
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

قبولحسن1869-الهام باقریاناصفهاناصفهان

قبولمحمد 4947-نیلوفر تجدداصفهاناصفهان

-مرتضی4233حوریه جعفر پیشهاصفهاناصفهان

-حبیب اله2140مهناز خلیلیاصفهاناصفهان

قبولعباس424زهرا رضاییاصفهاناصفهان

-حمید1481-الهه رنگرزاصفهاناصفهان

-اصغر1226فریبا زواراصفهاناصفهان

-حسن1089زهرا شاه زیدیاصفهاناصفهان

-محمد علی3240الهه عبادی پوراصفهاناصفهان

قبولابراهیم_مهسا فرهنگاصفهاناصفهان

-عبدالکریم_طاهره فقهیاصفهاناصفهان

قبولمحمد صادق0524-فاطمه قدسیاصفهاناصفهان

-احمد5631مریم مهدیهاصفهاناصفهان

قبولمحمود365صفورا نقشینهاصفهاناصفهان

قبولاصغر2190آرش آذری پوراصفهاناصفهان

-محمد علی204محمد رضا ابراهیمیاصفهاناصفهان

قبولسید ساالر25سید مرتضی احمددوستاصفهاناصفهان

-فرج اله46888امیر حسین احمدیاصفهاناصفهان

-مرتضی513امیر یاسین امیریاصفهاناصفهان
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-منوچهر8556خشایار بهروزاصفهاناصفهان

-سیدهادی1191-سید محمدرضا جوالییاصفهاناصفهان

-عباس43هادی حسنیاصفهاناصفهان

-احمد قلی4689-معین حیدریان اصفهاناصفهان

-نوراله206محمد دهقانیاصفهاناصفهان

-_117علی اصغر رحیمیاناصفهاناصفهان

قبولمصطفی2951محسن رفیع زادهاصفهاناصفهان

-مصطفی3294محمدرضا زاد هوشاصفهاناصفهان

-مصطفی2417سید مهدی زارعیاصفهاناصفهان

-علی1013حسین سلیمانیاصفهاناصفهان

-محمد534سعید سید حناییاصفهاناصفهان

-مهدی9244-امیرحسین شفیع زادهاصفهاناصفهان

قبولناصر6003حمید شفیعیاصفهاناصفهان

-کاظم129بهزاد شیخی فراصفهاناصفهان

-نعمت اله163ابراهیم فرهنگاصفهاناصفهان

-وحید6254-سینا گلبناصفهاناصفهان

-عبدالعلی279رضا مهران نژاداصفهاناصفهان

قبولفرامرز3470نصراله نامدارپوراصفهاناصفهان

-قلی_اسماعیل نایبیاصفهاناصفهان

-حسن_مهدی نوریاصفهاناصفهان

قبولمحمد علی387زهرا قدیری فردآران و بیدگلاصفهان

قبولرسول702فخر السادات فاتحیخمینی شهراصفهان

-حیدر1915فرنگیس قاسمیخمینی شهراصفهان



قبولعباسعلی886آمنه قصریخمینی شهراصفهان

-لطف اله291حسن شکرانیخمینی شهراصفهان

-مصطفی0548-محمد حسین جنابیخوانساراصفهان

قبولجعفر317اعظم سلطانیانزرین شهراصفهان

-مرتضی147مریم آب آورشاهین شهراصفهان

قبولمحمد علی691الهام زلفیشاهین شهراصفهان

-مجید0518-مینو فرهمندشاهین شهراصفهان

قبولاصغر412زهرا محمدیشاهین شهراصفهان

-محمد رضا1506-مهشید مصیبیشاهین شهراصفهان

قبولامر اله1397حسینعلی اکبریشاهین شهراصفهان

-اسداله11فریبرز رستم آبادیکاشاناصفهان

-مهدی22224سید حمیدرضا موعظیکاشاناصفهان

قبولغالمحسین7976-مرضیه اسماعیلیمبارکهاصفهان

-میر اسماعیل3801-زهرا سادات بنی هاشمیمبارکهاصفهان

قبولمجید3936-حدیثه ربیعیمبارکهاصفهان

-علیرضا4981-شمیم قربانیمبارکهاصفهان

قبولاصغر6579-مریم عربیمبارکهاصفهان

-حسینعلی5061زینب شریفینجف آباداصفهان

قبولاحمد378رضوان نمازی رادنجف آباداصفهان

-غالمرضا57مونا تودهساوجبالغالبرز

-محسن1611بذرافشان داودکرجالبرز

قبولداود1271243628توانا مانداناکرجالبرز



قبولحسین262حبیبی مهر عبدالحمیدکرجالبرز

قبولمحمد139دلورای معصومهکرجالبرز

قبولناصر73کاکی صحنه نادرکرجالبرز

-ناصر2826کمندی مسعودکرجالبرز

-یداله0049177745مصطفی زاده خسروکرجالبرز

-محمد16619زهرا ابراهیم زادهایالمایالم 

قبولنظر131ثریا عباسی مقدمایالمایالم 

قبولعلی جان47علیرضا جهانگیریایالمایالم 

-ابراهیم252امید عربشاهیایالمایالم 

قبولمحمود8053-حسن محسن زادهایالمایالم 

قبولمحمد5479-امیر بخشیمرند آذربایجان شرقی

-حمید6381-علی کفیلیآذرشهرآذربایجان شرقی

-محمدرضا1630مهدی ظریفیآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولعلی196فرامرزآلمالوییآذرشهرآذربایجان شرقی

-حسنقلی109حسین تقی نژادآذرشهرآذربایجان شرقی

-مرتضی1582زهرا موالییآذرشهرآذربایجان شرقی

-مرتضی792لیال موالییآذرشهرآذربایجان شرقی

-موسی1388-یونس سیاریبنابآذربایجان شرقی

-نجف6149مریم جعفریتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمد علی2197سهیال سلیم پورتبریزآذربایجان شرقی

-فیروز2996محمد رضا صعالیکیتبریزآذربایجان شرقی

-ابراهیم150سیف اله فخر جهانی تبریزآذربایجان شرقی



-مرتضی1074صفیه لطفیتبریزآذربایجان شرقی

-جواد96272حبیبه مددیتبریزآذربایجان شرقی

-محمد رضا2073-حسن اکبریسرابآذربایجان شرقی

-اژدر1187یوسف عبادیمراغهآذربایجان شرقی

-محسن23یوسف قربانیملکانآذربایجان شرقی

قبولگالب12391افضل عادلیملکانآذربایجان شرقی

-علی3851-مهدی مرادیملکانآذربایجان شرقی

قبولجلیل568احمد احمدیانارومیهآذربایجان غربی

-رحمان54246فریده علیزادهارومیهآذربایجان غربی

-رحم خدا1765عباس فالحارومیهآذربایجان غربی

-جواد1278رسول مولوی تبارارومیهآذربایجان غربی

قبولمحمد544علی محبوبیخوی آذربایجان غربی

-علیرضا4911امید نیک خو خوی آذربایجان غربی

قبولحسین3436نسرین چوبدارزادهسلماسآذربایجان غربی

-عبداله181رسول پژوهیدهشاهین دژآذربایجان غربی

-مسعود2949504868ابوالفضل مقصودیشهرستان تکابآذربایجان غربی

قبولعبدالمطلب294872862ایرج نجفیشهرستان تکابآذربایجان غربی

قبولعلی1274رقیه حقیشهرستان تکابآذربایجان غربی

قبولعلی_سهیال مهدویشهرستان تکابآذربایجان غربی

قبول_40داریوش گالبیماکوآذربایجان غربی

-ستار173علی اصغر احسن نژادمیاندوابآذربایجان غربی

-مرادعلی4960مسعود نقی پورمیاندوابآذربایجان غربی



قبولکریم2216-رضا انصاریان نقدهآذربایجان غربی

-اسفندیار197پرویز کشاورزبراز جانبوشهر

قبولنعمت اله4646-فاطمه خلیفهبندر دیلمبوشهر

-مجید249فرخنده عموریبندر دیلمبوشهر

قبولحیدر5228علیرضا بازداریبندر گناوهبوشهر

قبولعبدالحسین5983-مهسا باغبانیبندر گناوهبوشهر

-غالمرضا28سکینه بازیاربوشهربوشهر

قبولحسن21عسکر جمالیبوشهربوشهر

قبولعباس3570060871محسن شهنیائیبوشهربوشهر

-عبدالمحمد124غالمعلی شیردلبوشهربوشهر

قبولحسن3570010503حامد محمد دوستبوشهربوشهر

-خدانظر280علیرضا صفرپورجمبوشهر

-کمال89محمد رحمان کمالیجمبوشهر

قبولکهزاد899حسین رستمیدشتی بوشهر

-سید محمد علی77سید نظام الدین حسینیدشتی بوشهر

قبولحسن10قاسم درویشیکنگانبوشهر

قبولاصیل_مجتبی صمیمیرباط کریمتهران

قبولاصیل_داریوش صمیمیرباط کریمتهران

قبولمراد211بهاره بیاترباط کریمتهران

-محمد ابراهیم4436فاطمه آزادی نقششهریارتهران

-محمد علی825محمد نریمان عباسیشهریارتهران

قبولجالل20034881پرهام الیاسیشهریارتهران



-ماشاهلل8566مجتبی معصومیشهریارتهران

-محمود441022251حسین گودرزیشهریارتهران

-حسین6160علی محمد مرادیشهریارتهران

قبولمحمود52میثم فتحیشهریارتهران

قبولمحرم9500مهدی بیک محمدیشهریارتهران

قبولعلی صفدر50فرشته شیراونداندیشه تهران 

-سید سعید1856زهرا سادات حسینیپیشوا تهران 

قبولعباس2591المیرا تندافشانشرقتهران 

قبولابراهیم1538مسعود برزنشرقتهران 

-حسین21612محمد پیروزمندشرقتهران 

-محمدحسین2454کسری سپندارشرقتهران 

-قهرمان7561امین شکرالهی شرقتهران 

قبولمحمد حسین15787مهدی شعبانیشرقتهران 

قبولاکبر11202محمد رضا علیخانیشرقتهران 

قبولابراهیم6458مهدی محمدحیدرشرقتهران 

قبولحبیب اله271پروین صمیمیغربتهران 

-سید جواد1869سیده ندا حسینیقدستهران 

قبولیوسفعلی43مهناز عیسیقدستهران 

-جهانبخشاختصاصیمحمود محمد زادهقدستهران 

قبولصدقعلی7742مجید نوروزیقدستهران 

قبولمحمد4616نورالهدا کریمی مرکزیتهران 

-حشمت31597رضا دارابی مرکزیتهران 



قبولنبی77نسرین اکبریمرکزیتهران 

قبولرضا158مجید اخالقیمرکزیتهران 

قبولمهدی5450ندا نظامیمرکزیتهران 

قبولمسلم7892فاطمه خوشدونی فراهانیمرکزیتهران 

-حبیب اله679محمد اسماعیل امیریمرکزیتهران 

-مهران_بهار آذریشهرکردچهار محال و بختیاری

-_798ملیحه قادریشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولعبداله44رضا خزائیشهرکردچهار محال و بختیاری

-سید محمود1435هنگامه موسویشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولداراب171فرزاد اسماعیلیبروجنچهارمحال و بختیاری

-حیدر آقا24سعید مرادیبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولسید محمد6سید سعید بنائیقائنخراسان جنوبی

قبولسید محمدتقی2سید محمد علی محمدیقائنخراسان جنوبی

-جمشید5239517118مهدی جهانگیربیرجند خراسان جنوبی 

قبولعبدالجواد651761174عبدالرضا مصلحی بیرجند خراسان جنوبی 

قبولاحمد1137امید مقیمیفردوسخراسان جنوبی 

-حاجی ابراهیم7مجتبی نظام آبادیبردسکنخراسان رضوی

قبولمحمد اسماعیل2813-امید شجاعیتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولحسین5032-جلیل علیزادهتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولابوالفضل4371-بهناز رشیدتربت حیدریهخراسان رضوی

-علی اکبر1580-سهیال ایزیسبزوارخراسان رضوی

-علی اکبر2157اعظم کرابیسبزوارخراسان رضوی



-عبدالرحمن228حسین دلبریسبزوارخراسان رضوی

-صفرعلی454محمد حسین شعبان پورسبزوارخراسان رضوی

-محمد حسن215عباس کریمیسبزوارخراسان رضوی

قبولاسداله34618سید رضا رحیمیفاروجخراسان رضوی

-عباس1041بهزاد آبساالنکاشمرخراسان رضوی

قبولحسین79مهدی زاده عباسکاشمرخراسان رضوی

قبولعلی8590-محمد حسین سعادتیکاشمرخراسان رضوی

-محمد1979تکتم   ابراهیمیمشهدخراسان رضوی

-علیرضا1546فرشته    استادمشهدخراسان رضوی

قبولاسماعیل58063صدیق  اشرافی کاخکیمشهدخراسان رضوی

-حسینقلی2726ملیحه   بیاتمشهدخراسان رضوی

-محمود8-049883-442روح اله    پاک سیمامشهدخراسان رضوی

قبولعباس9-881793-001زهرا    ثاقب موفقمشهدخراسان رضوی

قبولسیدابوتراب5-198454-092سیدعلی    چاوشیمشهدخراسان رضوی

قبولجمشید1932تکتم    چمنی اصغریمشهدخراسان رضوی

قبولسیدعلی5-460909-092زینب    حسینیمشهدخراسان رضوی

قبولاحمد132محمد    حقیقیمشهدخراسان رضوی

قبولحسن9-011162-092عطیه  خان حسین آبادیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد15253حسین   خوشحالمشهدخراسان رضوی

-محمدعلی2-055258-092مصطفی    دشت بیاضمشهدخراسان رضوی

-سیدرضا7305سیده محبوبه سادات رضوی کته شمشیریمشهدخراسان رضوی

-محمد6850بهاره   سعیدیمشهدخراسان رضوی



-محسن5194حسن   شاندیزی ثانیمشهدخراسان رضوی

قبولموسیمحمد    شرف الدین شیرازیمشهدخراسان رضوی

-محمد13081فاطمه   شریعتی عبدالمجیدمشهدخراسان رضوی

-حسین 586محمود    عباس زادهمشهدخراسان رضوی

-امیرعباس3-259555-092محمدصادق  عالقه بندانمشهدخراسان رضوی

-حسن1714حمیده   غرابادیانمشهدخراسان رضوی

-حیدر708تکتم     غفاریمشهدخراسان رضوی

قبولاصغر1-607443-092صالح   قصاب طوسیمشهدخراسان رضوی

-محمدلقا39صفورا   کافی مالکمشهدخراسان رضوی

-رضا5-513365-092سعید   کرمانیمشهدخراسان رضوی

-عبداله1-756296-001ریحانه    لکزیمشهدخراسان رضوی

قبولغالمحسین6-196470-092حسن    محمدپورمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدباقر539مرتضی    محمدپورمشهدخراسان رضوی

قبولمهدی25343ندا    محمدیمشهدخراسان رضوی

قبولعلیرضا27بهناز   محمودیمشهدخراسان رضوی

قبولسیدکاظم17585فرخنده سادات مرتضوی مهریزیمشهدخراسان رضوی

-احمد834مریم    مقدممشهدخراسان رضوی

قبولمحمدجواد5-526536-092علیرضا    نصیریمشهدخراسان رضوی

-سلیمان1217سیمین   نوریمشهدخراسان رضوی

-محمدابراهیم9-596549-092عارفه    یوسفی مقدممشهدخراسان رضوی

-علی اصغر2113سمانه خیرینیشابورخراسان رضوی

قبولمرادعلی1050713591فاطمه زارعنیشابورخراسان رضوی



-محمد رضا1331علی اصغر شورگشتینیشابورخراسان رضوی

-سید حسین8090125724سیده محبوبه طباطبایینیشابورخراسان رضوی

قبولمحمد صادق979مریم مشمولینیشابورخراسان رضوی

-حاتم0061-آذر سپاهیقوچانخراسان رضوی 

قبولحبیب اله10121پژمان پایااسفراینخراسان شمالی

قبولاحیا3966مستوره رحمانیبجنوردخراسان شمالی

-جابر21محمد جهاندیدهبجنوردخراسان شمالی

قبولذبیح اله258علی غالمیبجنوردخراسان شمالی

-مجید5770-علی مرتضویبجنوردخراسان شمالی

قبولمحمد2358-زهره جنتیشیروانخراسان شمالی

قبولعلی اکبر7789-محمد بااصلشیروانخراسان شمالی

قبولعلی امید1031آهنگ میر منگرهاندیمشکخوزستان

-محسن2860عبداالمیر بنی طرفآبادانخوزستان

-اسفندیار881عبدالحسین نظاراتآبادانخوزستان

-تیمور142زینب شیخیباغملکخوزستان

-عیدی محمد296اکرم کریم زادهباغملکخوزستان

قبولعلی داد3307مسلم علی بخشیباغملکخوزستان

قبولسلمان6617-مهدی قنواتیبندر امام خمینیخوزستان

-علی جان182ابراهیم حق دوستبهبهانخوزستان

-علی6942-وحید مشهدی نژادبهبهانخوزستان

قبولابراهیم2699-یاسمن سبکباربهبهانخوزستان

قبولحمداله659سمیه شریعتبهبهانخوزستان



-ایرج7964سمیه سپهریدزفولخوزستان

-رجب1077الهام شفیع نژاددزفولخوزستان

-محمد1303زینب علیدادیدزفولخوزستان

-محمد1063افسانه مورثدزفولخوزستان

قبولعبدالوحید7348-سید رضا پور موسویدزفولخوزستان

-محمد حسین6762-مهدی ملهمیدزفولخوزستان

-سید محمد علی648سید محسن موسویدزفولخوزستان

-جابر14597احمد سیاحیسوسنگردخوزستان

-ناد علی741نرگس شوشیشوشخوزستان

-شکر خدا1076هاجر اکبر نژادگتوندخوزستان

قبولمحمد حسین30عبدالحسین کریمیگتوندخوزستان

قبولبهرام580منصوره بهارلواهوازخوزستان 

قبولحسینعلی1095مریم خزائیاهوازخوزستان 

قبولاکبر12525مائده رسولیاهوازخوزستان 

-محمد رضا259زهرا قیماهوازخوزستان 

قبولعلیرضا9507-زینب گرجیاهوازخوزستان 

قبولکاظم4مهران ترابیاهوازخوزستان 

قبولمحمد علی60رحیم حاجی پوراهوازخوزستان 

-ابراهیم13890مرتضی حریزیاهوازخوزستان 

-حبیب اله19393هادی دلفی زادهاهوازخوزستان 

-زاهد3170غالمرضا شاکریاهوازخوزستان 

قبولابراهیم39علیرضا قمشیانیاهوازخوزستان 



-نبی اله8995محمود کیهانی فراهوازخوزستان 

قبولشنبه27252ساسان لطفی زادهاهوازخوزستان 

-دهراب511حمیدرضا مکوندیاهوازخوزستان 

-کاظم0899-لیال راجبانشوشتر خوزستان 

-یداله5308اعظم حکمت زادهشوشتر خوزستان 

-خیرعلی142اعظم سماله ایشوشتر خوزستان 

-جوهر16اعظم غالمزادهشوشتر خوزستان 

-حسن27536عبدالرحیم  جوالئیشوشتر خوزستان 

قبولاکبر230علیرضا ربیابهرزنجان 

قبولهاشم2977-امیر ملکیخرمدرهزنجان 

قبولعبدالرضا-6227پرندیس احمدیزنجانزنجان 

قبولعسگر80سارا ذوالفقاریزنجانزنجان 

-منصور480الهام ساختمانیانزنجانزنجان 

قبولصمد8923-مائده کرمیزنجانزنجان 

-فریدون30906آفرین   خاتمیسمنانسمنان

قبولاحمد4570089046غزاله   منشی زادهسمنانسمنان

قبولمحمود4123علی   قمریسمنانسمنان

-عبدالرحیم274راضیه آقاحسینیشاهرودسمنان

قبولحسن_مهشاد سادات رضوانیشاهرودسمنان

-امیرمحمد60162اقبال علی محمدیشاهرودسمنان

-محمد-0144مصطفی خاوریگرمسارسمنان

-اسماعیل25عادله عاشوریگرمسارسمنان



-محمد تقی689علی حکم آبادیکنارکسیستان و بلوچستان

-محمد1866-احمدرضا حسن شاهیارسنجانفارس

قبولغالم2مصطفی حیدریاوزفارس

قبولغالمعلی 170محمدرضا فرهنگ دوستجهرمفارس

قبولمحمدحسین2510زهرا محبی جهرمیجهرمفارس

قبولطهماسب0864-فرزاد فوالدفردارابفارس

-حاجی مراد13فریبا ابراهیمیسروستانفارس

-حمزه4046زینب استواریسروستانفارس

-نوازاله1987فرشاد امیریسروستانفارس

-عباس1055محمد جواد قدمیسروستانفارس

-فالمرز483مجید رضا انصاریشیرازفارس

-حسین622محمد رضا تقی نژادشیرازفارس

-علی5906جواد جعفر پورشیرازفارس

-اسداله2148احمدرضا حبیب زادهشیرازفارس

قبولمحسن5207-محمد باقر حق جوشیرازفارس

قبولمحمد حسن256عبدالحسن خالقیشیرازفارس

-حسن4رضا خلجیشیرازفارس

قبولعلی محمد2903عبدالمجید رضاییشیرازفارس

قبولجواد1074رضا سرکشیکیانشیرازفارس

-علیرضا907محمد رضا غیورفرشیرازفارس

-خرم3288-محمد نصرتیشیرازفارس

-هدایت45عباس هوشمند شیرازفارس



-کاظم706افروز اموریشیرازفارس

-سعداله513زهره بهمنیشیرازفارس

-مسعود15نگین رنجبرشیرازفارس

-منصور7728-لیال ساختمانیانشیرازفارس

-خیر اله177پروانه شریعتیشیرازفارس

قبولعبدالحسین2602صدیقه غالمیشیرازفارس

-محمد علی3591مرضیه فاضلیشیرازفارس

قبولمحمد حسین14295هانیه قنبریانشیرازفارس

-سیف اله1471زهره کنگاوریشیرازفارس

-عباس1832زهرا لیاقتشیرازفارس

قبولجعفر7733-محبوبه محمدیشیرازفارس

قبولمجتبی3230-سمانه میر هادیشیرازفارس

-قدرت اله2هوشنگ سلیمان نیافسافارس

قبولناصر2360249002پریسا  حسینیکازرونفارس

قبولمحسن2360117718محمدرضا  خداپرستکازرونفارس

قبولهاشم2علی  نبویکازرونفارس

-رضا5محمد صادق زارعیالرستانفارس

قبولمحمد مهدی1063-زهرا گندمکارمرودشتفارس

-سید عبدالعلی530سید فخرالدین موسوینی ریزفارس

-غالمحسین2602سارا تند هوشنی ریزفارس

-سید محمد حسین100سید مصطفی شرافتاستهبانفارس 

قبولمسعود-ده اکبریئماآبادهفارس 



-حسن14836نیلوفر سلیمیآبادهفارس 

-عباس166لیال صفاریآبادهفارس 

-جلیل2972عزت اله واحدی پورآبادهفارس 

قبولیوسف0158-مریم نجفیالوند و البرزقزوین

قبولمهدی13مهران زرگرآبیکقزوین

قبولمحمد تقی10مرتضی احمدیبوئین زهراقزوین

-رحمت اله79مرتضی شریفبوئین زهراقزوین

قبولخداوردی14879جواد رحمانیتاکستانقزوین

-هاشم202حمید رحمنیتاکستانقزوین

-قنبر57قاسم خالقیقزوینقزوین

قبولسید علی اصغر75667سید روح اله علویقزوینقزوین

قبولفیض اله133سجاد همرنگقزوینقزوین

قبولقربانعلی6339-اعظم پرستوندقزوینقزوین

-عباس1428نرگس تاروردیلوقزوینقزوین

قبولضربعلی4464-زهرا جباریقزوینقزوین

قبولحسن2513لیال قانعقزوینقزوین

-کرم1121مهناز کریمیقزوینقزوین

قبولسید هاشم10974سیده آرزو نیک پیقزوینقزوین

قبولمحمد5536-معصومه بخشی نیاقمقم

-حسن20772لیلی تقی آغدیرقمقم

-محسن_مریم جعفریقمقم

-محمد3022زهرا حیدر بیک نژادقمقم



-مجید38911فائزه خالقیانقمقم

قبولسید محمد علی1650-فاطمه روحانیقمقم

-محمد رضا8598-نرگس غفوریانقمقم

-__مریم کرم باباییقمقم

-علی7333-فاطمه نیکخواهقمقم

-کریم31عبدالرحیم قبادیقمقم

-رحمان885امان اله یزدانیبیجارکردستان

-محمد کریم4685-سامان شکرالهیدیواندرهکردستان

قبولقادر10719عثمان چوگلیسقزکردستان

-ابراهیم490شهرام حاصلیسنندجکردستان

قبولمحمد صدیق1264حامد شیخ احمدیسنندجکردستان

قبولفاروق372067817فرحان گرجیسنندجکردستان

-حسن81طرالن تاتارخراسانیسنندجکردستان

-امیر3720257967سوما حواری نسبسنندجکردستان

-صالح1154آرزو محمد کریمیسنندجکردستان

قبولمحمد1739پخشان نازدارسنندجکردستان

قبولعلیرضا1540نرگس پویاقروهکردستان 

-قربانعلی1223زینب خسرو نژاد قروهکردستان 

قبولمحمد3442بهمن مخدومیقروهکردستان 

قبولحسین3040315471رضا اسماعیل زادهرفسنجانکرمان

-حسین3040534025فاضله بارانیرفسنجانکرمان

-محمود375مسعود افسرزرندکرمان



-سید اسداله127سید رضا رضویسیرجانکرمان

-احمد6879-نادیا اکبریسیرجانکرمان

-محمد126فرزانه شهسواریسیرجانکرمان

-کریم5008-فرزانه شیبانیسیرجانکرمان

-احمد1104علی اسدنژادکرمانکرمان

قبولرمضان2980518999سجاد صانعیکرمانکرمان

-عبدالصاحب228خدیجه ارجکرمانکرمان

-غالمحسین672محمد گوهریکرمانکرمان

-محمد1523فرح نعمتیکرمانکرمان

-قربانعلی54شهره تیموری صحنهکرمانشاه

قبولعلی3300226619شیما نجفیکنگاورکرمانشاه

-حسنعلی1036محمد پروانهکنگاورکرمانشاه

-سید بها الدین202سید حسین میرمعینیکنگاورکرمانشاه

-حشمت8473-احمدرضا عظیمیاسالم اباد غربکرمانشاه 

قبولمحمد کریم 362نسرین            احمدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-غالمعلی 3242088158محمد حسین       بنکداری  کرمانشاه کرمانشاه 

-سیف علی 54علی حسن      جوانمیری کرمانشاه کرمانشاه 

قبولفرج اله 151تورج       جیهونی کلهری کرمانشاه کرمانشاه 

-کریمخان 16731رسول             دهقانی   کرمانشاه کرمانشاه 

-یحیی ملی  عباس            رستمی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعبدالمجید 3242045531کیوان              رامین کرمانشاه کرمانشاه 

-اسماعیل 3242072227امیر حسین       سیاهکمری کرمانشاه کرمانشاه 



قبولمحمد ملی  مهدی        سید زاده هاشمی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد صادق 3242474872زهرا            شهرکی  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولجوانمیر 513تاج دولت       طهموری  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولاسداله 29وحدت           کریمپور کرمانشاه کرمانشاه 

قبولاحمد 309جواد                 کاووسی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحسین رضا 612اکرم        گنجی هرسینی  کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 7927ایوب            لطفی ترازککرمانشاه کرمانشاه 

-احمد 1اکبر         محمدی کرناچی  کرمانشاه کرمانشاه 

-امامقلی 545فرامرز           محمدی کرمانشاه کرمانشاه 

-گشتاسب8249محمد حسین حسین پورگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

قبولعلی اکبر817عاطفه پیر مرادیانیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

-شمس اله438عباس عزیزییاسوجکهکیلویه و بویر احمد

-سید مهدی1723سید حسن حسینیآزاد شهرگلستان

-شعبان352محمد علی رسولیبندر گزگلستان

قبولعلی اصغر1875سمانه منصوریرامیانگلستان

قبولصفرعلی3060-مسعود اسکندریگرگانگلستان

قبولغالمحسن290حبیب اله سپهرگنبد کاووسگلستان

قبولمصطفی20ابوطالب عربکلوگنبد کاووسگلستان

-علی1851ابراهیم امانیاملشگیالن

قبولتقی7750بهمن اسماعیل زادهاملشگیالن

قبولشعبانعلی5جمشید فرزانگاناملشگیالن

-محمد علی616هدایت بستانیاملشگیالن



قبولیوسف64امین رحیمیآستاراگیالن

قبولعبداله129شاهین کابینیآستاراگیالن

قبولحسینعلی1413مصطفی بزرگمهررشتگیالن

قبولحبیب27محمد تک سخنرشتگیالن

قبولمحمد رضا7209-امین عظیمیرشتگیالن

-عباداله1084مصطفی طهماسبیرشتگیالن

-اسفندیار1طیبه فداکاررشتگیالن

-اسمعیل276معصومه شهنازی پوررشتگیالن

-علیرضا3060-مهسا بیگیرضوانشهرگیالن

-رضا6080-فاطمه شیخ سندیانیرضوانشهرگیالن

-جعفر6752-آیناز غریبیرضوانشهرگیالن

-احمد3825-فرزانه نشاطرضوانشهرگیالن

-سهراب2170پریسا نگهبانرضوانشهرگیالن

-مراد6341-رقیه منتظریسیاهکلگیالن

قبولشعبانعلی3زکریا عبدالعلی پورسیاهکلگیالن

قبولهادی8705مصطفی شریفیصومعه سراگیالن

-رحیم99سجاد نبی پورصومعه سراگیالن

قبولمحمد0094-معین نوروزیصومعه سراگیالن

-فریدون7320-مائده خداپرستصومعه سراگیالن

قبولمحرم8288-فاطمه رضایتیصومعه سراگیالن

قبولمحمد علی118اعظم قدیمیصومعه سراگیالن

-ابراهیم2710296731الهه پور مهدیالهیجانگیالن



-یوسف6300097013هستی حسین زادهالهیجانگیالن

-رمضان2710381771سجاد دلیری نژادالهیجانگیالن

-محمد 7632-رضوانه رنجبرالهیجانگیالن

قبولمحمد 0348081 271زینب محبی الهیجانگیالن

-سید عطوفت 1987سیده رحیمه موسوی اصل الهیجانگیالن

-سید حسین144سید حسن میر مشتاقیالهیجانگیالن

-حسن8574-مهدی نجفیالهیجانگیالن

-فرج اله3333ریحانه حایریالهیجانگیالن

-مرتضی2710387999اسماعیل شوارعیالهیجانگیالن

قبولحبیب4525-فاطمه اسماعیلیلنگرودگیالن

-اصغر7760-علیرضا آذرارجمندلنگرودگیالن

قبولاحمد8661-محسن مدنیلنگرودگیالن

قبولاحمد2730103651سارا اسماعیل زادهاستانه اشرفیهگیالن 

قبولحسن2730013131محدثه بزرگ نیا استانهاستانه اشرفیهگیالن 

قبولمنوچهر57سیامک پورثابت علیاستانه اشرفیهگیالن 

قبولخسرو157ساسان فرنودیتالشگیالن 

-علی6035مصطفی گلپایگانیالیگودرزلرستان

-کهزاد68فتح اله کهزادیانکوهدشتلرستان

قبولقنبر5965-نسیم ضرونیکوهدشتلرستان

قبولعزیزاله93ریحانه اسدیازنالرستان 

-سردار126فاطمه سلیمانیازنالرستان 

قبولاحمد691مریم مرزبانازنالرستان 



قبولنصراله0391-نگار کارگربروجردلرستان 

قبولجواد2464اعظم گودرزیبروجردلرستان 

قبولعلیرضا739زینب خاتونبروجردلرستان 

قبولعین اله934رضا روز بهانیبروجردلرستان 

قبولمرادعلی4رضا شجاعیبروجردلرستان 

قبولولی4701ناصر شرقیبروجردلرستان 

قبولداریوش6118-علی گودرزیبروجردلرستان 

قبولیداله57هومن مظفریبروجردلرستان 

-احمد10زهرا علیزادهخرم آبادلرستان 

-پرویز4604-علی علیپورخرم آبادلرستان 

قبولشیخ مراد696بهمن بیرانوندخرم آبادلرستان 

قبولمحمد علی0784-مهدی خانینور آبادلرستان 

-سید اسمعیل2551-سیده مریم رضوانیتنکابنمازندران

قبولابراهیم3699شیما مسلمیتنکابنمازندران

قبولمصطفی قلی4فریناز مصطفی منتقمیتنکابنمازندران

-خسرو15عفیفه نصیرتنکابنمازندران

-حسن4سینا علی دوستتنکابنمازندران

-قدیر2ضرغام منصور کیانیتنکابنمازندران

-سعید8141-غزل بهار لوییچالوس مازندران

-عیسی3721-کوثر ارادتمندساریمازندران

-بهداد6333-علیرضا باباییساریمازندران

قبولحسینعلی253علیرضا دانشمندساریمازندران



-عباس1658-آنا الیاسیقائم شهرمازندران

-محمد رضا9281معصومه خطیقائم شهرمازندران

قبولحسین73زهرا زنده دلقائم شهرمازندران

-سید اسداله7317-سیده زهرا قریشیقائم شهرمازندران

قبولحمید9460-مهسا کوپاییقائم شهرمازندران

قبولحمیدرضا3514-سجاد رضاییدلیجانمرکزی

-ابوالقاسم3مریم قدسمحالتمرکزی

-حادف4848-صدیقه کشاورزبستکهرمزگان

-عبداله555حسن باباییبندر عباسهرمزگان

قبولسیف اله3مصطفی سفید آبیبندر عباسهرمزگان

قبولکوهزاد478کامران سلجوقیبندر عباسهرمزگان

-خیر اله65محمد علی قاسمیبندر عباسهرمزگان

-حجت اله258منوچهر صادق پوربندر عباسهرمزگان

-سلمان8جمیل نیایزادهبندر عباسهرمزگان

قبولعبداله952لیال کیانپوربندر عباسهرمزگان

قبولحسین9317-سحر حیدریاسد آبادهمدان

قبولنادر258زهره سوریاسد آبادهمدان

قبولیداله888زهرا مرادیاسد آبادهمدان

قبولحمید22فرزانه نظریاسد آبادهمدان

-عباس10310رضا سالمیاسد آبادهمدان

-امیر1451-فائزه رهبریبهارهمدان

-اسمعیل2797سمیرا پاشایی مالیرهمدان 



-حاجی علی189حمید کرمی همدانهمدان 

قبولبیرامعلی9428سیما قادریهمدانهمدان 

-محمدرضا226زهرا علی بیگیهمدانهمدان 

قبولمحسن9394احمد طاهریهمدانهمدان 

-ابوالقاسم1123زهره صدرهمدانهمدان 

قبولمحمدحسن4علیرضا سیاوشیهمدانهمدان 

قبولعلی6553محمدمهدی ساالری جمهمدانهمدان 

قبولمصطفی53زهرا رضایی منشهمدانهمدان 

قبولحسن145مسعود رضا نیا همدانهمدان 

-مقصود علی2271فاطمه ترکمانیهمدانهمدان 

-محمد385کاوه چمنی همدانهمدان 

قبولعلی3805سعید دوستیهمدانهمدان 

-غالمعلی11346زهرا          دهقانخاتمیزد

قبولحسین5430057479محمد علی   دهقانزادهخاتمیزد

قبولغالمحسین5محمدحسین  سلیم پورخاتمیزد

-سیداحمد1809-فائزه سادات هدایتیابرکوهیزد 

-علی اصغر2714الهام دهقانیاردکانیزد 

قبولسید رضا770سید جمال الدین حسینیمهریزیزد 

-محمد70حسن دهقانیمیبدیزد 

-حسین3822-زهرا دهقانیمیبدیزد 

قبولغالمحسین8851محمد علی زارعیزدیزد 


