آقاییتبریزآذربایجان شرقی

15مصطفی1361069503ندا اکبریتبریزآذربایجان شرقی

14محمد کاظم5060161587حسن باقریتبریزآذربایجان شرقی

-حسن92044حکیمه پیشنمازاحمدیتبریزآذربایجان شرقی

15اسد65299جالل تقی پوربقالی نوبرتبریزآذربایجان شرقی

14علی62055مصطفی ثابت نژادتبریزآذربایجان شرقی

16صفر27594جعفر جوانتبریزآذربایجان شرقی

-احمد1333رسول چایی فروش غفاریانتبریزآذربایجان شرقی

14محمود146داود حیدرزادهتبریزآذربایجان شرقی

18احمد82سجاد زاهدیتبریزآذربایجان شرقی

16علی270132123مژگان زینالیتبریزآذربایجان شرقی

15اکبر75250کریم ستاری نیکجوتبریزآذربایجان شرقی

16پرویز1331سهند شجاعیتبریزآذربایجان شرقی

19علی30فرزانه صادقیتبریزآذربایجان شرقی

14حسن18971زهره صادقیتبریزآذربایجان شرقی

14محمد1363731671عسل صادقیتبریزآذربایجان شرقی

15داود3729شهال  عباسیان وردینتبریزآذربایجان شرقی



15جواد15312غالمرضا علی نژادی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی

18صبرعلی2703بهروزعنایتی فردتبریزآذربایجان شرقی

16اسکندر214سوسن ناصری خسرقیتبریزآذربایجان شرقی

16یحیی107سعید هاتفیتبریزآذربایجان شرقی

15برجعلی898حمیرا یوسفیتبریزآذربایجان شرقی

15یحیی228عیسی محمدیخویآذربایجان شرقی

15ولی اله9323-مائده محبوبیخویآذربایجان شرقی

15علی8774پریزاد نجف پورخویآذربایجان شرقی

15محمد علی91صمد صبح خیزسرابآذربایجان شرقی

15اصغر7185-طاهر حسن اوغلیسرابآذربایجان شرقی

15پرویز 2930483641 محمد جواد          صالحی شاهین دژآذربایجان غربی

17سیف الدین 349آیت اهلل                 لطفی شاهین دژآذربایجان غربی

16عباسعلی 399آرزو                    نصیری شاهین دژآذربایجان غربی

17حسن85محمد احمد زادهارومیهآذربایجان غربی

16مصطفی 426بهمن حسن زادهارومیهآذربایجان غربی

18صادق873سعید رضوی ارومیهآذربایجان غربی

15میرصالح1423فاطمه صالحیارومیهآذربایجان غربی



15اصغر9049مجید عباسیارومیهآذربایجان غربی

18رشید7704سرور فتح علی نژادارومیهآذربایجان غربی

15محمد امین373سهیال  یوسفیارومیهآذربایجان غربی

15محمد21256مهناز ابراهیمیبوکانآذربایجان غربی

15مصطفی9218صالح الدین موالییبوکانآذربایجان غربی

15حسن1869سلیمان نیلی فربوکانآذربایجان غربی

15ارسالن-امیررضا سعادتیتکابآذربایجان غربی

16اردشیر-حمیدرضا کیانیتکابآذربایجان غربی

19کیومرث64وحید انصارتکابآذربایجان غربی

17سلطانعلی1101نوبخت ساربانیتکابآذربایجان غربی

16محمد162حجت عباس زادهسلماسآذربایجان غربی

17فرامرز4780-متین مجاوریسلماسآذربایجان غربی

15جلیل4892-سروین سطوتسلماسآذربایجان غربی

16علی اصغر6224-فرشته حاجی جعفریسلماسآذربایجان غربی

15احمد262انور تاالنهمهابادآذربایجان غربی

17ابراهیم24273کیوان گالبیمهابادآذربایجان غربی

15محمد6649-بابک محمودپورمیاندوابآذربایجان غربی



17جبار1534-مجتبی ایزدی پناهاهرم تنگستانبوشهر

19محم علی5929-عباس بردستانیبرازجانبوشهر

18محمد جعفر324اکبر عباس زادهبرازجانبوشهر

15عبدالرضا7143-کتایون بحرانیبرازجانبوشهر

16کریم2179-محدثه جمشیدزادهبرازجانبوشهر

16محمد حسن4046-سید هدی فاطمیبندر دیلمبوشهر

18علی2121-فاطمه کپتانبندر دیلمبوشهر

15غالمحسین2سید حسین موسویبوشهربوشهر

18علی690مهدی کنعانیبوشهربوشهر

16علی685زهرا کشتکاربوشهربوشهر

17محمد24محدثه دهقانجمبوشهر

20حسن776عباس ریزیجمبوشهر

19منوچهر1475جواد فتحیجمبوشهر

17غالمحسین4996سجاد احمدیکنگانبوشهر

16جهانگیر747هالکو علمداریکنگانبوشهر

17حسن76خداکرم مظفریگناوهبوشهر

16سید احمد1917-سید علی موسویگناوهبوشهر



18جوهر178حمیدرضا خضریگناوهبوشهر

14سید احمد1925-سید عباس موسویگناوهبوشهر

15احمد6951-محبوبه قلی بیاتیاسالمشهرتهران

14صفی اله8711-حمیرا صادقیاسالمشهرتهران

15صادق371علی شاه سواریاندیشهتهران

15ابراهیم73507پیمان زارعاندیشهتهران

16رمضان25924مهدی اسماعیلیاندیشهتهران

15یوسف16346علی محمد آجورلواندیشهتهران

18حسن9261یاسر یوسفی نژاداندیشهتهران

18کیومرث43اعظم شهریاریاندیشهتهران

15حمید1421امین کردانیاندیشهتهران

15اکبر106ازاده بهنوداندیشهتهران

16علی9330-زهرا احمد علیزادهپیشواتهران

19منصور0799-سپهر بسحاقپیشواتهران

18سیدمحمد1436-سیده مرجان میرخاتمیپیشواتهران

14عباس8041-محمدحسن قنبریاندفتر مرکزیتهران

18محسن3929حسین شاداندفتر مرکزیتهران



17زین العابدین0561-محمد شاهندهدفتر مرکزیتهران

17عطااله7158فاطمه کریمیدفتر مرکزیتهران

17علی اکبر998مهدی گلچین عارفیدفتر مرکزیتهران

16آدرباد661کامران همتیدفتر مرکزیتهران

14محمدعلی35956الهه ارمغاندفتر مرکزیتهران

16حسین9034-مهشید جعفریاندفتر مرکزیتهران

تصحیح نشدهمنصور16345شقایق جهانشاهیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهشبانعلی1162محبوبه زارعشمیراناتتهران

16ابراهیم323صغری بابالوشهر قدستهران

15حجت الهاختصاصیصبا بهرامیشهر قدستهران

15ایرجاختصاصیفهیمیده پزشکیشهر قدستهران

16علیرضااختصاصیسیمین جواهریانشهر قدستهران

-عبدالهاختصاصیتینا رضیئیشهر قدستهران

16کیا8513مریم عیسی زادهشهر قدستهران

15نایب علیاختصاصیرضوان عینیشهر قدستهران

15محمدرضا21علی محمد غریبیشهر قدستهران

14فتحعلی2073یگانه مرادیشهر قدستهران



14اسماعیلاختصاصیزهرا واشقانیشهر قدستهران

17کرمعلی6617سمانه یوسفیشهر قدستهران

16علی اکبر311فرهاد احمدیشهریارتهران

-فرزاد490142250محمد امین خدادادیشهریارتهران

14حجت اله43سعید خدائیانشهریارتهران

15گالبعلی4900196650بهمن صفریشهریارتهران

15فتاح815پرستو احمدیشهریارتهران

15حمد اله 14988طاهره بابالوئیشهریارتهران

15بشیر9921افسانه پور جوادیشهریارتهران

16محمد علی77فاطمه تاجیکشهریارتهران

15حسین48029857مهدیه خوشکارشهریارتهران

15سید کریم اله3652نعیمه السادات موسویشهریارتهران

14علی 609فریده نوری حافظشهریارتهران

15نبی5848سهیالامانی علی آبادیواحد شرقتهران

17علی اکبر3030علی جوادیواحد شرقتهران

15ولی هلل 2076فاطمه حاجی پورواحد شرقتهران

16اصغر20625زهرا زین الدینی واحد شرقتهران



16جواد25104784مالحت زارع واحد شرقتهران

16محمدصادق57علی اکبررستمیواحد شرقتهران

17علیرضا147048محمدرضاییواحد شرقتهران

16علی اکبر4804795راضیه داوود آبادیواحد شرقتهران

14سروش25020882روناک سمواتیواحد شرقتهران

17محمود1404افسرغفاری واحد شرقتهران

15جعفر200139411نگین عبدی واحد شرقتهران

17فیض اله 1724پروانه غفاری طاری واحد شرقتهران

17سیدحسن 110سیدحسین میری واحد شرقتهران

15داوود59277فرشید محمدی واحد شرقتهران

18داوود22363معصومه وهابی واحد شرقتهران

16حبیب 12594زهرا ولی نژاد افشار واحد شرقتهران

16باب اله 29223پروانه مهدی نیا واحد شرقتهران

16مصطفی1125ساغر علیزادهواحد غربتهران

14حسین722مجید عطا الهییواحد غربتهران

15محمد مهدی137حمیدرضا اقدسیواحد غربتهران

16سید باقر2224زهرا سادات حسین گورواحد غربتهران



18محرم15287راضیه فالحواحد غربتهران

19ربعلی918الناز شیریواحد غربتهران

18جعفر24729سمیرا علی محمدواحد غربتهران

19علی اصغر1574نجمه خسروشاهیواحد غربتهران

18شکراله1459مهرنوش معصومیواحد غربتهران

17محمد حسین-شکراله معصومیواحد غربتهران

19محمد2774مریم دهنادیواحد غربتهران

19فریدون2361مرجانه غزنیواحد غربتهران

15جهانبخش368الهام اله وردیبروجنچهار محال و بختیاری

_فربد توکلیبروجنچهار محال و بختیاری 14مهرداد2405

_مهربد توکلیبروجنچهار محال و بختیاری 14مهرداد2413

_علیرضا مهری امام قیسیبروجنچهار محال و بختیاری 14ایرج6663

18محمود22فتاح اسماعیلیشهر کردچهار محال و بختیاری

15حسن613هاشم حقانی سامانیشهر کردچهار محال و بختیاری

17ارسالن415هدی  رییسیشهر کردچهار محال و بختیاری

16عسگراختصاصی نرجس صادقی دهکردیشهر کردچهار محال و بختیاری

14احمدرضا4610711168 نیما عسگر شهر کردچهار محال و بختیاری



15نصراهلل220علی اصغر علی بیگیشهر کردچهار محال و بختیاری

17جمال234رسول قادری قهفرخیشهر کردچهار محال و بختیاری

19کیان4610794314حمید رضا محمودیشهر کردچهار محال و بختیاری

15حسینقلی198علی اصغر نادری بنیشهر کردچهار محال و بختیاری

17علی اصغر4610700840یاسین نادری شهر کردچهار محال و بختیاری

16احمد46امیر توکلیبشرویهخراسان جنوبی

15سیدرضا60سید مهدی جوادیبشرویهخراسان جنوبی

15محمدعلی24حسین عبدیبشرویهخراسان جنوبی

15رمضان24فاطمه زهرا امیرآبادیزادهبیرجندخراسان جنوبی

15عبلسعلی 4543حمیدصیاد مالشاهیبیرجندخراسان جنوبی

16محمدرضا0740371061امیرحسین نبئیبیرجندخراسان جنوبی

15محمدرضا0740537962ایمان نبئی بیرجندخراسان جنوبی

15نصراله928647056کیارش اژدریسبزوارخراسان جنوبی

15محمدعلی4474اعظم اطهرنیاسبزوارخراسان جنوبی

16عباس54404زری باهریسبزوارخراسان جنوبی

15حسن78123663حسام الدین برادرانسبزوارخراسان جنوبی

16علی اصغر-سمیرا بقایریسبزوارخراسان جنوبی



16محمد160رافونه بهمنش پورسبزوارخراسان جنوبی

17حسن279مهری جوادیانسبزوارخراسان جنوبی

15سید محمود780286197سید مجید حسینیسبزوارخراسان جنوبی

16محمد780074174فریده خسروآبادیسبزوارخراسان جنوبی

16حسین324نرگس خیرآبادیسبزوارخراسان جنوبی

20اسماعیل1محمد دلقندیسبزوارخراسان جنوبی

1414محسن-فاطمه زمردیانسبزوارخراسان جنوبی

16رضا780854144رکسانا عامریسبزوارخراسان جنوبی

17علی791نرگس عیدیسبزوارخراسان جنوبی

16جواد78111612عرفان کرابیسبزوارخراسان جنوبی

14سهراب2146سهیل کریمیسبزوارخراسان جنوبی

14یاسر78588120دارینی کوثر سبزوارخراسان جنوبی

15غالمحسین2324الهه محمدپورسبزوارخراسان جنوبی

16سید حسن93شایسته محمدیانسبزوارخراسان جنوبی

14علی اکبر078/026386مریم مقیسهسبزوارخراسان جنوبی

15احمد64زهره مهدوی تبارسبزوارخراسان جنوبی

17سلمان2816زینب میان آبادیسبزوارخراسان جنوبی



16عبدالفتاح740200119حسین نظریسبزوارخراسان جنوبی

15سیدمسعود880280751صالحه سادات ایوب نژادقائنخراسان جنوبی

17ابراهیم1837یاسر خزاعیقائنخراسان جنوبی

18سیدحسین1387سیده زهرا سیروسیقائنخراسان جنوبی

15احمد7علیرضا عباسیقائنخراسان جنوبی

14محمدحسین880276517نیره قلندریقائنخراسان جنوبی

16سیدحسین26شیماسادات میرمحمدحسینیقائنخراسان جنوبی

_محمدرضا علیشاهیتربت حیدریهخراسان رضوی 16نوراهلل8654

18غالمحسین12560آذر جعفریتربت حیدریهخراسان رضوی

_زهرا عقیقیتربت حیدریهخراسان رضوی 17ابراهیم0569

16محمد2733ابراهیم ساعیخوافخراسان رضوی

16محمد139فیض محمد عمیقیخوافخراسان رضوی

18عبدالرحمن44محمدرضا لرسنگانیخوافخراسان رضوی

17غالمحسن169سکینه دولت خواهدرگزخراسان رضوی

18صفرعلی95محمد شجاعپوردرگزخراسان رضوی

18حمید0940-بهاره عاشوریدرگزخراسان رضوی

17علی2769-سمیه بهرامیفارسانخراسان رضوی



16چراغعلی1117-فاطمه نجفیفارسانخراسان رضوی

15قنبر6717-هومان امیریفارسانخراسان رضوی

14محمدعلی820زهرا چری نژادقوچانخراسان رضوی

14ابوالقاسم138محبوبه عبدالهی مایوانقوچانخراسان رضوی

14مهدی860625664یاشار موسی پورقوچانخراسان رضوی

17علی اکبر46مهدی قدوسیکاشمرخراسان رضوی

17محمد کاظم1970-ارش خداشناسکاشمرخراسان رضوی

15حسن1294-نگار رخشانکاشمرخراسان رضوی

15حسین1243زهرا اسدیکاشمرخراسان رضوی

16عباس4887فهیمه صادقیکاشمرخراسان رضوی

18غالمرضا1557مهدی حیدرپورگنابادخراسان رضوی

14علی10138الهام آبی رنگمشهدخراسان رضوی

-محمدحسین09266817892زهرا آجوریمشهدخراسان رضوی

16رضا1924زهره آجیلچی مشهدیمشهدخراسان رضوی

16حبیب330هدی اباذری طرقبهمشهدخراسان رضوی

14سیدحمیدرضا0923170162سیدمحمدمهدی ابوالحسنیمشهدخراسان رضوی

16حسن13392فریبا احمدزادهمشهدخراسان رضوی



16حسن19آسیه اسمعیل پورمشهدخراسان رضوی

18حمید3535نگار اصغری پورمشهدخراسان رضوی

16محمدحسن408ایالنا اعیانیمشهدخراسان رضوی

14علی اصغر636طاهره افسرمشهدخراسان رضوی

15محمدیونس954سیدمحمدعلی امینی نیاکمشهدخراسان رضوی

14عبدالصمد0924954991محدثه بخشیمشهدخراسان رضوی

18وحیدرضا0925882046مطهره برکچیانمشهدخراسان رضوی

15محمد1752حسن بقایی بیدختیمشهدخراسان رضوی

14کریم1368منصوره بمانی نائینیمشهدخراسان رضوی

16مرادعلی2760ابوالفضل بیگلرمشهدخراسان رضوی

17سیدمحمدکاظم0925398365سیدمحمدحسین پیردهقانمشهدخراسان رضوی

15حسین5530082424حسن پیغمبریمشهدخراسان رضوی

14شیرعلی17353بهاره تاج نیامشهدخراسان رضوی

20فاضل0922985243محمد تقویمشهدخراسان رضوی

14محمدجواد1046معصومه تقوی بجنوردیمشهدخراسان رضوی

16عباس0924801123مهال تقی آبادیمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر27647زهرا تقی زادگانمشهدخراسان رضوی



16حسن5018عاطفه توسلیمشهدخراسان رضوی

14محمدعلی15101فاطمه جاودانی روستامشهدخراسان رضوی

14علی970الهام حامد اکبری طوسیمشهدخراسان رضوی

14محمدحسین45فاطمه حسن زادهمشهدخراسان رضوی

19قربانعلی25بهروز حسنیمشهدخراسان رضوی

18سیدعلی42بتول سادات حسینیمشهدخراسان رضوی

17محمد2720لیال حیدریمشهدخراسان رضوی

14محمدکاظم4322040869امیرمحمد خالصیمشهدخراسان رضوی

16قلیچ1135مهرنوش خانی قریه گپیمشهدخراسان رضوی

14سیدرضا0927196814سیده سونیا خباززادهمشهدخراسان رضوی

17سیدرضا160میترا خطیب زادهمشهدخراسان رضوی

15علی اصغر26محسن دائی نژادمشهدخراسان رضوی

15غالمعلی815لیال دشتخواهمشهدخراسان رضوی

14حبیب اله223همیال دفتریمشهدخراسان رضوی

14محمدعلی81غالمحسین ذاکریمشهدخراسان رضوی

15عبداله1686میثم راعی حسن آبادیمشهدخراسان رضوی

15مهدی0923478752محمد رجب زادهمشهدخراسان رضوی



15احمد13495حامد رزم آرامشهدخراسان رضوی

16ماشااله0920963773سحر رستگار مقدم حالجمشهدخراسان رضوی

16عباسعلی7977منیره رمضانی تبادکانیمشهدخراسان رضوی

14مرتضیافسانه ریاحیمشهدخراسان رضوی

16محمداسماعیل1802مهناز زارع هراتیمشهدخراسان رضوی

16سیدنعمت اله5207سیدمحمود ستاریمشهدخراسان رضوی

15رجبعلی10751مرضیه سلیمانی نیامشهدخراسان رضوی

16اسداله473فریده شالی کارانمشهدخراسان رضوی

17غالمحسین19810فاطمه صندوق ساز زردینیمشهدخراسان رضوی

17سیدقاسم62224سیدمجید ضیاء قریشیمشهدخراسان رضوی

15نعمت0925439487امیررضا ضیاییمشهدخراسان رضوی

16ابراهیم16سمانه طحانمشهدخراسان رضوی

15محمد0927329018آرزو طوسیمشهدخراسان رضوی

18محمدمهدی0923113371علیرضا عابدی مشهدخراسان رضوی

14مهدی0925724793حدیثه عارفمشهدخراسان رضوی

14عبداله0925022411زینب عبداللهیمشهدخراسان رضوی

16حسین2788مهری عبدیمشهدخراسان رضوی



19محمد862وجیهه عماد االسالمیمشهدخراسان رضوی

17علیرضا1324صفا عوض زادهمشهدخراسان رضوی

14علیرضا0015402861فاطمه عوض زادهمشهدخراسان رضوی

18علی2072زهره غفاریمشهدخراسان رضوی

15امد0924795212زهرا فقیه بمرودمشهدخراسان رضوی

15حسینعلیسلیمان قدیمیمشهدخراسان رضوی

15احمدرضارودابه قوام زاده رضویمشهدخراسان رضوی

18رضا913مریم قوامی فردمشهدخراسان رضوی

17حبیب اله2511میترا کافیمشهدخراسان رضوی

19علی اکبر749حمید کسنوی یزدیمشهدخراسان رضوی

14رضا2657الهه کفاش فریمانیمشهدخراسان رضوی

15سیدمجتبی0921507046سیدیونس کاللیمشهدخراسان رضوی

17محمد2652فهیمه گندم آبادیمشهدخراسان رضوی

18جواد0921458101لیال متقیان مشهدخراسان رضوی

16حسین5220048325فاطمه محمدزاده مشهدخراسان رضوی

18علی اصغر0770252011غزاله محمدی مقربمشهدخراسان رضوی

16ماشااله1216اکرم مسلمینمشهدخراسان رضوی



15محمدباقر254مریم مقدسی ترشیزیمشهدخراسان رضوی

14رحیم092711968متینا منتظریمشهدخراسان رضوی

19سیداحمد307سیدحسین موسویمشهدخراسان رضوی

17سیدمحمد 917مریم موسویمشهدخراسان رضوی

17غالمحسین12طاهره مهاجرمشهدخراسان رضوی

19تقی0923159428عبدالزهرا میرزایی نیامشهدخراسان رضوی

15سیداحمدرضا0850054168سیدمحمدرضا ناظمیمشهدخراسان رضوی

17خلیل اله255نسرین نجاتیمشهدخراسان رضوی

15علی20933مریم نظرنژاد بجستانمشهدخراسان رضوی

15حیدرعلی5220240404آسیه نوع پرستمشهدخراسان رضوی

15منوچهر1287کاملیا نیک شعارمشهدخراسان رضوی

17حسین داد13306سمیه واعظمشهدخراسان رضوی

14سیدعلی اکبر44زهرا هاشمیانمشهدخراسان رضوی

16عباس473مریم هوشیارمشهدخراسان رضوی

15غالمحسین450طاهره یاهوئیمشهدخراسان رضوی

14محمد2816مرتضی یوسفی مشهدخراسان رضوی

15محمدحسین1777سمانه شرفیمه والتخراسان رضوی



_جواد علی زادهمه والتخراسان رضوی 15محمد6805

14سیدعلی33سید مهدی حسینیمه والتخراسان رضوی

17ابوالفضل1050814770فاطمه بلوچینیشاپورخراسان رضوی

16محمدعلی1050255003نگار تکبیرینیشاپورخراسان رضوی

16سیدمهدی1050542673آتنا سادات حسینی نیشاپورخراسان رضوی

17هادی3545ابوالفضل سپهری نیانیشاپورخراسان رضوی

17رستم446محمدفتح آبادینیشاپورخراسان رضوی

20محمدعلی1397ابوطالب گرمابینیشاپورخراسان رضوی

15عبدالحمید1050288211امین مرادینیشاپورخراسان رضوی

17علی اصغر520حسین نیرآبادینیشاپورخراسان رضوی

17غالمحسین479پیرمحمد چوپانیاسفراینخراسان شمالی

16ولی اله1706ملیحه خادمیاسفراینخراسان شمالی

17براتعلی830علیرضا عزیزیاسفراینخراسان شمالی

17غالمحسین1582حسین قربانیاسفراینخراسان شمالی

17گل محمد8031-حلیمه اخیبجنوردخراسان شمالی

16محمد377علی چمنبجنوردخراسان شمالی

16حسن26453صدیقه حجازیبجنوردخراسان شمالی



16مجتبی7545-مهسا حسینی مقدمبجنوردخراسان شمالی

15بهرام47طاهره قهرمانی رادبجنوردخراسان شمالی

18احمد علی1067-حسین هوشنگیشیروانخراسان شمالی

16ابراهیم42زهره براتی مقدمشیروانخراسان شمالی

15عباس6244حامد رئیس نژادامیدیهخوزستان

15سید اقا304سید رضا پناهی نژادامیدیهخوزستان

15رمضانعلی61سمیه ابدالیامیدیهخوزستان

15احمدرضا2 034804 192فرحناز      سیفیاندیمشکخوزستان

15علیرضا9 045448 192محمد      فلواناندیمشکخوزستان

15محمدعلی1705مهرناز      قالونداندیمشکخوزستان

15رجبعلی148مرتضی       کیوانپوراندیمشکخوزستان

17علیرضا404ریحانه        نیک دلاندیمشکخوزستان

14غالمرضا8 041957 192علیرضا         ناصری نیااندیمشکخوزستان

15محمد144رعنا رحمانیاهوازخوزستان

19عزیز125سکینه سبحانیاهوازخوزستان

18لفته2224زینب سالمیاهوازخوزستان

16مصطفی7065زهرا طرفاهوازخوزستان



16محمد2447سولماز عزیزی فرداهوازخوزستان

16علی عسکر7410مولود عالی پوراهوازخوزستان

17مرتضی1741020026فرخنده فرضی نژاداهوازخوزستان

14حمیدرضانیلوفر فداییاهوازخوزستان

14محسن309معصومه گماریاهوازخوزستان

15علی جان2967محوش لیموچیاهوازخوزستان

14سید عبود1341ناهیدالسادات موالیی مجداهوازخوزستان

17احمد1742204971لیال نورپوراهوازخوزستان

15حمید1742937901ستاره نوریاهوازخوزستان

15مالک1741510074غزاله ویسی زادهاهوازخوزستان

15چراغعلی340محمد علی چراغیاهوازخوزستان

14داود12339رحمن داودی خواهاهوازخوزستان

20قربانعلی1007سعید رمضانیاهوازخوزستان

19جاسم134محمد ریاحیاهوازخوزستان

16سعید973افشین صفی خانیاهوازخوزستان

18رجبعلی1741964490علیرضا صالح جواهوازخوزستان

18خسرو638سعید قارابگیاهوازخوزستان



15عبدالرحمان3849پژمان متقیاهوازخوزستان

16غالمرضا1448علیرضا نجفی زادهاهوازخوزستان

1.7458Eعلی هاجریاهوازخوزستان 14عبداالمیر11+

18علی اکبر302مصطفی یگانه زادهاهوازخوزستان

17ابراهیم1139زینب بیدری اصلاهوازخوزستان

14ماشااهلل3018نجمه ثابت قدماهوازخوزستان

17مرتضی1711مینا حیدریاهوازخوزستان

16علیجان1676ژینوس دانشمنداهوازخوزستان

15امیرحسین103پروین رضازادهاهوازخوزستان

14کریم150محبوبه شعیبیآبادانخوزستان

15عبداله5606-مریم عبدالهیآبادانخوزستان

14لطفعلی429مریم فتحیآبادانخوزستان

14سعید1810708391محمدرضا حمزه پور علویآبادانخوزستان

15سهامی295مالک دانشورآبادانخوزستان

17غالمعباس8محمدرضا ذاکری فرآبادانخوزستان

17سیدهادی1500سیدجواد شاه صفدریآبادانخوزستان

14رحیم1810808928مرتضی شعیبیآبادانخوزستان



18نواز1110شهرام شیبانلوآغاجاریخوزستان

18عیدی محمد7597رامین چریکیآغاجاریخوزستان

16اسفندیار242زینب شهبازیآغاجاریخوزستان

16بخشعلی1255مظفر تامرادیانباغ ملکخوزستان

17سیدحسین391راحله سادات خوش نیتبندرامام خمینیخوزستان

14عباس1940826926ابوالفضل آلبوغبیشبندرامام خمینیخوزستان

16غالمحسین289بابک عباس زادهبندرامام خمینیخوزستان

14مهدی6850015591حسن سباعیبندرامام خمینیخوزستان

15غالمرضا2180-پریسا آرمیونبهبهانخوزستان

14ناصر2154-نیلوفر ارجمندیبهبهانخوزستان

14عزیزاله4030-غزال پاکدلبهبهانخوزستان

14عبدالرضا17242سپیده حسین زادهبهبهانخوزستان

16نعمت اله428نجات اله حسین زادهبهبهانخوزستان

16محمد جعفر8223-فروغ رمضانیانبهبهانخوزستان

14ابراهیم3892-ایدا سبکباربهبهانخوزستان

14مصطفی4310-الهام شرافتبهبهانخوزستان

16یوسف345علی عسگریبهبهانخوزستان



15نعمت اله5109-فرشته قنواتیبهبهانخوزستان

15اصغر0980-آذین گلگاربهبهانخوزستان

14حسین8740-غزل مرادیانبهبهانخوزستان

15سید حبیب اله0787-سید مجتبی مرتضویبهبهانخوزستان

15کیومرث7821-رضا نیا پرستبهبهانخوزستان

15اسداله4004-فاطمه همراهیبهبهانخوزستان

18جواد 5373-کاظم اریحیخرمشهرخوزستان

18مصطفی750اعظم مفیدیخرمشهرخوزستان

16مجید2923عاطفه    اشکیوردزفولخوزستان

17محمود237فروغ    باغبان زادهدزفولخوزستان

14محمدعلی83مهناز    بدیعیدزفولخوزستان

14محمدعلی569فرزانه    خواجوی اورکیدزفولخوزستان

14حسین2250عصمت    رجبیدزفولخوزستان

15هرمز1990005500افسانه    زلقیدزفولخوزستان

14اسحاق67380فرخ سرو جهانی زادهدزفولخوزستان

-مجتبی3950498941بهناز     شاهبداقیدزفولخوزستان

-عبدالعلی66129لیلی    شکوهیاندزفولخوزستان



14مهدی199فردوس    شکیب مهردزفولخوزستان

14شمس اله18فروزان     عابدی زادهدزفولخوزستان

14ماشااله1990980108زینب     مقامیان زادهدزفولخوزستان

14ناصر1991016638علی     پناه یزداندزفولخوزستان

14لطف علی1634علی    جمال ونددزفولخوزستان

15علی1990973485مسعود    حسن نیادزفولخوزستان

14کاظم-هیئم سیاحیسوسنگردخوزستان

15یونس-زینب سعیداویسوسنگردخوزستان

17عبدالصاحب19150نصره جاللیسوسنگردخوزستان

16سید یعقوب6774سید عادل جرنیشوشخوزستان

16سعد43امیر عباس جعفری پورشوشخوزستان

14کریم-محمد جواد فالحشوشخوزستان

16عبدالرحیم7318-سارا کریمی پورشوشخوزستان

15رضا2486مرضیه حق دوستشوشترخوزستان

16حسینعلی4216-سمیرا ظهراب زادهگتوندخوزستان

17عبدالحسین278نرگس هادی پورگتوندخوزستان

15عباس2393-محمد رنجبر گتوندخوزستان



17باقی7یوسف محمدیگتوندخوزستان

14اسماعیل1111-نگین خسرویمسجد سلیمانخوزستان

-فرج اله854یوسف جراعیمسجد سلیمانخوزستان

18عیسی133هوشنگ فرضیمسجد سلیمانخوزستان

18عباس8742سلیم محسنیابهرزنجان

16عبدالمبین8677عمران واعظیابهرزنجان

17رمضانعلی943علی اکبر نصیریخدابندهزنجان

17علی280حسن رسولخانیخدابندهزنجان

17یوسفعلی9651-یاسر سعیدیخدابندهزنجان

16امین علی1224علی اصغر غالمیخدابندهزنجان

17علی17876ابوالفضل احمد خانیخرم درهزنجان

18علی قلی7528-نسرین تیموریخرم درهزنجان

17بیت اله1397-فائزه قاسم پورزنجانزنجان

17محمدحسین562عبد الصمد ابطحیزنجانزنجان

17موسی3101-مهدی دولتیاریزنجانزنجان

20حسن1525فرید عسگر بندلوزنجانزنجان

15حمزه علی376حسن مددیزنجانزنجان



14زین العابدین105محمد علی بهاریماه نشانزنجان

16محمد8743زلیخا    ابراهیمینظرابادزنجان

17علی اصغر7245-فهیمه اله بخشدامغانسمنان

17حسین6801-زینب تقربیاندامغانسمنان

18محمد حسن4268ناهید ساالریاندامغانسمنان

16غالمحسین163محمود برادرانسمنانسمنان

17ایرج8195-یاسمن خالقیسمنانسمنان

16عبدالحسین7951-مریم فاتحیسمنانسمنان

16ابوالقاسم2063زهرا کواکبیانسمنانسمنان

14داوود3174مهدی رحمتیشاهرودسمنان

17بابک4580466691روژین رضا قلی بیکیشاهرودسمنان

18محمد علی2274شیوا رمضانیشاهرودسمنان

15غالمعلی515احمد رنجبرشاهرودسمنان

14رجب علی3426عبداهلل عجمشاهرودسمنان

15حسین4569محدثه گلیشاهرودسمنان

16نورعلی5790016022فاطمه منصوریانشاهرودسمنان

15رضا378ابوالفضل نساجیان مقدمشاهرودسمنان



19عباسعلیبستانی مهرانزاهدانسیستان و بلوچستان

17ناصر40647پروین سمیرازاهدانسیستان و بلوچستان

17محمدعلیپروین فرناززاهدانسیستان و بلوچستان

19ابراهیم3839پودینه فاطمهزاهدانسیستان و بلوچستان

18دادالرحمان4313حسین بر ثریازاهدانسیستان و بلوچستان

16کریمحسین بر خیرالنسازاهدانسیستان و بلوچستان

19موسی2988حسین بر معصومهزاهدانسیستان و بلوچستان

16جمعه384درزاده نرگسزاهدانسیستان و بلوچستان

16شکر3648رییسی خدارحمزاهدانسیستان و بلوچستان

16علیجانسرحدی فرخندهزاهدانسیستان و بلوچستان

16ساربان288سنچولی صدیقهزاهدانسیستان و بلوچستان

15رضا14900فیروزکوهی بتولزاهدانسیستان و بلوچستان

14وحبعلی1646میربهاالدین زهرازاهدانسیستان و بلوچستان

17سهراب9373نارویی نژاد آرزوزاهدانسیستان و بلوچستان

18علی جان328نوری صدیقهزاهدانسیستان و بلوچستان

19عباس1همایونفر علی اهللزاهدانسیستان و بلوچستان

15الهیار11039یعقوبی وجیههزاهدانسیستان و بلوچستان



16هوشنگ686زهرا آقاجانیکنارکسیستان و بلوچستان

15هژبر1366دنیا بهرامیکنارکسیستان و بلوچستان

16شهریارم 297مهرنوش سروشکنارکسیستان و بلوچستان

14مجید117فاطمه سموری کنارکسیستان و بلوچستان

16عباس106محمد احمدیشیرازشیراز

20حسن26محمد رضا اسد پورشیرازشیراز

14علی58مصطفی برازجانیشیرازشیراز

17محمدجواد2283188131امیرحسین بهارشیرازشیراز

19سید محمود6455سید مجتبی حسینی راویزشیرازشیراز

15حمزه87ابراهیم دشتی مطلقشیرازشیراز

15محمد صادق2281633268محمد جعفر دهزادشیرازشیراز

15ولی2احد  زارعشیرازشیراز

14عبدالکریم8محمدعلی طالبانپورشیرازشیراز

14ابوالقاسم752عباس  عباس زادهشیرازشیراز

15فرهاد2701محمد عباسیشیرازشیراز

19محمد353حسین علیمردانشیرازشیراز

17صمد2754سجاد محمدیشیرازشیراز



17نصرت اله346علیرضا مدبریشیرازشیراز

16کیهان441046304سامان  ملکیشیرازشیراز

-محمد علی2284025757امیر حسین نادریشیرازشیراز

14عسکر1176محمد حسین ناصریشیرازشیراز

16حسن2نرگس استوارشیرازشیراز

15علی اکبر28270شهال اسد افروزشیرازشیراز

15علیرضا5480060880زهرا ایزدیشیرازشیراز

15علی3664سکینه ایزدیشیرازشیراز

15احمد4522مژده بهاریشیرازشیراز

16نعمت اله963سعیده بهشتی نیاشیرازشیراز

19گل محمد13نصیبه پارساییشیرازشیراز

19نوازاله403پریسا توحیدی مطلقشیرازشیراز

14عبدالعلی2280112426سحر  جمیلیشیرازشیراز

18محمد علی2281340163یاسمن حاتمیشیرازشیراز

17جعفر234سمیه حبیب پورشیرازشیراز

14سید محمد429مطهره حسینی نژادشیرازشیراز

14اسماعیل25زینب حقیقیشیرازشیراز



16علی اصغر608حمیده خاموشیشیرازشیراز

16جهان قلی268محبوبه خدامیشیرازشیراز

14عباس1711محبوبه دسترسشیرازشیراز

15لطف اله807نرجس دهقانشیرازشیراز

17عبدالعلی1346پریسا دهقانیشیرازشیراز

15محمدرضا134لیال رحیمیانشیرازشیراز

15بهرام20353ام النبی رنجبرشیرازشیراز

15غالمحسن2281802035مهسا رنجبرشیرازشیراز

18غالمعباس3750معصومه روستاییشیرازشیراز

18محمود140فرشته روشنی امیرآبادیشیرازشیراز

17ابراهیم2281380882مهسا زراعت پیشهشیرازشیراز

16عباس2520024781راضیه سامانشیرازشیراز

15سید احمد1861فاطمه شریف فردشیرازشیراز

16عبدالرحمن2281413251الناز صدقیشیرازشیراز

14هادی4326نرگس صفایی مهرشیرازشیراز

17هوشنگ3937ثریا طاهریشیرازشیراز

17نجیم45مریم عسکریشیرازشیراز



17احمد2281289648مریم فروغ بخششیرازشیراز

16عبداهلل11904فاطمه  قانعشیرازشیراز

14کمال1940382661عاطفه کرم پورشیرازشیراز

17عبالرحمان1810سمیه مصطفاییشیرازشیراز

15حیدرقلی12319سارا میرزاییشیرازشیراز

14محمد علی236مرضیه رستمی پورآبادهفارس

17محمد512000080ملیحه رضاییآبادهفارس

14مرتضی2715مهشاد شریفآبادهفارس

16سید احمد4184سید علی طبا طبا ییآبادهفارس

15علی اکبر2400213089فرانک فرشیدیآبادهفارس

17حبیب291محمد کارگران آبادهفارس

17محمد حسن2400167955مریم کریمیآبادهفارس

19حسن1423سمیه بهرامیاستهبانفارس

17محمود153هادی صلحی زادهاستهبانفارس

14پسند4623-جاسم پیرزهیاوزفارس

-جعفر 19محمد رسول راستگواوزفارس

14مصطفی1873-فاطمه رضاییاوزفارس



17محمود1666-مهسا کریمیاوزفارس

17محمد25محسن رضاییپاسارگادفارس

15عباس-محمدرضا جعفرپورپاسارگادفارس

15عزت اله 195فاطمه آتش پاره جهرمفارس

14محمود246040972محمدامین رحمانیان جهرمفارس

16سعید2460442130فرهنگ زراعت پرورجهرمفارس

14قاسم 7954فائزه قاسمیان حقیقی جهرمفارس

16حسن 964زهرا قلندری جهرمفارس

15عبدالحمید2460394411زهرا مسیحیان جهرمفارس

16فرهاد5354-فاطمه ابدامخرم بیدفارس

-علیرضا4480-ایلیا احمدپورخرم بیدفارس

-علیرضا4302سینا احمد پورخرم بیدفارس

17سید همت5732-زکیه حسینیخرم بیدفارس

14یوسف7173-امیرحسین رحیمیخرم بیدفارس

15حسین2025-حانیه ساریخانیخرم بیدفارس

17فرح بخش160مریم علی پورخرم بیدفارس

14مظفر7231-حسین محمدیانخرم بیدفارس



14غالم6091-مهدی مسعودیخرم بیدفارس

14عبدالجبار100مهناز دانیالیخنجفارس

15قدرت اله0948-شیوا کمالیخنجفارس

18محمد قلی457ابراهیم محمدیخنجفارس

16حسین5820زینب مصدقخنجفارس

14ناصر6531-زهرا حاتمیدارابفارس

14مختار5480-فاطمه پور دستاندارابفارس

-فریدون25400سهنداصغری اردکانیسپیدانفارس

14بختیار88لیالعباسی خوشمکانیسپیدانفارس

15موسی2216محمدصلحدوستسپیدانفارس

15سید میرزا بابا3970سید جالل میرحسینیسروستانفارس

14محمد تقی4075-غعقیل پیامیفسافارس

16حسام782اسمعیل حمیدیانفسافارس

15سید حبیب4274سید حمید حسینی کیافسافارس

-حمیدرضا8477-سینا زارعیفسافارس

-حمیدرضا8485-نیما زارعیفسافارس

14غالم14علی ظعفریفسافارس



17زلفعلی2925عزت آذریفسافارس

16اسماعیل340پریسا تسلیمیانفسافارس

17ابراهیم379طاهره روش ضمیرفسافارس

-امین5381-کوثر زارعیفسافارس

15ابوالقاسم131مژگان شاکریفسافارس

15احمد475زهرا صفری پورفسافارس

15سید عطا9768-سیده زهرا نبوی نژادفسافارس

15بیژن4332-فاطمه هوشنگیفسافارس

15محمد حسین1443احمدفرد ژالهکازرونفارس

15مسعود5105-امیری مریمکازرونفارس

15محمد علی7807-افتخاری زهراکازرونفارس

15اسماعیل2560-بربازو اسماکازرونفارس

15حسین0597-حیدری فهیمهکازرونفارس

15نجیب12287شهیدزاده سودابهکازرونفارس

17اسماعیل546...منصف نعمت اکازرونفارس

16محمدرضا7720-فاطمه زارعیمرودشتفارس

14محمد جواد9189-زهرا نصرتیمرودشتفارس



17رحیم0882-علی شهریاریمرودشتفارس

14مهرزاد3202-علیرضا قهرمانیمرودشتفارس

18حسین421عمران ابولیمهردشتفارس

15اسداله204معصومه تواضعنی ریزفارس

15جعفر85آسیه دوستینی ریزفارس

16همت168جواد سعادتمندنی ریزفارس

15حاجعلی6701پریسا صالحیابیکقزوین

14محمد ذکریا782مهتاب عباسیابیکقزوین

17ولی اله221علی تک روستاابیکقزوین

17مرتضی8191-علی مرادیابیکقزوین

19علی اکبر 410جعفر کلبیبوئین زهراقزوین

15عباس9683ابوالقاسمیان     ساناز   قزوینقزوین

17امیرعلی278آقابیگلو    صفی اله قزوینقزوین

17رمضانعلی526باقری  سهیال قزوینقزوین

16رجب 4311523394برزگر   علیرضا قزوینقزوین

15علی اصغر 4311487223ربانی  ها سارا قزوینقزوین

15محمد علی 5رفیعی   رضا  قزوینقزوین



18جواد 4324299749شیرمحمدی    فهیمه قزوینقزوین

17اسکندر 4380330184غالمحسینی   محمدرضا قزوینقزوین

15سیدحمید4311504888فتاحی محمدحسینقزوینقزوین

14حسن187قاسمی  پوراندخت قزوینقزوین

15طیبا4311510101قربانی      مجیدقزوینقزوین

16ولی اله9836کشاورزرضوان  میناقزوینقزوین

15علی4310360335محمدزادگان     شکوفهقزوینقزوین

17ابراهیم4310653227مقدم  پریساقزوینقزوین

16رحمت اله511یوسفی    حجت الهقزوینقزوین

15حسین114348فاطمه محمد الحسینی قمقمقم

14عبدالرئوف14438محمد علی صادقاقمقم

16یوسف10478رقیه زینبیقمقم

15جعفر1828041محمد ناظریانقمقم

15محمدمهدی110629محمدکاظم صادقیقمقم

15سیدمهدی0441207863سیدمحمدهادی روحانیقمقم

15اسماعیل0372435432محمدرضا نقی زادهقمقم

16حسن1441زهرا اکبریقمقم



15رحیم2162746احمدرضا هاشم پورقمقم

16محمدرضا0371857597فرهاد رازقیقمقم

15امیر0372843557ثمین صادقیقمقم

14محمدرضا1273443810محمدجواد منتظرالقائمقمقم

14اکبر0372855954حسین فالحقمقم

15سیدعبداله0372220746مهدیه سادات محمدیقمقم

15محمدمهدی692چنگیز رمضانی توبیقمقم

14احمد0371083648فاطمه عطاییقمقم

16محمد0371938775زهرا نورسیدهقمقم

14سیدسعید0سید پارسا هاشمیقمقم

14علی0521392136امیرمهدی احمدیقمقم

15ابوالقاسم0923278206فاطمه گرگانیقمقم

17اسداهلل50509هادی جوانمردیقمقم

16صیاد35احد بهاریقمقم

17محمدعلی1797نعیمه بهزادنیاقمقم

15سیداحمد759121مریم محمودیقمقم

15نورالدین1702399فاطمه غالمیقمقم



17ضیا14صمد بهاریقمقم

15نبی اهلل0753704محدثه هفتانیقمقم

15علیرضا2619زهرا آل بویهقمقم

15امراهلل37031سیما بخشیقمقم

15کریم0فاطمه خدابندهقمقم

16غالمعباس6اکبر باباییقمقم

16غالمرضا2706مینا ذاکریقمقم

15سیدمحمد22498اعظم سلیمانی صرمیقمقم

16رحمت اله106132حسین دلشاد معارفقمقم

16غالمرضا1153زهرا نیستانیقمقم

16عبدالرحیم683زهره کفاییقمقم

17عباس9303ملیحه طبسی حبیب آبادیقمقم

16سیدمرتضی670301فاطمه سادات آبیارقمقم

15عیاس6940محمدمحسن رضاییقمقم

16حمیدرضا1841232محمدامین گائینیقمقم

14خلیل825سعیده کرمانپورقمقم

19رحیم1648مختار رضائیانقمقم



19علی اکبر120782احمد دیزرانیقمقم

17مهدی122144محمد رحیمی نسبقمقم

18اکبر2695مرضیه دادجوقمقم

16ناصر_عبداباقی امینیبانهکردستان

17علی6646سارا یوسفی بانهکردستان

16منصور4814رسول محمد نظامیبیجارکردستان

18محمد132فردین احمدیدهگالنکردستان

18امین471کاظم   زارعی دهگالنکردستان

18محمود137یوسف  فتحیدهگالنکردستان

17سید محمد زاهد931سید محمد جلیل عنایتیدهگالنکردستان

18حسین106بهاره  برقی دهگالنکردستان

15علی اکبر 1800لیال   رحیمی دهگالن دهگالنکردستان

15هیبت اله3541-حبیب اله عبدیدیواندرهکردستان

15خلیل910خدیجه دست خیزدیواندرهکردستان

20نجم الدین2375فردین گل محمدیسقزکردستان

-هیوااختصاتصیکیان امیریسقزکردستان

17محمدصدیق76368فاطمه احمدیسقزکردستان



15عبداهلل11865پریسا رنجبریسقزکردستان

15پرویز372094579شهریار آب مریمسنندجکردستان

17یداله3733164581سمیه جعفر رمشتی سنندجکردستان

14محمد3730195778فرشته رستم پور سنندجکردستان

18حسینعلی3790229202مینا                       دادفرقروهکردستان

19اقبال3790465518مهنا                     رضاییقروهکردستان

16جواد1761-ارمان قلعهکامیارانکردستان

14محمدعلی3140180365اسماعیلی ابدر  سیمارفسنجانکرمان

15علی اکبر3070653006ابراهیمی پسوجانی رضارفسنجانکرمان

17اکبر1974بمانادی   عزترفسنجانکرمان

18حسین3051793493شمسی    زهرارفسنجانکرمان

16حسن3051257788میرزایی   مهدیهرفسنجانکرمان

17داود18903میترا پورطاهریزرندکرمان

17محمد78علی شاهمرادیسیرجانکرمان

16منصور3060162700مسعودشریفسیرجانکرمان

15کیومرث3060739390هانیه شیرخانیسیرجانکرمان

14عبدالرضا3060730083ساره صائب نژادسیرجانکرمان



16عبدالرضا3065202855ساجده صائب نژادسیرجانکرمان

15موسی4031محمدعلی صمدیسیرجانکرمان

15نعمت اهلل8473محبوبه عباسلوسیرجانکرمان

17محمدتقی2768زهره نصرت ابادیسیرجانکرمان

-علیرضا8016-امیرمهدی  امیرپورکرمانکرمان

14علی 2980199321سعیده جباریکرمانکرمان

14محمدحسین34سعیده ذهاب ناظوریکرمانکرمان

15علی اکبر2981615904الناز صادقیکرمانکرمان

17محمدحسن5303-حسین گله داریکرمانکرمان

17علی1245رضا لشکریکرمانکرمان

19علی اصغر2اکرم بیگیاسالم آباد غربکرمانشاه

18علیرضا951طیبه پیرآذراناسالم آباد غربکرمانشاه

16عیسو3776مینا رشیدیاسالم آباد غربکرمانشاه

18رضا2485-زینب فرامرزاسالم آباد غربکرمانشاه

17نصراله14080افسر فیلیاسالم آباد غربکرمانشاه

16سیروس2531-رویا مومن پوراسالم آباد غربکرمانشاه

17رحمان1185شیرزاد بالیاسالم آباد غربکرمانشاه



16نعمت11353عبدالرضا   مجیدی اسالم آباد غربکرمانشاه

16فاضل7281-سروش میرزائیاسالم آباد غربکرمانشاه

16شیرخانشریف   کریمیسرپلذهابکرمانشاه

15سید علی346سید  احمد    کریمی وفاسرپلذهابکرمانشاه

14علی پاشا5403شاهدخت   گوهریسرپلذهابکرمانشاه

_ستاره سالکصحنهکرمانشاه 16مهران3117

-داریوش اختصاصی امیر محمد         آقایی کرمانشاهکرمانشاه

-علی 284شریف          اکبری کرمانشاهکرمانشاه

15جمال ملی  امیر حسین      امیر خانی کرمانشاهکرمانشاه

15محمد 161مهر انگیز       اختیاری  کرمانشاهکرمانشاه

15خلیل 2747سارا          اردالنی  کرمانشاهکرمانشاه

17کرمرضا 45محسن         بابایی سرمد    کرمانشاهکرمانشاه

17حسن 3241699102فاطمه       جمشیدی  کرمانشاهکرمانشاه

17علیرضا 3335طیبه           حاجی آبادی  کرمانشاهکرمانشاه

15نصراله  172 حسن           حدیدی   کرمانشاهکرمانشاه

16محمد حسین 3241144607محمد صادق     حمزه ای کرمانشاهکرمانشاه

17حسین 2173هادی       خانه باد کرمانشاهکرمانشاه



17محمد رضا 3240552566فرزانه       دارابی کرمانشاهکرمانشاه

18جهانگیر 235کامبیز     رستمی   کرمانشاهکرمانشاه

14یداله 305علی      رازیانی  کرمانشاهکرمانشاه

18بهرامعلی448مهدی    رستمی مروجکرمانشاهکرمانشاه

16رستم3950234667معصومه      سلگی  کرمانشاهکرمانشاه

15نامدار 3242186613شهال      سلطانی کرمانشاهکرمانشاه

17رضا 3240898837صبا          صدری کرمانشاهکرمانشاه

17محمد رحیم 3330411351محمد حسین     صفری کرمانشاهکرمانشاه

15فتح اله 3240772310صبا      عبدی  کرمانشاهکرمانشاه

14سید محمد رضا 1364زینب السادات    قریشی زاده کرمانشاهکرمانشاه

15اسماعیل ملی  امیر حسین     کنجوری کرمانشاهکرمانشاه

16کریم 299مرجان      موجه کرمانشاهکرمانشاه

15محمد عباس 472شهرزاد      مالمیر کرمانشاهکرمانشاه

19محمد علی  3700سعید       میر خانی  کرمانشاهکرمانشاه

18خانمحمد 1593جهانبخش      محسن پور  کرمانشاهکرمانشاه

18حسنعلی  11242میثم            ملکی  کرمانشاهکرمانشاه

16عالمعباس  651حسین      نجفی نور  کرمانشاهکرمانشاه



15توفیق 56محسن       ولدی  کرمانشاهکرمانشاه

16بهمن3300171571فاطمه         سلطانیکنگاورکرمانشاه

14امین اله392شایسته       صبوریکنگاورکرمانشاه

14عسگر3300281539علی      عباس آبادیکنگاورکرمانشاه

15ملک محمد24معصومه     عسگریکنگاورکرمانشاه

14داریوش3300267048امیرحسین  عظیمی فشیکنگاورکرمانشاه

17عباس19161فرزاد نوذریهرسینکرمانشاه

17عبداله4388-مریم نجفیانهرسینکرمانشاه

16امام قلی91الهام نوروزپورگچسارانکهکلویه و بویراحمد

17محمد3117آرام                     غضنفریاسوجکهکلویه و بویراحمد

16رضا بونی                        آیلینیاسوجکهکلویه و بویراحمد

17علی اکبر 502پاراد                   جهانبخش یاسوجکهکلویه و بویراحمد

15عبدالحمید 3500348903حمیدی                 محمد یاسوجکهکلویه و بویراحمد

17جهانگیر 534واحدی               محمدرضا یاسوجکهکلویه و بویراحمد

15حسن331مهدی میرحسینیازادشهرگلستان

14سید اسماعیل6851-سیده فاطمه اصغرزادهبندر گزگلستان

14نظر6235-محمد مهدی اهوییبندر گزگلستان



17ولی محمد18147معصومه ایوازهبندر گزگلستان

18بهرام قلی 5شهال مخدومیبندر گزگلستان

15سید محمد علی1905سید رضی الدین سجادیبندر گزگلستان

16رحمت اهلل13976عذرا باقرنیارامیانگلستان

19محمدرضا1730فهیمه بایرامیانگلستان

_زهرا رجبلورامیانگلستان 19علیقلی6001

_علی کوهساریانرامیانگلستان 16سلیمان9457

18حسین2260307061مهدی   دنکوبگرگانگلستان

15محمدحسن410مریم  شربتخوریگرگانگلستان

14سلیمان475داود  کالدوزیگرگانگلستان

16ناصر5454سهیل    کیانیگرگانگلستان

16احمد1337اعظم  محمدیگرگانگلستان

16سیدعبداله9سیده زینب  موسویگرگانگلستان

14علیرضا6240254835شهریار افشارگنبدگلستان

15نوریاقدی2020588412سیف الدین توکلیگنبدگلستان

20عباسعلی966حسینعلی خواجهگنبدگلستان

16عزت اله487004782ملیحه خواجه ترابگنبدگلستان



-حافظ23375957علی رحمتی بخشایشگنبدگلستان

14محمّد17132محترم شهرکیگنبدگلستان

14حسین6240038024عاطفه عالیگنبدگلستان

16میرزا1عباس فروزنده مالطیاملشگیالن

15حسن59وحید شمس نصرتیآستانه اشرفیهگیالن

16موسی2188رضا   قربان خواه اکبر آبادیآستانه اشرفیهگیالن

14علی2730162399سهیل  قربان نیای حسن  کیاده آستانه اشرفیهگیالن

16عباس2730103554انسیه زارعآستانه اشرفیهگیالن

17احمد2730016570مریم   بنیادی اشمان کماچالیآستانه اشرفیهگیالن

14بهزاد5497-کسری امیدیرشتگیالن

15احمد6900فاطمه باباپوررشتگیالن

16جمال768فیروزه حسین زادهرشتگیالن

17غالمحسین218لیال نادمرشتگیالن

14علی78زهرا فرجورشتگیالن

15علی363زهرا صفر نیارشتگیالن

15غالمرضا206ندا عیسی پوررشتگیالن

16اسماعیل7768مریم انوشا برمچیصومعه سراگیالن



16اسماعیل3223 بالرک       تهمینهصومعه سراگیالن

17حجت44389 ستاری    سیناصومعه سراگیالن

16حسین42565 فروتن فشالمی   زهراصومعه سراگیالن

17پرویز100 نبی زاد اصل     علیرضاصومعه سراگیالن

14سید احمد2660004943سیده معصومه سید آموزندهفومنگیالن

15عینعلی8066بابک جشنانی یاملقفومنگیالن

14حسن2689محمد شعبانیفومنگیالن

16حسن50سمیه منوچهریلنگرودگیالن

14محمد تقی35جواد نقی پوراستاراگیالن 

-فردین0069-ابوالفضل پوررضاییرضوانشهرگیالن 

14سید احمد2065-سید فاطمه جلیلیرضوانشهرگیالن 

17حسین 4843-مریم حسن زادهرضوانشهرگیالن 

15هوشنگ9358-محمد معین خوشدلرضوانشهرگیالن 

17فرامرز4652-آتنا قربانیرضوانشهرگیالن 

14نادعلی12مهدی کرامتیرضوانشهرگیالن 

15محسن کد مــــــلی مهدی احمدی الهیجانگیالن 

14آرش کد مــــــلی بهار پیروز الهیجانگیالن 



15حامد کد مــــــلی فرحان توکلی الهیجانگیالن 

15علی 1517فاطمه برج ثریا الهیجانگیالن 

14علی کد مــــــلی فائزه جاللی الهیجانگیالن 

-محمد کد مــــــلی مهنا حامدی الهیجانگیالن 

15بیژنکد مــــــلی زهرا حســــن پور الهیجانگیالن 

14رحمت کد مــــــلی سروناز صادقی الهیجانگیالن 

15پرویز 439راشین سعادتمند الهیجانگیالن 

14پرویز کد مــــــلی سمیرا سبحانی الهیجانگیالن 

-عسکر کد مــــــلی یگانه شعبانی  الهیجانگیالن 

14محمد رضا کد مــــــلی امیر حسین دانشور الهیجانگیالن 

15محمد رضا 1017ربابه رجبی الهیجانگیالن 

15رضا کد مــــــلی آرش علی اکبری الهیجانگیالن 

14علی کد مــــــلی پویا فاطمی الهیجانگیالن 

15جعفر کد مــــــلی مهدیه مذنبی الهیجانگیالن 

14اسمعیل 598یاسر مهر علی گملی الهیجانگیالن 

15بهمن کدملی مرتضی مهربان الهیجانگیالن 

16شعبان 459ریحانه مهر لطیفان الهیجانگیالن 



14یعقوب کدملی آریا میرزاییالهیجانگیالن 

16محمد علی 16271کبری نقره چافی الهیجانگیالن 

14نعمتکدملی نسترن یوسف پور الهیجانگیالن 

_فاطمه کبیری ازنالرستان 16محمدرضا8039

_محمدرضا توکلیازنالرستان 16عبداهلل6221

19روح اله470سید مهدی حسینیالیگودرزلرستان

17اسداله52491سعیده ملکیالیگودرزلرستان

14رضا4120747743علیرضا احمدوندبروجردلرستان

15شهاب4120065111نیکو احمدیبروجردلرستان

15همایون4120822214محمد سینا پارسابروجردلرستان

15علیرضا4120316491مرضیه حکمتیبروجردلرستان

15غالمعلی459مسعود رزمیبروجردلرستان

16حسینعلی1231محمدرضا ستایشیبروجردلرستان

15اسداله23یداله عمید زادهبروجردلرستان

18گنجعلی1230مسعود فتحیبروجردلرستان

15حاجی محمد48180071480فاطمه قنبریبروجردلرستان

16غالمحسن4818مهری کاظمیبروجردلرستان



16محمدرضا1830252550مهسا کیانیبروجردلرستان

16علی44380اعظم گودرزیبروجردلرستان

15مرتضی1265سجاد اصل مرزخرم ابادلرستان

14محمد5حدیث بحرینی بروجنیخرم ابادلرستان

14کامران4061021400امیرمنصورجعفری فریدونیخرم ابادلرستان

14احمد40مجتبی ترکمانخرم ابادلرستان

18مرادی4200091968زینب جوزیخرم ابادلرستان

16صادق37626محمد چنگاییخرم ابادلرستان

17مرادی4060111821الهه دریکوندخرم ابادلرستان

18رضا16499859شقایق زندخرم ابادلرستان

17کریم875طاهره طاهرپورخرم ابادلرستان

17میرزاحسین6130030606مهدیه طوالبیخرم ابادلرستان

17شنبه4318محمدفالح نزادخرم ابادلرستان

17مصطفی480265569آرزو قناییخرم ابادلرستان

18ابراهیم4060371807بهادر کامرانیخرم ابادلرستان

16ولی448مرضیه گودرز دشتیخرم ابادلرستان

18حسن491فرید الله رخخرم ابادلرستان



17صیدعلی4060592277عاطفه محمودوندخرم ابادلرستان

16بهمن4061266179محمد یزدان شناسخرم ابادلرستان

_کسری آرواندورودلرستان 14محمدتقی9131

16اکبر466غالم حاجیونددورودلرستان

16علی4506نرگس دالونددورودلرستان

_فاطمه  نیک آبادیدورودلرستان 15محمد4251

14غالمسپیده حاجیونددورودلرستان

16غالمرضا551علیرضا ساکیدورودلرستان

14دوستعلی_احمدرضا گورانیکوهدشتلرستان

_محمدحسین درویشیکوهدشتلرستان 15مجید2098

16احمد4760-مریم جاللوندنورابادلرستان

17مهرعلی6311طیبه فالحیاننورابادلرستان

17علی اکبر1894اعظم هاشمیاننورابادلرستان

16خداکرم9917سجاد شهبازینورابادلرستان

17شامراد153حسنعلی حقی نورابادلرستان

17ابوالقاسم 84مریم            ابوالقاسم زاده بابلمازندران

14غالمعلی 2050556594نیما            امیری منش  بابلمازندران



15کاظم 2050089521ندا                 پیکانی بابلمازندران

14قربان5564مهداد            رمضانی بابلمازندران

16رضا 23502398ایمان           شریعت دوست بابلمازندران

15کیومرث 7130عادله         فالح مقدم بابلمازندران

16اردشیر2210438012                   ملیکا       باباییتنکابنمازندران

19محرمعلی126                 یاسر جور عشوریتنکابنمازندران

19حسن6                 نرگس رجبی فردتنکابنمازندران

16یزدان193               تهمینه کیا حسینیتنکابنمازندران

15محمدرضا144998305             لیال وفاجوی جمشیدیتنکابنمازندران

16بهمن1909سمیه غرایاق زندیچالوسمازندران

15شیرزاد8532-نسیم سلطان کریمیچالوسمازندران

16بهادر29صدیقه کرد نظریچالوسمازندران

17اله بداشت270طاهره جانیچالوسمازندران

16زین العابدین25حسنعلی پاک طالچالوسمازندران

16پرویز1266سامره اردشیریساریمازندران

-محمدعلیتینا اصغریساریمازندران

15علیرضا2081217333طلوع آزادساریمازندران



14برارگل244پروین پاریابساریمازندران

15آقا بابا595شهناز سبحانیساریمازندران

-محمد2150765918سارا گویاساریمازندران

15محمد علی2170394654پردیس قاسمیانساریمازندران

15رجب30982طاهره مرادی افراپلیساریمازندران

16قدرت2601معصومه نوروزیانساریمازندران

17قدرت529مهناز نوروزیانساریمازندران

14سعید2150798395رائین حمیدیانساریمازندران

14تقی2150574705مهدی علی نیاساریمازندران

16رضاعلیرضا مودبیساریمازندران

16عبدالحسین1204محمدرضا یار محمدیساریمازندران

15عبدالحسین1247مهدی یارمحمدیساریمازندران

14حسین2150618532علیرضا                    آرینقائم شهرمازندران

20جانعلی350مهدی                        امانیقائم شهرمازندران

17مسعود2150671492کیمیا                         امیریقائم شهرمازندران

15حمیدرضا2150787121ابوالفضل                        برازشقائم شهرمازندران

14عبدالعلی2150684241محمدمهدی                    بیاوارقائم شهرمازندران



16رضا2150635186آرین                        جعفریقائم شهرمازندران

14صادق2150661853آرمین                         جعفریقائم شهرمازندران

16سیدمهدی6سیده بهاره                      جعفریقائم شهرمازندران

14حسن2150668221نازنین                    حیدریانقائم شهرمازندران

15سیدرحیم4282150246سیدحسین رضا               خالقیقائم شهرمازندران

16علیرضا2150637294علی                          رسولیقائم شهرمازندران

15محمد2150628252مصطفی                  رسولیقائم شهرمازندران

15ولی اهلل101فاطمه                      ریاضت کشقائم شهرمازندران

14سیدحمیدسیدعلی                شیبت الحمدیقائم شهرمازندران

19ایرج4322908500زهرا                 صادق نژادقائم شهرمازندران

-رسول2150540177محمد               کریمیقائم شهرمازندران

15عیسی6366نگار                    لطفیقائم شهرمازندران

14صابر2150613638خدیجه              مرادیانقائم شهرمازندران

15کاظم2150671492زهره                 نیکوزادقائم شهرمازندران

16علی اصغر6985-محمدرضا نجفیاراکمرکزی

18سعید3545-فاطمه عزیز محمدیاراکمرکزی

15حسن5107-فاطمه هدایتیمحالتمرکزی



14محمد6170فریبا هندیمحالتمرکزی

14محمد یوسف37منصور عباسیبستکهرمزگان

18امین576امید جعفریبستکهرمزگان

15ناصر1فروغ خردمندبستکهرمزگان

16عبدالغفار407فرشته شریفیبستکهرمزگان

16رحمان499مریم اسدیبندر عباسهرمزگان

15اسالم1453علیرضا جعفریبندر عباسهرمزگان

16احمد502بتول کاوسیبندر عباسهرمزگان

17ایرج3813-فرناز سبزه ایاسدابادهمدان

15حسن4185-محدثه علیزادهاسدابادهمدان

14محمد8891-علی سحاب نظریاسدابادهمدان

16علیرضا13279معصومه انصاریبهارهمدان

17فتعلی8307زهرا زهره وندبهارهمدان

16مجید14آرزو معصومیانبهارهمدان

16اسمعیل911354بهروز نوریبهارهمدان

18مسعود0943-زهرا سروریتویسرکانهمدان

17ایمانعلی540بالل خانیکبودر آهنگهمدان



16علی مرتضی9151-محمد رسول تکلومالیرهمدان

17حاتم299محمدرضا جوادیمالیرهمدان

18هاشم علی1400غالمعلی سلطانیمالیرهمدان

17هوشنگ2700کوروش مومن پورمالیرهمدان

14بهنام2618-فرشید وثوقیمالیرهمدان

15عباس3860732791سجاد آقا محمدیهمدانهمدان

16ابراهیم3432زیبا اسکندریانهمدانهمدان

17ملک علی48رضا بهرامیهمدانهمدان

19محمدرضا3860571631پوریا ترابی یگانههمدانهمدان

17حشمت3860648731محمد توکلی نوئینهمدانهمدان

17حبیب اله3970236975عارفه حمزه ایهمدانهمدان

17اردشیر254فاطمه سبزههمدانهمدان

15محمود7504علی عزیزیهمدانهمدان

17علی85یاسر عزیزی سعیدهمدانهمدان

16حسن86حسین علمی انواریهمدانهمدان

17عزت اله1701روح اله قنبری معینهمدانهمدان

17محمدرضا160وحید کرمیهمدانهمدان



16محمد ولی3860794787امیر پویا محمدیهمدانهمدان

19سلطانعلی601سعید مستقیمیهمدانهمدان

15ابراهیم367لیال مسیبیهمدانهمدان

16روشنعلی8994فاطمه مظاهریهمدانهمدان

16هاشمعلی9023زهرا نور محمدی شایستههمدانهمدان

14احمد33راضیه دهقان بغداد آبادمهریزیزد

15عباس4460067145مهدیه دهقانیمهریزیزد

14اصغر12351اعظم بیدکیمهریزیزد

15سیدعلی اصغر380اشرف السادات حسینیمهریزیزد

14اکبر1504969915نازنین احمدیمیبدیزد

14محمدرضا4480149554هانیه اعتمادیانمیبدیزد

17کمال448015442فرزانه حسنیمیبدیزد

16محمدعلی4480183736امیر علی دهقانی میبدیزد

14علی82الهه زارع میبدیزد

14مهدی448018466ابوالفضل زارعیمیبدیزد

-هاشم4480048472فاطمه زارعشاهیمیبدیزد

17محمدسعید4480079051محمد نوید   صباغ زادهمیبدیزد



-سیدولی4480176391سید حسین موسویمیبدیزد

-سیدولی4480176381سید حسن موسویمیبدیزد

-حجت اهلل-محمد علی یزدانیمیبدیزد

15محمدحسین1842-فاطمه اقاعسگرییزدیزد

15محمدعلی1331مریم پارساییانیزدیزد

-کمال8367-علی حرزادهیزدیزد

14محمدرضا15115فرزانه حکام زادهیزدیزد

14محمدرضا23حسن دهقانپوریزدیزد

15علی اکبر2064مریم راعی یزدیزد

15علی اکبر7256اعظم زارع زادهیزدیزد

15عبدالحسین1020علی شامی یزدییزدیزد

16سعید2729-ساراشهدییزدیزد

-نصراله8341-جواد صادقییزدیزد

15مجید5137-محبوبه صیفییزدیزد

15عباس67سمیه فروزشیزدیزد

14احمدرضا-محمدرضا فوالدییزدیزد

14محمد2621مهین مقتدرییزدیزد



14سعید5053-علی نصیرییزدیزد

17عبداله12163بهار پورزادهابرکوهیزد 

15محمد رضا 7138-فاطمه صالحیابرکوهیزد 

-حمیدرضا1468-رضا عزیزیابرکوهیزد 

15عباس8467-علی طالبیاردکانیزد 


