
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

-فاضل12849یاسر با آبرونمیناردبیل

15عباسعلی122حامد جعفریاناصفهاناصفهان

-مرتضی39مجید میرلوحیاصفهاناصفهان

14بهرام5480فرزام انصاری پوراصفهاناصفهان

14مرتضی2351داود سعیدیاصفهاناصفهان

-بهروز4818-شاهین دهقانیاصفهاناصفهان

-حسین761علیرضا داوری دولت آبادیاصفهاناصفهان

-اسماعیل859محمدرضا امیدیاصفهاناصفهان

-اسحاق7911-جعفر محمدزادهاصفهاناصفهان

14عبداله1736عباسعلی صالحیاصفهاناصفهان

-حسن1387زهرا قاسمیاصفهاناصفهان

-سید اصغر1566ناهید موسویاصفهاناصفهان

14سهراب6820سارا سوزندهاصفهاناصفهان

-علی9360-غزاله عظیمی پوراصفهاناصفهان

-جلیل8419اسرین امانیاصفهاناصفهان

1394دوره شکسته عالی  خرداد ماه نتایج آزمون 



14حسین28861آیدین خضراییاصفهاناصفهان

14سیدحسین67787نجمه سادات رئیس الواعظیناصفهاناصفهان

-عباس859شراره کدخداییاصفهاناصفهان

-نورمحمد120اصغر    توازهیخمینی شهراصفهان

14علی24463محمدرضا  مختاریخمینی شهراصفهان

-حسن9181-فائزه طاهریخوانساراصفهان

-امراهلل1397حسینعلی اکبریشاهین شهراصفهان

14عبدالمحمود5394اکرم بندیشاهین شهراصفهان

15مهدی2محمدرضا شاه جالل الدینشاهین شهراصفهان

15محمدعلی691الهام زلفیشاهین شهراصفهان

14فیض اهلل2علی کربیانشاهین شهراصفهان

16اصغر412زهرا محمدیشاهین شهراصفهان

-حسین729راضیه سقا خوانکاشاناصفهان

-محمدحسن217فاطمه امیدوارگلپایگاناصفهان

14جلیل4999داود عابدیگلپایگاناصفهان

14محمد8478-حمیدرضا سعیدیلنجاناصفهان

15فضل اله9188-بهنام کرمیلنجاناصفهان

14محمود5992حسین شفیعیمهردشتاصفهان



14اکبر2892زهراغالمینجف اباداصفهان

-لطفعلی2691معصومه گل بازساوج بالغالبرز

14فتحعلی4371348998محمد بیگدلیکرجالبرز

15ابراهیم0322154790مصطفی خواجه ئیکرجالبرز

14حبیب اله2649030372پروین صمیمیکرجالبرز

15محمود3004محسن آقامحمدینظرآبادالبرز

-ابراهیم601فرشته غیابیایالمایالم

14محسن1668محمدرضا غفوریانایالمایالم

-نجف194شهرام پاکزادایالمایالم

15محمود8053-حسن محسن زادهایالمایالم

14مرتضی8625-علیرضا زهراکارایالمایالم

-حسین3171-امیرحسین محمدیایوان غربایالم

-اسماعیل1216محمد حیدریآبدانانایالم

-شاه حسین7محمدحسین باقریدهلرانایالم

15مسعود436علی صفایی آذرشهرآذربایجان شرقی

-علی922سعید افروغتبریزآذربایجان شرقی

-محمد1720135363مهدی خداپرست اولتبریزآذربایجان شرقی

15غالمعلی6728شفیقه رنج اندیش اللهتبریزآذربایجان شرقی



-محمدحسین89مهدی سلطان احمدیتبریزآذربایجان شرقی

15حسین6976زهرا شاه محمدیتبریزآذربایجان شرقی

15عباسعلی1490000356مسعود عزتی نیاتبریزآذربایجان شرقی

-تورج979نازیال قاسمی بغدادیتبریزآذربایجان شرقی

14یوسف376محمود محدثیسرابآذربایجان شرقی

-محرم12960علی عزت خواهشبسترآذربایجان شرقی

-سیامک6976-شادی صفرخانلوشبسترآذربایجان شرقی

14رسول10837علیرضا بخشیمراغهآذربایجان شرقی

14سعید3974امیر معصومیمراغهآذربایجان شرقی

14فیروز44834فرهاد کنعانیمراغهآذربایجان شرقی

-حسین1163رسول بناییارومیه آذربایجان غربی

14محمد رسول40معصومه پنهانیارومیه آذربایجان غربی

-حسین3046سیمین حیرتی ارومیه آذربایجان غربی

-غالمعلی185معصومه قلی زادهارومیه آذربایجان غربی

-محمد727یونس پاره کاربوکانآذربایجان غربی

14حسین 21247محسن تازه کاربوکانآذربایجان غربی

14اسماعیل2920458647محمد فیاضیبوکانآذربایجان غربی

-عثمان591سلیمان کاکیبوکانآذربایجان غربی



14عالءالدیناختصاصیآریا سلطانیتکابآذربایجان غربی

-جهانبخش480سجاد پوراحمدخویآذربایجان غربی

-جهانبخش527رضا پوراحمدخویآذربایجان غربی

14یونس1298-جابر حیدریخویآذربایجان غربی

14ناصر6737-سحر ولیزادگانسلماسآذربایجان غربی

-ابراهیم23600کریم خندانی رادمهابادآذربایجان غربی

-حضرت قلی2420-علی تقویمیاندوآبآذربایجان غربی

-عسگر1304جمشید داس زرینمیاندوآبآذربایجان غربی

14رحیم12698محمدشفیع شریفینقدهآذربایجان غربی

-محمدعلی503کشور فاتحیبرازجانبوشهر

14محمد670رقیه واحدی مقدمبرازجانبوشهر

14عباس0871-محسن شهنیاییبوشهربوشهر

14حسن21عسگر جمالیبوشهربوشهر

-عیسی1543عارف حقیقیکنگانبوشهر

14نامدار15471عبدالحسن درویشی کنگانبوشهر

16سیدعلی6681-سیداحسان هژبراندیشهتهران

-محمدصادق15389حسین ناظرانیاندیشهتهران

14علی صفدر50فرشته شیرامنداندیشهتهران



15علی0410259101راضیه شیرکوندپیشواتهران

-عزیز1194بهرام زینیدفتر مرکزیتهران

-مصطفی4048پرویز روزخشدفتر مرکزیتهران

14میرشجاعت2408میرحکمت شریفی آتشگاهدفتر مرکزیتهران

-آقاجان2عیسی عباسی خالجیریدفتر مرکزیتهران

14احمد60413فاطمه فخیم قنادیدفتر مرکزیتهران

-عزیزاله535شیخ حسین پوریانرباط کریمتهران

15لطف اله 49580روشنک باقری شرقتهران

15محرمعلی7171شهرزاد دستجردی شرقتهران

15علی محسن 3534معصومه حیدر پورشرقتهران

15علی اصغر7002فرزانه خورسند شرقتهران

14عباس8752محبوبه کریمی شرقتهران

14صفر13امیرحسن طاس بازشرقتهران

14ابراهیم 3295محبوبه میرزاییشرقتهران

879914حدیث میراسمعیلی شرقتهران

14سیداحمد757سیدمهدی موسویشرقتهران

14جهانگیراختصاصیمحمود محمدزادهشهر قدستهران

14عبداله3067نغمه کبیریشهر قدستهران



14محمدعلی3968الهام پاشاییشهر قدستهران

14محمدعلی1844مریم پاشاییشهر قدستهران

-ابراهیم6131زلیخا باباپور المعیشهریارتهران

14علی صفر3محمد اوالد قبادیشهریارتهران

15نور مراد4001اکبر باقریشهریارتهران

15رحیم1372الهیار پارساشهریارتهران

14حسین521احمد قندیارغربتهران

14غالمحسین9167طلیعه حاجی یوسفیغربتهران

15مرتضی39595طاهره گلکغربتهران

14سیدعیسی0151-سید احمد حسینیبروجنچهارمحال و بختیاری

-شعبانعلی336کبری سلطانیبروجنچهارمحال و بختیاری

-عزت اله22محمود شریفیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14خداداد2208حسن حقیقیفارسانچهارمحال و بختیاری

14جواد83احمد نقوی بشرویهخراسان جنوبی

-ایرج880311673رضا نعمتیقائنخراسان جنوبی

-عباسعلی32863زهرا رحیم دادتربت حیدریهخراسان رضوی

-غالمعلی578محمدرضا بهلولسبزوارخراسان رضوی

14احمد26زهرا دارینیسبزوارخراسان رضوی



14مهدی2301زهرا توکلی نیاسبزوارخراسان رضوی

-حیدر48404سجاد زارعقوچانخراسان رضوی

14اسماعیل58063صدیقه اشرافی کاخکیمشهدخراسان رضوی

14علی محمد6جواد پهلوانمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمود21046سعیده حسینیمشهدخراسان رضوی

14هادی128محمدپویا ذوالریاستینمشهدخراسان رضوی

14عبدالرحمن2395محمد سائیانمشهدخراسان رضوی

14محمدرضا48584زهره شهابیمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا16315گلریز صادق نژادمشهدخراسان رضوی

-عبدالرضا732عطااله مرتضی عنبرسوزمشهدخراسان رضوی

14علی اصغر29مهدی قره قاشلومشهدخراسان رضوی

-سلیمان1217سیمین نوریمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2فاطمه لکزیاننیشابورخراسان رضوی

-اسماعیل2689محمود رحیمیاسفراینخراسان شمالی

14حسین7632-فاطمه نودهیبجنوردخراسان شمالی

15سید اسداله34618سیدرضا رحیمی زادهفاروجخراسان شمالی

-علیرضا1200عظیمه    قالوندیاندیمشکخوزستان

-شیرمرد0124268 192سیده   نجمه میرعالیاندیمشکخوزستان



14ناصر8235هومن    نجاتی فراندیمشکخوزستان

-حسینعلی1095مریم خزاییاهوازخوزستان

-محمدرضا259زهرا قیماهوازخوزستان

-علیرضا9507-زینب گرجیاهوازخوزستان

14باقر2341حدیث پویان مهراهوازخوزستان

14عبد700مهدی بختیاریاهوازخوزستان

16عبدالحمید8531-سروش بزرگ مرعشیاهوازخوزستان

-نورالدین3659پرستو موسویایذهخوزستان

-فاضل3655حافظ براتیایذهخوزستان

14حاتم104جهاد بغالنیآبادانخوزستان

14اسفندیار881عبدالحسین نظارتآبادانخوزستان

14هشام1285الهام حاجیانآبادانخوزستان

14عبدالمجید4666زهرا غالمیآبادانخوزستان

14محمد903اعظم بزرگمهرآغاجاریخوزستان

14ابراهیم777مهین حیدریآغاجاریخوزستان

15باقر102الهام مفتاحیبهبهانخوزستان

15علیرضا2221-نسترن شجاعیبهبهانخوزستان

15سید حمداله659سمیه شریعت مصطفویبهبهانخوزستان



14عبداهلل8363-بهنام عاکفبهبهانخوزستان

-جعفر1752سارا آرندانبهبهانخوزستان

14محمدسید98غالمحسین تنورهبهبهانخوزستان

15علی815اعظم اسمی زادهبهبهانخوزستان

15نجف621فاطمه اعتباربهبهانخوزستان

15عزیز2814مجتبی امیدی بردزردبهبهانخوزستان

15غالم8679فرزانه    رضایی مرساقدزفولخوزستان

-غالمحسین1910داود   سلمانی زادهدزفولخوزستان

باطلعبدالنبی5738-محمد ادیبی نیادزفولخوزستان

-هوشنگ3886-اسماء فتاحیگتوندخوزستان

14رسول617فروزان عسگری زادهگتوندخوزستان

-عباس1751-لیدا حسین زادهمسجدسلیمانخوزستان

-سید محمد3954سیده مریم صالحیمسجدسلیمانخوزستان

-داریوش1436علی قنبریمسجدسلیمانخوزستان

-نیک رو589احمدرضا آقابیگیمسجدسلیمانخوزستان

-فرامند20انوشیروان قاسمیخدابندهزنجان

14هاشم2977-امیر ملکیخرم درهزنجان

14ولی اله90فاطمه طاهریزنجانزنجان



15یوسف2066عباس اکبریزنجانزنجان

14حسینعلی32محمدحسن کردیدامغانسمنان

-مرتضی1زهرا فئوادیاندامغانسمنان

-علی اکبر 4880مریم عربیاندامغانسمنان

-ابوالقاسم2387زهرا تیموریدامغانسمنان

14سعید556محمدحسین کاشفیسمنانسمنان

15عبدالهادی2792محمد علی اسماعیلیشاهرودسمنان

15ناصر924894687زهرا انطیقه جیشاهرودسمنان

15محمد رضا4580035216مهدی دربانیانشاهرودسمنان

14حسن4580381653مهشاد رضوانیشاهرودسمنان

15احمد1504رشیده عمودیشاهرودسمنان

14رمضان4986معصومه مرادیشاهرودسمنان

14ابراهیم1417آتشگه مهدیهزاهدانسیستان و بلوچستان

14رحمت356اربابی عبدالصمدزاهدانسیستان و بلوچستان

15رحیمبراهویی زاده افسانهزاهدانسیستان و بلوچستان

15دادخدا14957پهلوان روی مهسازاهدانسیستان و بلوچستان

14غالم حسن1844خمر نگینزاهدانسیستان و بلوچستان

16حبیب اله405قلیش لی آزادهزاهدانسیستان و بلوچستان



15نیک محمد2400کشتگر مریمزاهدانسیستان و بلوچستان

14محمد1866-احمدرضا حسن شاهیارسنجانفارس

-محمدخلیل243الهام مهدوی آزاد استهبانفارس

-حسین645زهرا باقریاستهبانفارس

-حسین2400015635مرضیه زمانیآبادهفارس

14شیرزاد350فریده سقاییآبادهفارس

14غریب601مریم کامجو آبادهفارس

-کاوس18832رقیه کاوسی فردآبادهفارس

-ناصر400مریم نادریآبادهفارس

-کاکاجان1189مذکورشکوهی جهرمفارس

-عبدالحسین 5692نازیال آهنگ جهرمفارس

-حبیب7612پگاه چهارگانه جهرمفارس

-نصراله 143منوچهر شمشمی جهرمفارس

-محمدرضا8361-فاطمه آبکارخرم بیدفارس

-سهراب25زینت طیبیخرم بیدفارس

14داود974سمانه تقویدارابفارس

--174حمیدرضا بنانیسروستانفارس

14حسن1112حسن رضائیسروستانفارس



14حسین4616فاطمه مصلحسروستانفارس

14محمد856مریم اصدق جهرمیشیرازفارس

14علی اصغر1173عصمت حقگوشیرازفارس

14رضا13533محبوبه دهقانیشیرازفارس

-محمد رضا1830زینب رضائی دشت ارژنهشیرازفارس

-نصراهلل1239صدیقه مختاریشیرازفارس

14اقاجان9909مرضیه میریشیرازفارس

-محمد حسین1069حمید اسکندریشیرازفارس

14مهدی2500174514علیرضا ایجادیشیرازفارس

14محمد حسن256عبدالحسن خالقیشیرازفارس

14سیدرضا191سیدمحمد روغنی جهرمیشیرازفارس

-احمد477محسن طهرانیشیرازفارس

14مهدی242444108سعید ظهرابیشیرازفارس

14ولی130مجتبی ظهرابیشیرازفارس

-سید محمد41سید جلیل عظیمی ابرقوییشیرازفارس

-امام قلی3250فاطمه قبادیفسافارس

14اسماعیل9348ابراهیم کشاورزیانفسافارس

14غالمعباس128سیاوش نصیر زادهفسافارس



14ناصر3549زهره دریگراشفارس

14عبدالکریم3829الهه نجاریالرستانفارس

-خلیل1074محمد صداقتالرستانفارس

-حسن2359سمیه ابوالقاسمینی ریزفارس

-خلیل2550116321الهام جاللیاننی ریزفارس

-محمد265فهیمه میرینی ریزفارس

14جلیل2550103769نیلوفر شکوهینی ریزفارس

-زین ا لعابدین995نزهت مسرورینی ریزفارس

14محمد52760امین عبدلینی ریزفارس

-رحمت اهلل742حسین اینانلوبوئین زهراقزوین

-داود8077-مهدی سعیدیتاکستانقزوین

-محمود2867حسین یعقوبیقزوینقزوین

-علی گل81080صغری احمدیقزوینقزوین

-علی اکبر 731مرضیه جوادی  نیاقزوینقزوین

-محمد علی1102مجید حمیدیقزوینقزوین

-ابراهیم1021مجید فرهادیقزوینقزوین

14اسماعیل1701علی مهدی پورقزوینقزوین

15سید رحمن9511-سید رضا هاشمیقزوینقزوین



14غالمرضا1240حمیدرضا بصیری رادقمقم 

14احمد1114سمیه عطاییقمقم 

14کریم319اسماعیل قربانیبانه کردستان

14محمدعلی27ماریه آقا براریدیواندرهکردستان

-حسن3171-فرشید میرزائیدیواندرهکردستان

14سیدرحمن563سید عطا حسینیسقزکردستان

-محمدحسن211انور صالحیسقزکردستان

-محمدخلیل10795عبداهلل سالمیسقزکردستان

-حسین622مرتضی حیدریقروهکردستان

14اسعد3193-زانیار مرادیمریوانکردستان

14ابراهیم2937رزگار اهلل مرادی سنندجکردستان 

15داود2930152451آرمین شکری سنندجکردستان 

-محمد حسین22450محمد رفیع مدرس گرجی سنندجکردستان 

-احمد3731957612یداهلل مرادیانسنندجکردستان 

14محمد1739پخشان نازدارسنندجکردستان 

-اسداله4323-حمیدرضا زیرآبادی نژادسیرجانکرمان

-جمشید2624معصومه شهسواری پورسیرجانکرمان

14حسن194مریم طهماسبیشهربابککرمان



-هاشم38085حکیمه روحانیکرمان کرمان 

16ابراهیم-فرزاد یارمرادیسرپلذهابکرمانشاه

-درویش2نادر  همتی حسین آبادیصحنهکرمانشاه

14یداله2994اعظم         حاتمیکنگاورکرمانشاه

-مجتبی3300287006نرگس     حسن آبادیکنگاورکرمانشاه

-علی محمد3300227607مریم          دهقانکنگاورکرمانشاه

14سید مصباح الدین3300246733سیده طلوع    مصباحکنگاورکرمانشاه

-هوشنگ7547مسلم رحمتیهرسینکرمانشاه

14ظفر 3242584805سایان      بساطی کرمانشاه کرمانشاه 

14فتح اله 302فاطمه    پارسا فر کرمانشاه کرمانشاه 

15نعمت اله 3037طاهره         پیر هوشیاران کرمانشاه کرمانشاه 

-یداله15604سیاوش    جمشیدی کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس187بابک   جمالی پورکرمانشاه کرمانشاه 

14حشمت له640فرزاد   چراغی نیاکرمانشاه کرمانشاه 

14محمد طاهر113مهتاب  رحمانی الرانکرمانشاه کرمانشاه 

15نجات غلی 611الهه رضاییکرمانشاه کرمانشاه 

14محمد رضا504ساره غالمپورکرمانشاه کرمانشاه 

-کیومرث442الهه مرادیکرمانشاه کرمانشاه 



14محم علی 33310333590سجاد میر خانی کرمانشاه کرمانشاه 

15علی 3370073536ادریس     محمدی  کرمانشاه کرمانشاه 

15علی اکبر 511اصغر     نظری  کرمانشاه کرمانشاه 

14رمضانعلی6399احمد طلعتیگنبدگلستان

15اصغر3508مهدی عباس زادهآستاراگیالن

14محمدرضا2684-میالد مساح جوریابیآستانه اشرفیه گیالن

-محمدرضا7209-امین عظیمیرشتگیالن

-اجاقعلی7491دی جو  لیالصومعه سراگیالن

-تیمور1شاعر پور   یاسرصومعه سراگیالن

15سید عبد الوهاب2670084419صفایی سیده معصومهصومعه سراگیالن

-نجفعلی938محمدی ایت الهصومعه سراگیالن

14کاظم33نسرین صابرالهیجانگیالن

-حسین-پریسا زنگانه رنجبرالهیجانگیالن

14رمضان 1771-سجاد دلیری نژادالهیجانگیالن

-محمدعلی3155-فاطمه پورجعفردوستالهیجانگیالن

14محمد حسن0506-عارف ابراهیم پورالهیجانگیالن

-حسن8574-مهدی نجفی کوپسالهیجانگیالن

14شمسعلی17879نجاتعلی صفری احمدوندالشترلرستان



14محمد100مسلم آذر نیواربروجردلرستان

14حسن4120031772علی احمد زادهبروجردلرستان

15حسین511مصطفی پیرهادیبروجردلرستان

15کرم رضا4120688186فاطمه دیناروندبروجردلرستان

14جواد2464اعظم گودرزیبروجردلرستان

15محمود778مهتاب نیکوکاربروجردلرستان

14سیدعباس2395زینب السادات منصوریخرم آبادلرستان

15علی اکبر 4622بهرام احمدونددورودلرستان

14ناصر1552مجتبی          رحیمی     قائم شهر    مازندران

15شکراهلل582001186فاطمه          علی نژاد     قائم شهر    مازندران

15حمید2150389460مهسا            کوپایی     قائم شهر    مازندران

14تقی4980349013فاطمه           حقی بابلمازندران

14محمدتقی2064239189اسماعیل         خواجه نوریبابلمازندران

14فرخ221فرشاد       مرزبان بابلمازندران

15عیسی2زهرا اکبریساریمازندران

-احمد59مریم حیدریبستکهرمزگان

-امراله936حسین شیرزادیبندرعباسهرمزگان

15فریبرز9959-محمدرضا فیروز بختاسدآبادهمدان



-ارسالن11057محمدحسن ملکیاسدآبادهمدان

14ابراهیم149حسین گنج تابشبهارهمدان

-محمدحسین2287احمد بختیار مالیرهمدان

14علی3860294113سمیه آزادیانهمدانهمدان

14علی یاور11367سیما بیاتهمدانهمدان

14علی یاور3860753150شیوا بیاتهمدانهمدان

-سید علی اصغر476سید مجید رضوانجوهمدانهمدان

14محمد رضا2448آزاده کاوشیانهمدانهمدان

14حسن پاشا53احد گلریزهمدانهمدان

-محمد  10204حسین گمار اسماعیلیهمدانهمدان

-یحیی3764ناهید موسویهمدانهمدان

15فضل اله3970146151حسین ازندریانیتویسرکان همدان 

-علی محمد3970175275امیرحسین فضلعلیتویسرکان همدان 

15اسداله2احمد محمدیتویسرکان همدان 

-اسماعیل109کاظم اعتمادیابرکوهیزد

14محمد1686اعظم زمان پورابرکوهیزد

-محمد حسن2135-مهرناز معمار زاده ابرکوهیزد

16حسینعلی8056مرضیه میرجمالیمهریزیزد



14علی1955مهدیه رنجبرمهریزیزد

-رضا3148محمدمهدی اخباریهیزدیزد

-سید محسن139بی بی صغری اقبالییزدیزد

-محمدحسین6045ملیحه اقتصادییزدیزد

-عباس365ابراهیم اسماعیلییزدیزد

14عباسعلی7674-زهرا مشایخییزدیزد

-محمد3716-بهناز نوینیزدیزد


