
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

قبولمصطفی 1037مریم احمدیاصفهاناصفهان

-فرامرز304سمیرا احمدیاناصفهاناصفهان

قبولسیدرضا 11071زهرا عابدیاصفهاناصفهان

-رضا 124فاطمه فصیحیاصفهاناصفهان

قبولعباس2182فریبا نقی زادهاصفهاناصفهان

-رضا 2279محمد اصفهانیاصفهاناصفهان

قبولغالمرضا 383هادی حاج نقیاصفهاناصفهان

-ناصر-علی اصغر رحیمیاناصفهاناصفهان

-عباس3حجت اله صادقیاناصفهاناصفهان

-احمدرضا-عیسی فخاونداصفهاناصفهان

-قربان124عادل مجدیاصفهاناصفهان

-رحمت اله1580محسن مقصودیاصفهاناصفهان

-یوسف2735امیرحسین مهرابیاصفهاناصفهان

-فخرالدین148مسعود لقمانیخمینی شهراصفهان

-علیجان3محمد سبزیخوانساراصفهان

-سعید98مهدی اسدیخوانساراصفهان

-غالمحسن246ابراهیم قربانیخوانساراصفهان
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-ذوالفقار7325مهری مرادیانزرین شهراصفهان

-حسن236مهدی آبیاریزرین شهراصفهان

-علی اکبر436عبدالرضا حکیمیگلپایگاناصفهان

-...سیف ا6559-محمد ابراهیمیمبارکه اصفهان

-صفرعلی2محمود ایرانشاهیساوجبالغالبرز

-محمدعلی8158فرنوش تک فالحساوجبالغالبرز

قبولحسین20153مهرناز رحیمی سامساوجبالغالبرز

-امیر5855مهدیه کرملیساوجبالغالبرز

-برجعلی3268فاطمه نادریساوجبالغالبرز

-حسین262عبدالحمید حبیبی مهرکرجالبرز

-افسر157مهدی اکبرزاده نظرآبادالبرز

-محمدخان16619زهرا ابراهیم زادهایالمایالم

-علیجان48علیرضا جهانگیریایالمایالم

-سیابخشی987علیرضا حاتمیایالمایالم

-لطیف1051صباح خشنودآبدانانایالم

-محمدعلی19970رضا نژاد نقیبنابآذربایجان شرقی

-حبیب444سعیده فضل علی پوربنابآذربایجان شرقی

-اروج510علی عیوضیتبریزآذربایجان شرقی

-کاظم-سلوا گیتی نوردتبریزآذربایجان شرقی

قبولمرتضی1074صفیه لطفیتبریزآذربایجان شرقی



-قربان3اسرافیل میرزاییسراب آذربایجان شرقی

قبولاحمدعلی527نادره زکریازادهشبسترآذربایجان شرقی

قبولمحمدابراهیم510زارعی... یداشبسترآذربایجان شرقی

-محمد5479-امیر بخشیمرندآذربایجان شرقی

-زیاد2361-منصور اکبرپورملکانآذربایجان شرقی

-اسمعیل1759اکبری.. عباداملکانآذربایجان شرقی

-بالل418جعفر ذوقیملکانآذربایجان شرقی

-جلیل568احمد احمدیانارومیه آذربایجان غربی

-ذبیح اله 834مرتضی دائمیارومیه آذربایجان غربی

-خلیل959ندا شریفی آذرارومیه آذربایجان غربی

قبولعبدالمطلب2862-ایرج نجفیتکاب آذربایجان غربی

قبولقربانعلی5324-صابر نعمت الهیتکاب آذربایجان غربی

قبولحبیب7509-امیر امیریتکاب آذربایجان غربی

-محمد544علی محبوبیخویآذربایجان غربی

-محمد41043عباس مطاعیسلماسآذربایجان غربی

-یوسف3993مهین حاجی محمدلوسلماسآذربایجان غربی

-شمس الدین93فریبا یزدانیسلماسآذربایجان غربی

-...عبدا181رسول پژوهیده شاهین دژآذربایجان غربی

-مرتضی80امیر نعمتیشاهین دژآذربایجان غربی

قبولغالمرضا 242وحید ابراهیم زادگانماکوآذربایجان غربی



قبولامامعلی40داریوش گالبیماکوآذربایجان غربی

-علی128فرشید محرمیماکوآذربایجان غربی

قبولابراهیم418طاهر درویش زادهمهابادآذربایجان غربی

-رسول3693صمد دانشخواه نقده آذربایجان غربی

-محمد649علی آذرشب اهرم تنگستانبوشهر

قبولبهمیار2182نگین شنبه زادهبرازجانبوشهر

قبولجواد2264-حسن انصاریبرازجانبوشهر

-مصطفی 10سیدصادق پورشبندر دیربوشهر

-غریب3283حسین عباسیبندر دیربوشهر

-عبدالنبی95علی عطاربندردیلمبوشهر

قبولحسین4035محمدسلیمانیبوشهربوشهر

-سیداسماعیل588سیدمهدی هاشمی فردبوشهربوشهر

-جواد11976لیال زادسرجمبوشهر

قبولعباس170-زیبا ساالریجمبوشهر

-ابراهیم709افشین ابراهیمیجمبوشهر

-عزیز3عبداله عباسیجمبوشهر

-فیروز27507حسین بیگیپیشواتهران

-سیدسعید1856زهرا سادات حسینیپیشواتهران

قبولمالک4517حسین رسولیرباط کریمتهران

-پرویز5999شبنم شاملومهررباط کریمتهران



-اکبر11202محمدرضا علیخانیشرقتهران

قبولمحمد78مژگان تراشیدهشرقتهران

-عبداله 1032لیال زمانیشرقتهران

قبولرحمت3382مرجان علی عسگریشرقتهران

-محرم9500مهدی بیک محمدیشهریارتهران

-امیر قلی309علی اکبر امیر قلی پورشهریارتهران

-مسلم7892فاطمه خوشدونی فراهانیمرکزیتهران

-مهدی2908فاطمه کریمیان مرکزیتهران

-محمد957نادر حاجی شیخمرکزیتهران

قبولاکبر1محمدحسین میرزاییمرکزیتهران

-البرز219بهرام امانی سپوکیبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولگودرز412سعید زمانیبروجنچهارمحال و بختیاری

-سیدعلی 1سید مهدی فرقانیبروجنچهارمحال و بختیاری

-حیدرآقا24سعید مرادیبروجنچهارمحال و بختیاری

قبول...نورا12442محسن حیدریانشهرکردچهارمحال و بختیاری

-خدابخش408علی صادقی زادهشهرکردچهارمحال و بختیاری

-قدرت اله1161-محمد بهرامیفارسانچهارمحال و بختیاری

-حسن171حسین قنبررشیدبشرویه خراسان جنوبی

قبولمحمدرضا 12409صادق اکبریبیرجندخراسان جنوبی

-جمشید7118مهدی جهانگیربیرجندخراسان جنوبی



-احمد1137امید مقیمیفردوسخراسان جنوبی

-محمدعلی76احمد رزوینیقائنخراسان جنوبی

-حسین5032-جلیل علیزاده تربت حیدریه خراسان رضوی

-محمدحسن2031-رسول لشکریتربت حیدریه خراسان رضوی

-حسن11343محمد مجیدزاده تربت حیدریه خراسان رضوی

-علی اکبر1615-سهیال ایزیسبزوارخراسان رضوی

-محمد 55874فرزانه ذاکریسبزوارخراسان رضوی

قبولمحمدابراهیم4239مریم نودهیسبزوارخراسان رضوی

-علی اصغر507حمیدرضا راستی خواهقوچانخراسان رضوی

-محمد1727حسین علی پورقوچانخراسان رضوی

-عباس 1041بهرزاد آب ساالنکاشمرخراسان رضوی

قبولعلی اصغر632زهره جهانیکاشمرخراسان رضوی

-حسنعلی13348ملیحه زارعگنابادخراسان رضوی

-جواد4188منصوره صفارتجانکیگنابادخراسان رضوی

-علی469ندا امدادی فرمشهدخراسان رضوی

-حسین2163هادی بسکابادیمشهدخراسان رضوی

-علی840حسین بشیری یزدیمشهدخراسان رضوی

-جواد4918زینب پورآزادمشهدخراسان رضوی

قبولابوالقاسم10548علیرضا جامیمشهدخراسان رضوی

-سیدابوتراب5-198454-092سیدعلی چاوشیمشهدخراسان رضوی



-سیدعباس-سعیده حسینیمشهدخراسان رضوی

-حسن21006مجید رجاییمشهدخراسان رضوی

-حسن8780زهرا رمگیمشهدخراسان رضوی

-یحیی12806الهام سائسیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدحسن19367ریحانه سلطانیمشهدخراسان رضوی

-موسیمحمد شرف الدین شیرازیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدباقر539مرتضی محمدپورمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا33044صفیه ناظمی مشهدخراسان رضوی

-حسین12فاطمه همتی جوانمردمشهدخراسان رضوی

-محمدابراهیم983فاطمه یزدان دوستمشهدخراسان رضوی

-...عزیزا3451مهرزاد مهدویبجنوردخراسان شمالی

-محمد7200مینا لشکریشیروانخراسان شمالی

قبولغالمحسین724رضا عسکرپوراهوازخوزستان

-سهراب940عباس کوه واییاهوازخوزستان

-شنبه  27252ساسان لطفی زاده اهوازخوزستان

-بهنام8487-پوریا مومنیاهوازخوزستان

قبولمحمد193مجید بلوچآبادانخوزستان

-علی باز51صادق بهزادی آبادانخوزستان

-علی364مریم افشاریان آبادانخوزستان

-فرضعلی77علی ابراهیمیباغملکخوزستان



-غالمحسین3962روهنده... نصرت اباغملکخوزستان

-...سیداسدا2845سیداکرم ساجدیبهبهانخوزستان

-صمد9222-فاطمه نیک پوربهبهانخوزستان

-مزعل345محمدمهدی اندی زاده دزفولخوزستان

-کرمعلی524محمد پدیداردزفولخوزستان

-عبدالوحید7348-سیدرضا پورموسویدزفولخوزستان

-عوض755ابراهیم حبیبیدزفولخوزستان

-محمدحسین6862-مهدی ملهمی دزفولخوزستان

-سیدمحمدعلی648سیدمحسن موسویدزفولخوزستان

-نادعلی741نرگس شوشی نسبشوشخوزستان

-محمود6جاسم دیناروندشوشخوزستان

قبولمحمدحسین30عبدالحسین کریمیگتوندخوزستان

-فتاح11592البرز نوبختاللیخوزستان

قبول...خیرا1406محمد محمدی خدابنده زنجان

-قیدارعلی54اعظم خلجیزنجانزنجان

قبولولی2452حمید عماریزنجانزنجان

-اکبر230علیرضا ربیابهرزنجان 

-علی اوسط465محمد عسگریابهرزنجان 

-رضا 14515محمدرضا عطوفیابهرزنجان 

-...ولی ا231فرشته جندقیاندامغانسمنان



قبولمحمدابراهیم41حسن بنائیانسمنانسمنان

-محمود1189عاطفه جاجرمیشاهرودسمنان

-نصرت اهلل4580126613حبیب عرب احمدیشاهرودسمنان

-محمد ابراهیم7289جلیل ایزدیشاهرودسمنان

-محمدعلی1حسین قدیم خانیسوئدسوئد

قبولعباس4محمدحسین باراجیزاهدانسیستان و بلوچستان

-جواد6933-وجیهه علی میرزاییزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدحسین4327رقیه میرشکاریزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعلی48سعید ابراهیمیارسنجانفارس

قبولعزیز31روح اله رامشی استهبانفارس

-عالی4عبدالرحیم احراریاوزفارس

-محمد507محمود شهابیاوزفارس

قبولمسعود-مائده اکبریآبادهفارس

-محمدحسین2510زهرا محبیجهرمفارس

-قدرت اله8130-سیما حیدری فرجهرمفارس

-مصطفی4مجتبی جهانگیرجهرمفارس

-احمد2219فاطمه رحمتیجهرمفارس

قبولطهماسب0864-فرزاد فوالدفردارابفارس

-احمد792محمدعلی دادگردارابفارس

-عباس66محمدباقر رحیمیدارابفارس



-غالمعباس1486محمدحسین مصدقیدارابفارس

-نوازاله1987فرشاد امیریسروستان فارس

-عباس1800وحید پروانه نژادشیرازفارس

-حسن آقا4رضا خلجیشیرازفارس

-صمد1050محسن ده بزرگیشیرازفارس

-فالمرز596ایرج رستگارشیرازفارس

-جواد1074رضا سرکشیکیانشیرازفارس

-محمدرضا 73روح اله شادمانیشیرازفارس

-علیرضا 907محمدرضا غیورفرشیرازفارس

-سرمست9695-علی گرجی زادهشیرازفارس

-محمدعلی108حسین گل صفتانشیرازفارس

-الخاص357رحیم مرادی شیرازفارس

-رضا 11317سروش معصومی شیرازفارس

-علی7423محمدحسین ولیئیشیرازفارس

قبولجعفر6132فهیمه خاکسارشیرازفارس

-ذبیح اله 2548-سارا رزمجوییشیرازفارس

-محمدابراهیم12841نسرین سمیعیشیرازفارس

-علی2212زهرا عباسیشیرازفارس

-محمدصادق8866-زهرا مریدیفسافارس

-سیدهاشم2علی نبویکازرونفارس



-محمدعلی0919-الهه روامرودشتفارس

-...اسدا148الهام صفاییمرودشتفارس

-عبدالحسین140محمدصادق تقی زاده مرودشتفارس

-...لطف ا19فرشته محمودینورآبادممسنیفارس

-اهلل کرم1625اسحاق سعادتمندنورآبادممسنیفارس

-سیدعبدالعلی530سیدفخرالدین موسوینی ریزفارس

-کریم657لیال راستگونی ریزفارس

-علی235مریم شجاعیاننی ریزفارس

-نصرت اله 3111فرزاد بیگیالوند و البرزقزوین

-احسان اله5033شعبان رستمیالوند و البرزقزوین

-رضا 7135-شایان پوردشتآبیکقزوین

-نجف علی175الهام بزرگر قاسمیبوئین زهراقزوین

-قدیر813کبری کریمیبوئین زهراقزوین

-محمدابراهیم613محمد احمدیبوئین زهراقزوین

-محسناختصاصیکیوان اسدیبوئین زهراقزوین

-علی2حسن عشرتیبوئین زهراقزوین

-رحمت اله79مرتضی شریفبوئین زهراقزوین

-سمیه نوروزیانتاکستانقزوین

-فریدون397سید فرزاد قمری یاوریقزوینقزوین

قبولمحمدرضا 3917میترا احمدخانیقزوینقزوین



-حسن214حمیده حسن نژادقزوینقزوین

-علی یا8561فاطمه شعبانیقزوینقزوین

-حسن479مهری مشفققزوینقزوین

-ابوالفضل -زهرا آرانیقمقم

-محمدعلی9266-شبنم اسالمیقمقم

-اسماعیل118830مریم کرم باباییقمقم

-محمد2683-سجاد تاجکیبیجارکردستان

قبولقادر10719عثمان چوگلیسقزکردستان

-عبداله 414فرزانه عزیزیسقزکردستان

-محمد728عثمان خدامرادیسنندجکردستان

-فاروق372067817فرحان گرجیسنندجکردستان

-احمد2441علی گلیسنندجکردستان

قبولامیر3720257967سوما حواری نسبسنندجکردستان

-صدیق3720173410نشاط مرادیسنندجکردستان

قبولمحمدباقر 271محمدسعید جعفریقروه کردستان

-اسماعیل7صالح الدین منصوریقروه کردستان

-توفیق466وریا اسدیکامیارانکردستان

-...امان ا41محمدعلی ایران منشرفسنجانکرمان

-محمد217ابوحامد حسن شاهیرفسنجانکرمان

-عباس24معصومه جعفرزاده زرندکرمان



-...ماشاا1554زهرا حبیب زاده زرندکرمان

-غالمعباس1470علی قائم پناه زرندکرمان

-داود2201-آیدا نوریزرندکرمان

-عبداله 1علیرضا شهباسیرجانکرمان

-محمد211غالمرضا نوری نسبسیرجانکرمان

-عباس 377مهدیه تاج آبادی پورسیرجانکرمان

-...اسدا796خدیجه خواجویی رادسیرجانکرمان

-غالمرضا25معصومه ملک پورسیرجانکرمان

-غالمرضا 8967-علی طالبی نژادکرمانکرمان

-محمدمهدی233مرتضی واعظی نیا کرمانکرمان

-نورمراد174مهرداد عزیزیصحنه کرمانشاه 

-علی0452-مریم زارعیصحنه کرمانشاه 

-...نصرا209هنگامه کرمیصحنه کرمانشاه 

-مجید 9کنعان           اسفندیاری کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 621رضا             حقیقی کرمانشاه کرمانشاه 

-سید علی کرم36813سید محمد           ساداتی کرمانشاه کرمانشاه 

-مرتضی 2528مجتبی    صفاری کرمبستی کرمانشاه کرمانشاه 

-تقی 422مهدی            عظیم زاده     کرمانشاه کرمانشاه 

-ابراهیم 513محمد امین     علیی       کرمانشاه کرمانشاه 

-علیمراد 9524ایرج             عباسی      کرمانشاه کرمانشاه 



-یداله 7814نصراله            فرخی          کرمانشاه کرمانشاه 

قبولغالمحسین 135   علی اکبر              کریمی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولفرخ 4940027530  پویا               نمکی  کرمانشاه کرمانشاه 

-حسین 1097سودابه          حسین پور کرمانشاه کرمانشاه 

-صید مرد 2891مریم            حقمرادی کرمانشاه کرمانشاه 

-سیدکاظم1907سیده صدیقه احمدیکنگاورکرمانشاه 

-داریوش-فاطمه اشرفیکنگاورکرمانشاه 

-علی عسکر15سمیه رحمان آبادیکنگاورکرمانشاه 

-سید بهاءالدین206سیدحسین میرمعینیکنگاورکرمانشاه 

-غالم739محمدحسن ارجمندیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-علی216عبدالحامد براتییاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-محمود10ربابه ریاحیبندرگزگلستان

-رامین 1112-آرمیتا آذرهوشگرگانگلستان

-قربان 7علی خورشید کالییگرگانگلستان

-مهدی2040-مهرنوش فرهمندنیاگرگانگلستان

قبولیوسف64امین رحیمیآستارا گیالن

-عبداله 129شاهین کابینیآستارا گیالن

قبولمیرامین7108-میرامیرحسین نظرموسویآستارا گیالن

قبولصفرعلی7147علیرضا پرسه آستانه اشرفیه گیالن

-رجب1306ابراهیم عموییآستانه اشرفیه گیالن



-غالمحسین1478کریم شکیبیرشتگیالن

قبولاسمعلی1759حمید زینالیرشتگیالن

قبولکیومرث83فروغ ذوالفقاریرشتگیالن

-حسن-شقایق گلشاهیرشتگیالن

-ابراهیم6844-شیما پیمانیرضوانشهرگیالن

-احمد3825-فرزانه نشاطرضوانشهرگیالن

-کریم اله 33689رضا خدایاریصومعه سرا گیالن

-محمدرضا 9021-نوید یوسفیصومعه سرا گیالن

-محمد154مونس احمدی پور صومعه سرا گیالن

-سیدعلی 1166سیده فاطمه باقریصومعه سرا گیالن

-جعفر4069-لیال جلیلیصومعه سرا گیالن

-کریم 1020فریده صفریصومعه سرا گیالن

-محمود283سارا مهاجریصومعه سرا گیالن

-هوشنگ 28مریم اســـدی الهیجان گیالن

-یعقوب 2710375079صدرا بخشی الهیجان گیالن

-علیرضا2710087308میترا رســـتمی الهیجان گیالن

-محمد 0047632 271رضوانه رنجبر شیخانی الهیجان گیالن

-سید هـــادی -سید مهدی موسوی مهر الهیجان گیالن

قبولحسین880مسعود احمدپورلنگرودگیالن

قبولمحراب87صفر میرزاخانیلنگرودگیالن



-سیدحسین5422-سیدمجید موسویانازنالرستان

-محمدرضا 8565-مریم ع صابونی بروجردلرستان

-مرادعلی4رضا شجاعیبروجردلرستان

-سیاوش8327-شیدا رحمتیخرم آبادلرستان

قبولشیخ مراد696بهمن بیرانوندخرم آبادلرستان

قبول...روح ا10695محمد کرمیخرم آبادلرستان

-هدایت0287-ستار ولی نژادخرم آبادلرستان

-مراد 305نصیر عباسی مقدمخرم آبادلرستان

-علی اصغر714بهروز توحیدیاندورودلرستان

-ابراهیم809اسماعیل لکدورودلرستان

قبولسام43609صمد بلورانیکوهدشتلرستان

-محمدعلی0784-مهدی خانینورآبادلرستان

-یارمراد632علی داودینورآبادلرستان

-طاهر143قربانعلی علی نژادتنکابنمازندران

-بهرامعلی33صالح عیالوارتنکابنمازندران

-حسن302مهدی محمدزاده تنکابنمازندران

-یحیی2578فاطمه کارنده چالوسمازندران

-چراغعلی1046محسن باستیچالوسمازندران

-ابوالقاسم3مسعود کیاکجوریچالوسمازندران

قبولبهروز8781-نیلوفر وحیدطالقانیساریمازندران



قبولسیدمحمود52سید میثم طالبیقائمشهرمازندران

-حجت اله607سپیده بیاتاراکمرکزی

-یداله 1395اکرم حران افاراکمرکزی

قبولحسینعلی20842حمیده محمدیمحالتمرکزی

-...لطف ا27فرهاد ریاستیبندرعباسهرمزگان 

-علی40ارسالن میرزاییبندرعباسهرمزگان 

قبولمنصور894فرخنده محمدیبندرعباسهرمزگان 

-حسین 2922محمد زمانیکبودرآهنگهمدان

-پرویز7243-مهدی میرزاییکبودرآهنگهمدان

-تاریمراد1364سمیرا رشیدیمالیرهمدان

-قربان1122معصومه زهره وندیمالیرهمدان

-صفر 211مریم شیرعلیمالیرهمدان

-مجید 4375جواد عباسیمالیرهمدان

-علی2308-رضا کرمعلینهاوندهمدان

-هادی348سمیه آزادیهمدانهمدان

-...حشمت ا3077طاهره امیدیهمدانهمدان

-علی8308هادی بشیریهمدانهمدان

--6899حسین پاکبازیانهمدانهمدان

-رضا 29احسان رسولیهمدانهمدان

-امیر5382-فاطمه زارعیهمدانهمدان



قبولمحمدحسن4علیرضا سیاوشیهمدانهمدان

-اسماعیل9342فرزانه عسگریهمدانهمدان

-قربان1139جالل گمارهمدانهمدان

-حسین9317-سحر حیدری نصیراسدآبادهمدان 

-یونس333عاطفه لطیفیاسدآبادهمدان 

-نظام علی2616علیرضا ایمانیاسدآبادهمدان 

-عباسعلی10310رضا سالمیاسدآبادهمدان 

-محمدحسین1314محمودرضا کرمعلیاسدآبادهمدان 

-جعفر108اقدس مهدی دختابرکوهیزد

-محمدحسین3291محمدرضا سلیم پورخاتمیزد

-محمدحسین105مهدیه زارع بیدکیمهریزیزد

-محمد70حسن دهقانیمیبدیزد

-محمد704محمدرضا رحمتیمیبدیزد

-محمد1471-محدثه زارعیمیبدیزد

-حسین35فرزانه حکیمیانیزدیزد

-حسن0419-نرگس دهستانییزدیزد

-علی5161زهره عاصییزدیزد

-علیرضا 238زهرا داوریاردکانیزد 

-محمد11667علی رعیت زادهاردکانیزد 




