
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامه نام و نام خانوادگیشعبه استان

قبولمحمد100علی جواد زادهگرمیاردبیل

قبولقربانعلی34انصار عزیزینمیناردبیل 

قبولفاضل12849یاسر با آبرونمیناردبیل 

قبولعلی اکبر21344محدثه   آقاییاصفهاناصفهان

قبولعیوض1679وحیده   ابراهیم زادهاصفهاناصفهان

-اکبر427فاطمه سادات احدی نژاداصفهاناصفهان

-عنایت اله5799لیال   ارشادیاصفهاناصفهان

قبولرسول1884پگاه   امینیاصفهاناصفهان

-فریبرز6سولماز    برومنداصفهاناصفهان

-مرتضی4233حوریه    جعفرپیشهاصفهاناصفهان

-حسین1402لیال    جعفریاصفهاناصفهان

قبولعلی 540زهرا    جعفریاصفهاناصفهان

-مرتضی2912شیرین    جاللیاصفهاناصفهان

قبولاسد1768فریده    حقیقی پوراصفهاناصفهان

1394نتایج آزمون دوره نستعلیق ممتاز خرداد ماه  



-مصطفی18578گلناز    خاتون آبادیاصفهاناصفهان

-علی اکبر2694زهرا    خاتون آبادیاصفهاناصفهان

-اصغرزهرا    ذوالفقاریاصفهاناصفهان

قبولنوروز1532بهناز    زیربجدیاصفهاناصفهان

قبولقلیشهپر شریفی تشنیزیاصفهاناصفهان

قبولعباس فریده    شریفی فرداصفهاناصفهان

قبولفریدون1655زهره    صفری اصفهاناصفهان

قبولعبدالکریم1881طاهره    بیگم فقی اصفهاناصفهان

قبولقربانعلی883اعظم    فکاریاصفهاناصفهان

-محمدعلی101الناز    کشاورزاصفهاناصفهان

-ابراهیم294بتول مختاری حسن آبادیاصفهاناصفهان

-صفرعلی152ندا    مرادی رئیسیاصفهاناصفهان

قبولمرتضی1323زهره    مینوتناصفهاناصفهان

قبولعباس2182فریبا    نقی زادهاصفهاناصفهان

قبولابراهیم3800منا    نوریاصفهاناصفهان

قبولحجت1271نفیسه    وکیلی اصفهاناصفهان

قبولهدایت14102زهرا    ولیخانیاصفهاناصفهان

-حسین1273212584مطهره    هراتیاناصفهاناصفهان



قبولرحمت اله1272804844زهرا    هوشمنداصفهاناصفهان

-محمدناصر1729نصراله   آدینه اصفهاناصفهان

قبولعلی41سروش    آقاجانی اصفهاناصفهان

قبولمیرزاقلی14975محمود    آقاییاصفهاناصفهان

قبولامیر1271625555مسعود    اخگر اصفهاناصفهان

قبولبهرام443مصطفی    بازیاراصفهاناصفهان

قبولعباس472جواد    جعفریاصفهاناصفهان

قبولعلی 194مجتبی   حمیدی مهراصفهاناصفهان

قبولمصطفی 2951محسن    رفیع زاده اصفهاناصفهان

قبولمحمدعلی14علیرضا    رمضانیان اصفهاناصفهان

-مصطفی 3294محمدرضا    زادهوشاصفهاناصفهان

-جمشید926محمود    زمانی اصفهاناصفهان

-محمود52سیدمهدی سید برزانی اصفهاناصفهان

-کاظم 129بهزاد    شیخی فراصفهاناصفهان

قبولذبیح اله450مرتضی صادقی دارابیاصفهاناصفهان

-عبدالهعباسعلی    صالحیاصفهاناصفهان

قبولمرتضی1270492578بهروز    صالحی ابری اصفهاناصفهان

-علی661مهدی    عسگری اصفهاناصفهان



-علی677حسین    عمومی اصفهاناصفهان

-اصغر42050شهداد    فریدنیاصفهاناصفهان

-رضا764محمد   قنبری راشنانیاصفهاناصفهان

-رجبعلی1882حمید   کشتی آرااصفهاناصفهان

-غالمحسین1289امیر   مرادیاصفهاناصفهان

قبولفضل اله2687سعید مهرابی اصفهاناصفهان

-عبدالعلی279رضا    مهران نژاد اصفهاناصفهان

-محمد3301حسن    ندیمیاصفهاناصفهان

قبولغالمرضامهران    نعمت الهیاصفهاناصفهان

-فتحعلی1337حسین   هدایت نژاداصفهاناصفهان

-فخرالدین148مسعود   لقمانیخمینی شهراصفهان 

قبولفرج اله246رسول   محمودیخمینی شهراصفهان 

-مجید1130567176سیدمرتضی میردامادیان خمینی شهراصفهان 

-جعفر1974مریم    هارونیخمینی شهراصفهان 

قبولعلی اصغر14674مینا     اعالییخمینی شهراصفهان 

قبولصادق1130089061ریحانه   حاج حیدریخمینی شهراصفهان 

-رجبعلی1130012719زهرا   رضاییخمینی شهراصفهان 

-احمدرضا1130148475فرزانه   زمانیخمینی شهراصفهان 



قبولغالمحسین2114ملیحه  طالبیخمینی شهراصفهان 

-مصطفی69حمید شرفیخوانساراصفهان 

قبولغالمحسن309حبیب قربانیخوانساراصفهان 

-عباس1220043613زهرا مبینیخوانساراصفهان 

قبولرسول5100073357حامد حمیدزادهشاهین شهراصفهان 

-محمد81طاهره حیدری جزیشاهین شهراصفهان 

-حسین623رسول طاهری تهرانیشاهین شهراصفهان 

قبولاسکندر39محمدجوادعزیززادهشاهین شهراصفهان 

-کریم2326فرحنازغریوندشاهین شهراصفهان 

قبولعباس5937جعفرمبینیشاهین شهراصفهان 

-سامی40446800001نغم مرندیشاهین شهراصفهان 

قبولبهرام284شهرزاد نجفیانشاهین شهراصفهان 

-عبدالحسن370575393مصطفی   دغالوی نژادکاشاناصفهان 

قبولاسداله11فریبرز  رستم آبادیکاشاناصفهان 

-یارولی3محمد مهدی  رشیدی فردکاشاناصفهان 

قبول  رضا2735مجید شریفیانکاشاناصفهان 

قبولمختار354محمد رضا  فتاحی فردکاشاناصفهان 

-علی1250263778    مهرداد قاسمیکاشاناصفهان 



-حسین51973علی رضا مبارکیانکاشاناصفهان 

قبولمحسن11014اسماعیل محمود سلطانیلنجاناصفهان 

-مجیداختصاصیحدیثه ربیعیمبارکهاصفهان 

-عباس1080317392محمد     ابراهیمیمهردشتاصفهان 

-عباس1080548750محمد      میرزاییمهردشتاصفهان 

قبولحسنعلی616ابراهیم زاده     محسننجف آباداصفهان 

-مصطفی2824قیصریان    اعظمنجف آباداصفهان 

-رضا11851مختاری      مجتبینجف آباداصفهان 

-حشمت اهلل1080423011یسلیانی      امیدنجف آباداصفهان 

قبولحسینعلی69یوسفان    عباسعلینجف آباداصفهان 

قبولحسین علی0067678815نفیسه آپشککرجالبرز

قبولسعید0023598141غزل بهارلوئیکرجالبرز

-عیوضعلی5099040594علی جالل لوکرجالبرز

قبولیونس4898118331لیال حشم فیروزکرجالبرز

-روح اله0047249455سیروس حمزه زادهکرجالبرز

قبولحاج آقا1461437539مهدی حیدریکرجالبرز

قبولذبیح اله4898095070ولی اله خرد فالحکرجالبرز

قبولقهرمان3309757706علی خزائیکرجالبرز



-تقی5899438843علی النقی دریانوشکرجالبرز

قبولسید موسی0323948278سیده خدیجه رستگار ماجالنیکرجالبرز

قبولبهروز0491954662نیلوفر رستمیکرجالبرز

-سیدسلطانض1815596791شهال طالگانیکرجالبرز

قبولمحمدکرم3255355575محمد حسین عظیمیکرجالبرز

-اصغر0067632963عذرا کشاورز بهادرتازکرجالبرز

قبولعزیزاله2141096545علی اکبر  میرزا آقا تبارکرجالبرز

-لطفعلی2691معصومه گل بازساوجبالغالبرز 

قبولتقی21سمیه معدنی پورساوجبالغالبرز 

قبولحمیدرضا_احمدرضا نادریساوجبالغالبرز 

قبولمحمد عیسی11مهتاب زارع دارنظرآبادالبرز 

قبولموسی4287صادق امیدیایالمایالم

-رضا548اسد ربیعیایالمایالم

قبولمحمدخان16619زهرا ابراهیمیایالمایالم

قبولجمشید353کاظم اقبالیایالمایالم

-حجت الهاختصاصیعلیرضا رحمانی ایالمایالم

-حسیناختصاصیامیرحسین محمدیایوان غربایالم

-عزت الهاختصاصیامیرعباس نادریایوان غربایالم



-عباس1835کیومرث رضاییایوان غربایالم

-قنبر2208خدیجه نورمحمدیایوان غربایالم

قبولعبدالمحمد708میثم محمودیایوان غربایالم

قبولحسین2080ناهید شریفیدهلرانایالم

قبولحمید اختصاصیعلی کفیلیآذرشهرآذربایجان شرقی

-احمد3308صفیه اکبریتبریزآذربایجان شرقی

قبولجعفر1360265392سهند بهرنگیتبریزآذربایجان شرقی

-حمید3048جعفر دانندهتبریزآذربایجان شرقی

قبولآقاباال64حوریه سلیمی افروزتبریزآذربایجان شرقی

قبولعلی15469مهری شکرانی کالنتبریزآذربایجان شرقی

قبولبیوک  62056ناصر شکرپورتبریزآذربایجان شرقی

قبولجلیل1360336605مهسا علیپورامتنانیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدتقی43979ناصر فرصتیتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلی1396معصومه قیاسیتبریزآذربایجان شرقی

قبولحسن4210087750مهدی کیانی فرتبریزآذربایجان شرقی

قبولعزیز673رقیه محمدیتبریزآذربایجان شرقی

قبولگل محمد3492علیرضا محمدیتبریزآذربایجان شرقی

قبولسلمان1362193186هلدانه نوریتبریزآذربایجان شرقی



قبولمنصور384مرتضی علی عباس زادهسرابآذربایجان شرقی

-حمید154885501بهرام شمسی فاممراغهآذربایجان شرقی

قبولحسین4مهدی غالمعلی نجدمراغهآذربایجان شرقی

-حسن471بهروز اصغری ارومیه آذربایجان غربی

-حسین1163رسول بناییارومیه آذربایجان غربی

قبولعزت اله2740491077فاطمه رسول زادهارومیه آذربایجان غربی

قبولزلفعلی6فرامرز قنبر پور ارومیه آذربایجان غربی

قبولاروج205صمد کاظمیارومیه آذربایجان غربی

قبولرحمان54246فریده علیزادهارومیه آذربایجان غربی

قبولاسماعیل2920458647محمد فیاضیبوکان آذربایجان غربی

-محمدرسول11368شهال صالحیبوکان آذربایجان غربی

قبولعبدالرحمن1065رحیم کامیابیبوکان آذربایجان غربی

-ابوالفضلاختصاصیعبدا سبحانی تکابآذربایجان غربی

-محمد214فرنوش صمدیخویآذربایجان غربی

قبولمحمدرضا1154فرهاد صبوریخویآذربایجان غربی

قبولرحیم34259میرلطیف مظلومی خویآذربایجان غربی

-جهانبخش527رضا پوراحمدخویآذربایجان غربی

قبولفریدون1354حافظ فردین فرخویآذربایجان غربی



قبولرسول 5امیرحسنی نیاشاهین دژآذربایجان غربی

قبولعبداله443صالح چلبیانیمهابادآذربایجان غربی

قبولسید ابراهیم128سید محمد جمال عبداللهیمهابادآذربایجان غربی

قبولمحمد646حسین صوفی امینیمهابادآذربایجان غربی

-احمد58مسعود مستعانمهابادآذربایجان غربی

قبولاسماعیل256کمال مهرپاک مهابادآذربایجان غربی

-ستار173علی اصغر احسن نزادمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولسهراب534معصومه حبیب پورمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولصفرعلی2960125061فرشته جمالی وندمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولفرامرز26653جواد خدادادیانمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولرضاقلی1708فتاح پرنیانمیاندوآبآذربایجان غربی

-الهوردی463بیت اله حسینیانمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولبهمن792حسین ولیزادهمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولقلندراختصاصینعمت اله فرامرزیاهرم تنگستانبوشهر

قبولمحمد40رضا قاسم زادهاهرم تنگستانبوشهر

-اله کرم127احمد جهاندیده برازجانبوشهر

قبولاحمد1371آزاده استادزادهبرازجانبوشهر

قبولیوسفاختصاصیشایسته پورجمبرازجانبوشهر



-اسمعیل21851معصومه ریحانی برازجانبوشهر

-محمد علی503کشور فاتحی برازجانبوشهر

-خداداد5106محمدباقرصحرا نشین بندر امامبوشهر

-رمضان علی1974محمد جواد سلطانی فردبندر امامبوشهر

-علی 28باباخانی زهرابوشهربوشهر

-جهانشاه1273555937بازیار زهرابوشهربوشهر

قبولمحمد375عباسعلی علی اصغربوشهربوشهر

-حسین468گرامی سربست فاطمه بوشهربوشهر

قبولحیدر608گناوه ای پیمانه بوشهربوشهر

قبولعبدالمحمد124شیردل غالمعلی بوشهربوشهر

قبولمحمد1238غالمرضا نمازی بوشهربوشهر

-احمد726علی مؤذنیجمبوشهر

-ابراهیم61حمیده ذاکریدشتیبوشهر

-غالمرضا9سیف اله خلیلی دشتیبوشهر

قبولنادعلی3148محمدرضا علیزادهکنگان بوشهر

قبولعلی اصغر902منیره کامیاب فرددفتر مرکزیتهران

قبولقوام الدین192مهدی بحرینیدفتر مرکزیتهران

قبولعلیرضا88فاطمه خدارحمیدفتر مرکزیتهران



-اصغر58758نسیم اتابکیدفتر مرکزیتهران

قبولعبداله4986-زهرا نجاریدفتر مرکزیتهران

قبولرضا842-فاطمه حیدریدفتر مرکزیتهران

-سعدی2زهرا خزلیدفتر مرکزیتهران

قبولمحمدحسن2990زینب شاه محمدیدفتر مرکزیتهران

-عباسعلی2524فاطمه جعفریدفتر مرکزیتهران

قبولرضا16287محمد توانادفتر مرکزیتهران

-محمد3175065حسین یونسدفتر مرکزیتهران

قبولعلی حسین64راحله قرصیدفتر مرکزیتهران

-امراله950هنگامه بیگدلیدفتر مرکزیتهران

-عزیز اله535شیخ حسین پوریانرباط کریمتهران

-منصور603رضا بروجردیشهر قدستهران

-محمدحسین1125حمید بیکشهر قدستهران

-محمدعلی110اکبر حسامیشهر قدستهران

-حسین107سمیه خمیس ابادیشهر قدستهران

-عباسعلی9210مرضیه فشیشهر قدستهران

-احمداختصاصیسارا قاسم زادهشهر قدستهران

-محمد9139رسول علیپورشهر قدستهران



-جعفراختصاصیآیناز غریبیشهر قدستهران

-علی6157مرتضی مرادیشهر قدستهران

قبولمالک13003امید اقازادهشهریارتهران

-تقی313محمد رضا احمد وندشهریارتهران

-جواد1291جهانگیر پزشک نژادشهریارتهران

قبولمحرمعلی799حسین جوکارشهریارتهران

قبولنور الدین861محمد حسن کاویارشهریارتهران

قبولمحمود441022251حسین گودرزیشهریارتهران

قبولحسین6160علیمحمد مرادیشهریارتهران

-غالمرضا24521299مهدی نجفی زاده شهریارتهران

قبولعلی اکبر4131علی اصغر نصیریشهریارتهران

-مجمد ابراهیم4436فاطمه آزادی نقششهریارتهران

-محمد علی2280فاطمه زربافشهریارتهران

-ابراهیم661رباب عباسیشهریارتهران

-سید اسد اله19906سیده مرضیه موسوی شهریارتهران

-حسن305سمیه موید زادهشهریارتهران

-دوست علی828سهیالاسکندریاسالمشهرتهران 

قبولرحیم9مختار امیر زادهاسالمشهرتهران 



قبولیعقوب924یوسف جباریاسالمشهرتهران 

قبولسید اصغر9720سید رسول حسینیاسالمشهرتهران 

قبولعزیز36373مرضیه رستمیاناسالمشهرتهران 

قبولمسعود220ناهید زارعی نژاداسالمشهرتهران 

قبولرمضان20ابراهیم عیدیاسالمشهرتهران 

قبولمحمود4414جعفر محمدی اسالمشهرتهران 

قبولرضااختصاصیعرفان جان قلیاندیشهتهران 

قبولمحمد رضا82طیبه فدائی فتح آبادیانقالبتهران 

-عبداهلل0410327700زهرا بختیاریپیشواتهران 

قبولمحمدفاضل1744مسعود خدایاریپیشواتهران 

-علی410259101راضیه شیرکوندپیشواتهران 

-محمدحسینافاغنهعلی علیزادهپیشواتهران 

-ابراهیم19007زهرا مراد خانیپیشواتهران 

قبولحسن رضا640229931عارف آزادگان شرقتهران 

قبولعلی محسن 3534معصومه حیدر پور شرقتهران 

-رسول 113776827محیا حسینی جاللیان شرقتهران 

-حسین 909اکرم  حاجی زمانیشرقتهران 

-حسین 27445حسن باقری مفرد شرقتهران 



قبولحسن 594رحیمه صادقیشرقتهران 

-محمحسن 817سعیده سعیدی شرقتهران 

-صفر13امیرحسین طاس بازشرقتهران 

-جعفر29670الهام شرفی شرقتهران 

-قهرمان 7561امین شکراللهیشرقتهران 

-منصور301الدن شریعتمدار شرقتهران 

قبولمحمدحسین 15787مهدی شعبانیشرقتهران 

-غالمرضا 103علی محمدیشرقتهران 

-اسماعیل 334عباسعلی محبوب یگانهشرقتهران 

قبولعبدالعلیعباس میرشکاریان بابکیشرقتهران 

-محمدحسین 36علی اصغریوسفی فشکیشرقتهران 

تصحیح نشدهعلی990عالیه بنکدارشمیراناتتهران 

تصحیح نشدهحسین_مهسا محمد حسینیشمیراناتتهران 

تصحیح نشدهسید ابوطالب7081سید مسلم طاهریشمیراناتتهران 

تصحیح نشدهزین العابدین10مصیب سعیدیشمیراناتتهران 

تصحیح نشدهعلی284محمدرضا نظریشمیراناتتهران 

قبولعیسی455جالل رجبی زارغربتهران 

قبولگنج علی1815مهدی فتحی غربتهران 



قبولعلی202رضا بهادریغربتهران 

قبولمحمد حسن219بهزاد یاسینیغربتهران 

قبولمحمد جان285عسکری حمزه پورغربتهران 

-محمد2880مرضیه رضاییبروجنچهار محال و بختیاری

-حبیب15خسرورستمیشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولعلی محمد4610482231علیرضا پیشگوشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولمصیب737کبری حیدریشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولغالمعلی737صادق خاکسار حقانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولابراهیم4610015374عقیل موسوی قهفرخیشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولبهادر4610190702علیرضا یزدانی سامانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-محمد حسین2592حسین قاسمیشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولمرتضی298اکبر شیرزادشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولمهران4610750465بهار آذریشهرکردچهارمحال و بختیاری

-قیطان40انصار صادقیفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولخداداد2208حسن حقیقیفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولعبدالجواد535عبدالرضا مصلحیبیرجندخراسان جنوبی

-ابراهیم889914664امین مالکیبیرجندخراسان جنوبی

-محمدرضا640868746مهسا یوسف زادهبیرجندخراسان جنوبی



قبولسید محمد تقی2سید محمد علی محمدیقائنخراسان جنوبی

-مهدی6176زهرا اربابی نژادسبزوارخراسان رضوی

-رمضانعلی2زهرا استیریسبزوارخراسان رضوی

-سید حسن5239اعظم السادات امینیسبزوارخراسان رضوی

-غالمحسین781111161زهرا بروغنیسبزوارخراسان رضوی

-رجبعلی781111161پروانه ثابتی مقدمسبزوارخراسان رضوی

-سید حسین63راضیه السادات حسینیسبزوارخراسان رضوی

-محمود1237پرویز خوئیسبزوارخراسان رضوی

-محمدحسین078/000801فهیمه زراعتیسبزوارخراسان رضوی

-مجیداختصاصیرضا سریریسبزوارخراسان رضوی

-محمد6527عبداله شاعریسبزوارخراسان رضوی

قبولعلی2320عباس صادقیسبزوارخراسان رضوی

-احمد6754سلیمه قربانسبزوارخراسان رضوی

-علی اکبر2157اعظم کرابیسبزوارخراسان رضوی

-عین اله1012پروین مکارمسبزوارخراسان رضوی

قبولمحمد ابراهیم4239مریم نودهیسبزوارخراسان رضوی

-محمد رضا1519معصومه رضاییسرخسخراسان رضوی

قبولمحمد4موسی آزاد اندیشسرخسخراسان رضوی



-عباسعلی355محسن پریشان شیداسرخسخراسان رضوی

قبولسید اسد اله34618سید رضا رحیمیفاروجخراسان رضوی

-حیدرعلی2410کبری زارعی لطفعلیقوچانخراسان رضوی

قبولسلطانعلی2810زینب کارآمد کالته احمدقوچانخراسان رضوی

قبولعلی6947حمید محمودی توپکانلوقوچانخراسان رضوی

قبولعلی مردان31382حسین اصغر ولی زاده سرابقوچانخراسان رضوی

قبولیداله910077118زهرا اسداللهیگنابادخراسان رضوی

-علیرضا1546فرشته استادمشهدخراسان رضوی

قبولعلیرضا66256منور استوارمشهدخراسان رضوی

قبولحبیب اله0920154816معصومه اسفندیاریمشهدخراسان رضوی

قبولجواد90407امیر اسکوئی قدیممشهدخراسان رضوی

-مسلم7لیال اسالمی مشکنانیمشهدخراسان رضوی

-جمشید347سعیده ایوبیمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا10103ثریا باباییمشهدخراسان رضوی

قبولعلی 100ناهید باستانی نامقیمشهدخراسان رضوی

قبولحمزه7رضا بتوئیمشهدخراسان رضوی

قبولحسینعلی297طاهره براتی محسن آبادمشهدخراسان رضوی

قبولسیدرضا11663اعظم السادات برکاتیمشهدخراسان رضوی



قبولحمیدرضا0924727276امیرعلی برومندمشهدخراسان رضوی

قبولحسینقلی2726ملیحه بیات مشهدخراسان رضوی

قبولامیدرضا0926261835نازنین بیگدلیمشهدخراسان رضوی

قبولروح االمین33756بهروز پارسامشهدخراسان رضوی

قبولرحمت اله143عزیزاله پورمحمد تیموریمشهدخراسان رضوی

قبولعلی محمد6جواد پهلوانمشهدخراسان رضوی

قبولحمیدرضا0925801534حامد تمدن پناهمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا2416الله تندلمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضاتهمینه توکلی رادمشهدخراسان رضوی

قبولسیدحسن10490مرضیه بی بی جاللی پور یزدیمشهدخراسان رضوی

قبولعلی محمد43532زهرا جهان پورمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2135زهره حسینیمشهدخراسان رضوی

قبولسیداحمد43599سید جالل حسینی ابریشمیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا64600زهره دانش نسیانمشهدخراسان رضوی

قبولحسین28جواد درویش بدرآبادیمشهدخراسان رضوی

-محمود0924275332پرهام دهقانمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر742عزت دیانتی پورمشهدخراسان رضوی

-علیرضا2282صفیه دیلجانیمشهدخراسان رضوی



-محمدتقی4750سمیه راهزانیمشهدخراسان رضوی

-محمد24183مژگان رجب زادهمشهدخراسان رضوی

-رجبعلی14833منیره رحیمیمشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل0860648389مهسا زارعمشهدخراسان رضوی

-محمد5110سمیه زرندیمشهدخراسان رضوی

-حسین7691محمد زهدیمشهدخراسان رضوی

-حسین0925538647علیرضا ساجدیمشهدخراسان رضوی

قبولمرتضی18213محمد ساالری بایگیمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین5ابراهیم سلحشور جمع آبیمشهدخراسان رضوی

-قنبر1صدیقه سیدمحرمیمشهدخراسان رضوی

قبولسیدمحمدمهدی0920866931سید امیر سیدی کریمیمشهدخراسان رضوی

-محمد13081فاطمه شریعتی عبدالمجیدمشهدخراسان رضوی

-محمدحسین299عاتکه صابریمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا16314گلناز صادق نژادمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر468اشرف صباحی آق کندیمشهدخراسان رضوی

-حسین1016مهدی طاهریمشهدخراسان رضوی

-فضل اله2565مجتبی عابدیمشهدخراسان رضوی

-عبدالرحمن634امام الدین عبدالسالمیمشهدخراسان رضوی



-علی4حسین عربمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین14حمیدرضا عمادزادهمشهدخراسان رضوی

-مقصود6486محمدحسن غفاریمشهدخراسان رضوی

-محمد0925527068سجاد فارابیمشهدخراسان رضوی

-علی1621فاطمه فرجی زادهمشهدخراسان رضوی

-بهروز1389علیرضا فرزانهمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر29مهدی قره قاشلومشهدخراسان رضوی

-عباسعلی365مرتضی کریمی تبریزیمشهدخراسان رضوی

-سیداحمد17343سید یوسف کشمیری فرمشهدخراسان رضوی

-حسینحانیه کهن مهرآبادمشهدخراسان رضوی

-محمدمهدی603ملیحه محمدیمشهدخراسان رضوی

-عباس 4589الهام محمدیان خراسانیمشهدخراسان رضوی

-احمد42880حمیده مرگان طرقبهمشهدخراسان رضوی

-احمد834مریم مقدممشهدخراسان رضوی

-محمودزهراسادات موسوی جهان آبادیمشهدخراسان رضوی

-سیدجعفر96سیدرضا موسوی شایقمشهدخراسان رضوی

-علی جان708محمد نجفی خضری مشهدخراسان رضوی

-قدرت458شیرین نصیری خانقاه مشهدخراسان رضوی



-ابراهیم 22009علی نظری مشهدخراسان رضوی

قبولمحمد4753جواد نوائی لواسانیمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر58407مسعود نیک منشمشهدخراسان رضوی

قبولعباسعلی449مریم همایونیمشهدخراسان رضوی

-حسن1820افسون هوشیارمشهدخراسان رضوی

-محمد رسول16612میکائیل بختیارینیشابورخراسان رضوی

قبولمحمد حسن32063رضا رافعی نیشابورخراسان رضوی

قبولعلی اکبر175رویا رحمان زاده نیشابورخراسان رضوی

قبولعلی3583مینا سعیدان نیشابورخراسان رضوی

قبولمحمدرضا1331علی اصغر شورگشتینیشابورخراسان رضوی

-محمدرضا2محمد طالبی نیشابورخراسان رضوی

قبولسید حسیناختصاصیسید محبوبه طباطبایینیشابورخراسان رضوی

قبولمصطفی250جواد کریمینیشابورخراسان رضوی

قبولکریم10828حامد حسین زادهاسفراینخراسان شمالی

قبولقربان محمدم7محمدباقر طاهریبجنوردخراسان شمالی

قبولمحمد670546747مصطفی کریمیبجنوردخراسان شمالی

قبولمجید750085770علی مرتضوی رادبجنوردخراسان شمالی

قبولیوسف علی2034یاسین        ا فراشیروانخراسان شمالی



-جمشید500هما         بهادریانشیروانخراسان شمالی

قبولمحمد علی4539مهری     عباسپور مقدمشیروانخراسان شمالی

قبولسید محمود2616زینب محمدپوراهوازخوزستان

-اکبر12525مائده رسولیاهوازخوزستان

-جمعه267فوزیه حمیدیاهوازخوزستان

قبولجلیلاختصاصیزهرا کریمیاهوازخوزستان

-مهنداختصاصیعاطفه عذاراهوازخوزستان

قبولرضا1981مریم لیاقتمنداهوازخوزستان

قبولسید مهدی999سیده زهرا میرزادهاهوازخوزستان

قبولعبدالحسن599شهرام سلطانیاناهوازخوزستان

قبولمرتضی583مصطفی قرباناهوازخوزستان

قبولعیسی312محسن فرهادیاهوازخوزستان

-قنبر846شهریار وحیدزادهاهوازخوزستان

قبولاله رحم650نریمان نصیریاهوازخوزستان

-ابوالقاسم3627احمد مرید پوراهوازخوزستان

قبولایرج 249ایمان کیانیاهوازخوزستان

قبولنبی اله8995محمود کیهانی فراهوازخوزستان

قبولشویل34احمد عبیاتاهوازخوزستان



قبولسیاوش307مهدی عزیزیاهوازخوزستان

-یاسر3656علی زاده غطراهوازخوزستان

-عبدالرحیم445علی جواهرفروش زادهاهوازخوزستان

-کریم806محمد علی جرفیاهوازخوزستان

قبولکاظم4مهران ترابیاهوازخوزستان

قبولعبدالحمیداختصاصیسروش بزرگ مرعشی اهوازخوزستان

قبولاسکندر19محمد آرزومنداهوازخوزستان

-نجات قلی2051مرتضی زندیایذهخوزستان

-محمدکاظم490مژگان بدیعیآبادانخوزستان

قبولشیخ مراد4060227749محمد بهرامیآبادانخوزستان

قبولعبداالمین1272رویا دارمیآبادانخوزستان

قبولهادی412عاطفه عسکرشهبازیآبادانخوزستان

قبولحسن20235محمود فرصیادآبادانخوزستان

قبولموسی18436خدیجه محسن پورآبادانخوزستان

-ابراهیم547مژگان محمدی فرآبادانخوزستان

قبولمحمد240علی زمانیآغاجاریخوزستان

قبولنصیراختصاصیایمان قشقائیآغاجاریخوزستان

قبولعلی105صادق رئیسی فرآغاجاریخوزستان



قبولبرای آقا1027وحید یوسفی باغملکخوزستان

قبولمجید718رضا باویباغملکخوزستان

قبولعبدالساده255رباب محتاجیباغملکخوزستان

قبولنعمت الهاختصاصیمعین مشهدی نزادبهبهانخوزستان

-باقر102الهام مفتاحیبهبهانخوزستان

-محمد ابراهیم631فاطمه اسدی بهبهانخوزستان

-علی جان182ابراهیم حق دوستبهبهانخوزستان

قبولسید حمداهلل659سمیه شریعت مصطفویبهبهانخوزستان

-سید علی865عصمت   حجازیدزفولخوزستان

-عبدالمحمد1839راضیه  قاصدزادهدزفولخوزستان

قبولرحیم64553عبدالحمید  جوهریان زادهدزفولخوزستان

-امیر7194حمید    رازانی دزفولخوزستان

قبولسید حسین386سید محمد رضا سید قلندردزفولخوزستان

-علی542امیرحسین موسویسوسنگردخوزستان

-کاظم52مهدی ساکی سوسنگردخوزستان

-قدرت اله10محمد ماپارشوش خوزستان

-مسعوداختصاصیمنصور قماشیشوش خوزستان

-مهرعلی22نعمت اله چهرازیشوش خوزستان



-خیرعلی142اعظم  سماله ایشوشترخوزستان

-عبدالحسین1747طیبه کیهان منششوشترخوزستان

قبولخسرو2530فریدون محمودی گهروییشوشترخوزستان

-بهرام2250محمد جواد منجزی شوشترخوزستان

قبولبهرام12462اصغر مؤمن نژاد گتوندخوزستان

-حسین648نجمه عسکریگتوندخوزستان

-داریوش1436علی قنبریمسجد سلیمانخوزستان

-تیمور30596خدیجه عسکرپورمسجد سلیمانخوزستان

قبولعبداالمیر6821فاطمه    شیخ نجدیاندیمشکخوزستان 

قبولمحمدعلی11170علی     صفریاندیمشکخوزستان 

قبولعیسی959یونس     فتوتاندیمشکخوزستان 

قبولاسداله1425حمداله استادخدابندهزنجان

قبولسید رئوف6سید احمد امینیخرمدرهزنجان

قبولنوروز41فریبا بابایی فلجیخرمدرهزنجان

-مرادعلی136علی کالنتریخرمدرهزنجان

قبولرمضانعلی1374اکبر کیانفرزنجانزنجان 

-احمد373حسین محتشم زنجانزنجان 

-حسین5707علی  ترابیدامغانسمنان



-مجتبی3حسین  عبداله زادهدامغانسمنان

-غالمعلی2083محمد  نادعلی زادهدامغانسمنان

-رجبعلی4570030483نجمه  ناصحیدامغانسمنان

قبولداود4560108919فرهاد    پهلوانی فر سمنانسمنان

-مهدی4560215601علی    حریری سمنانسمنان

قبولنیکزاد4560075158حامد    رستمیسمنانسمنان

قبول...ولی ا1517زهرا    ابراهیمیسمنانسمنان

قبولرمضان2449صدیقه    اکرمی سمنانسمنان

قبول...سیف ا642هما    ترحمیسمنانسمنان

قبولابوالفضل4560122555سپیده    جعفریانسمنانسمنان

قبولقربان31فاطمه     حقوقیسمنانسمنان

قبول...نصرت ا742غزال    رحیمیان سمنانسمنان

-یوسف4560092801مهدیه    وردی عالئی سمنانسمنان

قبولمحمد اسماعیل4تکتم افتخاریشاهرودسمنان

قبولمحمد رضا4580035216مهدی دربانیانشاهرودسمنان

-علی حسن3350رجبعلی رضاییشاهرودسمنان

-مصطفی4580362950امیرحسین سعیدیشاهرودسمنان

-غالمحسین51محمد تقی عامریانشاهرودسمنان



-امیر محمد60162اقبال علی محمدیشاهرودسمنان

قبولغالمعلی1157احمد غالمیشاهرودسمنان

قبولسید احمد428مینا سادات همایونفردشاهرودسمنان

-آقابرار3658ساره خاتون اسفنجانیگرمسارسمنان

قبولاحمداختصاصیفاطمه ناساریگرمسارسمنان

قبولغالمرضا3660194433خلیلی زحمتکش فاضلهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعبدالحسین21700سمیعی هیلدازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدحسین3عودی نژاد محمدعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولسعیداحمد15186فارسی حمیدرضازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعلی3620291633نوروزی امینزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعباس2097هدایتی محبوبهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمد4034الهه ادیبکنارکسیستان و بلوچستان

قبولمحمود7480احسان حیدریکنارکسیستان و بلوچستان

-میرزا علی398شبیر محمودیارسنجانفارس

-حسن25ابراهیم اسکندریارسنجانفارس

-عبدالصمد24134ناهید آئینه استهبانفارس

-محمد ابراهیماختصاصیمحمودرضا مسعودیاقلیدفارس

-جبار568حسن اژدریاوزفارس



-احمداختصاصیصفورا هرمیاوزفارس

قبولمرتضی8194مهزاد شریفآبادهفارس

-غریب601مریم کامجو آبادهفارس

-رضا440سمیه مسعودیآبادهفارس

-جلیل2972عزت اله واحدی پورآبادهفارس

-ناصر2690غالمرضا علیزادهپاسارگادفارس

-نصراله143منوچهرشمشمیجهرم فارس

-محمدرضا950راضیه صادقیجهرم فارس

-عبدالحسیناختصاصیحمیدرضا صادقی نیاجهرم فارس

-رضا4893آمنه تهمتنخرم بیدفارس

قبولسحراباختصاصیصفورا فرشادخرم بیدفارس

-ابوالقاسم9سکینه آگاه خنج فارس

-کرم4بهرام شیخیخنج فارس

-محمد ابراهیم136ابوالقاسم زاهدیدارابفارس

قبولحجت اله2540001858فاطمه احمدپورسپیدانفارس

-رستم2874اعظم مهران فرسپیدانفارس

-حمزه4046زینب استواری مقدمسروستانفارس

قبولمحمد حسین276سعیده علیرضاییسروستانفارس



-محمد2736علی اکبر ابراهیم نژادشیرازفارس

-فیض اله1274537045علی احمدیشیرازفارس

-اسماعیل182مسعود اردالنشیرازفارس

-محمد حسین1069حمید اسکندری سنجابیشیرازفارس

-حسین15086غالمحسین اکبریشیرازفارس

-فالمرز483مجیدرضا انصاریشیرازفارس

-جعفر2280789655سجاد برزگرشیرازفارس

قبولاصغر12267محمد پرویزی انبویشیرازفارس

-اسداله227عبدالرحمن پور عبدالهشیرازفارس

قبولمحمود12120سعید پورمحمودشیرازفارس

-حسین622محمدرضا تقی نژادشیرازفارس

-علی5906جواد جعفرپورشیرازفارس

-اسداله2148احمد رضا حبیب زادهشیرازفارس

-منصور444علی اکبر حلوانیشیرازفارس

قبولسیدمرتضی1233سیدمهدی خاکرهشیرازفارس

قبولصمد1050محسن ده بزرگیشیرازفارس

-محمد حسن2280238845مهدی صفی خانی قصرالدشتیشیرازفارس

-فرهاد87رضا عباسیشیرازفارس



-علیرضا907محمد رضا غیور فردشیرازفارس

قبولاکبر2022نصراله فتحیشیرازفارس

-غالمعلی2282545321محمدحسین قشقاییشیرازفارس

-علیرضااختصاصیآرین محزونشیرازفارس

قبولجالل28710محمدمهدی میرشکاریشیرازفارس

قبولهمداد2303علی هوشمندشیرازفارس

-هدایت45عباس هوشمند قصردشتیشیرازفارس

-لطف اله370فاطمه اسالم زادهشیرازفارس

-نصراله16902مریم امیدیشیرازفارس

-عبدالخالق78زهرا انصاری فردشیرازفارس

قبولداود936زهرا برزوقصرالدشتیشیرازفارس

-عوضعلی23معصومه بستانیشیرازفارس

-مهرداد9287سمیرا پانیشیرازفارس

قبولعبدالرضا163مژگان تابعشیرازفارس

-محمد حسن15068معصومه جوکارشیرازفارس

قبولعزت اله388هاجر خسرویشیرازفارس

-عباداهلل1326طیبه خلیلیشیرازفارس

-عیسی2480زهرا داوطلبشیرازفارس



-حسین5ماندانا رجائی دستغیبشیرازفارس

قبولعلی2280342227مهسا رحمانیان کوشککیشیرازفارس

قبولعبدالمهدی4394پریسا رحیمیشیرازفارس

قبولمحمد رضا1830زینب رضائی دشت ارژنهشیرازفارس

قبولرضا1509زهرا زارعیشیرازفارس

قبولقدرت اهلل187سارا زارعیشیرازفارس

-خسرو13075فهیمه زهرایی پورشیرازفارس

قبولجلیل8356معصومه سروریشیرازفارس

قبولمحمد رضا899صدیقه سلطانیشیرازفارس

قبولعلی1273فاطمه شهابیشیرازفارس

قبولجعفر6641محبوبه صفائی پورشیرازفارس

-ولی محمد2281344142فاطمه طهماسبیشیرازفارس

قبولمحمد852مریم عظیم پورشیرازفارس

-محمدعلی3591مرضیه فاضلیشیرازفارس

قبولشهباز14666فاطمه فیروزیانشیرازفارس

قبولمحمدحسین14295هانیه قنبریانشیرازفارس

-خدابخش564پروین کشاورزشیرازفارس

-منصور224نجمه کشاورزشیرازفارس



قبولمحمود2869سمیه کیانیشیرازفارس

قبولخلیل2536لیال کیانیشیرازفارس

قبولحسین5132هانیه گودرزیشیرازفارس

قبولمحمدرضا1590الهام محمدی نیاشیرازفارس

-علی462مهرنوش  مرادیشیرازفارس

-سیدحسین40نادره موالشیرازفارس

-حسین1518لیال نجف پورموصلوشیرازفارس

-منصور270بهنوش نصرتیشیرازفارس

-محمدرضا1072مریم نصیرزادهشیرازفارس

-حسین23معصومه عابدینی فسافارس

قبولاسداله74نرجس خاتون ترابیفسافارس

قبولسرافراز335طاهره جوکارفسافارس

قبولسید مرتضی569سید علی محمد رفیعیفسافارس

قبولعبد العظیم2360038931دهقان  علیرضاکازرونفارس

-سعید2360555030صفری  رضاکازرونفارس

-علی756علی اکبر محرابیانگراشفارس

-حسینعلی10040مهدی محمد زاده گراشیگراشفارس

قبولعلی اکبر3015نجمه دلخسته الرستانفارس



-رضا5محمد صادق زارعیالرستانفارس

قبولنصراله347وحید رزاقیمرودشتفارس

-عبدالحسین140محمدصادق تقی زادهمرودشتفارس

-اسماعیل1336مرضیه تقی زادهمرودشتفارس

-علیرضا58محمدرسول بهمن فرمرودشتفارس

قبولعبدالحسین8یوسف ده شیخیمهرفارس

-عباساختصاصیسجاد کریمیبوئین زهراقزوین

قبولداوداختصاصیمهدی سعیدیتاکستانقزوین

قبولمحمدرضا3880عبدالحسین صفاییتاکستانقزوین

قبولمسعود63افقی    شهالقزوینقزوین

قبولاله وردی6528آشوری  فاطمهقزوینقزوین

قبولیعقوبعلی16684بابایی مریمقزوینقزوین

-فتح اله4311415745پارسا    محمد متینقزوینقزوین

قبولعباس1428تاروردیلو     نرگسقزوینقزوین

-احمد52حسین زاده صحافی   فرهادقزوینقزوین

قبولاسداله4310287611خمسه عباسقزوینقزوین

قبولغالمعلی654درویش عجمی   مهنازقزوینقزوین

قبولیوسفعلی1207رمضانی   مریمقزوینقزوین



قبولحبیب اله4817شعاعی      سیماقزوینقزوین

قبولعلی  اله80290کاکاوند   معصومهقزوینقزوین

قبولشعبان3کوچک پور مریدانی     محمدقزوینقزوین

قبولشمس اله598مالئی       مهر علیقزوینقزوین

-داریوش10415432یادگاری نیارکی    سپیدهقزوینقزوین

قبولنوید5058ملیحه کاظمی آبیکقزوین 

قبولرئوف77زهرا مرادیآبیکقزوین 

-بهمناختصاصیمیثم قلی پورزرگرآبیکقزوین 

قبولعلی100منظر مانیآبیکقزوین 

قبولالیاس3111لیال کشاورزآبیکقزوین 

قبولسید حسین662سید احمد خجسته روزآبیکقزوین 

قبولمحمود12397مهدی محمدی نخجیریقمقم

-محمد اسماعیل689فتح اله سلیمقمقم

-حسن0-071700-7پرنیان قاسمیان مقدمقمقم

قبولعادل16786مرضیه سعیدیقمقم

قبولاحمد037-8446-2علی یزدیانقمقم

-قربانعلی1680سمیه وفاییقمقم

قبولحسین734793زهرا علی نژادقمقم



قبولعبداهلل03-69892-4طیبه خوش لهجهقمقم

-احمد2789 نسرین دودلقمقم

-محمد مهدی221-1756-4ریحانه پورسعیدقمقم

-داود54زهره ستاریقمقم

-کریم31عبدالرحیم قبادیقمقم

قبولنورعلی2666محمد خرمقمقم

قبولاکبر24017امیر حسام یزدی زادهقمقم

-ابوطالب0-011579-1معصومه ربیع نیاقمقم

-حسنعلی0محدثه رحیقیقمقم

-سیدمحمدعلی1791650فاطمه روحانیقمقم

-حسن20772لیلی تقی آغدیرقمقم

-سیدمصطفی0370480910مهدیه سادات مکیقمقم

-عباس5798فاطمه قائم پناهقمقم

-سیدعلی103308نجمه سادات حمزه زاده موسویقمقم

-امین اهلل0371745969مهدی سیاحت معینقمقم

-عنایت اهلل5564246حکیمه قزلباشقمقم

-حسین478محمدحسن میری مزرعه شاهیقمقم

قبولناصر0662709مرجان صادقیقمقم



-محمد2072046معصومه اسماعیل خانیقمقم

-غالمحسین30387نعیمه صابریقمقم

-سیدکمال2419معصومه سادات حسینی توانقمقم

قبولمهدی456علی فیضقمقم

قبولابراهیم19471جواد عسگری زادهقمقم

قبولهادی1800سعیده حاج صفریقمقم

-حسین65ابوالقاسم مرسابیجارکردستان

-احمد علی603فریبا کاظمیبیجارکردستان

-رضا214پیمان قمریبیجارکردستان

قبولصالحاختصاصیپروین شریفی پورسقزکردستان

-کریم13974سپیده مکریسقزکردستان

-محمد امین3732499332چنور بهرامی سنندجکردستان

-ابراهیم3732007111شهرام حاصلی سنندجکردستان

-علی3821115726طیفور فیضیسنندجکردستان

-عبدالعلی 3732515826شیوا قمری سنندجکردستان

-محمد3732367207شریفه محمدی سنندجکردستان

-احمد3720362396حمید مردوخی سنندجکردستان

-خسرو3730509055کژال میرزایی سنندجکردستان



-خضر2860279227سامان نیک پور سنندجکردستان

قبولعلی3732429733محمد هیوا نیک منش سنندجکردستان

قبولفتحعلی99مجتبی   امجدی پناهقروهکردستان

-حسین3790155101علی             حیدریقروهکردستان

قبولاختصاصیزانیار مرادیمریوانکردستان

-_3علی درویشیرفسنجانکرمان

قبولیدالهاختصاصیعلی فتحیرفسنجانکرمان

- اکبر1506حمیده سعیدیزرندکرمان

- رضا1149ملیحه عربزرندکرمان

-باقر43سهیال جعفریسیرجان کرمان

-محمود_اکرم مؤمنیانشهربابککرمان

-حسین146عباس دهقانیشهربابککرمان

-حبیب اهلل3353میترا     خالقیکرمانکرمان

قبولعلی498فیروزه     خواجه نظامکرمانکرمان

قبولغالمرضا645مهدیه      خوشیکرمانکرمان

-هاشم38085حکیمه     روحانیکرمانکرمان

-مخدوم علی56امید    عزیزی مقدمکرمانکرمان

-محمد439فیروزه     کیانفرکرمانکرمان



قبولاسفندبار971محمد      گواریکرمانکرمان

-علیرضا2980549045هادی      ناصریکرمانکرمان

قبولمحمود2761مسعود  خلیقیسرپلذهابکرمانشاه

قبولبرارخاص8امید   رضاییسرپلذهابکرمانشاه

-شیخ الهاختصاصینرگس احمدی صحنهکرمانشاه

-کرماختصاصیمعصومه ناصریصحنهکرمانشاه

-حجت اله11یزدان صفربخش صحنهکرمانشاه

-اله مراداختصاصیشهرام همایون کشیصحنهکرمانشاه

-داریوشاختصاصیفاطمه            اشرفی کنگاورکرمانشاه

-محمد کرم131مولود         طاهر آبادیکنگاورکرمانشاه

-عزت اله455زهره            گردکانهکنگاورکرمانشاه

قبولسید بهائ الدین202سیدحسین      میر معینیکنگاورکرمانشاه

-هوشنگ7547مسلم رحمتیهرسینکرمانشاه

-نوذر7656نوشین نادریهرسینکرمانشاه

قبولکرم رضا8989زهره بهرامیاسالم آباد غربکرمانشاه 

-اسد 103پرویز           اشتریان   کرمانشاه کرمانشاه 

-عظیم 3241973549حسین         بابایی کرمانشاه کرمانشاه 

-حمید 2149سمیه           جمشیدی  کرمانشاه کرمانشاه 



-3663عرفان      چقامیرزا کرمانشاه کرمانشاه 

-هوشنگ107مسعود        حیدر پور  کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد 21509علی          حیدری کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 6290سهراب       خالصه کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعبداله 420آفتاب        خسروی کرمانشاه کرمانشاه 

-کرمیخان16731رسول      دهقانی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولملک مراد 453سعید         رفیعی  زاده  کرمانشاه کرمانشاه 

-اصالن 507اشک       رضایی      کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحسین 13517فرزانه        رضایی     کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمجتبی 160سپیده     روانبخش کرمانشاه کرمانشاه 

-اکبر 18525جعفر       زارعی   کرمانشاه کرمانشاه 

-سعید 14642معصومه        سیفی    کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنوروز علی  70محمد ولی      عباسی کرمانشاه کرمانشاه 

-توفیق 124مسعود     عزیزی کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالعلی 2273طاهره       غضنفریان کرمانشاه کرمانشاه 

-شاهمراد 24797جواد       فدایی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولرضا5212راحیل       قلعه سفیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولاحمد 309جواد       کاوسی کرمانشاه کرمانشاه 



قبولاصغر 37261کریم       منیفی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولبهلول 89926محرم       نامور   کرمانشاه کرمانشاه 

-علی احمد 3838بابک             همتی  کرمانشاه کرمانشاه 

-نبی 234منوچهر     هاشمی نژاد کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالعلی 15382تورج      یارمحمدیان کرمانشاه کرمانشاه 

-جوانمیر 513تاجدولت      طهموری کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحبیب اله17078طاهره فریدون فرگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

قبولحسین علی577معصومه فضلی گچسارانکهکیلویه و بویراحمد

قبولعبدالعمار23سید حامد شفیعی پورگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

قبولغالمعباس963مرجان شریفیگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

قبولغالمرضا622عبداله اصلی نیاگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

-علی اکبر817عاطفه پیرمرادیانیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-محمود10ربابه          ریاحیبندرگزگلستان 

-محمد علی121زینب           فیضیبندرگزگلستان 

قبولسیدعلی اکبر545سیدمحسن حسینی االرزیگرگانگلستان 

-علی2603رقیه   رضاییگرگانگلستان 

-عباس294محمد  صفرپورگرگانگلستان 

-محمد74زهره  عباس زادهگرگانگلستان 



-قنبر148محمد  کارگرگرگانگلستان 

-عبداله23781حمیده رحیمیگنبد کاووسگلستان 

-محمدصادق20207899806مائده رحیمیگنبد کاووسگلستان 

-اکبر2009زین العابدین رزّاقیگنبد کاووسگلستان 

-علیرضا2020925850امیرحسین رضائیانیگنبد کاووسگلستان 

-علی خان85فاطمه میرشکاریگنبد کاووسگلستان 

-عباساختصاصیزینب ضیغمیگنبد کاووسگلستان 

قبولعلیرضا2680038568مجتبی پورمحمداملشگیالن

-تقی7550بهمن اسماعیل زادهاملشگیالن

-فرمان10رسول بنی خادمیآستاراگیالن

-کاظم510محمود طلوع فریرشتگیالن

-احمد4029منصوره خوشدلرشتگیالن

قبولمسعود 1359ندااعظمی الهیجانگیالن

-تقی کدمــــلی فاطمه آزاد الهیجانگیالن

قبولمحمد رضا 19794حسین بابایی صداقت الهیجانگیالن

-محمد تقی کدمــــلی حسین درفشکار الهیجانگیالن

-عبدالرحیم 896شراره پیروز الهیجانگیالن

قبولابراهیم کدمــــلی محمد رضا رضوی صدر الهیجانگیالن



-جمشید کدمـــــلی معراج رمضانی الهیجانگیالن

-جمشید کدمـــــلی ملیکا رضا دوست الهیجانگیالن

-سید جالل کدمـــــلی سید محمد رضا سادات کیاییالهیجانگیالن

-جعفر 14956فروزان صیقلی کومله الهیجانگیالن

قبولجالل 51ندوشن فالحدوست الهیجانگیالن

-غفور 96آزاده گلشاهی الهیجانگیالن

قبولشعبانعلی 3ذکریا عبدالعلی پور الهیجانگیالن

-سید غفور 1987سیده رحیمه موسوی اصل الهیجانگیالن

-محمداختصاصیآیلین محمدزادهالهیجانگیالن

-عبدالعلی8439مهدی رمضانیلنگرودگیالن

-محمد حسیناختصاصیناهید عدیلیلنگرودگیالن

-محمدعلی2620037761مهشید            احمدیرضوانشهرگیالن 

-محمدحسن25فرید                امیریرضوانشهرگیالن 

-علیرضا5700103060مهسا                بیگیرضوانشهرگیالن 

-علیرضا5700119692سحر           پورمیرزارضوانشهرگیالن 

-صادق21حسین       خادم شریفرضوانشهرگیالن 

-اذن  اله3سیف اله      کمالیرضوانشهرگیالن 

-سهراب2170پریسا           نگهبانرضوانشهرگیالن 



-ناصر238عباس          نصیریرضوانشهرگیالن 

قبولرجبعلی1851اکبری  محبوبه صومعه سراگیالن 

قبولمحمد409پور احمدی معصومهصومعه سراگیالن 

قبولغفار399حسن زاده حدیثهصومعه سراگیالن 

قبولاجاقعلی7491 دی جو  لیالصومعه سراگیالن 

قبولعلی5زاد اقاجانی افسانهصومعه سراگیالن 

قبولفیروز 1651ضیا سولمازصومعه سراگیالن 

قبولمحمد رضا1958عابد مقامی  فاطمهصومعه سراگیالن 

قبولنجفعلی938محمدی ایت الهصومعه سراگیالن 

-حسین9ابوالقاسم گالبیازنالرستان

-حاجی بابا4160022863حسن حاجی وند ازنالرستان

قبولمحمدرضا539  محمد مهدی      توکلیالیگودرزلرستان

قبولصید حسن484شمس اله       داودیالیگودرزلرستان

-علی6035مصطفی       گلپایگانیالیگودرزلرستان

-علی اکبر4اشرف اسادات آزرمسابروجردلرستان

-محمد4120871428مهدیه ایرانپوربروجردلرستان

-مسعود4120357228الهه بیانبروجردلرستان

-اسداله48675حجت اله پشمکاربروجردلرستان



قبولمحمد31سعید تربتیبروجردلرستان

-مبارک1942معصومه ذالنوریبروجردلرستان

قبولعین اله934رضا روزبهانیبروجردلرستان

-غالمحسین267مونا رحمانیبروجردلرستان

قبولرحم خدا800شراره شجاعیبروجردلرستان

قبولصیدموسی167عیدی عالی تباربروجردلرستان

قبولغالم42سعید غالمزاده نیکجوبروجردلرستان

قبولعلیرضا739زینب خاتون منصوریبروجردلرستان

قبولعلی1048محمد معظمی گودرزیبروجردلرستان

قبولاسداله191مهناز محمدی روزبهانیبروجردلرستان

-یحیی1منوچهر بهرامی چگنیخرم آبادلرستان

-ماشاهلل2315رکسانا جعفریخرم آبادلرستان

-صیدمحمد44120مجید کاظمیخرم آبادلرستان

-علی محمد700الهام کرمیخرم آبادلرستان

قبولمحمد ابراهیم4237جمشید عندلیبیدرودلرستان

-علی رحم450حسین جاللی فرددرودلرستان

قبولشیخ علی13ابراهیم محمدینورآبادلرستان

-عبدالواحد948حسین       اسحاقی اصل بابلمازندران



-علی اکبر5028عاطفه       حاجی اسماعیلیبابلمازندران

قبولقلیاختصاصیپیروز رحمانزاده بابلمازندران

-ابوالفضل5028مرضیه     غفارنژادبابلمازندران

قبولاحمد2210253683صالحه دلیر دلیجانیتنکابنمازندران

قبولحسن4سینا علیدوستتنکابنمازندران

قبولمحمدعلی 500بیتا گودرزیتنکابنمازندران

قبوللطف اله26مائده طاهرکیتنکابنمازندران

قبولعیسی2150603721کوثر ارادتمند اصلیساریمازندران

قبولشهرام1441شهره خاقان زادهساریمازندران

-عین اهلل251مرضیه صادقیساریمازندران

قبولولی7069مهدی افتخاری ساریمازندران

-احمد2150640740امیررضا          باوندقائم شهرمازندران

-نظام2150149699سیدفاطمه        حسینیقائم شهرمازندران

-حسن42فاطمه            درزیقائم شهرمازندران

-اسماعیل8الهام        غالمی رستمیقائم شهرمازندران

-..سیداسدا619سیده زهرا         قریشیقائم شهرمازندران

-محمدهادی2150607476اقبال           محمدنیاقائم شهرمازندران

-محمود188فاطمه           مریخیقائم شهرمازندران



-عبدالحسین1044ولی اله رضایی فراراکمرکزی

قبولعلی اکبر29محمد خرمی شهرهاراکمرکزی

-عبدالحسین501علی اصغر گلکاواراکمرکزی

قبولفتاح علی37مجید رضاییاراکمرکزی

قبولصفراختصاصیمحمود رضا مرادی نژاداراکمرکزی

-اسداله387اصغر حسین آبادی اراکمرکزی

-محمد1721فریدون زیوداراراکمرکزی

-سید احمد3392الهام السادات علویان اراکمرکزی

قبولمحمد ابراهیم3080محبوبه احمدلو اراکمرکزی

قبولاحمد30مریم ربیعی اراکمرکزی

-مرتضیاختصاصینسترن رحیمیدلیجانمرکزی

-محمد جواداختصاصیمهدیه اسماعیلیدلیجانمرکزی

-عباساختصاصیمحمد متین انصاریمحالتمرکزی

-محمد4804عبدالواحد عبدی زادهبستکهرمزگان

قبولمحمدجواد1فرخ نصیریبندرعباسهرمزگان

قبولحسن1حبیب اله میرزاییبندرعباسهرمزگان

قبولسیف اله766سمیه شیخی بندرعباسهرمزگان

-رضا1158مریم احمدی امین همدانهمدان



قبولروح اله257مجتبی انصاریهمدانهمدان

قبولداریوش1553بهزاد ترابیانهمدانهمدان

-سید احمد40سیده راضیه حسینی دانشهمدانهمدان

-حسین 36شیرین حمیدی پسندهمدانهمدان

قبولعلی161احسان خدابخشیهمدانهمدان

-ابوالقاسم1123زهره صدرهمدانهمدان

قبولاکبر5217میثم عارفی کیاهمدانهمدان

-غالم57مسعود علی پورهمدانهمدان

-حاجی علی189حمید کرمیهمدانهمدان

قبولنصراله332مهدی مجیدیهمدانهمدان

قبولغالمحسین61مجید میرزاییهمدانهمدان

قبولنادر258زهره سوریاسدآبادهمدان 

-اصغر565شکوفه سرابیتویسرکان همدان 

-اکبر9705مریم فضلعلیتویسرکان همدان 

قبولعلی اصغر60بابک ملکیتویسرکان همدان 

-محمد3920776542رضوان فعلیانمالیرهمدان 

قبولسعید.3920530640محمدرضا شریفیمالیرهمدان 

-کمال392748700سید علی محمدیمالیرهمدان 



قبولابراهیماختصاصیرحیمه فالح مهرآبادیابرکوهیزد

قبولسید حسین138فرشته السادات دهقانی اردکانیزد

-علی1771غالمرضا زارع خورمیزیمهریزیزد

قبولغالمرضا220علی غفوری زادهمهریزیزد

-محمدرضا4489360813فاطمه سادات اقاییمیبد یزد

قبولمحمد70حسن دهقانیمیبد یزد

-حسین4480011455منیژه زارعیمیبد یزد

قبولمحمد حسن4420945745امیر حسین شفیعیمیبد یزد

-زمان4449274555ابوالفضل یعقوبیمیبد یزد

-علی958جواد یوسفیمیبد یزد

-علی4449624335 محمود یوسفیمیبد یزد

-مرتضی517مسعود آردیان یزدیزد

-محمد9030-علی ابویی مهریزییزدیزد

-محمدحسن3508-فاطمه انتظارییزدیزد

-علی محمد597-فرخنده جوکاریزدیزد

قبولغالمعلی663ناصر حسینییزدیزد

قبولحسین7562-حمیدرضا دهقانیزدیزد

-محمدحسن9102-محمدحسین رجبییزدیزد



-عباس2318بنت الهدی صالحی یزدیزد

-حسن179عبدالکریم فتح ابادییزدیزد

-محمدرضا971-نیلوفر کاوهیزدیزد

-حسین633رقیه کردگارییزدیزد

قبولاکبر413محمدرضا عبداهلل نامیزدیزد


