
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

14کرامتاختصاصیمهدی حبیبی پارس آباداردبیل

15جهانبخش341کرامت حبیبیپارس آباداردبیل

14مجتبی9342-میالد پیرنیا پارس آباداردبیل

15علی6238-ملیکا نجف اصفهاناصفهان

16علی3876-یاسمین نورصبحیاصفهاناصفهان

15احمدعلی62کبرا نیک زاداصفهاناصفهان

14احمد17970شمسی وحیداصفهاناصفهان

15یداله 1200الهام اسدیاصفهاناصفهان

16رسول2929مهری امیدواراصفهاناصفهان

16رضا -زهرا امینیاصفهاناصفهان

15کاظم 10زهرا بحرینیاصفهاناصفهان

14جلیل3917-جواهر برخورادیان اصفهاناصفهان

16احمد8717-بهناز بزرگیاناصفهاناصفهان

14سعید 1837-سارا پرهام فراصفهاناصفهان

15محمدحسن 0458-عارفه خاکساراصفهاناصفهان

15عبدالرسول9093-مریم رحمانیاصفهاناصفهان

15محمد8044-حوریه سادات رضوانی فراصفهاناصفهان

15مهدی9074-زهرا ستاریاصفهاناصفهان

 1393مقدماتی تابستان  نتایج امتحانات



14ابوالفضل 8856-ترنم شهریاریاصفهاناصفهان

16سیدمحسن4235-راضیه سادات فقهیاصفهاناصفهان

16محمد15969مرضیه فالحاصفهاناصفهان

15احمد5151-تارا معماراصفهاناصفهان

15علیرضا -طاهره مهوریاصفهاناصفهان

16کمال 5815-شهرزاد میراشرفیاصفهاناصفهان

16احمدعلی2148محمد آذربرزین اصفهاناصفهان

14حیدر3481-محمدحسین ترابیاصفهاناصفهان

14رسول 5111-ماهان جهانگیریاصفهاناصفهان

16محسن7724-مسلم حدادیاصفهاناصفهان

16مرتضی1406-امیررضا رفیعیاصفهاناصفهان

15نوراله 8655-حسین عابدیاصفهاناصفهان

14ابراهیم 7336-محمدحسین قبادی اصفهاناصفهان

14محمدرضا 10375سعید قربانی اصفهاناصفهان

16صفرعلی1915حمیدرضا کارگراصفهاناصفهان

14عباس 2311-مهدی کرباسی زاده اصفهاناصفهان

17احمد483حسین مهدی اصفهاناصفهان

15غالم-معصومه اخالقیآران و بیدگلاصفهان

15مرتضی183منیره دهقانی آرانی آران و بیدگلاصفهان

16حسین3381-محدثه غیرتی آرانیآران و بیدگلاصفهان

16قاسم 4441-غزل آقاییخمینی شهراصفهان



17جعفر0662-فاطمه آقاییخمینی شهراصفهان

17فرهاد2042-مینا افتادگانخمینی شهراصفهان

16مسعود0261-مهتاب امینیخمینی شهراصفهان

16مسعود0271-مهسا امینیخمینی شهراصفهان

17ابوالفضل5512-فاطمه باقریانخمینی شهراصفهان

16مرتضی1165-فاطمه جوانمردیخمینی شهراصفهان

17محمدحسین5109-مهشاد حاج حیدریخمینی شهراصفهان

17عباسعلی8041-شهال حاجیانخمینی شهراصفهان

17محمدعلی3456-فاطمه خوانساریخمینی شهراصفهان

17حسینعلی1668مرضیه ربانیخمینی شهراصفهان

16احمد8231-زهرا رجاییخمینی شهراصفهان

17محسن 9118-فاطمه زمانی خمینی شهراصفهان

16حسین6972-مهسا سبحانیخمینی شهراصفهان

17پیمان9496-پانیز ستاره خمینی شهراصفهان

15آیت اله 62مرضیه شهبازخمینی شهراصفهان

16محمدعلی2345فاطمه عابدیخمینی شهراصفهان

14علی0584-فاطمه عشقیخمینی شهراصفهان

17احمد6597-محدثه عموسلطانیخمینی شهراصفهان

17رمضان 6097-فهیمه فتحیانخمینی شهراصفهان

16رضا974لیال کاظمیخمینی شهراصفهان

17ابوالفضل4529-مهسا کریم خانی خمینی شهراصفهان



17نوراله3745-ایمانه کریمیخمینی شهراصفهان

16حسن1304سمیه محمدپورخمینی شهراصفهان

17یداله 0121-فاطمه محمدیخمینی شهراصفهان

16رحیم6273-یاسمن ملک پورخمینی شهراصفهان

16رحیم1370-زهرا مهدیانخمینی شهراصفهان

16علیرضا4949-زهرا مهرابیخمینی شهراصفهان

16اکبر8920-زهرا سادات میرشفیعیخمینی شهراصفهان

15جواد6624-فهیمه سادات میرلوحیخمینی شهراصفهان

15محمدحسین1454-پریسا نورابیخمینی شهراصفهان

16روزبه 0744-آریانا نژندخمینی شهراصفهان

16سیف اله4605-مهرداد ابراهیمیخمینی شهراصفهان

19حسین897علی اصغر بشارتخمینی شهراصفهان

15حمیدرضا1356-مجید تقی مومنیخمینی شهراصفهان

15فرهاد2021-امیرحسین حاج حیدریخمینی شهراصفهان

15محمدحسین8086-شهریار حاجی حیدریخمینی شهراصفهان

16محمود 1241مهدی حاجیانخمینی شهراصفهان

14غالمحسین1297-علی خان احمدیخمینی شهراصفهان

15احمد1828-سیدمحمد دادورخمینی شهراصفهان

14ذبیح اله 0156-امیرحسین سلیمانیخمینی شهراصفهان

14ولی اله 8036-احسان شمشیخمینی شهراصفهان

15حسن1694کرمعلی صمدیخمینی شهراصفهان



16اکبر3093-سجاد عمادیخمینی شهراصفهان

17صادق68احمد عموسلطانیخمینی شهراصفهان

19محمدعلی674عنایت اله قصریخمینی شهراصفهان

14فتح اله1672-امیرمهدی کوتاهیخمینی شهراصفهان

14کوروش5391-سعید نجفیانخمینی شهراصفهان

16جالل1220089257مهدیه امامیخوانساراصفهان

17احمدرضا1220009644سمانه دشتیخوانساراصفهان

16رضا1220092967آزیتا جعفریخوانساراصفهان

16محمدرضا120098272زهرا ملک محمودیخوانساراصفهان

16عبداله 7213شکوفه آژندیشاهین شهراصفهان

14محمدرضا8218-ملیکا عرب یارمحمدیشاهین شهراصفهان

16احمد9598هدا فریدیانشاهین شهراصفهان

16منوچهر9988-مائده نیرومندجزیشاهین شهراصفهان

16علیرضا 5759-امیررضا ایل بیگشاهین شهراصفهان

15مهدی9995-آرمان بوسعیدیشاهین شهراصفهان

15محمدامین6759-سجاد تویجاوی رویسشاهین شهراصفهان

17ابوالقاسم1408غالمحسین جمشیدیشاهین شهراصفهان

19اسماعیل853محمدرضا چه کوفه دزکیشاهین شهراصفهان

15اکبر9292-احمد شفیعی زاده شاهین شهراصفهان

17اصغر-جواد جوانیکاشاناصفهان

17امیرحسین-علی خنشانکاشاناصفهان



18سید سعید1250303869سیدمحمد کاظمیکاشاناصفهان

17مهدی1250619688راضیه داود آبادی کاشاناصفهان

18حسین1250194016معصومه صمدیان کاشاناصفهان

17محمد15716نعیمه کاظم زادهکاشاناصفهان

18محسن1250640741سارا کهتریکاشاناصفهان

17مهدی1250658187نیلوفر نوابیکاشاناصفهان

14رمضانعلی 1100424709علی احمدی مبارکه اصفهان 

14عبدالحمید1100515224محمدجواد بکرانی مبارکه اصفهان 

15ابراهیم 541268253علی جعفریمبارکه اصفهان 

14روح اهلل5410196491احسان خرمیمبارکه اصفهان 

14بهمن116007446ابراهیم ریاحی مبارکه اصفهان 

14حسین541021640علی صالحی مبارکه مبارکه اصفهان 

14علی5410177819امیرحسین صالحی مبارکه اصفهان 

14بهمن541025441محمدمهدی محمدی فردمبارکه اصفهان 

15ایرج 1160437440زهرا باقریمبارکه اصفهان 

16عباس5410224175فاطمه جعفریمبارکه اصفهان 

17حسن5410258649فاطمه جعفریمبارکه اصفهان 

18محمدرضا5410207165بیتا رضاییمبارکه اصفهان 

18سهراب366مریم شفیع زاده مبارکه اصفهان 

14علیرضا5410282231فاطمه صالحی مبارکه اصفهان 

16عباس5410233794مهرنوش گودرزیمبارکه اصفهان 



15عبداله5410213841غزل محمدیمبارکه اصفهان 

15بهرام5410269421فاطمه محمدی فرد مبارکه اصفهان 

15پرویز5410269421یاسمن نوروزیمبارکه اصفهان 

18غالمعلی5410119800مائده نصوحیمبارکه اصفهان 

17بهمن5410209885بهناز نصوحیمبارکه اصفهان 

16آرش0601-تارا استکیساوجبالغالبرز

14حمید5751-زهرا امین زارعساوجبالغالبرز

17علی 0470-مهدیه امین زارعساوجبالغالبرز

17...احدا2027-سمانه جباریساوجبالغالبرز

14حمزه علی-زهرا حیدریساوجبالغالبرز

16محمود 3534-مریم حیدریساوجبالغالبرز

17سیفعلی101ناهید دیداریساوجبالغالبرز

16عالءالدین1719-هانیه صبحیساوجبالغالبرز

15یداله 4421-آذر فوالدوندساوجبالغالبرز

17مسعود3591-علی معدنیساوجبالغالبرز

14غالمرضا8063-فاطمه مهاجرساوجبالغالبرز

14حسین0312261888امیررضا باباییکرجالبرز

19خسرو9243شهرام باستیکرجالبرز

15غالمحسین0311946305خلج ایمانکرجالبرز

15ناصر3530291196امید محمدیکرجالبرز

16محسن0020095324علیرضا نفیسیکرجالبرز



17اسماعیل0321634012مهدی سبزه پرورکرجالبرز

15سیدظهورالدین176سید رضی سید کریمیکرجالبرز

17محمدهادی335روح اله صابریکرجالبرز

17محسن127محمد عزیززادهکرجالبرز

14سیدمرتضی8146489002سید مجتبی قاسمیکرجالبرز

14محمدحسن0312486774علی محمدزادهکرجالبرز

14باقر0312760094ایلیا محمدی پورکرجالبرز

15ایوب0310653606زهرا احمدی کرجالبرز

15بابک04401205321باران اسدیکرجالبرز

14احمد0311839304آذین باصریکرجالبرز

15رضی اله226زهرا جلیلوندکرجالبرز

17مجید0022086153مهشید حافظکرجالبرز

17محمدعلی39165لیال خدایی کرجالبرز

16مصطفی0023705094حوریا دهستانیکرجالبرز

14محمود2093محبوبه ربیعیکرجالبرز

15علی13613مهرناز رضوانفردکرجالبرز

17اصغر0370945786زهرا رمضانیکرجالبرز

14روح اله20250ناهید سعیدیکرجالبرز

14عبدالعلی66129لیلی شکوهیانکرجالبرز

18جمشید5282مهسا شهراسبیکرجالبرز

16محمد5565سعیده علیپورشهسواریکرجالبرز



17عباسقلی خان1382پروانه فروتن رادکرجالبرز

15محمدرضا0312674058آدینا قاهریکرجالبرز

18اسالم1417رویا کاظمیکرجالبرز

14حمید0312306830بهاره کالنتریکرجالبرز

17رحیم94510زهرا نخعیکرجالبرز

17غالمعلی8383نیوشا نظیریکرجالبرز

14رضا0110435389عسل نوروزیکرجالبرز

16بهمن اختصاصیابوالفضل تیمورینظرآبادالبرز

16محمداختصاصیمحدثه خوبرونظرآبادالبرز

16رحماناختصاصیپریسا کرمی پورنظرآبادالبرز

15فرج اله 6750-محمد جعفریان ایالمایالم

15سلیمان242حمزه شریف زادایالمایالم

16مستعلی 334علیرضا فالحی زلیوا ایالمایالم

14علی نجات0326-امیررضا مهدیزاده ایالمایالم

15رحیم 0893-رویا ایدی نیا ایالمایالم

14مالک 6495-فاطمه برالکایالمایالم

15یاسین 4496-مریم درویشیایالمایالم

15حیدر21ناهید شهریایالمایالم

14فرشید8691-گلنوش کرمی ایالمایالم

16علیمراد 65211الهه مرادی صابرایالمایالم

15نوراله 6238-لیال یادگاریایالمایالم



16محمدحسین10عبدالحسین خانشیریایوان غربایالم

15کمال0453-علیرضا گلرنگیانایوان غربایالم

19فحد1492نعمت اله نقی زاده آبدانان ایالم

17عبدالرضا2831-روح اله میرشکاریدهلرانایالم

16منصور1003-فاطمه قربانیدهلرانایالم

15منصور8120-طاهره قربانیدهلرانایالم

14امیدعلی4401-اسماء مرادیدهلرانایالم

14حمید-شیال کاوری زاده دهلرانایالم

14حسن1775رقیه عبدیآذرشهرآذربایجان شرقی

19محمد87181کریم علی تاشآذرشهرآذربایجان شرقی

18رضا 1534-آرمین ایمانزادهآذرشهرآذربایجان شرقی

15تیمور1363بهمن سلمانیآذرشهرآذربایجان شرقی

18مسعود436علی صفائی ممقانیآذرشهرآذربایجان شرقی

18ارسالن5324-ساالر قاسم زادهآذرشهرآذربایجان شرقی

15ابوالفضل0247-آرمان مطلّب نژاد ممقانیآذرشهرآذربایجان شرقی

15اسماعیل0281-سنا سهرابیبنابآذربایجان شرقی

15صمد0664-هاجر جباریبنابآذربایجان شرقی

16محمدعلی 1219-مهری بُرّابنابآذربایجان شرقی

16علی 9890-پیام پیشاهنگبنابآذربایجان شرقی

14صفر304یعقوب رضاییبنابآذربایجان شرقی

18محمدحسین1662جعفر اصغریبنابآذربایجان شرقی



14سجاد 3403-امیرحسین اصغریبنابآذربایجان شرقی

14حمید7774-سعید عبدالرحمانیبنابآذربایجان شرقی

16حسین1539یوسف اصغریبنابآذربایجان شرقی

15اکبر94351زکیه اشراقتبریزآذربایجان شرقی

14حسن 2087وجیهه اکبرزادهتبریزآذربایجان شرقی

14جواد1752-سمیه بارخداتبریزآذربایجان شرقی

14یحیی 1358فاطمه بخشیتبریزآذربایجان شرقی

15غضنفر203پویا بیژن زادهتبریزآذربایجان شرقی

15محمدعلی396مسعود پورجهانیتبریزآذربایجان شرقی

14حسن 92044حکیمه پیش نمازاحمدیتبریزآذربایجان شرقی

14علی62055مصطفی ثابت نژادتبریزآذربایجان شرقی

16بهرام3294نرگس چوپانیتبریزآذربایجان شرقی

14قاسم0310-مریم حمزه زادهتبریزآذربایجان شرقی

16مسعود0761-نگار خداخواهتبریزآذربایجان شرقی

14رحمان6072-سپیده دانیتبریزآذربایجان شرقی

15اروج4444-زینب دهقانتبریزآذربایجان شرقی

14حسن 9687-مهدی رحمدل اسفنجانتبریزآذربایجان شرقی

15بهروز 1393-امیر رسول پورتبریزآذربایجان شرقی

15احمد6859-یاشار زعفری حقیتبریزآذربایجان شرقی

17بیوک3116مریم صالحیتبریزآذربایجان شرقی

17علی32جلیل طلوعی باشکندتبریزآذربایجان شرقی



16جلیل18512رعنا فرشیتبریزآذربایجان شرقی

15محمد1946علیرضا قربان نژادتبریزآذربایجان شرقی

15حمید2001یلدا قنبرزادهتبریزآذربایجان شرقی

15جهانگیر427مریم قیصرقراملکیتبریزآذربایجان شرقی

16علی0737-فریبا کریمیتبریزآذربایجان شرقی

17ابراهیم27926راحله کریمیتبریزآذربایجان شرقی

16علی اکبر0414-محمود کریمیتبریزآذربایجان شرقی

17پرویز9117-عطا گذرچی امینتبریزآذربایجان شرقی

16مصطفی1705-فاطمه گنجوی اسکوییتبریزآذربایجان شرقی

14صمد3013-مینو لطافتتبریزآذربایجان شرقی

15محمد باقر4118-همایون مبصرتبریزآذربایجان شرقی

20نصیب756یحیی محمدیتبریزآذربایجان شرقی

14رسول5378-امیرعلی مداحتبریزآذربایجان شرقی

16اسمعیل992بهروز مشاورتبریزآذربایجان شرقی

17عالءالدین508راحله مقصودیتبریزآذربایجان شرقی

15محمدحسین828سولماز مهرجویتبریزآذربایجان شرقی

16رستم8237لیال نظامیتبریزآذربایجان شرقی

14عبداله 0050-سمانه نظمیتبریزآذربایجان شرقی

18حسن 5632-داود نوبختتبریزآذربایجان شرقی

16اللهیار5261-شیما ولی زادهتبریزآذربایجان شرقی

15رحیم0921-ندا هاتفیتبریزآذربایجان شرقی



16رجب 1640387935علیرضا افشاریسرابآذربایجان شرقی

15رجب1640387943زهرا افشاریسرابآذربایجان شرقی

16محمد-نرگس حبیب زاده سرابآذربایجان شرقی

16محرم1184سهیال کریمی اقدمسرابآذربایجان شرقی

17محرم82ناهید کریمی اقدمسرابآذربایجان شرقی

15سهراب1640441281سحر یحیویسرابآذربایجان شرقی

16محمد 6644-مهدیه دهقانپورشبسترآذربایجان شرقی

17علی اصغر6224-فرشته حاجی جعفریشبسترآذربایجان شرقی

16اکبر4234-صونا دانشوریشبسترآذربایجان شرقی

17...عبدا9754-رضوان احمدپورشبسترآذربایجان شرقی

17جلیل4892-سوسن سطوتشبسترآذربایجان شرقی

16کامل8950-آگرین میالنشبسترآذربایجان شرقی

16مسعود-نیکو صاعقهشبسترآذربایجان شرقی

19کاظم5487-حسین بابائیمرندآذربایجان شرقی

17صفر6075-سعیده خیریملکانآذربایجان شرقی

18غالمحسین8591-بیتا ستاریملکانآذربایجان شرقی

17غالمحسین2033-ساناز ستاریملکانآذربایجان شرقی

15غالمرضا0456-سعید شیمیملکانآذربایجان شرقی

16غالمرضا 2367-علی آگاه زماناورمیه آذربایجان غربی

16رحمان4540-نفیسه ابراهیمیاورمیه آذربایجان غربی

17حسن 388مهدی اردیخانلواورمیه آذربایجان غربی



17سیدنورالدین5002سیدحسین حسینیاورمیه آذربایجان غربی

18رشید9551زینب رضایی فراورمیه آذربایجان غربی

17ایوب2473-زرین زال ساعتلواورمیه آذربایجان غربی

15شهرام1691-ساینا سیدیاورمیه آذربایجان غربی

16فرمان4666-محمدجواد فالحاورمیه آذربایجان غربی

16ولی2786-زهرا گل صنملواورمیه آذربایجان غربی

16حیدر6753-نازنین مقدماورمیه آذربایجان غربی

18کمال2195سامرند       ارمنی بالغیبوکانآذربایجان غربی

16طاهر13631871فریبا          دکانداربوکانآذربایجان غربی

17محمد2920578431اوین          زیبا پرچمبوکانآذربایجان غربی

18محمد یاسین563جعفر          عباسیبوکانآذربایجان غربی

17احمد2920495291نادیا           محمدیبوکانآذربایجان غربی

16هادی2920505696دیاکو        هدایتبوکانآذربایجان غربی

14مرتضی8146-ملیسا علی حسینلوخویآذربایجان غربی

17محمدعلی856آمنه حاجیالریخویآذربایجان غربی

16حسن6604-ساناز اوجاقیخویآذربایجان غربی

16محمدیار402منصور پورتورخویآذربایجان غربی

16محمد13386علیرضا رضاییخویآذربایجان غربی

14جعفرقلی5423-امیر حاجی علیقلیخویآذربایجان غربی

15قربان7248-مهدی کلب خانیخویآذربایجان غربی

15حسین5359-محمدحسین اسدزادهخویآذربایجان غربی



16علی افسراختصاصیشایان سید اهرنجانیسلماسآذربایجان غربی

16ولی 475فضل اله شاهین گلعذانیسلماسآذربایجان غربی

17اردشیر8331-احسان کاظمیسلماسآذربایجان غربی

16عبداله 4540-علی متقیسلماسآذربایجان غربی

15رضا1021-آرتین حاجی زاده شاهین دژآذربایجان غربی

15پرویز3641-محمدجواد صالحیشاهین دژآذربایجان غربی

16مهرداداختصاصیترنم پرویزیشاهین دژآذربایجان غربی

15خسرو3881-صبا رحمانیشاهین دژآذربایجان غربی

16ایرج8091-ساحل شجاعیشاهین دژآذربایجان غربی

15سلیمان6616-زهرا عابدیشاهین دژآذربایجان غربی

15علیرضا5619-آیناز عبداللهیشاهین دژآذربایجان غربی

15سردار9041-حدیث عبدیشاهین دژآذربایجان غربی

15محمد181اعظم نجاریشاهین دژآذربایجان غربی

15یونس2940287644امیررضا احمدیشهرستان تکابآذربایجان غربی

14روح اهلل2940300313علی سهرابیشهرستان تکابآذربایجان غربی

17بابکاختصاصیامیر حسین قیاسیشهرستان تکابآذربایجان غربی

17حسن2940231109خاطره محمدیشهرستان تکابآذربایجان غربی

15روح اهلل2940263681رویا سهرابیشهرستان تکابآذربایجان غربی

18بیژناختصاصیامیر حسین کبیریشهرستان تکابآذربایجان غربی

17امیراختصاصیعلی کرامتیشهرستان تکابآذربایجان غربی

16احمداختصاصیساجد شریفیشهرستان تکابآذربایجان غربی



15علیاختصاصیپوریا مهدویشهرستان تکابآذربایجان غربی

16نویداختصاصیفاطمه یاریشهرستان تکابآذربایجان غربی

16جاوید2940238979پگاه فتحعلی بیگلوشهرستان تکابآذربایجان غربی

16منوچهراختصاصیشادی یاریشهرستان تکابآذربایجان غربی

16نظاماختصاصیکوشیار اسماعیلیشهرستان تکابآذربایجان غربی

16شاهین6770044145آیدا نوریشهرستان تکابآذربایجان غربی

16بیژن2940236100سپیده کبیریشهرستان تکابآذربایجان غربی

15علیاختصاصیسونیا مهدویشهرستان تکابآذربایجان غربی

15علی -صبا احمدیماکوآذربایجان غربی

15ناصر2322-سناء حسن نژادماکوآذربایجان غربی

17حسین0439-دینا نوروزیماکوآذربایجان غربی

17اروجعلی470علیرضا بزرگیماکوآذربایجان غربی

16معروف1741-ارسالن سرگلیمهابادآذربایجان غربی

17علی472محمود نیک مراممیاندوآبآذربایجان غربی

14داریوش-مرضیه پیرینقده آذربایجان غربی

16مجتبی4987المیرا رحیمینقده آذربایجان غربی

17کریم2179-محدثه جمشیدزاده برازجانبوشهر

17حاجی13021زیبا شریف زادگان برازجانبوشهر

18باقر5مجتبی منجمیبرازجانبوشهر

17عبداله 2996-سکینه زبیریبندردیربوشهر

15حسین0305-مریم غالم پوربندردیربوشهر



17احمد7983-مهدیه غالم پوربندردیربوشهر

18نامدار9373-آمنه فاطمیبندردیربوشهر

18محمد6002-فرشته مومنیبندردیربوشهر

18حاتم8705-طاها استواربندردیربوشهر

19عبدالعلی8490-حسین فخراییبندردیربوشهر

16سیدجالل9815-محمدرضا موسوی کراماتیبندردیربوشهر

16حسین 6127-نگار اکبریبندردیلمبوشهر

15شاپور2836-سوسن تنگستانی فردبندردیلمبوشهر

18مرتضی5406-حدیث زورقیانبندردیلمبوشهر

17عبدالرسول4612-فاطمه کشاورزبندردیلمبوشهر

17محمد4268-اشکان لیراویبندردیلمبوشهر

15احمدرضا0741-احمدرضا خواجه بندرگناوه بوشهر

15جوهر178حمیدرضا خضریبندرگناوه بوشهر

15احمد1925-عباس موسویبندرگناوه بوشهر

14احمد1917-علی موسویبندرگناوه بوشهر

16عبدالعلی2159نوراهلل محمدی نژادبندرگناوه بوشهر

17خضر10552معصومه منصوری بندرگناوه بوشهر

16فاضل7979-زینب نارکیبندرگناوه بوشهر

16حسین3490111710شیوا بازیاریبوشهربوشهر

16بهمنیار3490142535فاطمه پوربهی نیابوشهربوشهر

16عبدالحمید3550069227ایران پوالدیبوشهربوشهر



16عباس3490451724نرجس پیکاربوشهربوشهر

17سید ناصر5320034121سید علی اکبر حسینیبوشهربوشهر

15ادریس1740274040محبوبه حکیم زارعبوشهربوشهر

17غالمحسین3570006700زهره حیدریبوشهربوشهر

17علی3490359917فاطمه خدریبوشهربوشهر

19علی692جواد دشتی مطلقبوشهربوشهر

17فرهمند3490397444فرنود ریاحیبوشهربوشهر

19محمد375علی اصغر عباسعلیبوشهربوشهر

16علیرضا3540228561مطهره عبدالهیبوشهربوشهر

16عباس6333زهره غالمیبوشهربوشهر

17علی685زهرا کشتکاربوشهربوشهر

15محمود3490560019آیدا مظفریبوشهربوشهر

17غالمعلی44محمود مظفریبوشهربوشهر

16غالمحسین2سید حسین موسویبوشهربوشهر

16علی3647-فاضل فرزانتنگستانبوشهر

16غالمرضا26955ندا حاج امینیجمبوشهر

15رضا1693-فاطمه شنبدیجمبوشهر

15امین6096-رونا دشتیجمبوشهر

17حسین2221سعیده پیشدادجمبوشهر

17عباس6محمد نوذریجمبوشهر

16حسن 0230-سینا فرهادیدشتیبوشهر



18عبدالرحمن1146-محمدامین شهشهانیدشتیبوشهر

17محمد7091-یاسین قاسمیدشتیبوشهر

19سیدبهرام61سیده اکرم جعفریدشتیبوشهر

17...مال ا4407سیما پورسعیددشتیبوشهر

16جعفر285زینب احمدزاده کنگانبوشهر

15رسول1774-فاطمه جمالیکنگانبوشهر

15ابراهیم3173نصرت صفریکنگانبوشهر

16رضا1694محمد رضاییاندیشه تهران

14وحید9348-مهدی خواجه وندیاندیشه تهران

14محسن 3033-امیرحسین اسدیپیشواتهران

16منصور0799-سپهر بسحاقپیشواتهران

17علی اصغر1975ابراهیم تیمور اردبیلیپیشواتهران

17اصغر30359طیبه رمضانی پیشواتهران

17اسمعیل101فاطمه باباییشهرستان قدستهران

14حجتاختصاصیصبا بهرامیشهرستان قدستهران

16محمود509پرویزباقری حمیدیشهرستان قدستهران

14هادیاختصاصیمبین  باقریشهرستان قدستهران

14مهدیاختصاصیندادهقانیشهرستان قدستهران

16غالمعلیاختصاصیاعظم دهقانشهرستان قدستهران

18بهمن1204یزدان رجبیشهرستان قدستهران

16روح الهاختصاصیراضیه رضئییشهرستان قدستهران



14عبدالهاختصاصیتینا رضئییشهرستان قدستهران

15علیاختصاصینجمه عطایی نیکوشهرستان قدستهران

17حمید16959سارا کوهیشهرستان قدستهران

16غال م11پرویز ماه پسند شالشهرستان قدستهران

14محمداختصاصیامیرحسین نجاریشهرستان قدستهران

14اسماعیلاختصاصیزهرا واشقانیشهرستان قدستهران

17اسمعیلاختصاصیمهتاب واشقانیشهرستان قدستهران

15فتاح815پرستو احمدیشهریارتهران

17فتاح5165بتول احمدیشهریارتهران

14ماشااهلل3815مونا اسماعیلیشهریارتهران

16حمداله14988طاهره بابالوئیشهریارتهران

16حسین480290857مهدیه خوش کارشهریارتهران

15مرتضی3-117212-490زهرا گلیشهریارتهران

16حسنعلی0-607122-001آیدا محمودیشهریارتهران

14شهریار6-017007-015امیر آصفیشهریارتهران

16محمد حسن10238حیدر مالمیرشهریارتهران

18نصرتاختصاصیمعصومه فرخندهرباط کریمتهران 

16خلیلاختصاصینرگس عسگریرباط کریمتهران 

18رجبعلیاختصاصیمحدثه کریمیرباط کریمتهران 

18منصوراختصاصینوشین محمودیرباط کریمتهران 

15بیاتاختصاصیمهسا ملکیرباط کریمتهران 



14محمداختصاصیامیرمهدی احمدیرباط کریمتهران 

17محمد3646ابوالفضل امامیرباط کریمتهران 

15تراباختصاصیعلی موحدیرباط کریمتهران 

16امیر23245883سارا جمالیشرقتهران 

16علی18814239مهسا برزگرشرقتهران 

16جواد0250104784مالحت زارعشرقتهران 

15سید اصغر2763ملیحه سادات خادمی شرقتهران 

17علیرضا23025522مرضیه طایفه شرقتهران 

16علیرضا4310989985زینب طایفه شرقتهران 

18ابوالقاسم0480424586زهرا صادقیشرقتهران 

15محمدابراهیم2959فرانک ساعدیشرقتهران 

15قاسم 16439زهرا سعیدیشرقتهران 

16مجید24218412شکیبا شریعتیشرقتهران 

14محمود1404افسر غفاریشرقتهران 

18اکبر12881775فاطمه محمدیشرقتهران 

16علی اکبر3030علی جوادیشرقتهران 

14علی24941420مهدی سعیدیشرقتهران 

15داوود59277فرشید محمدیشرقتهران 

14ناصر0150359780علیرضا اسماعیلیغربتهران 

14غالمرضااختصاصیپرستش معتمدیمرکزیتهران 

14عباس0024318061محمد حسین قنبریمرکزیتهران 



17محمدحسن_فاطمه محبمرکزیتهران 

18فرهاد2701محمد عباسیمرکزیتهران 

14عباسقلی-ابوالفضل بارانیبروجنچهارمحال و بختیاری

14مهرداد2405-فربد توکلیبروجنچهارمحال و بختیاری

14مهرداد2413-مهربد توکلیبروجنچهارمحال و بختیاری

14پرویز180علی رشیدیبروجنچهارمحال و بختیاری

14قاسمعلی6766-اسماعیل سلطانیبروجنچهارمحال و بختیاری

14مهران7346-محمدحسین طهماسبیبروجنچهارمحال و بختیاری

14گودرز-محمد طهماسبیبروجنچهارمحال و بختیاری

16جهان بخش368الهام اله وردیبروجنچهارمحال و بختیاری

16حسین982مرضیه برجیانبروجنچهارمحال و بختیاری

15حسن0115-حدیثه پیکاربروجنچهارمحال و بختیاری

17غالمرضا 290فاطمه رحیمیان بروجنچهارمحال و بختیاری

15داوود8260-زهرا صفیانبروجنچهارمحال و بختیاری

14نگهدار4258-زهرا طهماسبیبروجنچهارمحال و بختیاری

15...عزیزا3700-زهرا نادریبروجنچهارمحال و بختیاری

16داریوشاختصاصیاعظم ابراهیمیشهرکردچهارمحال وبختیاری

16...ولی ا503فاطمه ابراهیمیشهرکردچهارمحال وبختیاری

17احمداختصاصیندا اسماعیلیشهرکردچهارمحال وبختیاری

15عبدالرضااختصاصینیلوفر حیدریشهرکردچهارمحال وبختیاری

14-اختصاصیسیده بیتا جزایریشهرکردچهارمحال وبختیاری



14سیدبرات3022-سیده مریم حسینیشهرکردچهارمحال وبختیاری

17علی1080شهین خلیلیشهرکردچهارمحال وبختیاری

14هادیاختصاصیمریم خزاییشهرکردچهارمحال وبختیاری

17غالمرضا2513-مریم دهقانشهرکردچهارمحال وبختیاری

16رحیم2363-زهرا دشتبانشهرکردچهارمحال وبختیاری

15عسگراختصاصینرجس صادقیشهرکردچهارمحال وبختیاری

15حسیناختصاصیزهرا عرب مختاریشهرکردچهارمحال وبختیاری

16حمیداختصاصیآیدا صدریشهرکردچهارمحال وبختیاری

17احمد0428-فاطمه قاسمیشهرکردچهارمحال وبختیاری

17نیازعلی35مریم کاظمیشهرکردچهارمحال وبختیاری

19محمدعلی824الهام رفیعیشهرکردچهارمحال وبختیاری

18منوچهر 7718-نیلوفر همت زادهشهرکردچهارمحال وبختیاری

15...هیبت ااختصاصیحدیث محمودیانشهرکردچهارمحال وبختیاری

15کمالاختصاصیصفا هاشمیشهرکردچهارمحال وبختیاری

15گودرز5826-علی بیگیشهرکردچهارمحال وبختیاری

16علی یار3808-محمد جواد حیدریشهرکردچهارمحال وبختیاری

15کورش3152-علی خدابندهشهرکردچهارمحال وبختیاری

18علی6580-امیرحسین رمضانیشهرکردچهارمحال وبختیاری

14یزدان5931-محمد مهدی عباسیانشهرکردچهارمحال وبختیاری

16داود2347-سحر نصیریفارسانچهارمحال وبختیاری

17سیدرضا60سیدمهدی جوادیبشرویه خراسان جنوبی



16هادی320امیر سلطانیبشرویه خراسان جنوبی

15عباس9522-ابوالفضل فرهادیبشرویه خراسان جنوبی

16علی2696-محدثه امیراحمدیبشرویه خراسان جنوبی

16احمد299زاده...زهرا عبدابشرویه خراسان جنوبی

16علی1604-عاطفه عدالتیبشرویه خراسان جنوبی

16احمد812زاده ...نرگس عبدابشرویه خراسان جنوبی

14علیرضا4742-فرزانه عدالتیبشرویه خراسان جنوبی

15مهدی-یاسمن ناظمیانبشرویه خراسان جنوبی

17سیدرضا0850289807مهسا سادات اسدنژادفردوسخراسان جنوبی

17غالمحسین15محمدعلی ترابیفردوسخراسان جنوبی

16محمد0850193478سعیده رجبیفردوسخراسان جنوبی

17عباس 704ام البنین شاه محمدیفردوسخراسان جنوبی

16مجید0850287391لعیا صالح نیافردوسخراسان جنوبی

17حسن1جواد کدخداییفردوسخراسان جنوبی

15غالمرضا5احمد منصوریفردوسخراسان جنوبی

16سیدمحمود0850194822اسماءسادات مهردادفردوسخراسان جنوبی

15محمدحسن880185163حسین عابدین زادهقائنخراسان جنوبی

16سیدمحسن880280751صالحه سادات ایوب نژادقائنخراسان جنوبی

16رضا880027150صدیقه دیمه کارقائنخراسان جنوبی

14محمدعلی880345802پریسا غالمیقائنخراسان جنوبی

15محمدحسین880276517نیره قلندریقائنخراسان جنوبی



16حسین880206527زهرا محمدیقائنخراسان جنوبی

18محمد 640166696علی رحیمی بیرجند خراسان جنوبی 

15یوسف 5630163043امیر حسین خزاعی بیرجند خراسان جنوبی 

17محمد رضا 640002242عاطفه گلی بیرجند خراسان جنوبی 

17ابراهیم 889914647امین مالکی بیرجند خراسان جنوبی 

15سیدسعید640828779سیده فاطمه محمدی بیرجند خراسان جنوبی 

15محمدرضا64074921مرتضی محتشمی نسب بیرجند خراسان جنوبی 

16سیدمحمدباقر652225386سیده ام البنین موسوی بیرجند خراسان جنوبی 

17محمدرضا740371061امیرحسین نبئی بیرجند خراسان جنوبی 

17محمدرضا740537962ایمان نبئی بیرجند خراسان جنوبی 

16جالل924718706کسری دانشوربردسکنخراسان رضوی

14جواد5720189701مهدی عباسیانبردسکنخراسان رضوی

14محمد333سید مهدی مرسلیبردسکنخراسان رضوی

16حسن 49لیال آقا رضاییسبزوارخراسان رضوی

15عبدالقیوم1670عفت اسالم نژادسبزوارخراسان رضوی

15محمدرضا12621الهام اصحابیسبزوارخراسان رضوی

14علی-آرمیتا امیریسبزوارخراسان رضوی

14غالمرضا222فاطمه بروغنیسبزوارخراسان رضوی

14علی اکبر8051-حدیثه بهرامیسبزوارخراسان رضوی

14سیدمحسن7298-سیده فائزه جعفریسبزوارخراسان رضوی

14آرش-الینا خامنه باقریسبزوارخراسان رضوی



14آرش-نیکتا خامنه باقریسبزوارخراسان رضوی

15احمد26زهرا دارینیسبزوارخراسان رضوی

14یاسر8120-کوثر دارینیسبزوارخراسان رضوی

14ابراهیم18543ملیحه داورزنیسبزوارخراسان رضوی

14رمضانعلی6505-مریم درفکیسبزوارخراسان رضوی

14سجاد-هنگامه راد سبزوارخراسان رضوی

15عباس0004-زهرا زحمتکشسبزوارخراسان رضوی

16عباس 1380ملیحه زرقانیسبزوارخراسان رضوی

15محسن-فاطمه زمردیانسبزوارخراسان رضوی

18علی-آنوشا ساجدی فرسبزوارخراسان رضوی

17ابراهیم2666-عاطفه سیدآبادیسبزوارخراسان رضوی

15غالمرضا2026نرجس شریعتمدارسبزوارخراسان رضوی

16محمدیوسف1848فریبا صالح آبادیسبزوارخراسان رضوی

15علی4072-مریم طاهریسبزوارخراسان رضوی

16علی791نرگس عیدیسبزوارخراسان رضوی

14ناصر-مبینا قاسمیسبزوارخراسان رضوی

15غالمحسین-زینب محمدنیاسبزوارخراسان رضوی

15حسین637فاطمه محمدیسبزوارخراسان رضوی

15...سیف ا1063-مرضیه معصومی فرسبزوارخراسان رضوی

16علی اصغر2177آذر کاشکیسبزوارخراسان رضوی

14حسن-مهرانا کاملیسبزوارخراسان رضوی



16اکبر-علی احمدی آسورسبزوارخراسان رضوی

14سیدمحمد-مرتضی اخالقیسبزوارخراسان رضوی

17..نصرا4705-کیارش اژدریسبزوارخراسان رضوی

16غالمعلی 578محمدرضا بهلولسبزوارخراسان رضوی

15حسین3459-امید پرویزیانسبزوارخراسان رضوی

15عبدالجواد10310کمال خدادای مقدمسبزوارخراسان رضوی

16محمدرضا-عرفان دولت آبادیسبزوارخراسان رضوی

14...اسدا5230-محمد راد نسبسبزوارخراسان رضوی

16عباسعلی0216-محمدمهدی رادمانسبزوارخراسان رضوی

15حسن16463 بهزاد رباط سرپوشیسبزوارخراسان رضوی

15علیرضا 5858-محمدکاظم صفارسبزوارخراسان رضوی

14اسماعیل-مهرشاد عطارسبزوارخراسان رضوی

14علی اکبر2400-سهراب علیپور صبریسبزوارخراسان رضوی

15حسن6643-محمد علیمردانسبزوارخراسان رضوی

14مجتبی1219-مهرداد میناییسبزوارخراسان رضوی

14مجید 5975-فرزاد ندافسبزوارخراسان رضوی

14اسماعیل-عرفان یوسف آبادیسبزوارخراسان رضوی

14حسین8821-محمد کارگریسبزوارخراسان رضوی

14رضا9853-پوریا کاشفیسبزوارخراسان رضوی

15جواد1612-عرفان کرابیسبزوارخراسان رضوی

17مجید1858-آتنا پیشاورتربت حیدریهخراسان رضوی



17اصغر42309الهام پورمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی

17غالمحسین12560آذر جعفریتربت حیدریهخراسان رضوی

16رمضانعلی 7267-مهسا حیدربیگیتربت حیدریهخراسان رضوی

17محمدهادی6161مهسا عالئیتربت حیدریهخراسان رضوی

17غالمحسین3914نرگس محمودی زاده ئیتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمد2727-علی حیدریتربت حیدریهخراسان رضوی

15عباس 8954-محمد حسین پورتربت حیدریهخراسان رضوی

16غالمعلی5751-حامد جامی مرتضاییتربت حیدریهخراسان رضوی

15جواد-جلیل رفیع پورتربت حیدریهخراسان رضوی

15رضا1389-امیررضا طبسیانتربت حیدریهخراسان رضوی

17...نورا8654-محمدرضا علیشاهیتربت حیدریهخراسان رضوی

18محمد6538-امیرحسین غالمپورتربت حیدریهخراسان رضوی

17حسین2748-میالدمهدی مرادیانتربت حیدریهخراسان رضوی

16حسین3701-مهدیه جلیلیخلیل آبادخراسان رضوی

15محمدابراهیم3494صغری صداقتیخلیل آبادخراسان رضوی

16غالمرضا68اکرم ناظریخلیل آبادخراسان رضوی

17محمد4349-هدی جوانشیریخوافخراسان رضوی

16سیف اله0082-شیرین رزم آراخوافخراسان رضوی

15اسماعیل-محبوبه هنردارخوافخراسان رضوی

14داود-عماد موحدیخوافخراسان رضوی

15حسن  اختصاصیساجده اسماعیلیدره گزخراسان رضوی



14وحیداختصاصیهلیا ایمانیدره گزخراسان رضوی

14محمد -امید اسماعیلیفریمانخراسان رضوی

15محمدباقر612مریم غدیریفریمانخراسان رضوی

15حسین0925318485مهال فیروزیفریمانخراسان رضوی

16محمود-علی خداییقوچانخراسان رضوی

17علی اصغر0860763056عرفان شادقوچانخراسان رضوی

15محمدیوسف230خیرالنساء براتیقوچانخراسان رضوی

14علی اکبر-حانیه ذوالفقاریقوچانخراسان رضوی

19سیدحسن0860446174سیمین شبیریقوچانخراسان رضوی

14محسن-تینا هودانلوقوچانخراسان رضوی

14علیرضا3367-محمدهادی زنگوییگنابادخراسان رضوی

15حسین5915-زهرا ترابی ثانیگنابادخراسان رضوی

14امین8427-فاطمه شقاقیگنابادخراسان رضوی

14هادی2096-نرجس عابدگنابادخراسان رضوی

14حبیب6919-نسترن ملکیگنابادخراسان رضوی

15اسداله092660کیانا   کرمانیمشهدخراسان رضوی

14غالمعلی41فروغ    آتش زایمشهدخراسان رضوی

17موسی673سارا   آقاخانیمشهدخراسان رضوی

17حسن69مجید   آل حسینمشهدخراسان رضوی

16اکبر2981552139فاطمه   آنائیمشهدخراسان رضوی

17مجید0923408185محمد   اکرمی کهنمشهدخراسان رضوی



17علی0925080667سینا     احمدآبادیمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا-امیرعلی    اخگریمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا-امیرمحمد      اخگریمشهدخراسان رضوی

16ناصر0924587288یاسمین     اسماعیل زادهمشهدخراسان رضوی

19سیدعلی7497نسیم السادات   اشراقیمشهدخراسان رضوی

15غالمحسین0740218972میالد    اعتضادمشهدخراسان رضوی

18علی اکبر9872قمر     افضل نیامشهدخراسان رضوی

15رضا-کوروش    امیری مقدممشهدخراسان رضوی

17حسین830زهرا    بادام رودیمشهدخراسان رضوی

15علی0820472433سعید     باقریمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا0925121797مینا    بذرگریمشهدخراسان رضوی

15داود0830167341امیرمحمد     براتیانمشهدخراسان رضوی

15حمیدرضا-امیرعلی    برومندمشهدخراسان رضوی

15حسن101985ملیحه      بهشتیانمشهدخراسان رضوی

16حسن0922035180شیرین     پاپلیمشهدخراسان رضوی

17یوسفعلی0023201754مجتبی     پنجه باشیمشهدخراسان رضوی

17مجید19466حسام     پوالدینمشهدخراسان رضوی

15علی اصغر1111الهه    تشکریمشهدخراسان رضوی

15امیررضا092695868مهتا     توکلیمشهدخراسان رضوی

14رضا0925886777حسین     جواد المتقینمشهدخراسان رضوی

16محمدعلی996رسول حسامیمشهدخراسان رضوی



15غالمرضا132نفیسه     حسن بیرجندیمشهدخراسان رضوی

16محمدحسین45فاطمه      حسن زادهمشهدخراسان رضوی

14/5ناصرعلی-روژین     حقیقیمشهدخراسان رضوی

15محمد09268909408تینا       خانیمشهدخراسان رضوی

15سیدرضا0927198614سیده سونیا   خباززاده یزدیانمشهدخراسان رضوی

14ایوب-مهسا      خجستهمشهدخراسان رضوی

15علی0926342754امیرحسین   خورسندی نخودبریزمشهدخراسان رضوی

16حبیب اله223همیال     دفتریمشهدخراسان رضوی

15محمد5گلثوم    دهقان اسدیمشهدخراسان رضوی

16علی6310330937حمیده      دهقانیمشهدخراسان رضوی

17هدایت اله-امیرحسین    ذبیحیمشهدخراسان رضوی

15امیر 0923401660سارا     رجب زادهمشهدخراسان رضوی

14/5مهدی0923478752محمد    رجب زادهمشهدخراسان رضوی

16فرزاد-شاهین     رحمانیانمشهدخراسان رضوی

15رامین0927439794برهان   رحمانی نیشابورمشهدخراسان رضوی

15حسن513نگاره رسولیمشهدخراسان رضوی

16محمدرضا380الهام زادنیامشهدخراسان رضوی

18محمداسماعیل1802مهناز زارع هراتیمشهدخراسان رضوی

14/5محمد-بهنام سبحانیمشهدخراسان رضوی

14/5بابک092675346درسا سلیمانی کورانیمشهدخراسان رضوی

17رجبعلی101751مرضیه سلیمانی نیامشهدخراسان رضوی



18اسداله473فریده شالی کارانمشهدخراسان رضوی

18کاظم25970حوریه     شفیعی نیکمشهدخراسان رضوی

16علی اصغر388فاطمه    صداقتمشهدخراسان رضوی

16محمدابراهیم0925500054مرتضی    صفریمشهدخراسان رضوی

15حمیدرضا092662027نرگس    طوسیمشهدخراسان رضوی

16مجید5267اشکان    عاقبتیمشهدخراسان رضوی

17عبداله092502241زینب  عبداللهیمشهدخراسان رضوی

17حسین2788مهری  عبدیمشهدخراسان رضوی

15سیدمرتضی09252349802سیدامیرحسین عزیزیمشهدخراسان رضوی

16محمدرضا0926554336احسان  عطار بشرویهمشهدخراسان رضوی

16حسن0927066475سپهر علیزادهمشهدخراسان رضوی

18جواد-نسترن محیط داللمشهدخراسان رضوی

15غالمرضا-ابوالفضل مصاحبی مهدی آبادمشهدخراسان رضوی

15امیر-علی رضا معین تقویمشهدخراسان رضوی

16احمد3297محمدرضا مقدسیمشهدخراسان رضوی

16رحیم0927311968متینا منتظریمشهدخراسان رضوی

16سیدعلیرضا16357سیده الهام موسویمشهدخراسان رضوی

15سیدمهدی-فائزه سادات موسویمشهدخراسان رضوی

16علی اکبر0922306885علی میربلوک مشهدخراسان رضوی

16نادر0926534343پردیس نادری کاللیمشهدخراسان رضوی

16عباس1430مینووش ناظریمشهدخراسان رضوی



17محمدجواد0925105406سارا نجاریانمشهدخراسان رضوی

17محمدحسین7916مسعود نصیریمشهدخراسان رضوی

15حسن-نادیا نظریمشهدخراسان رضوی

17غالمرضا7012الهام نیک بختمشهدخراسان رضوی

16محمدرضا92578302فاطمه    نیریمشهدخراسان رضوی

15علی رضا-عارفه    هنرورمشهدخراسان رضوی

16غالمحسین450طاهره     یاهوئیمشهدخراسان رضوی

16ابوالفضل4770-فاطمه بلوچینیشابورخراسان رضوی

15مهدی 3178-زهرا حجتی زاده نیشابورخراسان رضوی

17محمدحسین9737-مهزیار صالحینیشابورخراسان رضوی

16علی8936-آیدا فتح آبادینیشابورخراسان رضوی

16محمدحسیناختصاصیمحمدجواد صادقیانکاشمرخراسان رضوی 

15احمداختصاصیامیرحسین طاهریکاشمرخراسان رضوی 

17محمداختصاصیماجد فخوریکاشمرخراسان رضوی 

15مجتبیاختصاصیامیررضا هادویکاشمرخراسان رضوی 

14مجتبیاختصاصییاسین طاهریکاشمرخراسان رضوی 

19غالمرضااختصاصیریحانه آسوده کاشمرخراسان رضوی 

15حسناختصاصینگار رخشان کاشمرخراسان رضوی 

14علیرضا30336لیال فرهمندگلیانکاشمرخراسان رضوی 

14حسناختصاصینگین رخشانکاشمرخراسان رضوی 

14علیاختصاصیمطهره صادقیکاشمرخراسان رضوی 



15حسناختصاصیآیدا خطائیکاشمرخراسان رضوی 

15مهدیاختصاصیمبینا وطن پرستکاشمرخراسان رضوی 

16محمداختصاصیریحانه طوقانیکاشمرخراسان رضوی 

16حسن4580430263مهدیه صمدیبجنوردخراسان شمالی

16عباسعلی1067آرزو رحیم زاده بجنوردخراسان شمالی

17بهمن5910092162سوده تیمورزادهبجنوردخراسان شمالی

15فرید0670769843آناهیتا خراسانیانبجنوردخراسان شمالی

15اسداله577زهره شالی کارانبجنوردخراسان شمالی

15خسرو0670718408مبینا محمدی رازیبجنوردخراسان شمالی

15سلیمان0670907898مینو حکمتی فربجنوردخراسان شمالی

18براتمحمد553طیبه باباپورشیروانخراسان شمالی

16مهدی5073-فاطمه پورشعبانشیروانخراسان شمالی

17مرتضی9136-الهه تیموریانشیروانخراسان شمالی

16غالمرضا7601-زهرا شفقشیروانخراسان شمالی

18علی اصغر21868مریم قاسمیشیروانخراسان شمالی

17محمد2278زهره همتیشیروانخراسان شمالی

16ایوب7776-مهدی رهنماشیروانخراسان شمالی

16علی اکبر6016-حسین علیرضاییشیروانخراسان شمالی

16سعید6268-امین قربانزادهشیروانخراسان شمالی

16قربان محمد83عصمت اکبرزاده فاروجخراسان شمالی

15علیرضا524نجیبه شیردل فاروجخراسان شمالی



18حیدر4792سعید دشتستانیامیدیه خوزستان

18علی1468ایمان کاظمی نسبامیدیه خوزستان

17رجبعلی 148مرتضی کیوانپوراندیمشکخوزستان

17علی 4061061615حسن فالحاندیمشکخوزستان

16محمد563مسلم طریقیاندیمشکخوزستان

15محمدنصیر 1920531981امیر حسین بهادریاندیمشکخوزستان

17غالمرضا1920419578علیرضا ناصری نیااندیمشکخوزستان

15علیرضا1920454489محمد فلوان اندیمشکخوزستان

15بیژن1991008491محمد اسد زاده حیدر آباداندیمشکخوزستان

20ولی اله723رامین عباس پورمفرداندیمشکخوزستان

16گودرز1920390928پریا زارعی اندیمشکخوزستان

16احمدرضا1920348042فرحناز سیفی اندیمشکخوزستان

18عبدالکریم136کتایون شرفیاندیمشکخوزستان

17عبداله 13232زهرا کرداندیمشکخوزستان

16علیرضا 1920549757نگار مهشاداندیمشکخوزستان

16فتح اله 1920547401عارفه آرزماندیمشکخوزستان

18فتاح1990815847مهسا فتاحیاندیمشکخوزستان

19محمدامیر1990338950فاطمه بیطارزادهاندیمشکخوزستان

18اسداهلل1830610880عاطفه رستمیایذهخوزستان

17شیخ مراد4060227749محمد بهرامیآبادانخوزستان

17لطیف4480026460مجید معالویآبادانخوزستان



16حسین1810626978شیرین جمالیآبادانخوزستان

16علی7289مونا حاجی حسینیآبادانخوزستان

16محمد1810054850فاطمه نجاتیآبادانخوزستان

18عبدالرضا 5270121204فاطمه تقی زادهآغاجاریخوزستان

18سیدموسی933سیدحسین هاشمیآغاجاریخوزستان

16مختار4810428524امیرحسین نیک مقامباغملکخوزستان

15سیدعباس3417-سیده حدیث عبادیخرمشهرخوزستان

14عبدالعباس2037-محمدعلی گزارخرمشهرخوزستان

16عبدالعلی8025-فاطمه گزارخرمشهرخوزستان

18علی2163-صفیه گالفخرمشهرخوزستان

15محسن1991063598مهشاد بتیدزفولخوزستان

15مسعود-مهسا چهارمحالیدزفولخوزستان

16سیدمحسن1990997864مهدیه سادات حیاتی رکنیدزفولخوزستان

16سیدکاظم687سعیده رحمتیدزفولخوزستان

16هوشمند199104748هدیه رفیعی سامانی دزفولخوزستان

15احمدعلی552فرناز زیباییدزفولخوزستان

17هوشنگ1744584435دردانه زکیدزفولخوزستان

15اسحق67380فرخ سروحجانی زاده دزفولخوزستان

17احمد14167فرح شریفی پوردزفولخوزستان

15محمد1990987885مهدیه قانعی دزفولخوزستان

15خلیل984مهنوش کیارسیدزفولخوزستان



15اسکندر5269465361شبنم کرمی زاده دزفولخوزستان

15ماشاءاله1990950108زینب مقامیان زادهدزفولخوزستان

15عبدالعلی2958فاطمه نورالدینیدزفولخوزستان

14محمدرضا1991099381محیا نیکودزفولخوزستان

17الزم1238نجمه یاقدوسدزفولخوزستان

14سیدمحسن1990937152سیدامیرحسین تبرک پوردزفولخوزستان

17قپانی3210نوروز رضایی ارشددزفولخوزستان

15منصور1990941567محمد شاه حیدردزفولخوزستان

15فرزاد270036877پویا لرستانیدزفولخوزستان

15محمد1991060335مسعود ماپاردزفولخوزستان

15جواد6818سجاد مرادیدزفولخوزستان

16مجید2کبری سیاحتیسوسنگردخوزستان

16عبدالعلی486فاطمه شرهانیسوسنگردخوزستان

16علی-نرگس مغینمیسوسنگردخوزستان

15کریم-شهال شاچریسوسنگردخوزستان

14عبدالخالق-شهال جاللی سوسنگردخوزستان

15حبیب-اسراء عفری مفردسوسنگردخوزستان

15کاظم-جمیله شاچریسوسنگردخوزستان

17کریم-فاطمه شاچری اصلسوسنگردخوزستان

16رمضان-شیرین حلفی سوسنگردخوزستان

17حسن -نسرین حالفسوسنگردخوزستان



17رحیم-منا حلفیسوسنگردخوزستان

14سیدکریم-فاطمه سعیداویسوسنگردخوزستان

16جمعه-معصومه ساعدیسوسنگردخوزستان

15فیصل-شهال عبیداویسوسنگردخوزستان

15صادق-زلیخا بیت سیاحسوسنگردخوزستان

16عبدالرضا-ناهید براویه سوسنگردخوزستان

16عبدالصاحب19150نصره جاللیسوسنگردخوزستان

17صادق-ندا حلفیسوسنگردخوزستان

16محمد3073فرحان محمدی مزرعی سوسنگردخوزستان

17زعیم-مصطفی غرباویسوسنگردخوزستان

16ناصر-عیسی عبیاتسوسنگردخوزستان

16عزیز-محمد سواریسوسنگردخوزستان

14ابوالفضل1870835646فاطیما هدایتی زاده شوشترخوزستان

15علیرضا 1870823990زینب علی پور خدادای شوشترخوزستان

15محمدحسین 187081647شهرزاد شفیعی زاده شوشترخوزستان

16عبدالمحمد6630020804فاطمه خسرویمسجدسلیمانخوزستان

15اسمعیل6630101111نگین خسرویمسجدسلیمانخوزستان

16عبدالحمید1960562630مهسا مددیمسجدسلیمانخوزستان

18/5امیر19605010304نازنین مهدی پورمسجدسلیمانخوزستان

15حسن1960157167کیمیا عیدی وندیمسجدسلیمانخوزستان

14/5علی1960559931محدثه غالمیمسجدسلیمانخوزستان



17سیف اله23799ژیال قادریمسجدسلیمانخوزستان

16محسن1960539477الهام مرادی بیرگانیمسجدسلیمانخوزستان

15محسن6630100158آنیتا مرادی بیرگانیمسجدسلیمانخوزستان

17معصومعلی1960100701ایمان آژدهمسجدسلیمانخوزستان

15غالم1960286366مسعود کریمیمسجدسلیمانخوزستان

14/5جهانگیر1960778765محمدمهدی مکی پورمسجدسلیمانخوزستان

15ابوالقاسم 5369-مجتبی احمدی بلوطکیاهوازخوزستان 

14محسن6075-آریا اکبری نبیاهوازخوزستان 

14سعید 13082عزیز بوعذاراهوازخوزستان 

15مجید 757عبداالمیر پارسایی کیااهوازخوزستان 

15ناجی-محمد ترابیاهوازخوزستان 

16کریم12366یوسف سعیدیاهوازخوزستان 

17احمد0076-محمدامین صاکیاهوازخوزستان 

14محمدعلی6177-سیدعطا غفاریاهوازخوزستان 

18مرتضی583مصطفی قرباناهوازخوزستان 

15سیامک3533-سینا مرادی اهوازخوزستان 

17محسن 9749-آیدا اکبری نبیاهوازخوزستان 

15کریم791نرگس پورحامدیاهوازخوزستان 

16بابا108توران تقی پوراهوازخوزستان 

14امیرعباس3857-نیلوفر جهانگیری پوراهوازخوزستان 

15موسی139مریم جویلیاهوازخوزستان 



16پرویز667معصومه حیدریاهوازخوزستان 

16محمدحسین0413-نسترن رضازاده اهوازخوزستان 

16مسعود1073-ایمان سواریاهوازخوزستان 

14فریدون4131-مرضیه شمشیریاهوازخوزستان 

16علی عسکر3828مهرنوش عالیپوراهوازخوزستان 

14احمد2274-نگین فتحیاهوازخوزستان 

16مجید 708طاهره قانونیاهوازخوزستان 

15میرعلی10لیال قنبریاهوازخوزستان 

15عیسی1سپیده کاوندیاهوازخوزستان 

14علیجان2967مهوش لیموچیاهوازخوزستان 

14-426717مژده مدرساهوازخوزستان 

14رضا8155-نرگس موسویاهوازخوزستان 

14رضا8814-شکوفه موسویاهوازخوزستان 

17رمضانعلی1974محمدجواد سلطانی فردبندرامام خمینیخوزستان 

17عباس2696-ابوالفضل آلبوغبیشبندرامام خمینیخوزستان 

16عمران1526-فرحناز پورنصاریبندرامام خمینیخوزستان 

15مهدی5591-حسن سباعیبندرامام خمینیخوزستان 

17غالمرضا 2180-پریسا آرمیون بهبهان خوزستان 

16علی 1450زینب ابراهیمیبهبهان خوزستان 

17اکبر2320-طیبه اعتباریبهبهان خوزستان 

14عزیزاله 4030-غزاله پاکدل بهبهان خوزستان 



15عبدالهادی8634-نیلوفر زارعی بهبهان خوزستان 

17ابراهمیم3892-آیدا سبکبال بهبهان خوزستان 

16مصطفی4310-الهام شرافتبهبهان خوزستان 

14کریم 813فاطمه فرحی بهبهان خوزستان 

15داود3004-نگار عمارچیبهبهان خوزستان 

15فرشاد4540-فاطمه محسنیبهبهان خوزستان 

14اسداله 4004-فاطمه همراهی بهبهان خوزستان 

14رامین 3791-محمد برکت رضاییبهبهان خوزستان 

15حمداله620یوسف بینش ور بهبهان خوزستان 

15روزبه 8205-امیرحسین پیدایشبهبهان خوزستان 

19یداله 2244نوراله حبیبیبهبهان خوزستان 

17شکراله 9489-علی حسین پور بهبهان خوزستان 

14سید برات 9448-سیدحمید زرخشانی بهبهان خوزستان 

-عبداله 9220-رضا شیرعلی بهبهان خوزستان 

16عبداله 8363-بهنام عاکف بهبهان خوزستان 

15غالمحسین93محمدرضا فرخانی بهبهان خوزستان 

14شهریار0055-مهدی فرجی بهبهان خوزستان 

16بشیر 465احسان قاسم پوربهبهان خوزستان 

15غالمعلی 1926محمد منیریبهبهان خوزستان 

16غالمرضا 0495-پویان هویدا بهبهان خوزستان 

16یعقوب6774سیدعادل جرفیشوشخوزستان 



14عظیم-حسین رحمتی اصلشوشخوزستان 

14نوذر1802-فاطمه اسدیشوشخوزستان 

14ابراهیم 1698-فرزانه حسینیشوشخوزستان 

14غالمرضا 1فریده حسن وندشوشخوزستان 

15رضا 8410-مسلم احمدیاللیخوزستان 

14...عبدا30شمس جمالپوراللیخوزستان 

14حیات 1259صفر خیرگردزاده اللیخوزستان 

14محمدجان5905پوران سلیمیاللیخوزستان 

16احمد3116-محمد سقاییابهرزنجان

14داود990-آیدا آفاقابهرزنجان

17نوروزعلی4419سهیال عسگریابهرزنجان

16محمد-مرضیه یوسفیابهرزنجان

16/5بهزاد6150144038مهرداد جمادیخرم درهزنجان

18ارشد6150140326ابوالفضل ترکمنخرم درهزنجان

17زین العابدین1671ام لیال رسولیزنجانزنجان

17حسن 7843-مبارکه صالحیزنجانزنجان

17مرتضی-سیده فاطمه میریزنجانزنجان

17شعبان 200ابوالفضل اصغریزنجانزنجان

17قیطانعلی1962وحید رحمانیزنجانزنجان

15جعفر4492-فائزه برزوییدامغانسمنان

16...یدا3768-زینب زعیمیدامغانسمنان



16احمد0495-اکرم فئوادیاندامغانسمنان

14محمدرضا4560244561سیدیاسین   طاهریسمنانسمنان

14صادق4560332460سهیل   عربسمنانسمنان

16علی4560035156بهاره   بهارمستسمنانسمنان

15مرتضی4560198901فائزه   دوستمحمدیسمنانسمنان

15...عبدا18فاطمه   شاهینیسمنانسمنان

14مهدی4560321043الهام   فتحیسمنانسمنان

14عبدالحمید4560139611فائزه   کاشفیسمنانسمنان

14هادی474سمیه   ملحیسمنانسمنان

17رضا378ابوالفضل نساجیان مقدمشاهرودسمنان

18محمد رضا4580035216مهدی دربانیانشاهرودسمنان

15حمید4711352449معین حسن پورشاهرودسمنان

14محمد4580411927حامد شکریشاهرودسمنان

16اسماعیل630264341مهدی لعل خاکپورشاهرودسمنان

16علیرضا4580429850حسینعلی مسعودیانشاهرودسمنان

16مهدی2743فاطمه علیخانیشاهرودسمنان

16محمد رضا4580406656ارکیده خراسانیشاهرودسمنان

16حسین4580399791فرانک کرمیشاهرودسمنان

18...لطف ا4580153766مریم عسکریشاهرودسمنان

18محمد حسین22733795روناک لطفیشاهرودسمنان

16حسین4569محدثه گلیشاهرودسمنان



16محمد670190403فاطمه جرجانیشاهرودسمنان

16عیسی5509زینب نصیریشاهرودسمنان

17علی4580406192مهدیس فردوسیانشاهرودسمنان

16محمد علی6سمیه باقریهشاهرودسمنان

17حسن4580271416مریم نصرتیشاهرودسمنان

16عباس-عطیه سعیدیشاهرودسمنان

18حسن 4265مجتبی قنبریگرمسارسمنان

17--آماندا گلکارسوئدسوئد

14حسن 3744-امینا زمانیبندرکنارکسیستان و بلوچستان

14موسی6682زهرا سرگزیبندرکنارکسیستان و بلوچستان

14عباس 1یزدان رضائیانبندرکنارکسیستان و بلوچستان

18شیرمحمد3690008077یحیی اربابی کله دینیزاهدانسیستان و بلوچستان

17عبداللطیف9287بهزاد بردبارزاهدانسیستان و بلوچستان

14محمدعلی3661123386امیر پروینزاهدانسیستان و بلوچستان

15محمدرضا3611678716محدثه زیبندهزاهدانسیستان و بلوچستان

17احمد412ام البنین کریمیزاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدحسین3611844462فاطیما نوروزی تربتیزاهدانسیستان و بلوچستان

15حمید رضا-علیرضا اکبری حقیقیاستهبانفارس

15غالم رضا2520140789امیرمحمد جامیاستهبانفارس

16عباس476محمدرضا خلیلیاستهبانفارس

15محمدرضا2520198966محمدمهدی خلیلیاستهبانفارس



15احمد2520121890محمدجواد کشتکانیاستهبانفارس

17غالمرضا9محمدمهدی مهرزاداستهبانفارس

16حمیدرضا-زینب اکبرحقیقیاستهبانفارس

16احمد108زهرا امینااستهبانفارس

15/5احمد-فاطمه کشتکانیاستهبانفارس

20اصغر4094محمد مقندریاقلیدفارس

18محمدابراهیم3739-محمودرضا مسعودیاقلیدفارس

17ابراهیم4676-الهه ظهیریاقلیدفارس

17عبداله 3667رقیه اسالمیاقلیدفارس

17مرتضی2614الهه افضلیاقلیدفارس

17عبدالمحمد528مریم قلندریاقلیدفارس

15سیدمرتضی1046مهدیه سادات میرقادریاقلیدفارس

16عبدالرحیم376فرشته بهادریاوزفارس

15محمد6257-سارا حاجیاناوزفارس

15مسعود3883-آیدا رضاییاوزفارس

15مصطفی1873-فاطمه رضاییاوزفارس

15عبداله 6196-اسما شمسیاوزفارس

17عبداله 9427-الهام طاهریاوزفارس

16عارف7441-مهدیس مولویاوزفارس

16غالمرضا 450مجید برزگراوزفارس

14جعفر19محمدرسول راستگواوزفارس



15عباس 7731-سینا رحمانی اوزفارس

14امراله7676-علی دانشاوزفارس

16محمد25محسن رضائی پاسارگادفارس

17خداداد1957عباس جعفرپورپاسارگادفارس

15عباس2283841992محمدرضا جعفرپورپاسارگادفارس

15یوسف 140638400187علی احمدیجهرمفارس

16ابوالفضل2460420188فاطمه ایرانمنشجهرمفارس

15علیرضا246052603سارا بزرگ زادهجهرمفارس

15محمود 2460404972محمدامین رحمانیان جهرمفارس

15شهرام2460557035سارا رحمانیانجهرمفارس

16عباد2460421699زهرا رامشخواهجهرمفارس

17سعید2460442130فرهنگ زراعت پورجهرمفارس

14علی اکبر2460520786مهدی شهریارزادهجهرمفارس

16نادر2283744490علیرضا خراسانی نسبجهرمفارس

15جالل2460کیمیا فروتنجهرمفارس

17قاسم 7954فائزه قاسمیان حقیقیجهرمفارس

15بهزاد2460549199یکتا کاظمیجهرمفارس

15عبدالمجید2460419945فاطمه محبوبجهرمفارس

17فرهاد6810035354فاطمه ابدامخرمبیدفارس

16علیرضا6810044302سینا احمدپورخرمبیدفارس

14علی6810057358فاطمه اکبریخرمبیدفارس



15حمید رضا6810040730سعیده تصدیقیخرمبیدفارس

18محمد جواد6810036741محمد حسین جعفریخرمبیدفارس

16بهنام6810035427فاطمه حیدریخرمبیدفارس

17یوسف2400143021فاطمه رحیمی خرمیخرمبیدفارس

15عزیزاله6810047646زهرا فرجیخرمبیدفارس

14علی6810037381شهاب الدین قاسمی خرمبیدفارس

15محمد رضا6810035818امین کریمیخرمبیدفارس

15حسن6810004785حمیده کریمیخرمبیدفارس

16ارسالن2400160384راضیه کریمی خرمیخرمبیدفارس

15مظفر6480067231حسین محمدیانخرمبیدفارس

15غالم6810036091مهدی مسعودیخرمبیدفارس

15سید جعفر6810037306فیروزه سادات واعظ پورخرمبیدفارس

16غالمحسین5420حمیده ایزدیدارابفارس

16غالمحسین1038زهرا روئین تندارابفارس

16ناصر2480356531زهرا حاتمیدارابفارس

16مختار2480615480فاطمه پوردستاندارابفارس

16کرامت2480005348صدیقه رضائیدارابفارس

15فریدون254سهند اصغریسپیدانفارس

15موسی2216محمد صلحدوستسپیدانفارس

-محمدرضا8949-فاطمه امینیسپیدانفارس

14محمد254اسماء صلحدوستسپیدانفارس



18بهزاد5140017751مهدی بیژنیسروستانفارس

19مهدی3163منصوره ستوده سروستانیسروستانفارس

15حمید3531-علیرضا آرایششیرازفارس

14حسین4051-محمد مهدی باقریشیرازفارس

17عبدالعلی3552-علی بصیریشیرازفارس

17محمدجواد8131-امیرحسین بهارشیرازفارس

15اهلل بخش4598-سجاد بهارسعدیشیرازفارس

14منوچهر 2292-احمدرضا پاژنگشیرازفارس

14خداکرم1علی ترک قشقاییشیرازفارس

15محمدقلی0319-حسن توکلیشیرازفارس

19حسن 242مجید جاویدشیرازفارس

14جواد2677-محمدرضا جوکارشیرازفارس

15ابوالحسن15کاظم درستکارشیرازفارس

14فضل اله4020-رضا ده بزرگیشیرازفارس

15حسین1463رضا رحیمیشیرازفارس

19علیرضا2400مسلم رضاییشیرازفارس

17عباس 3669حمیدرضا زارعشیرازفارس

16محمدعلی0121میثم سلطانیشیرازفارس

15منوچهر 1798علی اکبر شمسیشیرازفارس

18سیروس848امیر شناساشیرازفارس

19قدمعلی4مهدی شهریاریشیرازفارس



16قاسم116علی صادقیشیرازفارس

15عبدالکریم8محمدعلی طالبانپورشیرازفارس

16ابوالقاسم752عباس عباس زادهشیرازفارس

18مرتضی92562احمدرضا فتوتیشیرازفارس

16فرزاد9742-آرین فرهادپورشیرازفارس

17مسعود7437-مهدی قائدیشیرازفارس

17صمد2754سجاد محمدیشیرازفارس

14سلیمان2445-محمدمهدی مهدویشیرازفارس

19ابراهیم9552-سیدمهدی مومن زادهشیرازفارس

16محمدعلی4811-امیرحسین میرزازادهشیرازفارس

18مهدی6206-امیررضا نکومهرشیرازفارس

14محمد230کاظم نیک بینشیرازفارس

15منصور0801-علیرضا کاظمیان فردشیرازفارس

14حسین6382-علی کالنتریشیرازفارس

15عبدالخالق506علی کالنتری فردشیرازفارس

17حسن 166مجتبی یارمحمدیشیرازفارس

17علی اکبر28270شهال اسدافروزشیرازفارس

14غالمرضا7536-ساینا اسالم پناهشیرازفارس

19علی1793زهرا اندیشگرشیرازفارس

14مهدی2087-آناهیتا اکرام زادهشیرازفارس

15علیرضا0880-زهرا ایزدیشیرازفارس



19محمود 1824عاطفه برومندانشیرازفارس

19سید اسماعیل7380-زهرا بهارنیاشیرازفارس

19نعمت اله963سعیده بهشتی نیاشیرازفارس

18رسول3328زهره پی خجستهشیرازفارس

16سید محمد مهدی1950-سیده زهرا توکلی فردشیرازفارس

15علی اصغر3608ترالن جنوبیشیرازفارس

16سید عبداله1170سیده معصومه حسینیشیرازفارس

17سید محمد429مطهره حسینی نژادشیرازفارس

18عبدالکریم2025مریم حقجوشیرازفارس

15اسماعیل25زینب حقیقیشیرازفارس

16مجید604مریم خادم کشاورزیشیرازفارس

16اسماعیل 0686-نگین دسترنجشیرازفارس

17حجت اله284سمیه ده بزرگیشیرازفارس

18لطف اله807نرجس دهقانشیرازفارس

16حسین0073-فاطمه رئیسیشیرازفارس

18کرامت اله8717مهناز رحمانیانشیرازفارس

16محمد جواد4825-رویا رحیمی پناهشیرازفارس

18احد4414-راضیه رحیمی نژادشیرازفارس

17نورالدین 8533-یاسمن رزمجوییشیرازفارس

17غالمحسن2035-مهسا رنجبرشیرازفارس

17غالمعباس 3750معصومه روستاییشیرازفارس



16محسن8745-هانیه شاهسوندیشیرازفارس

17شریف 4351-محدثه شریفیشیرازفارس

17سیداحمد1861فاطمه شریف فردشیرازفارس

15محمدحسین5858-صدیقه صادقیشیرازفارس

17رضا8611-سعیده صدری رادشیرازفارس

19حسین695الهام طحانشیرازفارس

18نجیم45مریم عسکریشیرازفارس

15روزبه7464-مینو غفاریشیرازفارس

16عزیز29زینب فرمانیشیرازفارس

18هدایت اله13534پریسا قاسمیشیرازفارس

17عبد اهلل11904فاطمه قانعشیرازفارس

18محمد جواد2653سودابه قرائتشیرازفارس

16اصغر6231-مریم قره خانیانشیرازفارس

16حسین9123-فاطمه قهرمانشیرازفارس

15غالمرضا9591-زهرا مرادیشیرازفارس

14رحیم0301-مانیا مرادیشیرازفارس

16مجتبی4171-زهرا معینیشیرازفارس

15عبدالمحمد1694سکینه موسویشیرازفارس

14مهدی1575-عاطفه موالئیشیرازفارس

16حیدرقلی12319سارا میرزاییشیرازفارس

16فرزاد8911فرنوش نوروزیشیرازفارس



19عبدالرحیم957مهسا نوری مندشیرازفارس

18مسعود9155زهرا کامرانشیرازفارس

16خسرو4843-هاجر کرمیشیرازفارس

16صمد8287-سوسن کریمیانشیرازفارس

18محمدجعفر8341-زهرا یگانهشیرازفارس

16محمد علی 5470075206هانیه پناهندهکازرونفارس

15محمد حسین2360594222فاطمه جعفریکازرونفارس

15حمیدرضا2360612166زهرا شهیدیانکازرونفارس

15/5رجبعلی668مریم علیزادهکازرونفارس

15/5سیاوش2360696645محدثه قبادی نیاکازرونفارس

16علی2360551078محمد منصوریکازرونفارس

16عبدالمهدی9982-شبنم آئینه افروزگراشفارس

16محمود 2591-فاطمه دادستانگراشفارس

17محمد90طاهره دالورگراشفارس

14محمدرضا0511-زهرا پروینالرستانفارس

19میکَرَم10307غالمعلی انصاری الرستانفارس

17موسی124هاشم کمالی پورالرستانفارس

16...ماشاا3982محمد عطاریالرستانفارس

15سهام 0979-سراج محمودینورآبادممسنیفارس

16عبدالمناف0140-وحید حسینینورآبادممسنیفارس

17ارغوان1387-پریسا قائدینورآبادممسنیفارس



16مرتضی6387-طاهره کیانیان نورآبادممسنیفارس

17بشیر5734-مرضیه همتینورآبادممسنیفارس

17جهانگیر0225-راحله کوجلونورآبادممسنیفارس

16محسن26484زهرا احمدیآبادهفارس 

15حسن21265مریم اکبریآبادهفارس 

18حسین13319نجمه حسینیآبادهفارس 

17حمید21048انسیه حیدر پناهآبادهفارس 

15ابو الفضل69993فاطمه خوش روزگارآبادهفارس 

19محمد رضا21119حدیثه داناآبادهفارس 

16محمدعلی236مرضیه رستمی پورآبادهفارس 

18غالم مهدی1علی اکبر عابدیآبادهفارس 

18ولی اله 159محمد عابدیآبادهفارس 

16علی اکبر 21308فرانک رشیدیآبادهفارس 

18کاوس18862رقیه کاوسی فردآبادهفارس 

17علی اصغر17050مریم کرمیآبادهفارس 

18علی قلی118کاظم یزدانشناسآبادهفارس 

16محمد7760-محمدجواد بصیریفسافارس 

18حسام 782اسمعیل صمدیان فسافارس 

17محمد3067-علی شکوهیانفسافارس 

15محمدهادی6343-محمدرضا صداقتفسافارس 

15جعفر3908-محمد فالحفسافارس 



15مسلم3182-محمدرضا فیضیفسافارس 

14غالمعباس6857-الناز اکبرزادهفسافارس 

16حاجی1935مدینه باالبومهفسافارس 

16عبدالعلی8297-فاطمه پوراسدخیرآبادیفسافارس 

17مهرداد1834-مریم جعفریفسافارس 

17محمد1384-فاطمه خسرویفسافارس 

17احمد475زهرا صفری پورفسافارس 

18علی38حمیده فیروزی فسافارس 

16...نصرا8658-فاطمه محب تاش فسافارس 

15سیدعطاء9768-سیده زهرا نبوی نژاد فسافارس 

16بیژن4332-فاطمه هوشنگیفسافارس 

15خدارحم2642-نیلوفر استخریمرودشتفارس 

15سیدعنایت2134-سیده شکیبا سجادیانمرودشتفارس 

15سعید6111-غزاله جعفرزادهمرودشتفارس 

15مجید2041-آیدا جعفرزادهمرودشتفارس 

15ناصر4450-فاطمه زارعی مرودشتفارس 

14زال پور6636-آمنه عسکریمرودشتفارس 

16جهان بخش879زهره کاظمی مرودشتفارس 

18محمدکاظم3552-مهناز نوروزیمرودشتفارس 

16ناصر2813-ابراهمیم امینیمرودشتفارس 

18محمدصادق1907-کیانوش استواریمرودشتفارس 



16محمدمهدی0428-علی پرویزیمرودشتفارس 

16عباس6100-علی چیت سازیمرودشتفارس 

17ولی2152-امین جعفریمرودشتفارس 

16محمدحسین-اسماعیل دهقان مرودشتفارس 

18عبدالرضا94علیزاده... عبدامرودشتفارس 

17/5حمیدرضا6229-امیرحسین قائد محمدیمرودشتفارس 

18عباس335محمدامین پاده باننی ریزفارس 

17حسن606محمدکاظم کافینی ریزفارس 

16محمد7278-عرفان هاشمینی ریزفارس 

18مسعود4982-زهرا پیکانینی ریزفارس 

17...اسدا204معصومه تواضع نی ریزفارس 

16جعفر85آسیه دوستینی ریزفارس 

16علی8320-روزبه دودانگه الوند و البرزقزوین

15حجت اله245محمدعلی خلیلیبوئین زهراقزوین

15جعفراختصاصیسروش محمدپوربوئین زهراقزوین

14محمدرضااختصاصیمولود حسین خانیبوئین زهراقزوین

16فیض اله1مریم طریقی بوئین زهراقزوین

19محمد3934-مهران خدادادبیگیقزوینقزوین

16رضا5908-سیاوش صفائیقزوینقزوین

14علی0087- کامیاب عربقزوینقزوین

14علی7008- اشکان عربیقزوینقزوین



14طیب0101-مجید قربانی قزوینقزوین

14مجید8323-امیرمحمد ملکیقزوینقزوین

16محمدعلی0894-پریسا اوسطیقزوینقزوین

15فرهاد5832-بیتا آرمان نیاقزوینقزوین

16ابوالحسن67596نرگس آموسیقزوینقزوین

15علی0108-شیرین بیگدلیقزوینقزوین

15مهدی1442-وستا چیتگرهاقزوینقزوین

15اسداله 5182-راحله حیدریقزوینقزوین

15علی اصغر7223-سارا ربانی هاقزوینقزوین

16سیدسهیل8646-سیده ستایش روحانی زادهقزوینقزوین

14ابوالفضل5027-مهسا سلطانی نژادقزوینقزوین

17مصطفی3098-شیدا صفری پورقزوینقزوین

15منصور 6861-زهرا طاهر گودرزیقزوینقزوین

16صادق 5115-متینه عربقزوینقزوین

16فیض اله266کبری علی پور جیرندهقزوینقزوین

15علی محمد1989-سارینا کاظم پورقزوینقزوین

19کاووس571شهال کاکاوندقزوینقزوین

16علی0335-شکوفه محمدزادگانقزوینقزوین

16سیدحسن1683-نگارسادات معصوم زادهقزوینقزوین

14شاهرخ0280-سیده سمانه نائینیقزوینقزوین

15سیدرضا9829-سیده ملیکا یوسف سجادیقزوینقزوین



15امیر2210-محمدمهدی برجعلیانآبیکقزوین 

15علی5765-محمدرضا طالبیآبیکقزوین 

14محمدرضا7328-مهدی عبدلیآبیکقزوین 

18ابوالفتح7497نسیم ربانیآبیکقزوین 

17حاجعلی6701-پریسا صالحیآبیکقزوین 

14بهروز5488-الله رحمانیتاکستان قزوین 

15علی0610-فاطمه طاهرخانیتاکستان قزوین 

14علی9213-امیرمهدی احمدیقمقم

14ولی2796095امیرمهدی حاجوی قمقم

16سیداکبر5170-سیدمحمد حسینی راد قمقم

16احمد2689محسن دهقان نصیریقمقم

15علی اکبر1856231محمد دیلمیقمقم

17محمد0914384محمدصادق شیخیان ثابت قمقم

16حسن7991-مصطفی صاحبیقمقم

20حسین2012310امیرمهدی صمدی قمقم

14علی6470محمدحسین طالبیقمقم

14سیدمصطفی246199سیدعلی طبیبیان قمقم

14محمدعلی8120-محمدحسن علی باباییقمقم

14اکبر5595-حسین فالحقمقم

14تقی1918081محمدحسین محمدیقمقم

14سیدحسین6136-سیدعلی موسویقمقم



14سیدرسول3223سیدمحمد موسویقمقم

15محمدرضا 2107-سیدامیرعبا میره ایقمقم

15ابراهیم -علی نصراله پورقمقم

15سیدسعید-سیدپارسا هاشمیقمقم

15اسماعیل2452علی کرمیقمقم

15غالمعلی 22458سیدمصطفی حسینیقمقم

15مهدی0483626لیال احمدیانقمقم

15...عبدا3676-فاطمه بیناییقمقم

15امیرمسعود3929-علیه حاجی ابراهیمیقمقم

15نعمت اله 5509-فاطمه حمزه خانیقمقم

15اسماعیل 7296سمیرا سلیمیقمقم

15عبدالرضا 5755مائده سندان قمقم

15احمدرضا 0651-فاطمه شجاعیانقمقم

15امیر4355-ثمین صادقی قمقم

16احمد0675-شیما طالئیان قمقم

15عباس9989زینب عرب نژادقمقم

15محسن2157246فرزانه معصومیان فرقمقم

15فتحعلی0269721سکینه مقدمی موحدیقمقم

15مهدی 5131257زهرا ملکوتیان قمقم

16علیرضا 7664-زهرا موحدی منشقمقم

15محمد 3877-زهرا نورسیده قمقم



15سعید3058683مینا وفاداران قمقم

16عباس32735فاطمه ولی ئیقمقم

15عزیزاله 654سمیرا کدخدازاده قمقم

16مجید0عارفه کوچک یزدیقمقم

16مرتضی-زینب روحانی قمقم

15رضا19056محمدمهدی بهزادیونکوورکانادا

14عثمان-محمدعثمان امینی نائب خیلونکوورکانادا

14منوچهر817رامین قدسیونکوورکانادا

19عبدالعلی8فرزین جماعت لوونکوورکانادا

14اکبر4507فلورا پورعندلیبیونکوورکانادا

16محمد146اکرم بقایی گرگانونکوورکانادا

15فاتح 5381-سینا امامزاده دیواندره کردستان

15امجد1639-احسان دانشوردیواندره کردستان

17اسماعیل2900-بهزاد محمدیدیواندره کردستان

17اسماعیل26کورش محمدیدیواندره کردستان

16عباس2453فاطمه علیرضاییدیواندره کردستان

16جالل اختصاصیمبینا دانش پژوهسقزکردستان

16سیدصالحاختصاصیسیده دلنیا عبدویسقزکردستان

16سیدتوفیقاختصاصیسیده آیدا عبدویسقزکردستان

16فریدون48فرانک نورپناه سقزکردستان

17سیدمحمد14322سیده سحر هاشمی سقزکردستان



15هیوااختصاصیکیان ابهریسقزکردستان

17بهزاداختصاصیکوشا اسماعیلیسقزکردستان

15بهزاداختصاصیمحمدرضا اسماعیلیسقزکردستان

15ابراهیماختصاصیدانیار جواهریسقزکردستان

16سعیداختصاصیسامرند زاهدیسقزکردستان

16سید معروف606سید مسعود ابراهیمیسنندجکردستان

15کریم908محمد علی ستایی مقدمسنندجکردستان

14حبیب اهلل3720933121آرین محمدیسنندجکردستان

16سید محی الدین768سید کمال محمودی امین ابادسنندجکردستان

3.7204Eصبور مرادیسنندجکردستان 16زاهد10+

18ابراهیم1726کیومرث یادگارسنندجکردستان

17علی4408نادیا ثابت قدمسنندجکردستان

16محمد سعید668شیوا رحمانیسنندجکردستان

14محمد جالل الدین3720987061عسل رحیمیسنندجکردستان

14محمد19751فرشته رستم پورسنندجکردستان

14مظفر3721165314مائده زرین بیانسنندجکردستان

16مصطفی3840362766مونس فیضیسنندجکردستان

16علی956ژیال قره ویسیسنندجکردستان

16محمد ولی9148مرضیه مجیدیسنندجکردستان

17محمد مهدی7206زهره مرادیسنندجکردستان

19حسینعلی9202-مینا دادفرقروهکردستان



18اقبال-مهنا رضاییقروهکردستان

17صفرعلی3047-اکرم منصوریقروهکردستان

16محمد794چنور کریمیمریوانکردستان

17فرهاد9695-دل آرا امینیمریوانکردستان

17محمود 2006مسعود نیکخواه مریوانکردستان

16مسعود5988-محمد نیکخواهمریوانکردستان

17سامان7721-هستی نامداریمریوانکردستان

16علی اکبر3006-رضا ابراهیمی پسوجانیرفسنجانکرمان

16طهماسب733علی ترک آبادیرفسنجانکرمان

16علی6329-فاطمه صاحبیرفسنجانکرمان

16حسن995مهدیه میرزاییرفسنجانکرمان

16علی0481-امیرمحمد یحیی زادهزرندکرمان

17حسین102فرهاد تیموریسیرجانکرمان

15حبیب اله 2661-مهدی حبیبی زاده سیرجانکرمان

16حسین علی1688محمد دارابیسیرجانکرمان

17منصور 2700-مسعود شریفسیرجانکرمان

14علی اصغر2567-مهدی عرب پاریزیسیرجانکرمان

15علی جان 4165-زهره ابراهیمیسیرجانکرمان

15...نبی ا9951-مهدیه دالوریسیرجانکرمان

16عبدالرضا2855-ساجده صائب نژادسیرجانکرمان

14عبدالرضا0083-ساره صائب نژادسیرجانکرمان



14حسین1345-فاطمه رنجبرسیرجانکرمان

15سرافراز4329-مهسا صفی پورسیرجانکرمان

16نعمت اله 8473محبوبه عباسلوسیرجانکرمان

15علی اصغر 8853-فاطمه عرب پاریزیسیرجانکرمان

17رمضان5141-فاطمه علیبیگی نژادسیرجانکرمان

15حمید9964-آیال مکی آبادیسیرجانکرمان

14عباس3140215101محمد امین برفه ایشهربابککرمان

15سعید3140222114پرنیان رییسیشهربابککرمان

14محمد3140214881هانیه مرادیشهربابککرمان

17مجید2981635069نازنین فاطمه ابراهیمیکرمانکرمان

15رضا1426990صبا ایرانمنشکرمانکرمان

16اکبر3981301802فاطمه برزگرکرمانکرمان

16/5مجید2981594605مهزیار حسین زادهکرمانکرمان

17علی669پروین رضاییکرمانکرمان

18حسین2981164368ابولفضل شاه پسندیکرمانکرمان

18 غالمرضا2980807893راضیه شکوریکرمانکرمان

18احمد1435آسیه صالحیکرمانکرمان

18علی اکبر2981615904الناز صادقیکرمانکرمان

15غالم حسین74سعیده ضیغمیکرمانکرمان

16ابراهیم3170030051علیرضا غنچه پورکرمانکرمان

18عزیز2981457063رقیه مریدزادهکرمانکرمان



17رضا4430529474آیلین بونیاسالم آبادغربکرمانشاه

16مهران-ستاره سالکصحنهکرمانشاه

17احمد4960006056سعیده کریمیصحنهکرمانشاه

16ابوالقاسم4960065001اکرم احمدی گروسیصحنهکرمانشاه

18خسرو2723عبدالرضا مرادی فرصحنهکرمانشاه

17غالمعلی4960084952سجاد نوره سردرآبادیصحنهکرمانشاه

19محمدطاهر113مهتاب رحمانیکرمانشاه کرمانشاه

16فرزاد330028363مهدیس پاشاییکنگاورکرمانشاه

20امامقلی621سعیده زارعکنگاورکرمانشاه

17...امین ا392شایسته صبوریکنگاورکرمانشاه

18ملک محمد24معصومه عسگریکنگاورکرمانشاه

19امیرحسین3300111331مائده قارلقیکنگاورکرمانشاه

15علی3300242517مطهره کلیوندکنگاورکرمانشاه

17جعفر3300202711سیمین گل آورکنگاورکرمانشاه

18حسین3300253845محمد سلیمان آبادیکنگاورکرمانشاه

15عسگر-علی عباس آبادیکنگاورکرمانشاه

19حسن رضا3300247934آرش کارخانهکنگاورکرمانشاه

15مسعود3300276608امیرحسین کلهرکنگاورکرمانشاه

15منصور3300286018عابدین یاری کامرانیکنگاورکرمانشاه

19جمشید 353کاظم             اقبالی  کرمانشاه کرمانشاه 

17کاکه رضا 3240934795رسول          چقازردی کرمانشاه کرمانشاه 



17احمد 22937بختیار         دشتی پور کرمانشاه کرمانشاه 

-جهانبخش ملی مبین           رحمان نژاد   کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد ملی پوریا            رحیمی کرمانشاه کرمانشاه 

15احمد ملی محمد حامد         زمانی کرمانشاه کرمانشاه 

16هوشنگ 3240474859علی               صادقی کرمانشاه کرمانشاه 

14قباد ملی امیر حسین      صیادی  کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد رضا ملی سهیل              قادری کرمانشاه کرمانشاه 

16نورالدین 7751محمد فاتح        قادری کرمانشاه کرمانشاه 

16حشمت 608رحیم             کاظمی کرمانشاه کرمانشاه 

15محمود ملی امیر رضا        لرستانی کرمانشاه کرمانشاه 

14مهر علی 3240274604آریا              منصوری کرمانشاه کرمانشاه 

15فرامرز 3242196880پوریا              متقی کرمانشاه کرمانشاه 

17غالمعباس 651حسین           نجفی نور کرمانشاه کرمانشاه 

16عبدالعلی ملی لعیا            آریامنش کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد 161مهر انگیز      اختیاری کرمانشاه کرمانشاه 

16علیرضا 3241764087زهرا          پاتراسی کرمانشاه کرمانشاه 

16بابک ملی بیتا               جمالی      کرمانشاه کرمانشاه 

16حسن 3242445011مبینا             خسروی  کرمانشاه کرمانشاه 

-بهروز ملی منا          خورشیدی فر کرمانشاه کرمانشاه 

17سید حسن 38981سیده صدیقه     رستم آبادی کرمانشاه کرمانشاه 

17سعد اله 69زهرا          ریزوندی کرمانشاه کرمانشاه 



17عباس 2431سمیرا          رامسری کرمانشاه کرمانشاه 

15سعید3242985338شیدا             سلطانی کرمانشاه کرمانشاه 

16عبداله ملی فاطمه          سرلک کرمانشاه کرمانشاه 

18محمد رضا 11268مریم            شتابی کرمانشاه کرمانشاه 

18یحیی 1903سمیرا          محمدی  کرمانشاه کرمانشاه 

17شریف 3506شیرین          مرادی کرمانشاه کرمانشاه 

3.2419Eطاهره السادات    موسوی کرمانشاه کرمانشاه  15سید امین 10+

16عزیز علی 10فرشته       مریدی زرگرانی کرمانشاه کرمانشاه 

16امین 3242469011مهنا            نظری  کرمانشاه کرمانشاه 

18منوچهر 3240294850منا           نظری            کرمانشاه کرمانشاه 

17مراد 5881فاطمه           نجفی زاده کرمانشاه کرمانشاه 

17اسد 31پرستو        وشنی پور کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد 450فریبا              یلوه کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد رضا 3240552566فرزانه          دارابی کرمانشاه کرمانشاه 

14عزت اله 0438-پارسا اسدیگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

15علی 4582-ارشیا ایران نژادگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

16علی8889-علیرضا طاهرزاده گچسارانکهکیلویه و بویراحمد

15امیر4188-محمدرضا عوض پورگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

16جمال1728-دانیال مظفریگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

16شهریار100یداله موسویگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

16برزو3971-راضیه آذرخش  یاسوجکهکیلویه و بویراحمد



16محمد3117غضنفر آرام یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

16محمدرحیم166ناهید باقری نسبیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

16منصور8707-مهدی حمیدی یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

15سیدحسین-آرمیتا رضایی زاده یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

16علیرضا 3511-مهسا زارعیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

15بیگلر140یوسفعلی مسعودیآزادشهرگلستان

17محمد316علی اصغر حکم آبادی آزادشهرگلستان

15بهرامقلی5شهال مخدومی مازندرانیبندرگزگلستان

15سیدعلی اکبر66مرضیه سادات امیریانرامیانگلستان

16سیدحسین6754-مائدالسادات حقیرامیانگلستان

18حسین2281فاطمه ذاکریرامیانگلستان

16رضاقلی3422-فائزه رجبعلیرامیانگلستان

16فرامرز2140ویدا طهماسبیرامیانگلستان

16اسماعیل1417مریم خاتون قنادانرامیانگلستان

14علی1نرگس یازرلورامیانگلستان

15سلطان12مریم  اعتصامی فردگرگانگلستان

15سعید39370سروش  ازقندیگرگانگلستان

15علی اکبر2110540877فاطمه باقریگرگانگلستان

14محمدمهدی445محمدتقی باهنرگرگانگلستان

15محمدمهدی2230202480محمدهادی  باهنرگرگانگلستان

18احمدعلی129سارا  بقیاریگرگانگلستان



14سیدمجتبی2110861274مبینا السادات حسینیگرگانگلستان

15عبدالعلی10039محمدجواد خداجوگرگانگلستان

15فرشاد2111119962هلیا خسرویگرگانگلستان

17صفرعلی4269الهام طاری دشتیگرگانگلستان

14محمدعلی2110959509فرحناز عارف نسبگرگانگلستان

15محمدعلی2110964881فرزانه عارفی نیاگرگانگلستان

14محمود2110597704ابراهیم عباس زادهگرگانگلستان

14عبدالرضا2110997941محدثه عباسی رادگرگانگلستان

15سیداحمد2111096601سیده آیلین قدس علویگرگانگلستان

14عبداله2110150106عاطفه کریمیگرگانگلستان

15حسین2110606924شادی هنرورگرگانگلستان

15حسینعلی3774-فاطمه ایزانلوگنبد کاووسگلستان

15ابراهیم 4996مریم سادات باقریگنبد کاووسگلستان

14شیدان -راد ثابتیگنبد کاووسگلستان

16سیداسماعیل0241-سیدمحمد حسینیگنبد کاووسگلستان

14جعفر7950-مهوش درویشیگنبد کاووسگلستان

15محمدمهدی-مصیب سرایلوگنبد کاووسگلستان

15محمدرضا 0699-الهام شاره گنبد کاووسگلستان

14محمد17132محترم شهرکیگنبد کاووسگلستان

15حسین8024-عاطفه عالیگنبد کاووسگلستان

15علیرضا 4423-فروغ عامریانگنبد کاووسگلستان



14ابوالقاسم 2717-نجمه قربانیگنبد کاووسگلستان

14غالمرضا 208منیره کیخا گنبد کاووسگلستان

15رضا 1522-نیلوفر مداحگنبد کاووسگلستان

15عبدالمطلب1207-علی ممشلوگنبد کاووسگلستان

14احمد2150-امیرمحمد نودهی گنبد کاووسگلستان

15محسن1307-عادل هرویانگنبد کاووسگلستان

15رحیم علی اختصاصیمرتضی رحیم پور الهیجانگیالن

16رضااختصاصیآرش علی اکبری الهیجانگیالن

15محمد هادی اختصاصیعلی قلی پور الهیجانگیالن

15بهمن اختصاصیمرتضی مهربان   الهیجانگیالن

15داوداختصاصیمحبوبه آذر ارجمند الهیجانگیالن

17علی 1517فاطمه برج نژاد الهیجانگیالن

16مهدی اختصاصیملیکا بیگناه الهیجانگیالن

14حسین اختصاصیدل آرام پرمونهالهیجانگیالن

15حسین اختصاصیبهـــار پیروز الهیجانگیالن

14محمد رضا اختصاصیمهنا حامدی سراجاری الهیجانگیالن

16هادی اختصاصیهستی شعبــانپور الهیجانگیالن

15عسکر اختصاصییگانه شعبــانی الهیجانگیالن

16پرویز 439راشین  سعادتمند الهیجانگیالن

16جمشید اختصاصیمهرسا رضا دوست الهیجانگیالن

14علیرضا اختصاصیستاره زکریاییالهیجانگیالن



16عسکر 639فاطمه زارع الهیجانگیالن

15محمد اختصاصیفرناز صفر پور الهیجانگیالن

16سعید اختصاصیسما   علی پور الهیجانگیالن

14اسماعیل اختصاصیسما عبدی الهیجانگیالن

16محمد ابراهیم اختصاصیآزاده  غـــالمی الهیجانگیالن

16منصور اختصاصیهانیه فیروزی الهیجانگیالن

16حمید رضا اختصاصیالهه فالح طلب الهیجانگیالن

16محمد 1115مریم کریمی الهیجانگیالن

17اکبر 2945مرضیه فالح رعایت نواز الهیجانگیالن

15کاظم اختصاصیمریم قاسمی الهیجانگیالن

16ساالر اختصاصیزهرا گل محمدی الهیجانگیالن

14رحمت الهاختصاصیسرو ناز صادقی الهیجانگیالن

17موسی324معصومه مومنی ذاکله بری الهیجانگیالن

18سهراب اختصاصیفاطمه مباشر امینی الهیجانگیالن

18رضا اختصاصیزینب مباشر امینی الهیجانگیالن

17احمد 2418شراره  مراد زاده الهیجانگیالن

18سید هاشم 460سیده مرضیه میر حیدری الهیجانگیالن

19علی 162مریم مظفری الهیجانگیالن

16امیر اختصاصیسیده فاطمه نصرالهی الهیجانگیالن

15هـــادی اختصاصیشیـــما هاشمـــی الهیجانگیالن

17سید هاشم 460سیده کبری میر حیدری الهیجانگیالن



17رحمان2730253270ابراهیم اهن چهرهاستانه اشرفیهگیالن

14/5حسین2730276378محدثه اکبری جسیدانیاستانه اشرفیهگیالن

15حسن2730312234نمیرا حلواییاستانه اشرفیهگیالن

17علی2730152717طاهره رمضانی پور ششکلیاستانه اشرفیهگیالن

16عباس2730103554انسیه زارع باخیراستانه اشرفیهگیالن

16بهمن1287زهرا قربانی ولمیاستانه اشرفیهگیالن

16محمدرضا2710361590سیدمحسن میرحسنیاستانه اشرفیهگیالن

15احمد5170046154سجاد کوره چیاستانه اشرفیهگیالن

16غالمرضا30حمید گورابی بازکیاییاستانه اشرفیهگیالن

15شاهین6142-نازنین حیدریاملشگیالن

16محمدرضا9077-انسیه نیای محمدیاملشگیالن

15سیدحسین9561-سیده مهسا احمدیآستارا گیالن

15محمد33سعیده نیک باطن آستارا گیالن

14--طراوت حاجی جعفریرشتگیالن

16چراغعلی322آزاده مهدویانرشتگیالن

17علی363زهرا صفوی نیارشتگیالن

15میکائیل190اشرف رحیمیرشتگیالن

16افراسیاب284معصومه اصغریانرشتگیالن

14سیدمحمد3804-سیدهومان موسویرشتگیالن

14سیدمحمد3790-سید همایون موسوی رشتگیالن

18عبدالناصر5700137011فریما اصولی تالشرضوانشهرگیالن



17ایوب 2620025931سونیا امام پوررضوانشهرگیالن

17بهروز2710176467حوریه پایندهرضوانشهرگیالن

20حسین2620074843مریم حسن زادهرضوانشهرگیالن

16مهیار2620517664محمدطاها سهرابی رضوانشهرگیالن

17نادعلی12مهدی کرامتیرضوانشهرگیالن

16محمدرضا5783سهیال انجمن سیاهکلگیالن

15محمد9813-نرجس منتظریسیاهکلگیالن

16اردشیر5501-نیلوفر دنیاییسیاهکلگیالن

15سیامک5629-الهه منصورقناعیسیاهکلگیالن

14مصطفی7524-مهران شادمانسیاهکلگیالن

14سیدحجت4851-سیدعلیرضا شمس زادهصومعه سراگیالن

15تقی6011-محمدحسین هادی زادهصومعه سراگیالن

15اکبر8098-فاطمه دل آراءصومعه سراگیالن

16محمدرضا7440-فاطمه دلیرشارمیصومعه سراگیالن

17عباس3228-زینب راستگوصومعه سراگیالن

15محمد7085-مبینا رحیمیصومعه سراگیالن

16سیداحمد6081سیده فاطمه سادات مظلوم حسینیصومعه سراگیالن

17بیژن5206-نیلوفر شباهنگصومعه سراگیالن

16علی8261-زهرا عجمیان زادهصومعه سراگیالن

16حسنعلی15جواد اسماعیلیفومنگیالن

18محمد56زهرا ایران پورفومنگیالن



15عباس168رقیه جاللیفومنگیالن

16رمضان5690053309مونا دشت پیمافومنگیالن

15علی2660265739عارفه زارع گشتیفومنگیالن

17سید احمد2660004943سیده معصومه سید آموزندهفومنگیالن

17محمد20مریم مرادیفومنگیالن

17اصغر4803-محمدصادق آذرارجمندلنگرودگیالن

18نقی9326اسماعیل اصغریلنگرودگیالن

14حسن 7901-محمد رنگین کماللنگرودگیالن

16محمد-مهران سعیدیلنگرودگیالن

15دانش3675-سارا پویالنگرودگیالن

16غالمرضا8848-بهار درویشیلنگرودگیالن

17شعبانعلی11870فاطمه شعبانیلنگرودگیالن

19...ولی ا2634-زهرا خاکبازازنالرستان

19چراغعلی6360-ملیحه منصوریازنالرستان

19محمدرضا0196-شیوا وجدیانازنالرستان

17محمد-سیاوش افشارازنالرستان

18امیدعلی248حسین عیسوندازنالرستان

17ابوالقاسم3936-محمدحسین گالبیازنالرستان

16حسین-علیرضا محمدی پورازنالرستان

18غالمحسین0399-علی میرزاییازنالرستان

16عزیز376مصطفی سهرابیالشترلرستان



18نجاتعلی302داریوش ندریالشترلرستان

17اردشیر9957-فائزه عزیزیالشترلرستان

15مرتضی6457-علی شیرازیالیگودرزلرستان

15مصطفی3775-محمدجواد منصوری مقدمالیگودرزلرستان

17محمدحسن 7591-نگاراسکندرزاده بروجردلرستان

15فضل اله 7532-مهتاب اسدیان فیلیبروجردلرستان

16ولی اله3615-طاهره تیموریبروجردلرستان

15رضا8759-هدیه جوادیبروجردلرستان

15منوچهر9139-هانیه جودکیبروجردلرستان

16لهراسب12024مهتاب خاکبازبروجردلرستان

16عبدالمحمد7790-هستی دوست عمدی بروجردلرستان

15علی 2141-سمیرا روستائیبروجردلرستان

17علی اکبر 727فاطمه زینی وند نژادبروجردلرستان

15حسین 6419فاطمه شفافبروجردلرستان

15داود9514-مریم صبوریبروجردلرستان

17شمس الدین 6574-فاطمه عزیزپوریانبروجردلرستان

17علی نظر1000نسیم کریمیبروجردلرستان

17غالمرضا1803-الهه کردیبروجردلرستان

16علیرضا 5728-مهشید گودرزیبروجردلرستان

17مرتضی9405-فاطمه میردریکوندبروجردلرستان

17احمد0269-مینا نصرالهی بروجردلرستان



16نقی 256سیدمحسن پرندیبروجردلرستان

15علیرضا3408-پرهام حاجبیبروجردلرستان

19سیداحمد2705-سیدمهدی حسینیبروجردلرستان

16حمید4948-علیرضا حدادیبروجردلرستان

18عبدالحسین78محمد رعایائیبروجردلرستان

15مجتبی4948-محمدامین روزبهانیبروجردلرستان

15داود6440-کسری روشنکاربروجردلرستان

15داود6947-کامیار روشنکاربروجردلرستان

16صادق3430-امین سبزیان مالئیبروجردلرستان

16ملک حسین79محمود صارمیبروجردلرستان

16شمس الدین 7301-رضا عزیزپوریانبروجردلرستان

16علیرضا 8827-نوشین جدیدیبروجردلرستان

15عبدالرضا-امیررضا خداییدورودلرستان

15محمد0652-پدرام عباسیدورودلرستان

17...عبدا4008-نیایش باجالنیدورودلرستان

17قاسم 8819شیرین اشرفی شهمیرزادیبابلمازندران

14فضل اله 8589-منا حسین زادهبابلمازندران

15حسینعلی6885-غزاله حاجیانبابلمازندران

15حمزه 495زینب سالمتبابلمازندران

16جواد2510-مریم صالحیبابلمازندران

14کیومرث7130عادله فالح مقدمیبابلمازندران



15عسکری7911فاطمه کوه بربابلمازندران

14سیدعباس0693-محمدصادق حسینیبابلمازندران

18حسنعلی-پویا ابراهیمیتنکابنمازندران

16اردشیر-ملیکا باباییتنکابنمازندران

15حسن 6نرگس رجبی فردتنکابنمازندران

15سعید-نیروانا ستودهتنکابنمازندران

15حسن-محمد سرگلزاییتنکابنمازندران

15هوشنگ-رومینا شکیبا تنکابنمازندران

15منوچهر6586راضیه محرابیتنکابنمازندران

15رامین-کیمیا مقدمتنکابنمازندران

17خدایار4830134100مهیار راه نشینچالوسمازندران

17علی4830206233امیرحسین شمس ناتریچالوسمازندران

18عباس13پروین پیریچالوسمازندران

17حسین4830123117مریم حمیدیچالوسمازندران

17مصطفی4830166411مهرانا رداییچالوسمازندران

17علی4830058961مینا ستوده ئیانچالوسمازندران

17بهادر29صدیقه کردنظیریچالوسمازندران

18نورعلی6270057329زینب مقصودیچالوسمازندران

18سیدطاهر6270102820محدثه سادات نوراشرف الدینچالوسمازندران

17اباذر165شهناز مشایخی فرچالوسمازندران

17علیرضا-طلوع آزادساریمازندران



16رضا -کوثر رفیعیساریمازندران

15علی اکبر-بیتا شریفیساریمازندران

16عباس-فرینو عموییساریمازندران

17مهدی-ارغوان فتحیساریمازندران

16مجید-محمدمهدی رستم نژادساریمازندران

16امیر -آیدین شبرخساریمازندران

15سیدتقی-سیدامیرعلی کالنتریساریمازندران

15ایوب-مهرشاد نظریساریمازندران

2.1507Eمحمدمهدی       بیاوارقائم شهرمازندران 15عبدالعلی10+

15سیدحمید2150660938سیدعلی    شیبت الحمدیقائم شهرمازندران

15حسناحمد             عالیشاهقائم شهرمازندران

15رسول2150540177محمد             کریمیقائم شهرمازندران

17کیومرث2150796104محمد              محمدیقائم شهرمازندران

14عبدالعلی2150692473مهرشاد          محمدیقائم شهرمازندران

16مهرداد2150432331آرمان         میرزاییقائم شهرمازندران

17مسعود2150671492کیمیا               امیریقائم شهرمازندران

17داریوش2150733201عسل             باطبیقائم شهرمازندران

15قنبر2150678934ترانه             پاریابقائم شهرمازندران

16سیف اهلل2150669986یاسمن             تبارقائم شهرمازندران

17نادر200211722نیکو           جوادیانقائم شهرمازندران

16شعبان2150692856فاطمه        خانگل نژادقائم شهرمازندران



16عباس2150770131مهرسا               فالحقائم شهرمازندران

16الیاس2150730634نرگس            محمدیقائم شهرمازندران

16کیوان2150543478عاطفه             میرزاییقائم شهرمازندران

17رحمت2150551535کوثر              نیازیقائم شهرمازندران

15الیاس2150757907نیایش             نیک جوقائم شهرمازندران

16کاظم2150667241زهره            نیکوزادقائم شهرمازندران

15بهزاد8038-آذین بهرام سریاراک مرکزی

16محمدجواد9964-عاطفه امیدیاراک مرکزی

16محمد3570-محدثه واحدیاناراک مرکزی

15ابوالقاسم2069-مریم مسافراراک مرکزی

14داود510046444الهه خداوردی ندرآبادیآشتیانمرکزی

15محسن510048080الهام شاه بابای آشتیانیآشتیانمرکزی

14محمد510044123فاطمه فراهانیآشتیانمرکزی

15ولی اله33فاطمه ناطقیآشتیانمرکزی

15مرتضی510042449ملیکا واضحی آشتیانیآشتیانمرکزی

15مصطفی -علی حبیبی زادهدلیجانمرکزی

18مصطفی 4118-محمد حبیبی زادهدلیجانمرکزی

16علی5919-محمود کبیریاندلیجانمرکزی

18رفیع 5751-مهین جاللیمحالتمرکزی

17محمد6170-فریبا هندیمحالتمرکزی

17عباس7628-هانیه همراهمحالتمرکزی



16جواد6871-روژین میرزائیمحالتمرکزی

17حسن1517-فاطمه هدایتیمحالتمرکزی

17حمیدرضا3781-علی رستگارمحالتمرکزی

15عباس5532-محمدکاظم شهیدیمحالتمرکزی

17عباس0986-محمد فیروزیمحالتمرکزی

18مهدی3111-علی فروغیانمحالتمرکزی

16عبدالعزیز736سمیه مال بستکهرمزگان

15احمد0941-هانیه کریمی پوربستکهرمزگان

14بهمن0612-الناز میریبستکهرمزگان

16علی6158-فاطمه اللیبستکهرمزگان

16صالح472لیال پیروزه بستکهرمزگان

14حمید 9695-صفا مهدی فربستکهرمزگان

14محمد 6843-مینا امیرنیا بستکهرمزگان

15حسن7927-امل فتوحی بستکهرمزگان

15علی -گوهرشاد رستگاربندرعباسهرمزگان

15سیدجواد -فاطمه سادات بهنامبندرعباسهرمزگان

16رامین3224-مریم علی ویسی سعدیبندرعباسهرمزگان

17ابراهیم -مریم اسدپور روانبندرعباسهرمزگان

15جمشید5082-کوثر مرجانیبندرعباسهرمزگان

14محمد9306-هومن پیشاهنگبندرعباسهرمزگان

18درویش4419صولت اردوانبندرعباسهرمزگان



18موسی2164-اسماعیل زرکوهبندرعباسهرمزگان

17بندعلی1کیومرث برناپوربندرعباسهرمزگان

16اسماعیل9118حسین جوذریبندرعباسهرمزگان

17ابراهیم 2شهرام خرمزادبندرعباسهرمزگان

17گلمحمد373ابراهیم صحرانشینبندرعباسهرمزگان

17کوروش4000335561آتوسا حمزه اسدآبادهمدان

17احمد4000122142منا محرابیاسدآبادهمدان

15علی5575-زهرا یگانه بهارهمدان

16پرویز3970258121زهرا بختیاریتویسرکانهمدان

16محمد رضا51محبوبه شمسیان تویسرکانهمدان

16محسن3970193729نیره ترکاشوندتویسرکانهمدان

15اکبر3970302821فاطمه معماریتویسرکانهمدان

18علی اکبر25فرشید ترکاشونتویسرکانهمدان

16محمد3970305659یاسین سوریتویسرکانهمدان

15علی محمد3970175275امیر حسین فضلعلیتویسرکانهمدان

14سیف علی328اکرم بیاتنهاوندهمدان

15علی اصغر1352سمیه جوهرینهاوندهمدان

15خدامراد14فاطمه جهانیاننهاوندهمدان

15صادق96712فاطمه خوشجارینهاوندهمدان

17حیدر14351فوزیه قاسمینهاوندهمدان

17علی حسین227326ندا کیانینهاوندهمدان



15مهدی514376امیرحسین شهبازینهاوندهمدان

18سیدمسعود6161-سیده زهرا برقعیهمدانهمدان

18سیدمسعود1009سیده فاطمه برقعیهمدانهمدان

16آصف3590-برنا برمندهمدانهمدان

14مجید9312-محمدسپهر حکمیهمدانهمدان

18علی13755محدثه ختن لوهمدانهمدان

17یوسف 3541-رخساره روشنیهمدانهمدان

15علی 6863-مریم عافیتیهمدانهمدان

17محمدعلی 366فاطمه غیرتیانهمدانهمدان

15حسن مراد1462زهرا فناییهمدانهمدان

14علی اکبر9579-محیا فرمان فرعهمدانهمدان

15مرتضی6822-زهرا مریانجیهمدانهمدان

17محمدجعفر2352فاطمه محمدعلیزادههمدانهمدان

16امیر 7590-مهتاب مرد آورهمدانهمدان

17اسماعیل 5903-فاطمه موسوی رضاییهمدانهمدان

17روشنعلی 8994فاطمه مظاهریهمدانهمدان

17سیدکاظم7466سیده مرجانه موسویهمدانهمدان

16ناصر6110-سارا مهریهمدانهمدان

16عباس5030043551سمانه اکرمیابرکوهیزد

16غالمحسین5030116486فاطمه باباییابرکوهیزد

15علیرضا2420854047پروین بلوریابرکوهیزد



17حبیب اله5030041206فاطمه جعفری پناهابرکوهیزد

14محمد5030085254فاطمه جعفریابرکوهیزد

17ناصر5030113266ریحانه چاکرالحسینیابرکوهیزد

16حسین5030088806سمانه حسینی خواهابرکوهیزد

15فرهنگ5030074457زهرا راجیابرکوهیزد

14علی5030089225فاطمه رجبیابرکوهیزد

18مجید5030077774زهرا رضائیانابرکوهیزد

16حبیب اله5030055223فاطمه زارعزادهابرکوهیزد

16محمدرضا5030077138فاطمه صالحیابرکوهیزد

15اکبر5030072551زهرا طالبیابرکوهیزد

15علی5030002537حمید عادلابرکوهیزد

17فیض محمد2804472000زهرا عزیزیابرکوهیزد

15محمد2804478000مهدیه عزیزیابرکوهیزد

15سید محمد رضا 503105301سید امیر احمد عزیزیابرکوهیزد

14امراله5030084584فاطمه کریمیابرکوهیزد

15نصراله617حسن گیوابرکوهیزد

14غالمرضا5030122141پریسا محمدی پورابرکوهیزد

15محمد27منیژه مشتاقیانابرکوهیزد

14سید حسین5030104062هانیه السادات مولودیابرکوهیزد

14سیدکاظم5030114505زینب السادات میر بقاییابرکوهیزد

16سیدکاظم5030099964فاطمه السادات میربقاییابرکوهیزد



18محمدعلی2530028737سحر نجاتیابرکوهیزد

18خلیل44457سهیال احمدی ومکانیاردکانیزد

14مجتبی-راضیه اعرابیاردکانیزد

15مصطفی4440091539فریبا الهی فرد اردکانیزد

15سیداکبر4440138179مائده سادات حسینیاردکانیزد

15...رحمت ا-فاطمه حیدریاردکانیزد

18جالل4440097863راحله قانعیاردکانیزد

17محمد4420585714فاطمه کریمیاردکانیزد

15محمدعلی 4440021611زهره محمدی اردکانیزد

15مهدی 444178431فاطمه یکه مرد اردکانیزد

15محمد5268ساالر آسایش اردکانیزد

14عبدالرضا 44401512264احسان ثقفی اردکانیزد

16سید مهدی 4440155596سیدحسن حسین میریاردکانیزد

16محمد-مجتبی سرافرازاردکانیزد

17محمد4440128718علیرضا شکاری فرد اردکانیزد

14عباس4440128467علی طالبیاردکانیزد

17سیداکبر4449605551سیدجواد میرجعفریاردکانیزد

15علی4440131456محمدجواد نیکاردکانیزد

14امیر4440145760علی وراثی اردکانیزد

15خسرو5430017671الهام           احمد زادهخاتمیزد

15اصغر5430038482زهرا            استبرقیخاتمیزد



14محمدرضا5430075655شقایق          بذرافشانخاتمیزد

15اصغر5430075140یکتا        پورتاج آبادیخاتمیزد

16کرمعلی3346رقیه    پورقنبری مروستخاتمیزد

15غالمرضا319مریم                توانگرخاتمیزد

14حسین5430081949نسترن          چرخیخاتمیزد

17کریم3فاطمه             حیدریخاتمیزد

14عباس5430080519عاطفه خاکپور    مروستخاتمیزد

16حمید3769خدیجه  خواجه زاده مروستیخاتمیزد

16عبداله169زهرا       دانشور مروستخاتمیزد

17محمدعلی192نجمه   دهقانزادهخاتمیزد

14علی543057050آیدا     زارعخاتمیزد

17نعمت اله4460013207سودابه    فالحتی مروستخاتمیزد

16ضیاءاله3406فاطمه       فالحتی مروستخاتمیزد

15عباس79فاطمه    قره چاهیخاتمیزد

17محمد5430004405حکیمه    منگلیخاتمیزد

16غالمرضا5430015881فاطمه   وکیلیخاتمیزد

14مسعود5430057517زهرا     وکیلی قاسم آبادخاتمیزد

16سیدزینل31سیده شهربانو       هاشمیخاتمیزد

16حسین علی1حجت           فالحتیخاتمیزد

15محمدعلی 4460154773محمد زارع بیدکیمهریزیزد

17ولی اله4460141884امیررضا کشاورزیمهریزیزد



15علی اکبر4460141949امیرحسین مقنی مهریزیزد

15محمدرضا4421387789فاطمه دهقان مهریزیزد

17عبدالحسین4460131897محدثه احمدیان مهریزیزد

14محمدرضا4421293725ریحانه دهقانی زادهمهریزیزد

14محمود4460159309مبینا دهقانی زادهمهریزیزد

16حسین4460140209پریسا زارع خورمیزیمهریزیزد

18ناصر4460052458عاطفه زارعیانمهریزیزد

15محمد علی4480052399عالمه استریمیبدیزد

14محمدرضا4480149554هانیه اعتمادیانمیبدیزد

16سید حسن4480146891سید محمد ابراهیم امامیمیبدیزد

16سعید4480193952محمد مهدی برزگریمیبدیزد

15مجید4480176071محمد طاهاحسن  پورمیبدیزد

16کمال4480154442فرزانه حسنیمیبدیزد

15حمید4480162127حدیثه خیریمیبدیزد

16غالمحسین4480073256محمد مهدی دبستانیمیبدیزد

17خلیل4480138439محمد مهدی دالوریمیبدیزد

16محمد علی4480183736امیر علی دهقانمیبدیزد

16محمد1208 خدیجه دهقانپورمیبدیزد

18غالمحسین4480002251محبوبه دهقانیمیبدیزد

17ناصر4480125604ساجده زارعمیبدیزد

18علی4480104968ثریازارعمیبدیزد



15مهدی4480184066ابوالفضل زارعیمیبدیزد

14حسین4480177280زهرا رضوانیمیبدیزد

15ارسالن4480173625آرش رشیدیمیبدیزد

15محمدعلی4480178430یوسف علی زارعیمیبدیزد

16محمدرضا4480128204ابوالفضل شاطر اقاییمیبدیزد

15جواد4480147901زهراشا ه محمدیمیبدیزد

15حسین4480153721محمد شبانیمیبدیزد

16سید سعید4480132112زهراالسادات طباطباییمیبدیزد

15حسین4480186261مریم عزیزیمیبدیزد

15امیر حسین4480183051محمد طاهاقاسمی پورمیبدیزد

15داوود4480170601فاطمه کارگرمیبدیزد

15حسین77فاطمه مقنیمیبدیزد

15ابوالفضل4421364207پوریاکریمی مقدممیبدیزد

16سیدمحمد4480176578زینب السادات موسویمیبدیزد

78515سیدیحیی4480138161فاطمه السادات موسویمیبدیزد

15سیدمحمود5777اکرم السادات میرجعفریمیبدیزد

15سیدرضا785نیره السادات نوربخش میبدیزد

16جمال4480146784علی نبی میبدیمیبدیزد

16فرزاد1273576845علی نقیبیمیبدیزد

18یحیی4440121101زهراهاتفیمیبدیزد

16غالمرضا4480151771 احسان همافرمیبدیزد



15مجید4480176292میترامحبیمیبدیزد

14...سعیدا1834-عرفان رجایییزدیزد

14علی 4877-حسین رضائی پندرییزدیزد

14محمد13072میالد ربیعایزدیزد

14سیدرضا9233-سیدمهدی زارع زادهیزدیزد

15سعید2542-امیرحسین سلطانییزدیزد

14محمدمهدی 5438-امین سلیمانییزدیزد

15حسن 34مصطفی شاهدییزدیزد

15...نصرا8341-جواد صادقییزدیزد

14ضرغام7055-آرین فرهادییزدیزد

14مهدی2021-احمدرضا فخارپوریزدیزد

14محمد8898-محمدحسین کریمی پناهیزدیزد

14محمدحسن8006-محمدعلی معزالدینییزدیزد

16محمدرضا9996-مصطفی مصطفی زاده یزدیزد

18حسین9021-علیرضا مطهرییزدیزد

17حمید1673-احمدرضا مفیضییزدیزد

16حمید3132-محمدرضا مفیضییزدیزد

15...یدا9920-امیرحسین میرجلیلییزدیزد

15سعید5035-علی نصیرییزدیزد

16محمدحسن1842-فاطمه آقاعسکرییزدیزد

14علی2284-مهرناز اخوانیزدیزد



15عباس 1805-فاطمه امیرزاده یزدیزد

16حیدر9565مهسا برییزدیزد

17محمدعلی7439-مریم پورمرتضی تفتییزدیزد

14علی اکبر6713-زهرا خیراندیشیزدیزد

17امیررضا8226-ریحانه خلیلیان فردیزدیزد

18سعید2729-سارا شهدی یزدیزد

17حسن 1970جمیله عاطفیان یزدیزد

17کاظم7376-مینا ظریف زاده یزدیزد

17محمدمهدی 8321-نازنین منتظرییزدیزد




