
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

15عباس46بهنام جوادیگرمیاردبیل

17ساالر376مهدی علی پورنمیناردبیل

17داود302رئوف اوجاقی نمیناردبیل

16مسلم1244موسی صادقی سوالنمیناردبیل

16فرخ175فرهود جوادی آرپاتپهنمیناردبیل

17سیداصغر5188سیدناصرالدین امیر اقبالینمیناردبیل

15ملک محمد962رعنا صالحیاصفهاناصفهان

-تقی8323لیال کامراناصفهاناصفهان

17عباس8032-الهام نوریاصفهاناصفهان

17محمد قاسم244راحله قاسمیاصفهاناصفهان

15محمد علی4430ریحانه نمازیاصفهاناصفهان

14محمد3039محبوبه شکوهیاناصفهاناصفهان

17عبداله77محبوبه زهدی اصفهاناصفهان

17عباس183مهناز جاللیاصفهاناصفهان

14میر مستقیم132سولماز آقا محمدیاصفهاناصفهان

1394نتایج آزمون دوره نستعلیق عالی  خرداد ماه 



--1193رفعت الملوک هرندیاصفهاناصفهان

15رمضان علی1861-راضیه اقریاصفهاناصفهان

15یداله17سکینه احسانی اصفهاناصفهان

-محمد علی42فاطمه الماسیاصفهاناصفهان

17پرویز1841مینا مقامیاصفهاناصفهان

16قاسم707ویدا پور محمدیاصفهاناصفهان

15رضا-فاطمه کریمیاناصفهاناصفهان

17جواد7856-فهیمه محسن زاده اصفهاناصفهان

17جلیل8419اسرین امانیاصفهاناصفهان

17محمد1401زهره جمشیدیاصفهاناصفهان

15اصغر13475زهره غالمعلیاصفهاناصفهان

14حمید 6955-الهام مصدق زاده اصفهاناصفهان

14محمد تقی284زهره دانشاصفهاناصفهان

17مصطفی476فروغ حبیبیاصفهاناصفهان

17ذبیح اله1256-زینت کریمیاناصفهاناصفهان

17سید حسین6614-زهرا سادات میر حسینیاصفهاناصفهان

16علی515مریم جوکاراصفهاناصفهان

16عباس علی1322-منصوره پور سجاداصفهاناصفهان

16یداله237زهرا اسدی اصفهاناصفهان



15حسین3340مینا مهشیداصفهاناصفهان

14علی42277فاطمه بهرامیاناصفهاناصفهان

15سید علی1457مریم موسوی اصفهاناصفهان

17محمد رضا 13449فرزانه طبقیه اصفهاناصفهان

16حسن 4515سمیه شامحمدیاصفهاناصفهان

15حسن 1655سمیرا کرباسیاصفهاناصفهان

16حسین102مریم صادقیاصفهاناصفهان

16محمود1366زهرا مجردیاناصفهاناصفهان

16رحمت اله3400مینا ایزدی اصفهاناصفهان

14حسین31زهره مختاریاصفهاناصفهان

14احمد205نجمه تاجمیر ریاحیاصفهاناصفهان

16ابوالفضل 6849-عاطفه فدائیاصفهاناصفهان

16غالمرضا345مهرنوش امامیاصفهاناصفهان

14منوچهر517ماندانا ارباباناصفهاناصفهان

15هوشنگ2412-نسیم کاوهاصفهاناصفهان

15محسن0786-شمیم عریضیاصفهاناصفهان

16فتح علی2503مهسا زمانیاصفهاناصفهان

17بیژن-شهرزاد دوستانیاصفهاناصفهان

16حسین973راضیه شیر علیاصفهاناصفهان



17نصراله89محسن غالمعلیاناصفهاناصفهان

15-3150محسن درخشاناصفهاناصفهان

16سید حسن 1030سید محمد عزیزیاصفهاناصفهان

-علی4418-محمد عرفان تحسیریاصفهاناصفهان

16باقر-فردین فتحیاصفهاناصفهان

14محمود3196محمد رضا حمصیاناصفهاناصفهان

16محمد رضا 177سعید صادقیاصفهاناصفهان

16علی1938-مهدی باسیریاصفهاناصفهان

15اسفندیار299وحید هارونیاصفهاناصفهان

18اسداله62مظاهر قاسمیاصفهاناصفهان

17عبدالسالم9306-سید موسی زین العبدیناصفهاناصفهان

16مهدی9067-محمدرضا انصاریاصفهاناصفهان

14مرحوم اکبر2298امیر حسین قدسیاصفهاناصفهان

15سید مرتضی 2578-سید بهروز صالحیاصفهاناصفهان

15احمد5391-جواد مردیهااصفهاناصفهان

14حیدر-محمد حسین ترابیاصفهاناصفهان

15جعفر2590-محمد رضا اره پناهیاصفهاناصفهان

15فرج اله179مهران سهرابیاصفهاناصفهان

17اسحق7911-جعفر محمدزاده اصفهاناصفهان



16مصطفی2117حامد کسائیاصفهاناصفهان

15حسین897علی اصغر   بشارتخمینی شهراصفهان

16فتح اله13981234محمود   روح الهیخمینی شهراصفهان

17جعفر1130122751طیبه      اصغریخمینی شهراصفهان

16مصطفی1130496686زهرا   حیدریانخمینی شهراصفهان

14غالمعباس1130206858فریبا  خان احمدیخمینی شهراصفهان

15عبداله1141185148اعظم     رحمتیخمینی شهراصفهان

-مرادعلی32مریم سادات  دادورخمینی شهراصفهان

15عبدالرحیم113024394زهرا    قربانیخمینی شهراصفهان

14براتعلی1211فهمیمه  طاهریخمینی شهراصفهان

15منصور3282نجمه   یزدان پناهخمینی شهراصفهان

15جمشید4محمد خامهخوانساراصفهان

16رسول195احسان جمشاهین شهراصفهان

-رضا97633فرزانه حق نظریشاهین شهراصفهان

20عباس5937جعفرمبینیشاهین شهراصفهان

-بابا2010شیدا ناصریشاهین شهراصفهان

14حسین1250194016موخر کاشیمعصومه  صمدیان کاشاناصفهان

15مصطفی509ربابه آقا محمدیگلپایگاناصفهان

15رزاق41729معصومه جعفر آقاییلنجاناصفهان



-یداله647مجید کاظمی لنجاناصفهان

17عزیزاله61مجید ایزدی زمان آبادیلنجاناصفهان

-باقر19علیرضا چوپانی ده سرخیمبارکهاصفهان

14عباسعلی5151-الهه حاجی محمدیمبارکهاصفهان

-محمد623عبدالکریم ملک زادهمبارکهاصفهان

-عباس4100-امیرحسین اسماعیلیمهردشتاصفهان

-حسین1150175265اسدی       مسلمنجف آباداصفهان

14غالمرضا30580داوری      فاطمهنجف آباداصفهان

14پیمان1273047303زینی      سبحاننجف آباداصفهان

14نادعلی5490085398یزدانی      محمدعلینجف آباداصفهان

15نورعلی4890431225نیما افشارساوجبالغالبرز

16حشمت اله1039حسین جوادانساوجبالغالبرز

14سیفعلی101ناهید دیداریساوجبالغالبرز

16ابوالقاسم3319760904نادر رستمیکرجالبرز

17یوسف0323519202وحید زین الدینکرجالبرز

-اصغر0310555418سارا قربانیکرجالبرز

-غالمعلی0049113402فریبا معظمیکرجالبرز

14محمد0069569381مرضیه معماریانکرجالبرز

15محرم0453684351هستی احمدی کلهریکرجالبرز



14رجبعلی0051000695مریم زمانیهاکرجالبرز

-ابوالفضل4283086827ایرج شمسکرجالبرز

-علی0310594979طاهره صادقیکرجالبرز

14نصرالدین5388554260صفی الدین عبدالهی اتانیکرجالبرز

14غالمعلی0046989749شهرزاد مقدمکرجالبرز

14بهمناختصاصیابوالفضل تیمورینظرآبادالبرز

17محمود3004محسن آقامحمدینظرآبادالبرز

16موسی7904-نساء یکه رنجبرنظرآبادالبرز

15محمد12مظفر صفریایالمایالم

17مختار0139-امین ایدیایالمایالم

15رحیم 0893-رویا ایدی نیاایالمایالم

16مرتضی7625-علیرضا زهراکارایالمایالم

15علیرضا1849-محسن ویسیایوان غربایالم

17فرخ4838-محمدباقر بی باکایوان غربایالم

-حسین556شهناز تنهاییایوان غربایالم

18حسین6115-محمد رجبیایوان غربایالم

14محمد310کیوان نرگسیایوان غربایالم

17محمدحسین10عبدالحسین خانشیریایوان غربایالم

14قاسم2015-سامان کولیوندیآبدانانایالم



14شاه حسین17محمدحسین باقریدهلرانایالم

14کاظم865حسن بلندی کرویقآذرشهرآذربایجان شرقی

17مسعود436علی صفاییآذرشهرآذربایجان شرقی

18الیاس5687مهدی حسین زاده ورجویتبریزآذربایجان شرقی

17محمد1720135363مهدی خداپرست اولتبریزآذربایجان شرقی

18اکبر293سعید خلیق آذرتبریزآذربایجان شرقی

15محمد1363047108محمدعلی رضائیتبریزآذربایجان شرقی

15یوسف4273مریم رضوانی زادهتبریزآذربایجان شرقی

14محمد182الناز سربخشیانتبریزآذربایجان شرقی

15عوض46جعفر سروری زرنقیتبریزآذربایجان شرقی

16محمدحسین89مهدی سلطان احمدیتبریزآذربایجان شرقی

-علی1360705155پریزاد صمدی قانعتبریزآذربایجان شرقی

16زینال136حسن صولتیتبریزآذربایجان شرقی

15عباسعلی1490000356مسعود عزتی نیاتبریزآذربایجان شرقی

14المار1540574148آیسل غالم افتبریزآذربایجان شرقی

14حسین2095هانیه قره باغی تبریزآذربایجان شرقی

15حسین1646حکیمه محمدیتبریزآذربایجان شرقی

17حسن4358سولماز مرندیان حقتبریزآذربایجان شرقی

16غالمعلی554محمد مقصودی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی



-علی19 کریم مکرمیتبریزآذربایجان شرقی

14محمدقلی1204سعید مهدویتبریزآذربایجان شرقی

14رئوف7198اسماعیل میرزانژادتبریزآذربایجان شرقی

15یداله1360729380سمیه نوحی اقدمیتبریزآذربایجان شرقی

15اکبر0311917305مهدیه وحیدی معینتبریزآذربایجان شرقی

15علی1733نیلوفر همراهیتبریزآذربایجان شرقی

15یحیی325حیدر حیدرزادهسرابآذربایجان شرقی

17یوسف376محمود محدثیسرابآذربایجان شرقی

16محمد16علی اکبر اکبرلویشبسترآذربایجان شرقی

14محمدرضا3195-سینا علی اکبرزادهشبسترآذربایجان شرقی

15سعید3974امیر معصومیمراغهآذربایجان شرقی

18حسن2741818266مهدی ابراهیمیاورمیهآذربایجان غربی

14عباس100کبری جعفریاورمیهآذربایجان غربی

19حسن 2741307946مهدی جراحی اورمیهآذربایجان غربی

15رشید9551زینب رضایی فراورمیهآذربایجان غربی

16ایوب 2740512473زرین زال اورمیهآذربایجان غربی

14قربان10جعفر فتحیاورمیهآذربایجان غربی

15فرمان2740924666محمد جواد فالحاورمیهآذربایجان غربی

16عباس2237اشرف مالکی اورمیهآذربایجان غربی



16ابراهیم184سمیه نعمتی اورمیهآذربایجان غربی

16اکبر 4789وحیده یوسف دوستاورمیهآذربایجان غربی

18حسین21247محسن تازه کاربوکانآذربایجان غربی

16عبداله456ایوب رحیمیبوکانآذربایجان غربی

17محمد727یونس پاره کاربوکانآذربایجان غربی

16منصور6557-مهدی معبودیتکابآذربایجان غربی

16منصور2167فهمیده معبودیتکابآذربایجان غربی

18یونس1298-جابر حیدریخویآذربایجان غربی

17سلطانعلی3894محمد آذری کیاخویآذربایجان غربی

15جهانبخش480سجاد پوراحمدخویآذربایجان غربی

17امامعلی2766منوچهر مرادوردیسلماسآذربایجان غربی

15رحمان2271-شایان تحریریانمهابادآذربایجان غربی

16علی حسین555مهدی قلیزادهمیاندوآبآذربایجان غربی

17عسگر1304جمشید داس زرینمیاندوآبآذربایجان غربی

18حضرت قلی2420-علی تقویمیاندوآبآذربایجان غربی

16علی حسین2699-ساسان منافیمیاندوآبآذربایجان غربی

16رحیم12698محمدشفیع شریفینقدهآذربایجان غربی

15احمد6334طاهره رضایی بارگاهیبرازجانبوشهر

-اسماعیل617غالمرضا خوش بربرازجانبوشهر



14نظراله5علی متوسلیبرازجانبوشهر

15باقر5مجتبی منجمیبرازجانبوشهر

19یداهلل189رنجبر       عباس بوشهربوشهر

16احمد340سروش نسیب       مهدیبوشهربوشهر

18علی 890141851صحرانورد      مصطفی بوشهربوشهر

18عبدالرسول10فوالدی         احمدبوشهربوشهر

-محمدحسین6356حسن عالیتنگستانبوشهر

-صفر454ابراهیم کاظمیتنگستانبوشهر

17احمد7951-عبدالمجید عبدالهیجمبوشهر

14حسین260غالمحسین محمدیدشتیبوشهر

15سیدبهرام5سیدحسین جعفریدشتیبوشهر

18حسین97زهرا درویشیدیربوشهر

14محمد0194-کوثر چاره داندیربوشهر

15بهمن2332امید پرهیزکارکنگانبوشهر

15محمدباقر5510زهره سادات شمس خودفتر مرکزیتهران

15امیر5406-زینب استاددفتر مرکزیتهران

15محسن3656زهرا میسمیدفتر مرکزیتهران

15احمد60413فاطمه فخیم قنادیدفتر مرکزیتهران

14محمد 728زهرا رستمیدفتر مرکزیتهران



16محمدحسین68514میرحمید محجوبدفتر مرکزیتهران

16علی5340-مائده جامیدفتر مرکزیتهران

17عزیز1194بهرام زینیدفتر مرکزیتهران

17میرشجاعت 2408میر حکمت شریفی آتشگاهدفتر مرکزیتهران

15علی8636سمیرا علی رسولدفتر مرکزیتهران

16قربان 680علی اکبر امیریشرقتهران

16نبی5054رعنا امانی علی آبادیشرقتهران

16محمد12546مریم جعفریان شرقتهران

15رضا 2یوسف رضادشتیشرقتهران

15محمدابراهیم 2730حمیدرضاییشرقتهران

14علی8885فاطمه کرمیشرقتهران

15عباس10760محسن شجاع الساداتیشرقتهران

14حسینعلی8047محمدرضا عنقاییشرقتهران

16پرویز40398سحرمحمدیشرقتهران

18سیدهادی868سیده لیلی موسویشرقتهران

16عباسعلی14227411نسا نقابی شرقتهران

17عبداهلل27کاظم هرمزی شرقتهران

تصحیح نشدهسیدمصطفی11455فاطمه دهقانیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهسیامک0024954551هانیه سبحانی پاک پوراقدمشمیراناتتهران



تصحیح نشدهمحمد69823عصمت قمصری پورکاشانیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهعبدالرسول85لیال مدرسیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهمحسن2520029463علیرضا زارعشمیراناتتهران

تصحیح نشدهداود1086مهرداد عشقی فرشمیراناتتهران

14علی مراد5381حسین جعفریاسالمشهرتهران 

14محمود73محمد رضا حاجی بندهاسالمشهرتهران 

16شیر حسین35مهرداد مرادیانیاسالمشهرتهران 

15محمدیار15975مریم خادم الحسینیاندیشهتهران 

14محمدیار93820مرضیه خادم الحسینیاندیشهتهران 

17سیدعلی2681-سیداحسان هژبراندیشهتهران 

-محمدصادق19389حسین ناظرانیاندیشهتهران 

15عبدالقیوم1875الهام بختیاریاندیشهتهران 

16یوسف1358محمدمهدی ارجمندمهراندیشهتهران 

16رحیم26943مریم هاشم خانیانقالبتهران 

17سید کمال1098مهرنوش السادات حسینی انقالبتهران 

17سید علی7عنایت باباییانقالبتهران 

15اصغر30359طیبه رمضانی کهنکیپیشواتهران 

-علی آقا19760پرویندخت طاهری جبلیپیشواتهران 

-علی4835اصغر کاوهپیشواتهران 



15-1076زهرا مقدمشهرقدستهران 

15علی اکبر11464مریم واشقانیشهرقدستهران 

14حسین10209فرشته معظمیشهرقدستهران 

20محبوب5003اکبر لطفیشهرقدستهران 

15حمید16959سارا کوهیشهرقدستهران 

17فرامرز13844ابراهیم زنگیشهرقدستهران 

16هاشم9زهرا زراعتکارشهرقدستهران 

16روح اله3148-راضیه رضیئیشهرقدستهران 

15جعفر 705زهرا صابر صالحیشهرقدستهران 

17سیف اله19گودرز حامدیشهرقدستهران 

18صفرعلی75050معصومه جعفریشهرقدستهران 

14سیدجواد1992سید ضیاءالدین پورحسینیشهرقدستهران 

15محمدعلی3968-الهام پاشاییشهرقدستهران 

16محمدعلی1844-مریم پاشاییشهرقدستهران 

14یحیی11954493نیلوفر پاک طینتشهریارتهران 

-تقی712نرگس رفضی شهریارتهران 

14حسین11558745فرزانه شیخیشهریارتهران 

14علی اکبر784اعظم عباسیشهریارتهران 

14حسین7008مریم مقدمشهریارتهران 



15علی صفر3محمد اوالد قبادیشهریارتهران 

14سید اصغر2021سید اسماعیل حسینیشهریارتهران 

-علی4190799114امیر رضا فرهادیشهریارتهران 

14حسن462علی فرهادیشهریارتهران 

14علی4190722278یعقوب فرهادیشهریارتهران 

16محمد حسن10238حیدر مالمیرشهریارتهران 

14پرویز490106بزرگمهر حیدریشهریارتهران 

19صمداله2063جواد اخالقیغربتهران 

17حسین521احمد قندیارغربتهران 

-علی اصغر5263-محمدرضا مرادیبروجنچهارمحال و بختیاری

16بهرام421نجمه خسروپور بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

16چراغ علی17مریم  پیروزیان شهرکردچهارمحال و بختیاری

15غالمعلی7374ساناز خاکسار حقانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14بهرام2280397307آرمیتا  سلیمانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15عزت اهلل22محمود شریفیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15ابراهیم461516373الهام عابدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

19سید محمد4610075555سید هادی مرتضویشهرکردچهارمحال و بختیاری

14سید حسن2380طیبه سادات هاشمی فر شهرکردچهارمحال و بختیاری

16امید علی689سجاد یوسفیشهرکردچهارمحال و بختیاری



16سید مهدی91سید روح اهلل فریدونیبشرویهخراسان جنوبی

15علی اصغر250101973سارا زین العابدینیبیرجندخراسان جنوبی

18سیدمحمود640588530سیدعلی زجاجیبیرجندخراسان جنوبی

17مالک943106672علی یاریبیرجندخراسان جنوبی

-هوشنگ3080219643شکیال فرح بخشبیرجندخراسان جنوبی

14مهدی859343782معصومه بخشاییبیرجندخراسان جنوبی

15غالم نبی2121781366مونس  احراریبیرجندخراسان جنوبی

17محمدتقی791علی اصغر زین العابدینیبیرجندخراسان جنوبی

16علی اکبر620سیدمحمودزجاجیبیرجندخراسان جنوبی

14سیدمسعود880047127سمیراسادات ایوبیقائنخراسان جنوبی

-محمدعلی880345802پریسا غالمیقائنخراسان جنوبی

14امین اله3حسین نصرآبادیقائنخراسان جنوبی

15علیرضا 66سعیده شبانیتربت حیدریهخراسان رضوی

14مهدی1031بهاره اسحاقیتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدطاهر2527راحله سعیدیتربت حیدریهخراسان رضوی

14موسی673سارا آقاخانیسرخسخراسان رضوی

14مرتضی 99نسرین بهادریسرخسخراسان رضوی

14ابراهیم27محسن علیمرزاییسرخسخراسان رضوی

16مرحوم محمدحسن19محمدحسن دروگرقوچانخراسان رضوی



18محمدطاهر1718مجید صالحیکاشمرخراسان رضوی

18رمضان311علی صادقیکاشمرخراسان رضوی

16محمدحسینامیرعلی ابراهیم زادهمشهدخراسان رضوی

14محمدحسین67308زهره احمدیمشهدخراسان رضوی

15عبدالرضا5220227191علیرضا احمدیمشهدخراسان رضوی

15حمید725مریم احمدی یزدیمشهدخراسان رضوی

15جهانگیر8231مهسا اسکندری حصاریمشهدخراسان رضوی

18غالمحسین213جواد اسدی مصعبیمشهدخراسان رضوی

16حسین955فاطمه اسماعیلیمشهدخراسان رضوی

15علیرضا0890598002هدیه افسردهمشهدخراسان رضوی

16علی اکبر9872قمر افضل نیامشهدخراسان رضوی

15محمود3283964369آرین بازوبندیمشهدخراسان رضوی

15امیر61721احمدرضا بخشایشمشهدخراسان رضوی

15رحمت اله81656عصمت بذرافشانمشهدخراسان رضوی

-قاسمامیرحسین بندار گجوانمشهدخراسان رضوی

16محمدحسین3345میالد پرنیانیمشهدخراسان رضوی

16ناصر0927326442محمدرضا پوری نژادمشهدخراسان رضوی

17محمدرضا16944فریبا تاجیکمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر1111الهه تشکریمشهدخراسان رضوی



-یحیی4فرح ناز توکلیمشهدخراسان رضوی

15غالمعلی52مرضیه توحیدی فرمشهدخراسان رضوی

15اصغر136سمانه ثروتمشهدخراسان رضوی

14محمد47316نرگس جهانی رفعتمشهدخراسان رضوی

14سیدعلی254حکیمه سادات حسینیمشهدخراسان رضوی

14سیدعلی371415491سیده زهرا حسینی شیعی امامیمشهدخراسان رضوی

14مهدی0920032885هما حقیقیمشهدخراسان رضوی

15اصغر1020زهرا حمامیمشهدخراسان رضوی

-علی7795مریم خرامان رودمعجنمشهدخراسان رضوی

-محمدریحانه خرم آبادیمشهدخراسان رضوی

15علی اکبر1967زهره خواجه روشناییمشهدخراسان رضوی

-احمد18232نسرین درودیمشهدخراسان رضوی

14علی262سید محمدرضا ذبیحیمشهدخراسان رضوی

15سیدحسین0925486752سعیده سادات رضاییمشهدخراسان رضوی

15جعفرقلی142محمد زارع حصارمشهدخراسان رضوی

-حجت اله1625محبوبه ساالریمشهدخراسان رضوی

17محمدرضا88798محمود سررشته دارآستانهمشهدخراسان رضوی

15خلیل2281026280زهرا سرمدیانمشهدخراسان رضوی

14سیدمحمد0925838950مهدیه سادات شکاریمشهدخراسان رضوی



15حسامزهرا شاه محمدیمشهدخراسان رضوی

15علی1210صدیقه شهابیمشهدخراسان رضوی

15سیدعلی81سیدجالل صاحب دادمشهدخراسان رضوی

16علی8محمدحسین صائبیمشهدخراسان رضوی

15حمیدرضابهناز صدیق حسن پورمشهدخراسان رضوی

15محمدعلی0926803042علی رضا صفریمشهدخراسان رضوی

15حسین1623نیره ضیافتی صدیقمشهدخراسان رضوی

15حسن1488مریم طلعتیانمشهدخراسان رضوی

14محمد4469مجید طلیس چیمشهدخراسان رضوی

14عبدالعلی89محمود عباس نژادمشهدخراسان رضوی

18حسین0014259958مژگان عباسیمشهدخراسان رضوی

15اسماعیل1586عصمت عبدی خیبریمشهدخراسان رضوی

14ایرج527مهتاب عزیزیمشهدخراسان رضوی

15محمدتقی110سید اسداله علوی نژادمشهدخراسان رضوی

14ابراهیم11682هادی علی تنهمشهدخراسان رضوی

16عبدالرضا732عطااله مرتضی عنبرسوزمشهدخراسان رضوی

15مسعود10540ثمین فهیممشهدخراسان رضوی

16محمد59885زهرا قاسمی خیبریمشهدخراسان رضوی

15حسینعلی0630338817زهرا قدیمیمشهدخراسان رضوی



14محمدصادق0925980250فاطمه کارگرمشهدخراسان رضوی

14محمدتقی334ناهید کثیریانمشهدخراسان رضوی

15حمزه286کنیزرضا کمالیانمشهدخراسان رضوی

14اسماعیل208مینا محمدزاده خادممشهدخراسان رضوی

16نوراله7مرجان محمدی مزینانیمشهدخراسان رضوی

16محمدرضا0920463266مریم مقدسیانمشهدخراسان رضوی

17محمدعلی2791مرضیه مودیمشهدخراسان رضوی

16سیدطاهر202رباب موسویمشهدخراسان رضوی

15سیدلیاقت علی154239سیدمجتبی موسویمشهدخراسان رضوی

16هاشم0922609081فرزانه نبویمشهدخراسان رضوی

17نوروزعلی394جواد وظنخواهمشهدخراسان رضوی

15احمد0921443862سحر همت زاده کرمانشاهیمشهدخراسان رضوی

14سیدکاظم4834سیدحسین ابوترابیمه والتخراسان رضوی

15سیدکاظم5667سیدمهدی ابوترابیمه والتخراسان رضوی

14محمد31مهدی توکلیمه والتخراسان رضوی

15سیدضیاءالدین5641-سیدسهیل ابوترابیمه والتخراسان رضوی

17غالمرضا3160علی اصغر علی پورمه والتخراسان رضوی

15محمد1050681576آرزو ایزدمنشنیشابورخراسان رضوی

14محمدحسین1064140432مینا اسعدینیشابورخراسان رضوی



14محمدتقی1051014387امیررضا باللینیشابورخراسان رضوی

14محمدحسن1050207671سمیه تیجانینیشابورخراسان رضوی

-سیدعلی 1050556526عارفه سادات زرندینیشابورخراسان رضوی

15احمد1050028112روح اله زمانینیشابورخراسان رضوی

16غالمحسین1062821149مهدیه مرزانینیشابورخراسان رضوی

15غالمعلی1050525401افسانه معربنیشابورخراسان رضوی

-ایوب1050149394زهرا یعقوبینیشابورخراسان رضوی

17محمد اسماعیل751عذرا بیدیسبزوارخراسان رضوی 

17حسن 11محمد رضا براز آبادیسبزوارخراسان رضوی 

17عباس1380ملیحه زرقانیسبزوارخراسان رضوی 

15علی120نعمت اله شموسیسبزوارخراسان رضوی 

14هالل1578-ریحانه داکریسبزوارخراسان رضوی 

17نوروزعلی5969مصطفی بابایی سبزوارخراسان رضوی 

17غالمعلی578محمد رضا بهلول سبزوارخراسان رضوی 

17علی اصغر1384سمانه براتیسبزوارخراسان رضوی 

16علی اکبر94معصومه دستجردسبزوارخراسان رضوی 

16صفر علی2041مریم کوشکی سبزوارخراسان رضوی 

-غالمرضا2026نرجس شریعت مدارسبزوارخراسان رضوی 

17محسن-مبینا صفاتیسبزوارخراسان رضوی 



18ابراهیم358صغری حسن زادهاسفراینخراسان شمالی

15حسین3551-احمد خسرویبجنوردخراسان شمالی

18احمد3243-امین فیروزبختبجنوردخراسان شمالی

17محمدحسین1محبوبه عبداله پورمقدمشیروانخراسان شمالی

14محمد علی216محمدرضا      پاپیاندیمشکخوزستان

15صفر علی78محمدحسین  خشروانیاندیمشکخوزستان

-فریدون1920389751زینب      رحمانیاندیمشکخوزستان

-شیخعلی179محمد       لطفیاندیمشکخوزستان

16احمد5699-فاطمه ابوعلی شمشیریاهوازخوزستان

16عباس3337سمیه فرامرزیاهوازخوزستان

14اسکندر1349فروزان لوعلی زادهاهوازخوزستان

15اسکندر6792آزاده لوعلی زادهاهوازخوزستان

17محمدحسن3084نرگس فایضی زادهاهوازخوزستان

15علی عسگر3828مهرنوش عالیپور شهنیاهوازخوزستان

16...عزیزا2149سارا شمالی زادهاهوازخوزستان

14مجید10764سنا جاسمی زرگایاهوازخوزستان

16ابراهیم0832-امیرحسین موسویاهوازخوزستان

15مهند9882-علیرضا عذاراهوازخوزستان

17عباس7098-احسان سعدیاهوازخوزستان



15دهراب511علیرضا مکوندیاهوازخوزستان

14کامران7772-طه نژادمریاهوازخوزستان

14شکرخدا4161-مصطفی مرادیایذهخوزستان

15دوست محمد7183-سیده فاطمه موسوی گورابیایذهخوزستان

14شاه محمد1270گلی خواجویایذهخوزستان

15پناه6044پیام احمدیآبادانخوزستان

15علی بابا768ایرج جلیلیانآبادانخوزستان

14محسن1810752082غزل حیاتیآبادانخوزستان

14عیسی632سارا مردانیآبادانخوزستان

14مرتضی9568-فاطمه سوقیآغاجاریخوزستان

14سلطانمراد1281زهرا حبیبیباغ ملکخوزستان

14سیدمحمود194071محمدعلی موسویبندر امام خمینیخوزستان

14عبدالحمید3681-زهرا مسعودی نیابهبهانخوزستان

14محسن3998-رخسار نیا پرستبهبهانخوزستان

14محمد6624حدیث محمودی نیابهبهانخوزستان

16حسین1366-رضوان محسن نسببهبهانخوزستان

16عبداله8363-بهنام عاکفبهبهانخوزستان

14لطف اله8396-نگار قاسم پوربهبهانخوزستان

14عبدالحمید2966-سمانه سمیع دانبهبهانخوزستان



16علیرضا2221-نسترن شجاعیبهبهانخوزستان

17یداله1097فرحناز سروریبهبهانخوزستان

16علی1115پروانه اسدی بهبهانیبهبهانخوزستان

15علی6591-ابوالفضل قائمی راددزفولخوزستان

17حسین330حسن شیراونددزفولخوزستان

17سیدامیر38122سیدمسعود قاسمیدزفولخوزستان

14غالمحسین 1910داود سلمانی زادهدزفولخوزستان

16مرتضی885بهرام افشارنیادزفولخوزستان

-شنبه1264احمد گردوییدزفولخوزستان

15حمید 2178-ویدا نیکوییدزفولخوزستان

17عاشور389مجاهد شاخه اصلسوسنگردخوزستان

14مظفر6241-محمدامین هردانیشوش خوزستان

14مظفر4752-دانیال هردانیشوش خوزستان

15عبدالرحیم246زهره کریمی پورشوش خوزستان

16سیف1799سهیال سهیلی کیاشوش خوزستان

-حسین9281حمید منجزیشوشترخوزستان

16عباس1134علیرضا نبی زادهشوشترخوزستان

14فریبرز5007فرشته سلجوقیشوشترخوزستان

17جواد32116محمد فتاحیگتوندخوزستان



15نیک رو589احمدرضا آقابیگیمسجدسلیمانخوزستان

14مرتضی1363مجتبی البرزیمسجدسلیمانخوزستان

14محمدرضا4محمود رضاییمسجدسلیمانخوزستان

-نیازعلی1300حاجت سلطانیمسجدسلیمانخوزستان

18حسن15772علی   خاجیابهرزنجان

16رحمت اله4400021841رقیه  شریفیابهرزنجان

17نقدعلی634فاطمه مهدیخانیابهرزنجان

16محمود4235حسن واعظیابهرزنجان

16ارشد0326-ابوالفضل ترکمن خرمدرهزنجان

16علی اوسط1756-فائضه اکبریخرمدرهزنجان

17محمدجعفر1373محمدحسن مهاجریزنجانزنجان

19محمد3835-سمانه رادفرزنجانزنجان

20امید7616-سمانه قربانلوزنجانزنجان

14عبدالحسین53448اسداله بهمن وندماه نشانزنجان

16رجبعلی6363-فاطمه مطلبی نژاددامغانسمنان

14علی442معصومه باقریاندامغانسمنان

14سید جواد 4560236003سید مصطفی    خاتمی سمنانسمنان

-حسین 4560264351علیرضا    رستم زاده سمنانسمنان

-علی4560233357محمد امین    ناهیدیسمنانسمنان



-ابراهیم4560288127ریحانه    احسانیسمنانسمنان

14مهدی4560278210فاطمه    پویان فردسمنانسمنان

17عباسعلی4957نفیسه    جمال سمنانی سمنانسمنان

16فریدون30906آفرین    خاتمی سمنانسمنان

15...قدرت ا19مژگان    رفیعی سمنانسمنان

14علی اصغر88فاطمه    ریاحی سمنانسمنان

14علی173سمیه    شادمهرسمنانسمنان

14محمد 4560279225صبا    صابریانسمنانسمنان

15محمود4580230264ناهید احمدیشاهرودسمنان

14حمید4580409612کیانا باباخانیشاهرودسمنان

14علی اصغر5200080797امیر حسین پور علیشاهرودسمنان

15سید مسیح4منصوره حسینیشاهرودسمنان

15محمد مهدی283فهیمه رحیم پورشاهرودسمنان

16علی3575سمیه شمساییشاهرودسمنان

-لطف اهلل4580153766مریم عسکریشاهرودسمنان

14حسن3574آزاده قسیمی شاهرودسمنان

14ناصر4580055993زهره ناظمیشاهرودسمنان

15خلیل16315حسین نیازیشاهرودسمنان

16حسن 4265مجتبی قنبریگرمسارسمنان



14عباس639-کیانا کسراییانگرمسارسمنان

15عبدالرضا2874-مرجان کیفریگرمسارسمنان

16محمد تقی14فائزه معینیان گرمسارسمنان

17کمک علی634اکبری نسرینزاهدانسیستان و بلوچستان

17محمد6516-بارانی علی اصغرزاهدانسیستان و بلوچستان

17عبداله816بیات معصومهزاهدانسیستان و بلوچستان

15غالمرضا581تاجور زهرازاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدرضا2955-حسنی سیده بنفشهزاهدانسیستان و بلوچستان

16رمضان8654حمزه ای مصطفیزاهدانسیستان و بلوچستان

17عباس19082خیرخواه سمیهزاهدانسیستان و بلوچستان

15امیر3003-دهمرده فاطمهزاهدانسیستان و بلوچستان

15امیر12514دهمرده قایم آباد نرگسزاهدانسیستان و بلوچستان

18علیرضا1725دیبا لیالزاهدانسیستان و بلوچستان

17اصغر350رحمانی فاطمهزاهدانسیستان و بلوچستان

16نورعلی1466عباسی ریحانهزاهدانسیستان و بلوچستان

16ابراهیم19082فیض زاده کلثومزاهدانسیستان و بلوچستان

17علی حسین12577قلندری سارازاهدانسیستان و بلوچستان

-محمدرضا8357-گمرکی صابرهزاهدانسیستان و بلوچستان

19اصغر178مالشاهی رجبعلیزاهدانسیستان و بلوچستان



18غالم حسین15754میرادی زینبزاهدانسیستان و بلوچستان

17مرادبخش506-میرزایی عبدالهزاهدانسیستان و بلوچستان

18محمدرضا2791 مهدی نادری عباسیهزاهدانسیستان و بلوچستان

14نوراهلل23347حسین زائدکنارکسیستان و بلوچستان

17نورمحمد524محسن قزاقکنارکسیستان و بلوچستان

15قنبر1751زهرا آرمیان نیاارسنجانفارس

14خداداد108شهاب زارعیارسنجانفارس

16سیدمحمدعلی874نرگس حقیرالسادات استهبانفارس

15اسداله 2767-زینب پورتقیاستهبانفارس

16جهانگیر18996ابوالفضل فارسیاقلیدفارس

14الیاس4880-فاطمه اناخیاوزفارس

14محمدنادر30رویا خضریاوزفارس

15احمد36داریوش زارعاوزفارس

-عبدالکریم0653-ناصر رفیعیاوزفارس

14سیدجعفر53فروغ السادات حسینیآبادهفارس

14حسین2400015635مرضیه زمانیآبادهفارس

15شیرزاد350فریده سقاییآبادهفارس

14کاوس18832رقیه کاوسی فردآبادهفارس

14قاسمعلی2400165106نسرین محمودیآبادهفارس



14رضا2400028631الهه میرزاییآبادهفارس

-باش17مسعود باشیپاسارگادفارس

14خداداد1957عباس جعفرپورپاسارگادفارس

15جالل 2460202598حمیدرضارضایی فردجهرمفارس

15محمد2460202679میالد جمالی جهرمفارس

15لطیف2058مژده مصلی نژادجهرمفارس

16محمد2460127057نسیم مصلی نژادجهرمفارس

14مهران2460108508فائزه مهربان جهرمی جهرمفارس

-نجات2213فاطمه مصلی نژادجهرمفارس

14کاکاجان1189مذکورشکوهی جهرمفارس

16اصغر0069-محمدجواد حسینیخرم بیدفارس

14محمدنور9200-فهیمه زمانیخنجفارس

15حسین4616فاطمه مصلحسروستانفارس

16حسن1112حسن رضاییسروستانفارس

18مهدی3163منصوره ستودهسروستانفارس

14محمد علی28کاظم آرایششیرازفارس

14حمید7758امین ابوالحسنیشیرازفارس

14سیدحسن776سید محمد مهدی انجویانشیرازفارس

14حسین1608امین پرهیزگاریشیرازفارس



-اسداله364علیرضا پیرویشیرازفارس

14خداکرم1علی ترک قشقاییشیرازفارس

16حمید121محسن جهانی دوقزلوشیرازفارس

16عبداله217تیمور حسنیشیرازفارس

17نجف1211ابراهیم رجبی فردشیرازفارس

15فضل اهلل2540016911محسن رمضانیشیرازفارس

15سید عبدالرسول2951سید فرید  سبحانیشیرازفارس

14مراد2280650053علی شاه پرستشیرازفارس

15رمضان278ابراهیم شکری سبوکیشیرازفارس

16سید محمود رضا2282483219سیدعلی نقی شهابی حقیقیشیرازفارس

15قدمعلی4مهدی شهریاریشیرازفارس

15محمد رضا1437مسعود صیادیشیرازفارس

15احمد477محسن طهرانیشیرازفارس

18محمد جواد837سید عباس  عظیمیشیرازفارس

15سلیمان457محمد  فتحی جالل آبادشیرازفارس

14مرتضی92562احمد رضا  فتوتیشیرازفارس

14همایون2281180972محمد امین  قاسمیشیرازفارس

18عبدی123امید  گلپایهشیرازفارس

15داراب1عزیزاهلل  معینیشیرازفارس



15عبدالخالق2791مجتبی  نیایش فردشیرازفارس

15سید شجاع الدین2283347742سید شهاب الدین  هاشمیشیرازفارس

-سیدحسین229محمود   وردی زادگانشیرازفارس

14اسماعیل106فاطمه احمدیشیرازفارس

16الیاس2پروانه اسدی قجر لوشیرازفارس

14غالمحسین152لیال اسماعیل زادهشیرازفارس

14محمدعلی11845امینه اولیاءکازرونیشیرازفارس

14نامدار541مژگان باقریشیرازفارس

15علی حسین127کبری پرویزیشیرازفارس

14ابراهیم85مرجان جمشیدیان تهرانیشیرازفارس

14ابراهیم2360307967مهسا حاتمیشیرازفارس

14اصغر1364الله خسروزادهشیرازفارس

14درویش2282750772نرجس  رضوانیشیرازفارس

16علی اکبر2531زهره سلیمانیانشیرازفارس

-بهاءالدین986امینه  شفیعی جهرمیشیرازفارس

15علیرضا65صدیقه شیرزادشیرازفارس

15حسین695الهام طحانشیرازفارس

14علی رضا2281762221الهام عادلشیرازفارس

14محمد کاظم583فاطمه عزیزیشیرازفارس



16سید محمد15490نگار عیانشیرازفارس

15محمود907معصومه فتحشیرازفارس

15هدایت اله13534پریسا قاسمیشیرازفارس

15علیرضا2280451743سمیرا  کرمیشیرازفارس

14محمد455معصومه لهراسبشیرازفارس

16عبدالجلیل4075حمیده  مجردشیرازفارس

-عبدالحمید20365فاطمه مسعودیشیرازفارس

14مرتضی622فاطمه مشکل گشاشیرازفارس

14احمد2280476797مریم وراوی پورشیرازفارس

15محمد رضا1829میترا هدایتیشیرازفارس

15احمد3743مژگان  هوشمندشیرازفارس

15سیدمحمد1192سیده سکینه  یقطینشیرازفارس

14علی8850-یسنا جعفریفسافارس

14جمشید37زینب اسماعیلی پورفسافارس

14عقیل1193-فاطمه ثمن خیرآبادیفسافارس

14علی بابا212محمدحسن عطاءالهیفسافارس

15اکبر 33مجتبی غوطه ورفسافارس

14جبار2360142909جهانبخشی   زهرا کازرونفارس

15قربانعلی2294412362صمصامیان محمد رسول کازرونفارس



15محمد کاظم2360218166عباسی    زهرا کازرونفارس

15علی2360551078منصوری محمد کازرونفارس

14محمد6440حلیمه شیخیگراشفارس

14محمود2591-فاطمه دادستانگراشفارس

14مَیکَرم10307غالمعلی انصاری دوستالرستانفارس

15غالمرضا2900548821ثنا        سررشته دارالرستانفارس

17معصومعلی3307فاطمه      فکری الریالرستانفارس

15موسی124هاشم      کمالی پورالرستانفارس

15علی86صادق غالمیمُهرفارس

15میرزا1محمد طاهرزاد مُهرفارس

14محمدجواد2885نیره سجادیمُهرفارس

14عبداله 764غالمرضا امینیمُهرفارس

15علی محمد718محمد سجادیانمرودشتفارس

15حمیدرضا5721-فاطمه هوشیاریمرودشتفارس

14عباداله15مجید استخرمرودشتفارس

14سیدبهاءالدین1557-کوثرسادات سجادیانمرودشتفارس

17فضل اله17197مهدی پاک نژادنی ریزفارس

16مصطفی6255-مهدیه خسرویالوند و البرزقزوین

18حمیدرضا6حسن رضا شاهبادریآبیکقزوین



17رضا6محمد چگینیبوئین زهراقزوین

17مهدی 6343پری رحمانیتاکستانقزوین

16صادق 12134اسعدی   فرشتهقزوینقزوین

16حسن4890268715امین زاده  محدثهقزوینقزوین

14تقی189آزاد سیر   مسعودقزوینقزوین

14محمد2013آشوری  معصومهقزوینقزوین

14رضا4311348861برمایون    حمیدرضاقزوینقزوین

16عباس 15تاروردیلو    زهراقزوینقزوین

14علی 1470خیری  فاطمهقزوینقزوین

14غالمرضا1129داسار   محمد مهدیقزوینقزوین

14سید حبیب 209راشدی زرآبادی   سیدحسینقزوینقزوین

15ناصر4311510691زارع انبوهی    فاطمهقزوینقزوین

14سید ابوالحسن 419سکاکی    مریم الساداتقزوینقزوین

17محمدرضا1365شفائی     عباسقزوینقزوین

16محمد14407طارمیان فرشتهقزوینقزوین

14علی اکبر82269عابدی  زهراقزوینقزوین

14حسنعلی 4311215746عبدلی    زهراقزوینقزوین

14علی 15814عسگری    خدیجهقزوینقزوین

15ابراهیم1021فرهادی   مجیدقزوینقزوین



15احمد 899قلیچ خانی    صغریقزوینقزوین

15یداله1048کلیائی   ابراهیمقزوینقزوین

15ابوالفضل 10921گل کرمی   افسانهقزوینقزوین

14طه43036محمد کافیقمقم

16محمد101فاطمه صفاري نیاقمقم

14محمد4800محمد حسین صادقی اصفهانیقمقم

14علی0-279786-5عبدالعظیم رفیعیقمقم

14محمد191فریده پورکاظمیقمقم

14حمید0-177670-8حانیه خلجیقمقم

16مصطفی03-91850-9فهیمه خلیلیقمقم

15جواد29120زهرا تفی پناهیقمقم

15حسین1442فاطمه خلجقمقم

14محمود17480مجتبی معصومیقمقم

14یوسفعلی2533043ریحانه باقرپورقمقم

14محمدمهدي110629ابوالحسن صادقیقمقم

15حسین2322239زهرا قرنلیقمقم

15علی1760712محمد مهدي  انصاري بیدارقمقم

14علی1058طاهره عسگري آرامیقمقم

14مصطفی0755308سعید داووديقمقم



-ناصر2054مریم صفائی حایريقمقم

15فتح اهلل2226701طوبی سلیمقمقم

-مرتضی0024011زهرا آقا قربانیقمقم

14محمد0932253زهرا پورقاسمقمقم

14حسین0محمدحسن عالمیقمقم

-سیدحسین6505سیدمحسن پورسیدحق شناسقمقم

16محمد573زهرا مال محمديقمقم

-عباس1587نسرین رسولیقمقم

16سید اسحاق0سید غالمعلی حسینیقمقم

14علی اصغر110571مهدي صالحیقمقم

14حسین0372275397محمد علی یارقمقم

15صمد883علیرضا مهرورزانقمقم

16محمد مهدي0370963792علی اصغر زارعیقمقم

16محمدمهدي2080169742حنانه پورسعیدقمقم

16عباس32735فاطمه ولی ئیقمقم

-اسماعیل7296 سمیرا سلیمیقمقم

15غالمرضا2536آزاده آبکارقمقم

18اسماعیل111992علی اصغر پارساقمقم

16محمدجواد0277163زهره بالیدهقمقم



17حمزه17041سکینه علیزادهقمقم

17امامداد1107989محمدحسین پالوارزگانیقمقم

14بختیار6419-بهنام رضائیدیواندرهکردستان

14عبداله 112ابوبکر اسراریسقزکردستان

18محمدحسن211انور صالحیسقزکردستان

14محمدخلیل10795عبداله سالمیسقزکردستان

17محمود625محمدامین موسویسقزکردستان

14جالل3720037010هانا خیرآبادی سنندجکردستان

20داود9930152451آرمین شکری سنندجکردستان

17ابوالقاسم20189رضا فرجام سنندجکردستان

15احمد3731957612یداهلل مرادیان سنندجکردستان

14بهاالدین3732003531شهناز هجرت سنندجکردستان

16مجید9فریده     پیره مهدیقروهکردستان

15محمد3486شفیعه          غالمیقروهکردستان

15امین3790469440علی اصغر   میرانیقروهکردستان

-کیومرث3697-نیما جواهریکامیارانکردستان

16ابراهیم8101-سمیرا رستمیکامیارانکردستان

17محمدعلی330مهدی سلطانیبیجارکردستان 

14بابا جان43862فیروزه رزمیرفسنجانکرمان



14عباس9204-میترا فتحیرفسنجانکرمان

14حسین6370-زهرا قلندرزادهزرندکرمان

15احمد6378زکیه یزدانیزرندکرمان

14حسین3060130957احسان زیدابادیسیرجانکرمان

14اسداهلل3060004323حمیدرضا زیدابادیسیرجانکرمان

14رمضان3071085141فاطمه علی بیگیسیرجانکرمان

15محمد47 غالمرضا    رحیم زادهکرمان کرمان 

17رحیم910علیرضا     فالحتیکرمان کرمان 

14حمید5250احمدرضا      کردزادهکرمان کرمان 

15ماشااهلل182منصور    نوروززادهکرمان کرمان 

15محمدحسین394علی      نیک فکرکرمان کرمان 

15فتحعلی1790-الهام نقدیصحنهکرمانشاه 

16موال مراد10767مهدی ملکیصحنهکرمانشاه 

14ابوالقاسم5001-اکرم احمدیصحنهکرمانشاه 

14قهرمان1شهرام رحیمیصحنهکرمانشاه 

15سلطانمراد 3310041891امین  احمدی نیا کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد رضا 10814شهرام     بهادری  کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد رضا 31026عبداله     بیابانی  کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد علی  767آرش      بی تا کرمانشاه کرمانشاه 



14محمد 3242584805سایان       بساطی کرمانشاه کرمانشاه 

-سلیم 83سمیه           بشری نیا کرمانشاه کرمانشاه 

-جعفر 3271مژگان     بیگلری  کرمانشاه کرمانشاه 

-ابوالحسن 238ندا             تیر انداز کرمانشاه کرمانشاه 

14بخشی 561اشرف           جواهری   کرمانشاه کرمانشاه 

14علی 331197638اسکندر      حاتمی  کاکاوندی کرمانشاه کرمانشاه 

14عباس 2431سمیرا      رامسری  کرمانشاه کرمانشاه 

14سید حسن 38981سیده صدیقه   رستم آبادی  کرمانشاه کرمانشاه 

14مرتضی 248عبدالرضا     شریفی  کرمانشاه کرمانشاه 

14روضان 2108نوشین            غالمی  کرمانشاه کرمانشاه 

14اسداله 3240442930نگین     فدوی  کرمانشاه کرمانشاه 

15باقی 3406پرویز      فتحی راد کرمانشاه کرمانشاه 

15قربانعلی 8224امیر     کرمی  کرمانشاه کرمانشاه 

16محمدعلی  3310333590سجاد      میر خانی  کرمانشاه کرمانشاه 

15شریف 3506شیرین      مراد ی کرمانشاه کرمانشاه 

15ابراهیم 468لیال           مرادیکرمانشاه کرمانشاه 

14احمد 1176پرستو    محرابی بی ابری کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 16028کبری     هاشمی  گوی  کرمانشاه کرمانشاه 

14رضامراد19مهدی آقاییکنگاورکرمانشاه 



14امامقلی821سعیده زارعکنگاورکرمانشاه 

14غالمرضا244مریم بختیاریهرسینکرمانشاه 

14شاهمراد1661مریم شفایانهرسینکرمانشاه 

14دوستمراد23212محمد کاکاوندهرسینکرمانشاه 

15علی اکبر650بابک الهیاریهرسینکرمانشاه 

14مراد 578فاطمه رنجبرهرسینکرمانشاه 

16علی8889علیرضا طاهرزادهگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

18عیدی112زهرا داودی نژادگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

17خدابخش5342بازیار        راضیه یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

14حسین علی 231جمالی     عبدالسالمیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

14جعفرقلی 1سلطانی   احمدعلی یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

15لهراسب 228مکی پور      اکرم یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

16محمد316علی اصغر حکم آبادیآزادشهرگلستان

16علی اوسط294محترم رضائیبندرگزگلستان

15محمود926علی اصغر  طبیبیگرگانگلستان

14یوسف5790091032علی  فداییگرگانگلستان

-سیدحسن326سید ارمیا  نوربخشگرگانگلستان

15عطا دردی3احمد اراز گلدیگنبد کاووسگلستان

15حاجی قربان2020099586عبداله ایوبیگنبد کاووسگلستان



17قره66مهدی سرایلوگنبد کاووسگلستان

16نعمت2020223365ساناز قنبرزادهگنبد کاووسگلستان

14نعمت2020652788سما قنبرزادهگنبد کاووسگلستان

14محمد426ابراهیم فرهادیاملشگیالن

17اصغر3508مهدی عباس زاده چوبرآستاراگیالن

15محمد33سعیده نیک باطنآستاراگیالن

16محمدرضا2684-میالد مساح جوریابیآستانه اشرفیه گیالن

14فرهاد4227مریم محمد اسماعیلیرشتگیالن

15اسداله268حدیثه باباییرشتگیالن

-قربان علی28مجید فروتنرشتگیالن

20علی اکبر780حسین پور رضاییرشتگیالن

15یداله704رحمت اله حیدر نژادرشتگیالن

16احمد32848حسین دلیر شعاررشتگیالن

14بهروز1365لیدا آرمالرشتگیالن

14علیرضا8250-امیر رضا فالحرشتگیالن

15سید علی411مرضیه مروج حریریرشتگیالن

17عبدالناصر5700137011فریما          اصولیرضوانشهرگیالن

15محمد5700104628مهنا            اصولیرضوانشهرگیالن

16سیدصاحب5700124505سیدرضا      جلیلیرضوانشهرگیالن



15رمضانعلی892اسالمی سهیلصومعه سراگیالن

14تقی1464جهانگیری  مسعودصومعه سراگیالن

15تیمور1شاعر پور   یاسرصومعه سراگیالن

14بیژن2670165206شباهنگ نیلوفرصومعه سراگیالن

-مهدی42فرجی زینبصومعه سراگیالن

16رحمان957اسماعیل اریکفومنگیالن

14محمد رضا 5783سهیال انجمن الهیجانگیالن

14علی اختصاصیمحمد اسماعیلی الهیجانگیالن

14مقدم7118-مائده وارستهالهیجانگیالن

-مهدی اختصاصیملیکا بی گناه الهیجانگیالن

15منصور 233شهره پور باباییالهیجانگیالن

-بازعلی 80صمد چائیچی الهیجانگیالن

15ابوالقاسم اختصاصیرضوانه روحی راد الهیجانگیالن

16محمد ابراهیم 10آزاده غالمی الهیجانگیالن

14کاظم اختصاصیمریم قاسمی الهیجانگیالن

15احمد 3945زهرا لزومیالهیجانگیالن

14سید هاشم 2418سیده مرضیه میرحیدری الهیجانگیالن

14سید هاشم 460سیده کبری میرحیدری الهیجانگیالن

14یعقوب اختصاصیرقیه میرزاییالهیجانگیالن



14ولی 19629رزیتا معصومی فرد الهیجانگیالن

14احمد کدملی شراره مرادزاده الهیجانگیالن

14علی 162مریم مضفری الهیجانگیالن

14سید مرتضی 116مینو میر قریشی الهیجانگیالن

16غالمحسین 9آناهیتا نوان مقصودی الهیجانگیالن

14جمشید اختصاصیمریم نصوری الهیجانگیالن

14بهزاد اختصاصیریحانه محمد پور الهیجانگیالن

14امید رضا اختصاصیسیده فاطمه نصرالهی الهیجانگیالن

14بهزاد اختصاصیزهرا یوسفی نصیری نژاد الهیجانگیالن

14رضا294غالم پارسابروجردلرستان

-محمد4120947653سوگل جمشیدیبروجردلرستان

14حسین22687مریم زیوداربروجردلرستان

14علی اکبر727فاطمه زینی وند نژادبروجردلرستان

14علی اکبر25212478علیرضا سعیدی زادهبروجردلرستان

15صادق4120534340امین سبزیان مالئیبروجردلرستان

16عبدالمجید12195زینب صائببروجردلرستان

14شمس الدین4120576574فاطمه عزیزپوریانبروجردلرستان

14شمس الدین4120788301رضا عزیزپوریانبروجردلرستان

14ناصر4120816923عاطفه کوه وندبروجردلرستان



-عزت اله24346نسیم نیری روزبهانیبروجردلرستان

14اله مراد1150عباس هراتیبروجردلرستان

18حنابک804فرزاد دلفان بیرانوندخرم آبادلرستان

17محمد حسن3919فرناز سخاوتخرم آبادلرستان

17علی حسین266فریدون شمشیریخرم آبادلرستان

18محمدعلی3311احسان غفوری نیاخرم آبادلرستان

18رضا4060174726سمانه قاسمی امینخرم آبادلرستان

18جعفر3157منصوره نجفی پورخرم آبادلرستان

18جعفر781محبوبه نجفی پورخرم آبادلرستان

14ظفر9151- حمیدرضا بهفردورودلرستان

14ناصر3452-ستایش یار احمدیدورودلرستان

16خدارحم8834معصومه فاضلیدورودلرستان

16عزیزاله12728امیر مطیعیدورودلرستان

18عباس8889-امیر حسین خادمیدورودلرستان

17جعفر3012-شیدا دارایی نور آبادلرستان

17بگ محمد6199-عنایت زارعنور آبادلرستان

15محمدزمان 1497خدیجه           آقاجانی بابلمازندران

18محمدتقی2064239189اسماعیل         خواجه نوریبابلمازندران

15غالمعلی5680015943حمزه            رحیمی نیابابلمازندران



15خیراله98ام البنین       ذوالفعلی پوربابلمازندران

15عباس778ام البنین    مسلمی پطرودیبابلمازندران

16رمضان84الهام      مومنی زادهبابلمازندران

15میرعبداله4980206107ساجده    میرقربانی بابلمازندران

17حسن359محمد ازاریتنکابنمازندران

15یحیی8364مجید پورابراهیمتنکابنمازندران

16حشمت اله2270050924علی مهرزادتنکابنمازندران

14صفرعلی7271نیره نظرپاکتنکابنمازندران

14بابک2150722895کیانا انصاریساریمازندران

14علی حسین277051205فاطمه پرهیختهساریمازندران

14علی 2150562359فاطمه حسن لوساریمازندران

14صفدر4797مریم رضاییساریمازندران

14داوود2150379287فاطمه رهبریساریمازندران

17علی 26995موسی خاکساریانساریمازندران

15کریم2150743361امیرحسین آفریدگان ساریمازندران

14مرتضی200412108پارسا حاجی پورساریمازندران

15رحمان2150602679امیرمحمد رضاییانساریمازندران

18موسی2نرگس          احمدیقائم شهرمازندران

17بهرام2150078015سارا        اشرف زادهقائم شهرمازندران



14حسین2150718065محمدمهدی    باقرپورقائم شهرمازندران

17نعمت اهلل1780محبوبه          بلباسیقائم شهرمازندران

18نادعلی2150191695حسین           خالقیقائم شهرمازندران

15رضا2150641712ساجده      درزی نژادقائم شهرمازندران

15حبیب6زهرا            رضوانیقائم شهرمازندران

15محمدصادق5191کوروش          سعیدقائم شهرمازندران

15منصور9124زهرا           عالیشاهقائم شهرمازندران

14محمود463مهرداد قاسم خانیاراکمرکزی

14علیرضا0995-زهرا اکبریاراکمرکزی

16محمد135عیسی عسگریاراکمرکزی

17عباس4زهرا یوسفیانمحالتمرکزی

15صالح472لیال پیروزهبستکهرمزگان

14محمدهادی375هدی شیخیبستکهرمزگان

14رحمت  96احمدعلی اسدپوربندرعباسهرمزگان

14قاسم 2863محمد بیژنیبندرعباسهرمزگان

15عزت اله8آرزو صحت کاربندرعباسهرمزگان

16عبداله 951روح اله شیخ اسدیبندرعباسهرمزگان

16صادق1413مژده ظریفیبندرعباسهرمزگان

15عبدالرضا730فلورا کوکبیبندرعباسهرمزگان



14محمود1327زیبا کامیابیبندرعباسهرمزگان

14علی459محمد مسعودی نژاد بندرعباسهرمزگان

16محمدآقا382فروغ نقیبی نژاد بندرعباسهرمزگان

14قنبر65فاطمه ناروییبندرعباسهرمزگان

15...ماشاا204مینا یاراحمدی پوربندرعباسهرمزگان

14علی کرم21سمیه جموداسدآبادهمدان

15هیبت اله425فاطمه قمری گلبهاربهارهمدان

15یداله8184نقی کرمی رفعتبهارهمدان

14عزیزاله4040188780هانیه مرادمنشبهارهمدان

14علی3861265575زهرا یگانهبهارهمدان

15داود3861529475علی آبیهمدانهمدان

15نادعلی1501نجات اکبری حجتهمدانهمدان

15سید مسعود3860466161سیده زهرا برقعیهمدانهمدان

15سید مسعود1009سیده فاطمه برقعیهمدانهمدان

14محمدرضا639لیال تاجیکهمدانهمدان

16غالمرضا19652میالد چراغ مغانهمدانهمدان

14شمس اله966مهین حسنیهمدانهمدان

14ابراهیم2878کبری حصاریهمدانهمدان

16محمد صادق1093لیال حیدریهمدانهمدان



15نعمت اله2076مریم دست پیمانهمدانهمدان

15رضا2روح اله سبحانیهمدانهمدان

15ناصر38600612311اعظم عظیمی وحیدیهمدانهمدان

14حجت  3860223348بهنام علی آبادیهمدانهمدان

19حسن پاشا53احد گلریزهمدانهمدان

16محمد  10204حسین گمار اسماعیلیهمدانهمدان

18مصطفی1060مهناز محراب زادههمدانهمدان

14رضا3949فریبا ملکیانهمدانهمدان

16محب علیشیما نادیهمدانهمدان

15ابوالحسن18408نسرین نانکلیهمدانهمدان

15پرویز3970258121زهرا بختیاریتویسرکان همدان 

15محمدرضا51محبوبه شمسیانتویسرکان همدان 

-محمد3970102820محمدرضا رحمتیتویسرکان همدان 

14حسن3970174910مهدی شریعتمداریتویسرکان همدان 

14علی محمد3970175275امیرحسین فضلعلیتویسرکان همدان 

-محمدحسین2287احمد بختیارمالیرهمدان 

15رسول5273-امیرمحمد زنگنهمالیرهمدان 

15بریر10526طاهره اسحاقیابرکوهیزد

15اسماعیل109کاظم اعتمادیابرکوهیزد



14محمدرضا8440زهره خاموشیابرکوهیزد

16سیدجلیل146سیدوحیده عظیمیابرکوهیزد

16عین اله8989زهره فالح زادهابرکوهیزد

17قاسم 9603-فریناز صابریاردکانیزد

16ناصر2954-امیرمحمد شاکراردکانیزد

14جمشید447حسین شجریانمهریزیزد

14سید علی2512اعظم السادات حسینیمهریزیزد

-عباس4460004674مریم ابراهیمیمهریزیزد

-جعفر4460079887نجمه زارع مهریزیزد

14محمد689نرکس والیتیمهریزیزد

14سیدابوالفضل9111-سیدامیرعلی امامی میبدیمیبدیزد

14ابوالفضل7441-محمدمهدی سلطانیمیبدیزد

-محمد9135-امیرمحمد علیخانیمیبدیزد

15مرتضی18798مونا فالح میبدیزد

14سیدعلیرضا 4446-سیدمحمد نوربخشمیبدیزد

16یحیی1101-زهرا هاتفیمیبدیزد

18ناصر2254فریدالدین امینییزدیزد

18عباس365ابراهیم اسماعیلییزدیزد

16احمد6665محمدجوادبرزگرییزدیزد



14سیدعباس918سیدمحمود حسینییزدیزد

17محمدعلی7439-مریم پورمرتضییزدیزد

17عباس10قاسم خوشنویسیزدیزد

17امیررضا8226-ریحانه خلیلیان فریزدیزد

17خداداد413ناهید خنجرییزدیزد

14حسین3839طاهره خواجه یزدیزد

14مسعود2078-علیرضا زاهدییزدیزد

14رضا2288-حسین زارع یزدیزد

14فضل اله0408-ریحانه زارعیزدیزد

17عباس2579میهن ساالرییزدیزد

15حبیب اله2214نغمه صادقییزدیزد

-صمدعلی334علی اکبر طامهرییزدیزد

15محمد426طاهره قاضییزدیزد

14علی7577-فاطمه کالتهیزدیزد

16مهدی-محمدجواد محمدپوریزدیزد

16سید امیر-سیدصدرا موسوییزدیزد

15سیدرضا1157-سیدحسین مهروکیلییزدیزد

14هدایت اله389علی نادرییزدیزد

16محمدکاظم60116اکرم هدایتییزدیزد








