
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

16بهروز1015الیاس نجارینمیناردبیل

17قربانعلی34انصار عزیزی ننه کراننمیناردبیل

-رسول195احسان جمشاهین شهراصفهان

-حاتم11614حسین جنتی مهرشاهین شهراصفهان

-عباس107مریم سعیدیشاهین شهراصفهان

-حسین2440031453نرجس صبوریشاهین شهراصفهان

-سیدحبیب اهلل4831 صدیقه طباطباییشاهین شهراصفهان

-حسین4016-معصومه صمدیان موخر کاشکاشاناصفهان

16ابوالقاسم4278سید مصطفی سادات الحسینیکاشاناصفهان

14عباس472جواد جعفریاصفهاناصفهان 

--14102زهرا ولی خانیاصفهاناصفهان 

15رحمت اله3400مینا ایزدی فیروزآبادیاصفهاناصفهان 

14قاسم707ویدا پورمحمدیاصفهاناصفهان 

14محمود15497زهرا مجردیاناصفهاناصفهان 

1394دوره کتابت عالی خرداد ماه نتایج آزمون 



14عباسعلی1312-منصوره پورسجاداصفهاناصفهان 

14حسین102مریم صادقیاصفهاناصفهان 

15علی42277فاطمه بهرامیاناصفهاناصفهان 

15--ایمانه پسته اصفهاناصفهان 

-سیدعلی 1457مریم موسوی زاهداصفهاناصفهان 

-سیدحسین6614-زهرا سادات میرحسینی اصفهاناصفهان 

14محمدقاسم244راحله قاسمی نسباصفهاناصفهان 

16سعید6141-فائقه اسماعیلیاصفهاناصفهان 

14محسن0786-شمیم عریضی سامانیاصفهاناصفهان 

-بیژن3886-شهرزاد دوستانیاصفهاناصفهان 

-محمدرضا51129آزاده زرشکیاصفهاناصفهان 

-ابراهیم15633فرشته طادیاصفهاناصفهان 

-قلی9360-غزاله عظیمی پوراصفهاناصفهان 

15حجت اله1271نفیسه وکیلیاصفهاناصفهان 

-محمدحسین2609مژگان فقیهاصفهاناصفهان 

-رحیم3453-علی آهنکوب نژاد اصفهاناصفهان 

-علی1938-مهدی باسیریاصفهاناصفهان 



14جعفر67458فریدون توکلیاصفهاناصفهان 

-محمدرضا 420احمدرضا خیراندیشاصفهاناصفهان 

14محمود8821مهدی رحیمیاصفهاناصفهان 

-محمدعلی721مسعود صفریاناصفهاناصفهان 

-سیدحسن1030سیدمحمد عزیزیاصفهاناصفهان 

-مرحوم اکبر2298امیرحسین قدوسیاصفهاناصفهان 

14مصطفی 2117حامد کسائی کلیسانیاصفهاناصفهان 

17اسحق7911-جعفر محمدزادهاصفهاناصفهان 

15علیرضا -مسیح محمدیاصفهاناصفهان 

14غالمحسن 455حمید منیریاصفهاناصفهان 

17فضل اهلل2687سعید مهرابیاصفهاناصفهان 

17حسین897علی اصغر   بشارتخمینی شهراصفهان 

-جعفر1130122751طیبه      اصغریخمینی شهراصفهان 

-مجید1130600211محدثه    شاهینخمینی شهراصفهان 

19صادق1130089061ریحانه  حاجی حیدریخمینی شهراصفهان 

14عبدالرحیم113024394زهرا    قربانیخمینی شهراصفهان 

14براتعلی1211فهمیمه  طاهریخمینی شهراصفهان 



14شکراله1190051575هدی   ملکخمینی شهراصفهان 

-مصطفی 509رباب آقا محمدیگلپایگاناصفهان 

-عباسعلی5151-الهه حاجی محمدیمبارکهاصفهان 

-بختیار4صفورا قدیریمبارکهاصفهان 

14حسین1967-فائزه قندهاریمهردشتاصفهان 

15علی5542-مریم شفیعیمهردشتاصفهان 

14حسین1150175265اسدی       مسلمنجف آباداصفهان 

15علیرضا1080358315براتی چادگانی   مریمنجف آباداصفهان 

-غالمرضا30580داوری      فاطمهنجف آباداصفهان 

-براتعلی64کاظمی      داودنجف آباداصفهان 

17نادعلی5490085398یزدانی      محمدعلینجف آباداصفهان 

18ابراهیم0321631651زینت اخالق دوستکرجالبرز

15منوچهر0057140308عبداله آقا زادهکرجالبرز

17حسین2002676402سارا جوادیان فرکرجالبرز

-سیدرضا5909527819نیره حسینیکرجالبرز

18ابوالقاسم3319760904نادر رستمیکرجالبرز

16یوسف0323519202وحید زین الدینکرجالبرز



-اصغر0310555418سارا قربانیکرجالبرز

-کامیاب0322733030احمد کیا حیرتیکرجالبرز

-غالمعلی0049113402فریبا معظمیکرجالبرز

-محمد0069569381مرضیه معماریانکرجالبرز

15محمود3004محسن   آقامحمدینظرآبادالبرز

14جعفر4890502688سید حسین    حسینینظرآبادالبرز

14علی اکبر533نرگس متین فرنظرآبادالبرز

15مرتضی 8626-علیرضا زهرا کارایالمایالم

14حیدر3262محبوبه روشنیایالمایالم

14علیمحمد142سمیه الماسیایالمایالم

14ابراهیم5978-فروغ راستادایالمایالم

-عمران7526-امین نوریان زاده ایالمایالم

16محمدحسین10عبدالحسین خانشیریایوان غربایالم 

14فرخ4838محمدباقر بی باکایوان غربایالم 

14مسعود436علی صفائی ممقانیآذرشهرآذربایجان شرقی

-کاظم865حسن بلندیآذرشهرآذربایجان شرقی

14غالمرضا1361517492مهسا توپالتبریزآذربایجان شرقی



-بیوک آقا1087محمد  حسین زاده اصلتبریزآذربایجان شرقی

14محمد1720135363مهدی خداپرست اولتبریزآذربایجان شرقی

15اکبر293سعید خلیق آذرتبریزآذربایجان شرقی

14عوض46جعفر سروری زرنقیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدحسین89مهدی سلطان احمدیتبریزآذربایجان شرقی

-علی1360705155پریزاد صمدی قانعتبریزآذربایجان شرقی

15زینال136حسن صولتیتبریزآذربایجان شرقی

14عباسعلی1490000356مسعود عزتی نیاتبریزآذربایجان شرقی

-المار1540574148آیسل غالم افتبریزآذربایجان شرقی

-حسین2095هانیه قره باغی تبریزآذربایجان شرقی

15حسن4210087750مهدی کیانی فرتبریزآذربایجان شرقی

14غالمعلی554محمد مقصودی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی

15رئوف7198اسماعیل میرزانژادتبریزآذربایجان شرقی

14یداله1360729380سمیه نوحی اقدمیتبریزآذربایجان شرقی

-اکبر0311917305مهدیه وحیدی معینتبریزآذربایجان شرقی

-محمدرضا3195-سینا علی اکبرزادهشبسترآذربایجان شرقی

-محمد16علی اکبر اکبرلویی شبسترآذربایجان شرقی



16سعید3974امیر معصومی مراغه آذربایجان شرقی

14حسین1163رسول بناییارومیهآذربایجان غربی

-سید نورالدین5002سید حسین حسینی ارومیهآذربایجان غربی

-قربان10جعفر فتحیارومیهآذربایجان غربی

16فرمان2740924666محمد جواد فالحارومیهآذربایجان غربی

18414سمیه نعمتی ارومیهآذربایجان غربی

-محمد727یونس پاره کاربوکانآذربایجان غربی

14حسین 21247محسن تازه کاربوکانآذربایجان غربی

-عبداهلل456ایوب رحیمیبوکانآذربایجان غربی

-عیوضاختصاصیساالر شریفیتکابآذربایجان غربی

-هدایت الهاختصاصییوسف خدادایتکابآذربایجان غربی

-جهانبخش637حسن پوراحمدخویآذربایجان غربی

14سلطانعلی3894محمد آذری کیاخویآذربایجان غربی

-جهانبخش480سجاد پوراحمدخویآذربایجان غربی

14یونس1298-جابر حیدریخویآذربایجان غربی

14امامعلی2766منوچهر مرادوردیسلماسآذربایجان غربی

15ابراهیم23600کریم خندانی رادمهابادآذربایجان غربی



16کریم1385سهندعلی محمودزادهمیاندوآبآذربایجان غربی

16عسگر1304جمشید داس زرینمیاندوآبآذربایجان غربی

14علی حسین155مهدی قلی زادهمیاندوآبآذربایجان غربی

14رحیم12698محمدشفیع شریفینقدهآذربایجان غربی

14ندیم7651-جواد پور جم برازجانبوشهر

15محمد670رقیه واحدی مقدمبرازجانبوشهر

-غالمحسین 1رفیع پور    صدیقه بندر بوشهربوشهر

16یداهلل189رنجبر      عباس بندر بوشهربوشهر

-احمد340سروش نسیب    مهدیبندر بوشهربوشهر

16علی 890141851صحرانورد     مصطفی بندر بوشهربوشهر

15عبدالرسول10فوالدی      احمدبندر بوشهربوشهر

15محمد 1238نمازی      غالمرضا بندر بوشهربوشهر

14شهریار1078زهرا تنگسیریبندردیلمبوشهر

-اکبر51حمیده حیریجمبوشهر

-سیدبهرام61سیده اکرم جعفریدشتیبوشهر

-حسین260غالمحسین محمدیدشتیبوشهر

-سیدبهرام5سیدحسین جعفریدشتیبوشهر



15علی مراد5381حسین جعفریاسالمشهرتهران

-محمود73محمد رضا حاجی بندهاسالمشهرتهران

14محمد42ساره روزبهیاسالمشهرتهران

15یداهلل7689زینب طالبی خزروقیاسالمشهرتهران

17حاج علی130جواد ابدالرحیمیاسالمشهرتهران

14رمضان20ابراهیم عیدیاسالمشهرتهران

15شیر حسین35مهرداد مرادیانیاسالمشهرتهران

15سیدعلی 2681-سیداحسان هژبراندیشهتهران

-محمدیار93820مرضیه خادم الحسینیاندیشهتهران

-محمدیار15975مریم خادم الحسینیاندیشهتهران

-محمدصادق15389حسین ناظرانی هوشمنداندیشهتهران

14عبدالقیوم1875الهام بختیاریاندیشهتهران

-عباس1236-امیرنظام زارعیاندیشهتهران

-سیدعلی 7عنایت بابائیانقالبتهران

16محمدفاضل1744مسعود خدایاریپیشواتهران

14اصغر30359طیبه رمضانی کهنکیپیشواتهران

-علی آقا19760پرویندخت طاهری جبلیپیشواتهران



16محمدحسینافاغنهعلی علیزادهپیشواتهران

15جواد14858فاطمه جباریدفتر مرکزیتهران

-علی8636سمیرا علی رسولدفتر مرکزیتهران

14عباس5912-مرضیه شاکر جزیدفتر مرکزیتهران

-احمدعلی11653نرگس کاظمیدفتر مرکزیتهران

-عزیز1194بهرام زینیدفتر مرکزیتهران

15عباس24فاطمه برگزینیدفتر مرکزیتهران

15احمد 2313-هما بازیرهدفتر مرکزیتهران

15رضا16287محمد توانادفتر مرکزیتهران

14میرشجاعت2408میرحکمت شریفی آتشگاهدفتر مرکزیتهران

-محمدرضا 3575سکینه ابطحیشرقتهران

-نبی5054رعنا امانی علی آبادیشرقتهران

15خسرو3920041216مریم براتی شرقتهران

14غالمرضا24124435امیرحسن پورمحمدی هرویشرقتهران

-علی اکبر643عزیزاله جعفریشرقتهران

15رسول 113776827محیا حسینی جاللیان شرقتهران

-رمضانعلی 2170254552احمدمحمدیشرقتهران



-ابوالقاسم14389زهرا ابراهیمیشرقتهران

تصحیح نشدهعلیرضا9358-الهام حسنیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهابوالقاسم8075ملیحه الیق خو یدکیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهناصر390زهرا مال آرانیشمیراناتتهران

تصحیح نشدهمحسن9463-علیرضا زارعشمیراناتتهران

14غالمعلی7536-اعظم دهقان شهرقدستهران

16فرامرز13744ابراهیم زنگیشهرقدستهران

18ولی30منصور شکاریشهرقدستهران

17محبوب5003اکبر لطفیشهرقدستهران

15محمدعلی3968-الهام پاشاییشهرقدستهران

16محمدعلی1844مریم پاشاییشهرقدستهران

14یحیی11954493نیلوفر پاک طینتشهریارتهران

-نصرت6121راویه رستمیشهریارتهران

-حسین7008مریم مقدمشهریارتهران

16علی صفر3محمد اوالد قبادیشهریارتهران

14علی1474قربان جدیشهریارتهران

14محرمعلی799حسین جوکارشهریارتهران



14بهروز2747مجید عباس زاده فردشهریارتهران

15حسین521احمد قندیارغربتهران

16سیدعیسی0151-سیداحمد حسینیبروجنچهارمحال و بختیاری

15علی محمد4610482231علیرضا  پیشگوشهرکردچهارمحال و بختیاری

-چراغ علی17مریم  پیروزیان شهرکردچهارمحال و بختیاری

-بهرام2280397307آرمیتا  سلیمانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-ابراهیم461516373الهام عابدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-آقا رحیم53علی کاویانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سید محمد4610075555سید هادی مرتضویشهرکردچهارمحال و بختیاری

-سید حسن2380طیبه سادات هاشمی فر شهرکردچهارمحال و بختیاری

17سیدمحمود640588530سیدعلی زجاجیبیرجندخراسان جنوبی

14ابراهیم121امین مالکیبیرجندخراسان جنوبی

-هوشنگ3080219643شکیال فرح بخشبیرجندخراسان جنوبی

14مهدی859343782معصومه بخشاییبیرجندخراسان جنوبی

-غالم نبی2121781366مونس  احراریبیرجندخراسان جنوبی

17مالک943106672علی یاریبیرجندخراسان جنوبی

-محمدرضا0640868746مهسا یوسف زادهبیرجندخراسان جنوبی



14سیدمسعود7127-سمیرا سادات ایوبیقائنخراسان جنوبی

14مهدی1031بهاره اسحاقیتربت حیدریهخراسان رضوی

14علی اصغر2703-میترا حقایقیخوافخراسان رضوی

15مهدی2301زهرا توکلی نیاسبزوارخراسان رضوی

17رجبعلی382علی شیرین فرسبزوارخراسان رضوی

15مهدی6176زهرا اربابی نژاد سبزوارخراسان رضوی

-علی1602اصغر مهریسبزوارخراسان رضوی

15رسول2272نادر ترک زاده بیات سبزوارخراسان رضوی

14احمد26زهرا دارینیسبزوارخراسان رضوی

-برات اله1031ربابه غالمیسبزوارخراسان رضوی

-محمدابراهیم320اسماعیل بشیریسبزوارخراسان رضوی

-حسن635نرگس رازقندیسبزوارخراسان رضوی

-محمد-صدف لشگریان سبزوارخراسان رضوی

-مهدی4406-نعیما دواچیسبزوارخراسان رضوی

14حسن11محمدرضا برازآبادیسبزوارخراسان رضوی

-محمداسماعیل751عذرا بیدیسبزوارخراسان رضوی

15نوروزعلی5969-مصطفی باباییسبزوارخراسان رضوی



14علی6947حمید محمودی توبکانلوقوچانخراسان رضوی

15محمدرضااختصاصیفاطمه توانگرکاشمرخراسان رضوی

-یحییفرح ناز توکلیمشهدخراسان رضوی

16محمدرضا0924409576تهمینه توکلی رادمشهدخراسان رضوی

15علی اکبر37لیدا جعفری پناهمشهدخراسان رضوی

-محمد47316نرگس جهانی رفعتمشهدخراسان رضوی

14سیدعلی254حکیمه سادات حسینیمشهدخراسان رضوی

15علی اکبر1967زهره خواجه روشناییمشهدخراسان رضوی

-رسولمبینا ذاکریمشهدخراسان رضوی

-سیدحسین0925486752سعیده سادات رضاییمشهدخراسان رضوی

14جعفرقلی142محمد زارع حصارمشهدخراسان رضوی

-اسماعیلرقیه زنده دلمشهدخراسان رضوی

15عبدالرحمن2395محمد سائیانمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمد0925838950مهدیه سادات شکاریمشهدخراسان رضوی

-نعمت اله18707عطیه شافعیمشهدخراسان رضوی

-علی1210صدیقه شهابیمشهدخراسان رضوی

15علی8محمدحسین صائبیمشهدخراسان رضوی



14علی اکبر468اشرف صباحی آق کندیمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضابهناز صدیقمشهدخراسان رضوی

-حسین1623نیره ضیافتی صدیقمشهدخراسان رضوی

14ابوالفضل0921314167سحر طالبی باالخیابانیمشهدخراسان رضوی

-محمد4469مجید طلیس چیمشهدخراسان رضوی

-عبدالعلی89محمود عباس نژادمشهدخراسان رضوی

14اسماعیل1586عصمت عبدی خیبریمشهدخراسان رضوی

14ایرج527مهتاب عزیزیمشهدخراسان رضوی

-نادرعلیفائزه عطاردیمشهدخراسان رضوی

14احمد0920086268زینب عظیمیمشهدخراسان رضوی

-محمدنقی110سید اسداله علوی نژادمشهدخراسان رضوی

-محسن6774زهرا علیشاهی طوسیمشهدخراسان رضوی

-مسعود10540ثمین فهیممشهدخراسان رضوی

-غالمعلی092097632801مهال فهیمی دانامشهدخراسان رضوی

-حسن21سکینه فیروزی گراخکمشهدخراسان رضوی

14محمد59885زهرا قاسمی خیبریمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی0630238817زهرا قدیمیمشهدخراسان رضوی



-محمدصادق0925980250فاطمه کارگرمشهدخراسان رضوی

-محمدتقی334ناهید کثیریانمشهدخراسان رضوی

14نوراله7مرجان محمدی مزینانیمشهدخراسان رضوی

-مسعود409رضا منتظمیمشهدخراسان رضوی

15غالمرضا3610039434محمد منصوری پورمشهدخراسان رضوی

-سیدطاهر202رباب موسویمشهدخراسان رضوی

-سیدعباس11بی بی عزت موسویان نژادمشهدخراسان رضوی

-حسین2304مریم نظامیمشهدخراسان رضوی

14ابراهیم22009علی نظریمشهدخراسان رضوی

15نوروزعلی394جواد وطنخواهمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا252نجمه همایونی فرمشهدخراسان رضوی

-احمد0921443862سحر همت زاده کرمانشاهیمشهدخراسان رضوی

-محمد67308زهره احمدیمشهدخراسان رضوی

-حسین955فاطمه اسماعیلیمشهدخراسان رضوی

-علیرضاهدیه افسردهمشهدخراسان رضوی

-جمشید347سعیده ایوبیمشهدخراسان رضوی

-مهدی31152فیروزه باباخانی لشکانمشهدخراسان رضوی



14حسینعلی297طاهره براتی محسن آبادمشهدخراسان رضوی

14روح االمین33756بهروز پارسامشهدخراسان رضوی

-محمد3345میالد پرنیانیمشهدخراسان رضوی

-ناصر0927326442محمدرضا پوری نژادمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر1111الهه تشکریمشهدخراسان رضوی

-محمد15847الهام تقی زادگانمشهدخراسان رضوی

15محمد3314-مصطفی زارعمه والتخراسان رضوی

14محمدابراهیم257حسین علیزادهمه والتخراسان رضوی

14غالمرضا3160علی اصغر علی پورمه والتخراسان رضوی

-محمدحسن1050207671سمیه تیجانینیشابورخراسان رضوی

-سیدعلی 1050556526عارفه سادات زرندینیشابورخراسان رضوی

15احمد1050028112روح اله زمانینیشابورخراسان رضوی

-عباس1050684443زینب کرخینیشابورخراسان رضوی

14غالمحسین1062821149مهدیه مرزانینیشابورخراسان رضوی

14حسینعلی2003-مجتبی جعفریاسفراینخراسان شمالی

-حسین670833551ا حمد خسرویبجنوردخراسان شمالی

14موسی12360نیلوفر حکمتی فربجنوردخراسان شمالی



-محمد103ا فسانه طرفیانبجنوردخراسان شمالی

17احمد5240053243ا مین فیروزبختبجنوردخراسان شمالی

15بابا محمد670430234ا حمد نودهیبجنوردخراسان شمالی

17محمدعلی216محمدرضا پاپیاندیمشکخوزستان 

-محمود288نسیم مرعشی نیااندیمشکخوزستان 

-سلطانعلی106محمدرضا آقابزرگ زادهاهوازخوزستان 

14عبدالحمید174153853سروش بزرگ مرعشیاهوازخوزستان 

-دهراب511علیرضا مکوندیاهوازخوزستان 

15مرتضی883مصطفی قرباناهوازخوزستان 

15مسعود6285ویدا آتشیاهوازخوزستان 

15عباس3337سمیه فرامرزیاهوازخوزستان 

-حمید66الهام لطیفیاهوازخوزستان 

-اسکندر6792آزاده لوعلی زادهاهوازخوزستان 

-اسکندر1349فروزان لو علی زادهاهوازخوزستان 

15صباح4جواد یوسفیانآبادانخوزستان 

14یونس571زینب عالی مرادیانآبادانخوزستان 

-ابراهیم547مژگان محمدی فرآبادانخوزستان 



-علی بابا768ایرج جلیلیانآبادانخوزستان 

-حسین3606-رضوان محسن نسببهبهانخوزستان 

-محمدهاشم117خدیجه قبادیبهبهانخوزستان 

14علیرضا2221-نسترن شجاعیبهبهانخوزستان 

14یداله1097فرحناز سروریبهبهانخوزستان 

-حیدر1163شوکت زمانیبهبهانخوزستان 

-محمدسید98غالمحسین تنورهبهبهانخوزستان 

-حسن8691-فاطمه آموزشبهبهانخوزستان 

-طاهر8پروین    برمکی دزفولخوزستان 

14غالم8679فرزانه    رضایی مرساقدزفولخوزستان 

-عبدالنبی1990295738محمد     ادیبی نیادزفولخوزستان 

-مرتضی885بهرام      افشارنیادزفولخوزستان 

16حسین330حسن شیراونددزفولخوزستان 

-علی1990976591ابوالفضل    قائمیدزفولخوزستان 

-امیر حسین2رحمت اله    منجزی دزفولخوزستان 

14عاشور398مجاهد شاخی اصلسوسنگردخوزستان 

-عبدالرحیم246زهره کریمی پورشوش خوزستان 



14اسماعیل553بهنام  ایروانیشوشترخوزستان 

-مسعود1743545592میالد   دالوریشوشترخوزستان 

-حسین1870099281حمید  منجزیشوشترخوزستان 

-بهرام2250محمد جواد منجزیشوشترخوزستان 

-عباس1134علیرضا  نبی زادهشوشترخوزستان 

14جواد32116محمد فتاحیگتوندخوزستان 

-مختار5926مریم خیراندیشاللیخوزستان 

-نیک رو589احمدرضا آقابیگیمسجدسلیمانخوزستان 

-مرتضی1363مجتبی البرزیمسجدسلیمانخوزستان 

16محمدصادق2940019517سعید  حیدری قرخلوابهرزنجان

-حسن15772علی   خاجیابهرزنجان

15نقدعلی634فاطمه مهدیخانیابهرزنجان

-یداله3934-روح اله حیدریخدابندهزنجان

14علی8009-وحید عباسیانخدابندهزنجان

-ارشد0326-ابوالفضل ترکمنخرم درهزنجان

-علی اوسط1756-فائزه اکبریخرم درهزنجان

-احمد373حسین محتشمزنجانزنجان



-عبدالحسین53468اسداله بهمن وندفردماه نشانزنجان

14کاظم67میترا ترحمیسمنانسمنان

14محمدعلی2708-ناعمه رضا کاظمیسمنانسمنان

-سید مسیح4منصوره حسینیشاهرودسمنان

14محمد مهدی283فهیمه رحیم پورشاهرودسمنان

14علی3575سمیه شمساییشاهرودسمنان

-غالمحسین51محمد تقی عامریانشاهرودسمنان

14احمد1504رشیده عمودیشاهرودسمنان

14خلیل16315حسین نیازیشاهرودسمنان

15محمدتقی14فائزه معینیانگرمسارسمنان

15محمدرضاحسنی سیده بنفشهزاهدانسیستان و بلوچستان

-امیردهمرده فاطمهزاهدانسیستان و بلوچستان

16علیرضا1725دیبا لیالزاهدانسیستان و بلوچستان

18محمدتقیشهری امیرمحمدزاهدانسیستان و بلوچستان

14نورعلی1466عباسی ریحانهزاهدانسیستان و بلوچستان

15علی حسین12577قلندری سارازاهدانسیستان و بلوچستان

-غالم حسین15754میرادی زینبزاهدانسیستان و بلوچستان



14محمدرضا2791نادری مهدی عباسیهزاهدانسیستان و بلوچستان

14نورمحمد524محسن قزاق میریکنارکسیستان وبلوچستان

14خداداد108شهاب زارعیارسنجانفارس

14بهروز1مهدی جاویدیارسنجانفارس

16محمد ابراهیم2739-محمود رضا مسعودیاقلیدفارس

16جهانگیر 18996ابولفضل فارسیاقلیدفارس

-حسین2400015635مرضیه زمانیآبادهفارس

14شیرزاد350فریده سقاییآبادهفارس

-کاوس18832رقیه کاوسی فردآبادهفارس

-قاسمعلی2400165106نسرین محمودیآبادهفارس

-رضا2400028631الهه میرزاییآبادهفارس

15علی4931محمود رضاییپاسارگاد فارس

-جالل 2460202598حمیدرضارضایی فردجهرمفارس

-محمد2460202679میالد جمالی جهرمفارس

-لطیف2058مژده مصلی نژادجهرمفارس

-محمد2460127057نسیم مصلی نژادجهرمفارس

-مهران2460108508فائزه مهربان جهرمی جهرمفارس



14رضا4893آمنه تهمتنخرم بیدفارس

14عبدالحسین2آناهید کریمیخرم بیدفارس

14جمال802پروانه جمالیفردخنجفارس

14محمدابراهیم136ابوالقاسم زاهدیدارابفارس

-مهدی3163منصوره ستودهسروستانفارس

-خداکرم1علی ترک قشقاییشیرازفارس

17عبداله217تیمور حسنیشیرازفارس

14منصور444علی اکبر حلوانیشیرازفارس

15نجف1211ابراهیم رجبی فردشیرازفارس

15فضل اهلل2540016911محسن رمضانیشیرازفارس

14رمضان278ابراهیم شکری سبوکیشیرازفارس

14احمد477محسن طهرانیشیرازفارس

20مهدی242444108سعید ظهرابیشیرازفارس

15محمد جواد837سید عباس  عظیمیشیرازفارس

-سید محمد41سید جلیل عظیمی ابرقوییشیرازفارس

-همایون2281180972محمد امین  قاسمیشیرازفارس

16عبدی123امید  گل پایهشیرازفارس



14سید شجاع الدین2283347742سید شهاب الدین  هاشمیشیرازفارس

-منصور1465فریبا  ابراهیمیشیرازفارس

-اسماعیل106فاطمه احمدیشیرازفارس

15محمدعلی11845امینه اولیاءکازرونیشیرازفارس

-عوضعلی23معصومه بستانیشیرازفارس

14مهرداد9287سمیرا پانیشیرازفارس

14محمود56خدیجه پوالدشیرازفارس

14رضا400مهران دخت پیروزشیرازفارس

-ابراهیم85مرجان جمشیدیان تهرانیشیرازفارس

-درویش2282750772نرجس  رضوانیشیرازفارس

16علی اکبر2531زهره سلیمانیانشیرازفارس

-حسین2280561336سارا سمیعیشیرازفارس

14ابراهیم1655زهرا شیرازی نژادهاشمیشیرازفارس

-اسفندیار1002مینا شیرزاد قالتیشیرازفارس

-نعمت اله572آمنه صفریشیرازفارس

-علی رضا2281762221الهام عادلشیرازفارس

16سید محمد15490نگار عیانشیرازفارس



14هدایت اله13534پریسا قاسمیشیرازفارس

-علیرضا2280451743سمیرا  کرمیشیرازفارس

-راه خدا10954رقیه  مرادیشیرازفارس

-عبدالحمید20365فاطمه مسعودیشیرازفارس

-محمد علی2282643887صدف  نادریشیرازفارس

-موسی265الهام نام نیکشیرازفارس

14عبدالرحیم957مهسا نوری مندشیرازفارس

-محمد رضا1829میترا هدایتیشیرازفارس

-احمد2280476797مریم وراوی پورشیرازفارس

-علی8850-یسنا ظفریفسافارس

-مرتضی4221-امیرحسین رجبیانفسافارس

-محمود2360244445بتوان    شبنم کازرونفارس

-جبار2360142909جهانبخشی   زهرا کازرونفارس

14قربانعلی2294412362صمصامیان محمد رسول کازرونفارس

-علی2360551078منصوری محمد کازرونفارس

15عباداهلل15مجید استخرمرودشتفارس

-حسن2359سمیه ابوالقاسمینی ریزفارس



-خلیل6321-الهام جاللیاننی ریزفارس

-سیدرضا9170-سیدعلی ایماندوستآبیکقزوین 

-ابوالفضل0391-شادی جوادزادهآبیکقزوین 

14ذکریا18754اصغر رحمانیتاکستانقزوین 

14جالل 4310446485آقاسی     بهارهقزوینقزوین 

-غالمرضا1129داسار   محمد مهدیقزوینقزوین 

14محرم 523ذو الفقاری پور   فاطمهقزوینقزوین 

17علی 7790سعیدی    میتراقزوینقزوین 

15ابراهیم1021فرهادی   مجیدقزوینقزوین 

16محمد4310004571فالح    مرضیهقزوینقزوین 

17محمدعیسی50قنبری الموتی    حسنقزوینقزوین 

15مصطفی 4311481209کاشی پزها    زهراقزوینقزوین 

15محمدقدرت 5محمدی    فاطمهقزوینقزوین 

15مرتضی 1171مدرسی نیا       فاطمهقزوینقزوین 

16محمد رضا338نادری  شیرینقزوینقزوین 

15عباس 158نجفی    معصومهقزوینقزوین 

14محمد101فاطمه صفاری نیاقمقم



-حمید0-177670-8حانیه خلجیقمقم

-مصطفی03-91850-9فهیمه خلیلیقمقم

-مهرعلی0-083885-8زهرا رضاییقمقم

-محمدرضا0370811542معصومه اسماعیلیقمقم

-حسین2289460محمدمهدی رشیدیقمقم

-سیدعلی103308نجمه سادات حمزه زاده موسویقمقم

-قاسم2518648 مینا چهرقانیقمقم

-رضا2485146امیرحسین زینل لنگرودیقمقم

14مرتضی695مهدی بحریقمقم

-نعمت0116232طیبه شیراوندقمقم

-عباس1587نسرین رسولیقمقم

-عنایت اله-حکیمه قزلباشقمقم

-سیدکمال2419معصومه سادات حسینی توانقمقم

15عباس32735فاطمه ولی ئیقمقم

14غالمرضا2536آزاده آبکارقمقم

15رحمن166احمد شبانیبانه کردستان

-محمدعلی27ماریه آقابراریدیوان درهکردستان



14محمدخلیل10795عبداهلل سالمیسقزکردستان

14محمدامین0747-سنور موسویسقزکردستان

15محمدحسن211انور صالحیسقزکردستان

15امیداختصاصیکنعان کمالیسقزکردستان

16محمود625محمد امین موسویسقزکردستان

14جابر1830072201علی بویری سنندجکردستان

16مسعود3251756427شیالن مردوخ روحانی سنندجکردستان

14بهاالدین3732003531شهناز هجرت سنندجکردستان

16مجید9فریده     پیره مهدیقروهکردستان

14گلمیرزا710مریم   کیهانیقروهکردستان

-محمد3486شفیعه    غالمیقروهکردستان

14باقر43سهیال جعفریسیرجانکرمان

-احمدعلی558محمد رادفرسیرجانکرمان

-اسداهلل3060004323حمیدرضازیدابادیسیرجانکرمان

-رمضان3071085141فاطمه علیبیگیسیرجانکرمان

14حسن194مریم طهماسبیشهربابککرمان

-بیژن0144-علی میرزاپورکرمانکرمان



-امامبخش791محمدرضا   امینی زادهکرمانکرمان

-علی2981457209شروین    جاویدیکرمانکرمان

-رضا2981263730زینب    رستمی گوهریکرمانکرمان

14علی اکبر1163فاطمه   شیخ شعاعیکرمانکرمان

14رحیم910علیرضا     فالحتیکرمانکرمان

14محمدحسین394علی      نیک فکرکرمانکرمان

14غالمرضا 365حمیدرضا زمانی رادرفسنجانکرمان 

-علی517خیزران عرب بدوئیرفسنجانکرمان 

14موال مراد10767مهدی ملکیصحنهکرمانشاه

-قهرمان1شهرام رحیمیصحنهکرمانشاه

-مجتبی3300287006نرگس     حسن آبادیکنگاورکرمانشاه

-علی محمد3300227607مریم        دهقانکنگاورکرمانشاه

14امامقلی821سعیده        زارعکنگاورکرمانشاه

-سید مصباح الدین3300246733سیده طلوع   مصباحکنگاورکرمانشاه

-ماشااله21090ایرج مرادیسرپلذهابکرمانشاه 

14محمد علی 767آرش         بی تاکرمانشاه کرمانشاه 

-عظیم 3241973549حسین      بابایی کرمانشاه کرمانشاه 



-سلیم 83سمیه            بشیری نیا کرمانشاه کرمانشاه 

-ابوالحسن 238ندا          تیر انداز کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 3310197628اسکندر      حاتمی کاکاوندی کرمانشاه کرمانشاه 

15هوشنگ 107مسعود      حیدر پور  کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 2431سمیرا         رامسری کرمانشاه کرمانشاه 

-اصالن 507اشک          رضایی کرمانشاه کرمانشاه 

14حسین13517فرزانه     رضایی کرمانشاه کرمانشاه 

-نجاتعلی 611الهه         رضایی کرمانشاه کرمانشاه 

14روانبخش 4438علی      زالی مقدم کرمانشاه کرمانشاه 

-مرتضی 248عبدالرضا     شریفی  کرمانشاه کرمانشاه 

-مرتضی 1399فریده    شایان نیا کرمانشاه کرمانشاه 

14شاهمراد 24797جواد      فدایی کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد ولی 341مریم     محمدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد 1176پرستو     محرابی بی ابری کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالحسین 3240281910زینب       محمودی کرمانشاه کرمانشاه 

16ابراهیم 468لیال       مرادی کرمانشاه کرمانشاه 

14عیدی112زهرا داودی نژادگچسارانکهکیلویه و بویراحمد



14علی اوسط294محترم رضائی بندر گزگلستان

14قاسم44ثریا بایرامیانگلستان

14علی اکبر6211داود بایرامیانگلستان

16اله قلی55سودابه صادقلورامیانگلستان

-حسین3971مرضیه ابراهیمیگرگان گلستان

14عطادوردی3احمدارازگلدیگنبد کاووسگلستان

-حاجی قربان9586-عبداهلل ایوبیگنبد کاووسگلستان

14عباس2525-زینب ضیغمیگنبد کاووسگلستان

-محمد 426ابراهیم فرهادیاملشگیالن

15اصغر3508مهدی عباس زاده چوبرآستاراگیالن

-رحمان2730253270ابراهیم آهن چهرهآستانه اشرفیهگیالن

-علی2730152717طاهره رمضانی پورششکلیآستانه اشرفیهگیالن

16محمدرضا2581122684میالد مساح جوریابیآستانه اشرفیهگیالن

-یداله704رحمت اهلل حیدرنژادرشتگیالن

-قربانعلی28مجید فروتن بجاربنهرشتگیالن

15احمد32848حسین دلیر شعاررشتگیالن

16علی اکبر780حسین پوررضائیرشتگیالن



-فرهاد4227مریم محمداسماعیلیرشتگیالن

-سیدعلی 411مرضیه مروج حریریرشتگیالن

-بهروز1365لیدا آرمالرشتگیالن

-اسداله268حدیثه باباییرشتگیالن

-عبدالناصر5700137011فریما          اصولیرضوانشهرگیالن

-محمدحسن25فرید            امیریرضوانشهرگیالن

-سیدصاحب5700124505سیدرضا      جلیلیرضوانشهرگیالن

-رمضانعلی892اسالمی سهیلصومعه سراگیالن

-تقی1464جهانگیری  مسعودصومعه سراگیالن

14تیمور1شاعر پور   یاسرصومعه سراگیالن

-بیژن2670165206شباهنگ نیلوفرصومعه سراگیالن

-محمد علی2351صاحبی طاهرهصومعه سراگیالن

-افراسیاب2670131905غالمعلی زاده سهیالصومعه سراگیالن

-مهدی42فرجی زینبصومعه سراگیالن

-سید هاشم460سیده کبری میرحیدری درگاهالهیجانگیالن

-محمد رضا 5783سهیال انجمن الهیجانگیالن

-علی کد مــــلی محمد اسماعیلی الهیجانگیالن



-مسعود 1359ندا اعظمی الهیجانگیالن

-علی کد مــــلی فاطمه آزاد الهیجانگیالن

-بازعلی 80صمد چائیچی الهیجانگیالن

-ابوالقاسم کد مــــلی رضوانه روحی راد الهیجانگیالن

14جمشید کد مــــلی ملیکا رضا دوست الهیجانگیالن

-حسین کد مــــلی نرجس رمضان نیا الهیجانگیالن

15محمد ابراهیم 10آزاده غالمی الهیجانگیالن

-سید هاشم 2418سیده مرضیه میرحیدری الهیجانگیالن

-محمدکدملی ایلین محمد زاده الهیجانگیالن

-یعقوب کد ملی رقیه میر زاییالهیجانگیالن

-احمد کدملی شراره مرادزاده الهیجانگیالن

14علی 162مریم مضفری الهیجانگیالن

-سید مرتضی 116مینو میر قریشی الهیجانگیالن

15غالمحسین 9آناهیتا نوان مقصودی الهیجانگیالن

-بهزاد کد ملی زهرا یوسفی نصیری نژاد الهیجانگیالن

-مقدم7118-مائده وارستهالهیجانگیالن

-یعقوب761یوسف نورمحمدیازنالرستان



15منیرالدین79سیدآقا محمود عظیمیازنالرستان

15حسین9ابوالقاسم گالبیازنالرستان

-شمسعلی17879نجاتعلی صفری احمدوندالشترلرستان

16ملک4120358151سمیه باجالنبروجردلرستان

-غالم4120668010محدثه پارسابروجردلرستان

14علی1196مرضیه زیباییبروجردلرستان

16رحم خدا800شراره شجاعیبروجردلرستان

-اسماعیل14احمد گودرزیبروجردلرستان

-لطف اله258معصومه گودرزیبروجردلرستان

16علی حسین266فریدون شمشیریخرم آبادلرستان

16محمد علی4849893171احسان غفوری نیاخرم آبادلرستان

-صید محمد44120مجید کاظمیخرم آبادلرستان

17جعفر3157منصوره نجفی پورخرم آبادلرستان

15جعفر781محبوبه نجفی پورخرم آبادلرستان

-علی رحم450حسین جاللی فردورودلرستان

14موسی2269-شایان گرائی گراوندکوهدشتلرستان

14علی4993محمدکورانیکوهدشتلرستان



-علیمردان6856-محمد پارسا آزادبخت کوهدشتلرستان

15بگ محمد6199-عنایت زارعنورآبادلرستان

15زین العابدین968محدثه             خدادادبابلمازندران

17محمدتقی2064239189اسماعیل         خواجه نوریبابلمازندران

-خیراله98ام البنین       ذوالفعلی پوربابلمازندران

2016462914امیرحسین     شفیعی بابلمازندران

-حسن جان 487نفیسه     علیزاده شیروانیبابلمازندران

-رمضان84الهام      مومنی زادهبابلمازندران

-غالمعلی205546226عماد      ولی زاده بابلمازندران

15حسن359محمد ازاریتنکابن مازندران

14رمضان2210146887مهشاد امینی نیاتنکابن مازندران

-محمدقاسم113نرجس باباعباسیتنکابن مازندران

-یحیی8364مجید پورابراهیمتنکابن مازندران

-کریم2210287561مینو خندانتنکابن مازندران

-اسمعیل2210467276پارسا عرفانیتنکابن مازندران

-گودرز4934-امیرحسین سام دلیریچالوسمازندران

14داوود2150379287فاطمه رهبریساریمازندران



14علی 26995موسی خاکساریانساریمازندران

-کیامرثآیدا سوادیساریمازندران

-فرزاد2150369680فاطمه شهابیساریمازندران

-مظفر2150731681آرمین فتحی ارطهساریمازندران

14محمدعلی3مهدی نظیفی گلیردیساریمازندران

15امیرابراهیم-زهرا           دولتقائم شهرمازندران

-رحمت2150666561فاطمه زهرا     سلمانیقائم شهرمازندران

15عباس52علی              متدینقائم شهرمازندران

15محمود463مهرداد قاسم خانیاراکمرکزی

-سیدجواد2625سیدمجتبی عرب ثانویمحالتمرکزی

-علی6001-عبدالرحیم دانشیبستکهرمزگان

-صالح472لیال پیروزهبستکهرمزگان

-محمدهادی375هدی شیخیبستکهرمزگان

-رحمت96احمدعلی اسدپوربندرعباسهرمزگان

14صادق1413مژده ظریفیبندرعباسهرمزگان

-محمود137زیبا کامیابیبندرعباسهرمزگان

-فریبرز9952-محمدرضا فیروزبختاسدآبادهمدان 



-علی کرم21سمیه جموراسدآبادهمدان 

14هیبت علی425فاطمه قمریبهارهمدان 

-یداهلل8184نقی کرمی رفعتبهارهمدان 

-علیرضا3970234654فائزه اسدبگیتویسرکان همدان 

-پرویز3970258121زهرا بختیاریتویسرکان همدان 

14محمدرضا51محبوبه شمسیانتویسرکان همدان 

-محمد3970102820محمدرضا رحمتیتویسرکان همدان 

-حسن3970174910مهدی شریعتمداریتویسرکان همدان 

-علی محمد3970175275امیرحسین فضلعلیتویسرکان همدان 

-محمدحسین2287احمد بختیارمالیرهمدان 

-داود3861529475علی آبیهمدانهمدان 

14غالم113842بتول آقامحمدیهمدانهمدان 

14رضا1157مریم احمدی امینهمدانهمدان 

-سید مسعود3860466161سیده زهرا برقعیهمدانهمدان 

-سید مسعود1009سیده فاطمه برقعیهمدانهمدان 

15محمد 15قاسم تجریهمدانهمدان 

14غالمرضا19652میالد چراغ مغانهمدانهمدان 



-محمد صادق1093لیال حیدریهمدانهمدان 

14محمد تقی41فهیمه دست پیمانهمدانهمدان 

-نعمت اله2076مریم دست پیمانهمدانهمدان 

-محمد سعید568آزاده رستمیهمدانهمدان 

-حجت اله294افشین سرحدیهمدانهمدان 

16حسن پاشا53احد گلریزهمدانهمدان 

-محمد  10204حسین گمار اسماعیلیهمدانهمدان 

15نصراله332مهدی مجیدیهمدانهمدان 

14علیرضا3860666584عاصفه محققیهمدانهمدان 

-بهرعلی774رامش محمدی صالحهمدانهمدان 

-حسین3860229605طاهره مرتضاییهمدانهمدان 

-یحیی3764ناهید موسویهمدانهمدان 

14محب علی-شیما نادیهمدانهمدان 

14بریر10526طاهره اسحاقی ابرکوهیزد

14اسماعیل109کاظم اعتمادیابرکوهیزد

-مجید7774-زهرا رضائیانابرکوهیزد

-سیدرضا9233-سیدمهدی زارع زادهابرکوهیزد



-حسن24ابوذر عزیزیابرکوهیزد

15سیدجلیل246سیده وحیده عظیمیابرکوهیزد

-محمدحسن2135-مهرناز معمارزادهابرکوهیزد

-جالل 6097-کیمیا پروریاردکانیزد

-محمد2538سکینه حسنیاردکانیزد

-عبدالرضا8زهرا ابراهیمیاردکانیزد

15عباس207سیدمحمد موسویاردکانیزد

-سیدعلی 2512اعظم السادات حسینی طرفه مهریزیزد

-جمشید 496اسماعیل شجریانمهریزیزد

14علی اکبر 4282حامده قاضیمیبدیزد

-سیدمحمدرضا5248-فاطمه السادات موسویمیبدیزد

-حسین6666-آمنه زارع ده آبادی میبدیزد

14پدر7881-الهام شریفیمیبدیزد

14مرتضی517مسعود اردیانیزدیزد

14عباس365 ابراهیم اسماعیلییزدیزد

16ناصر2254فریدالدین امینییزدیزد

14محمدحسین9102-محمدحسین رجبییزدیزد



-رضا2288-حسین زارعیزدیزد

14حسن17عبدالکریم فتح ابادییزدیزد

-محمد426طاهره قاضییزدیزد

15عباسعلی7674-زهرا مشایخییزدیزد

-مهدی-محمدجواد محمدپوریزدیزد

14سید امیر-سیدصدراموسوییزدیزد

15محمدکاظم60116اکرم هدایتییزدیزد




