
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

16علی احمد42لیال رضاییخوانساراصفهان

18جمشید4محمد خامهخوانساراصفهان

15حجت اله116045سجاد باقریزرین شهراصفهان

17کریم1160048صادق هدایتیزرین شهراصفهان

18محسن125064سارا کهتریکاشاناصفهان

16حسین125019معصومه صمدیانکاشاناصفهان

16ماشاله12504زهرا احمدیکاشاناصفهان

15امان12507عطیه شریفیانکاشاناصفهان

16سید سعید12503سید محمد کاظمیکاشاناصفهان

17سیدحسین357آذین ابطحیاصفهان اصفهان 

16محمد4134-عاطفه احمدیاصفهان اصفهان 

14امیر70رقیه اکبریاصفهان اصفهان 

17رضا-زهرا امینیاصفهان اصفهان 

16جمشید5280-دل ارام باغبان اصفهان اصفهان 

14حسن6695-فاطمه بهشتی زادهاصفهان اصفهان 

14حسین0689-زهره جهانیاناصفهان اصفهان 

14ابراهیم242زهرا بیگم حسینیاصفهان اصفهان 
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14قباد7432-کیانا داودیاصفهان اصفهان 

14یوسف-یاسمین سوفسطاییاصفهان اصفهان 

14حسین127093زهرا عباسی زادهاصفهان اصفهان 

14علیرضا-فاطمه زهرا کاظمیاصفهان اصفهان 

15پرویز6464-هماکشاورزیاصفهان اصفهان 

15رسول8686مریم السادات کوثراصفهان اصفهان 

16محمودرضا4368-طهورا مجلسیاصفهان اصفهان 

15علی3006-مارال مجیریاصفهان اصفهان 

15مسعود3291-زهرا محمدی اصفهان اصفهان 

15محمدعلی-نوشین مظاهری اصفهان اصفهان 

14اکبر30114فخرالزمان معظم اصفهان اصفهان 

14احمد5151-تارا معمار اصفهان اصفهان 

15علی6238-ملیکا نجفاصفهان اصفهان 

14احمدرضا4773-مبینا ویالییاصفهان اصفهان 

16عبدالغفار49657حوری یراقیاصفهان اصفهان 

14جواد7181-احسان احمدی اصفهان اصفهان 

14جعفر 6081-امیرحسین برمکیاصفهان اصفهان 

14حیدر3481-محمد حسن ترابیاصفهان اصفهان 

14عبدالوهاب49076خلیل جعفرپیشه اصفهان اصفهان 

14رسول5111-ماهان جهانگیری اصفهان اصفهان 



16رضا44581سعید حاجی باقریاصفهان اصفهان 

15محسن3394-محمدرضا خوشاویاصفهان اصفهان 

14مهرداد-مهبد دادخواه اصفهان اصفهان 

17اصغر9371-امیرحسین رضاییاصفهان اصفهان 

16نوراله4268-علی عابدی اصفهان اصفهان 

17عباس4327-سپهر کریمی اصفهان اصفهان 

17علی اصغر6473-محمدهادی محمدی جماصفهان اصفهان 

16علیرضا9206-محمدحسین وزیریان اصفهان اصفهان 

14رضا0847-محمدیزدانبخشاصفهان اصفهان 

17حسین3381-محدثه غیرتیآران و بیدگلاصفهان 

15مرتضی1409زهرا احمد نژادخمینی شهراصفهان 

16حیدر_سمانه ادراکیخمینی شهراصفهان 

14اکبر_لیال اعمازادهخمینی شهراصفهان 

14مسعود_مبینا زهتابخمینی شهراصفهان 

14فتحعلی 405بهجت شیرویخمینی شهراصفهان 

18مهدی8602-زهرا فدائیخمینی شهراصفهان 

17ابوالفضل4529-مهسا کریم خانیخمینی شهراصفهان 

17محمود1593-وجیهه مجیریخمینی شهراصفهان 

17یداله0121-فاطمه محمدیخمینی شهراصفهان 

17رسول_الهام موحدی زادخمینی شهراصفهان 



15هاشم2505-نگین هاشم زادهخمینی شهراصفهان 

18نورمحمد1024روشنک امیریشاهین شهراصفهان 

14سید حسین0783-ثمینه سادات خادمیشاهین شهراصفهان 

17محمد رضا304نسترن دیدارشاهین شهراصفهان 

17محمد 564مینا رجبیشاهین شهراصفهان 

14حسین1453-نرجس صبوریشاهین شهراصفهان 

15مرتضی5471-مژده عبدالرضاییشاهین شهراصفهان 

14منوچهر3937-مبینا نیرومندشاهین شهراصفهان 

15حیدر 55مسعود اکبریشاهین شهراصفهان 

14علیرضا5759-امیررضا ایل بیکشاهین شهراصفهان 

15رسول195احسان جمشاهین شهراصفهان 

14محمدرضا0310-علیرضا حق شناسشاهین شهراصفهان 

14محمد1101محسن دستوری زادهشاهین شهراصفهان 

15غالمرضا2826علی غالمیشاهین شهراصفهان 

14علی2852-حسین مشرفیشاهین شهراصفهان 

14عباس1798فرزانه عزیزیگلپایگاناصفهان 

-بهرام9258-زهرا فرهادیگلپایگاناصفهان 

15محمد1051-فائزه فروزانگلپایگاناصفهان 

17قربانعلی53ابوذر رمازیگلپایگاناصفهان 

14محمد9066-امین محمد غفاریگلپایگاناصفهان 



-فرهاد2161-کوروش فرح بخشگلپایگاناصفهان 

-احمدرضا8385-محمد فصاحتگلپایگاناصفهان 

14قنبرعلی6مهدی معانیگلپایگاناصفهان 

-داوود7751-علیرضا مهدویگلپایگاناصفهان 

-داوود9783-مهدی مهدویگلپایگاناصفهان 

15بهمن116000ابراهیم ریاحیمبارکهاصفهان 

17محمدعلی406راضیه احمدپورمبارکهاصفهان 

18عزیزاله3زینب رمضانیمبارکهاصفهان 

17حمید541020مرضیه مالکی پورمبارکهاصفهان 

16عبداله541021غزل محمدیمبارکهاصفهان 

14قاسم0530-مهرناز شفیعیمهر دشتاصفهان 

16محسن9579-حدیثه زمانینجف آباداصفهان 

16غالمحسین2670آسیه صادقینجف آباداصفهان 

-عبدالعزیز942محمد سامرینجف آباداصفهان 

14محمد0389-علیرضا شادکام نجف آباداصفهان 

14علی25607محسن اخالقیساوجبالغالبرز

14نورعلی31225نیما افشارساوجبالغالبرز

-حمید45751زهرا امین زارعساوجبالغالبرز

14علی60470مهدیه امین زارعساوجبالغالبرز

14مسعود36311فاطمه باقری ساوجبالغالبرز



14یوسف41444فائزه پورگل محمدساوجبالغالبرز

15احداله92027سمانه جباری ساوجبالغالبرز

14محمود18261سپیده حیدری ساوجبالغالبرز

15سیفعلی101ناهید بیداریساوجبالغالبرز

14سعید77980مهسا علیزادهساوجبالغالبرز

14عباس41849مهناز مرادخانیساوجبالغالبرز

15علی32078سپیده یکه فالحساوجبالغالبرز

14ابوطالب4794علی اکبر الماسیکرجالبرز

18خسرو9243شهرام باستیکرجالبرز

18حسین2محمدرضا جبرودیکرجالبرز

16مهدی1358مسعود جوانکرجالبرز

17علی0250039435امین حکمتکرجالبرز

16علیرضا1060صانع دیلمیکرجالبرز

17سید ظهورالدین176سید رضی سید کریمیکرجالبرز

19ابوالفضل498ایرج شمسکرجالبرز

16ابراهیم588علی عارف پورکرجالبرز

-فرج274یوسف عبادکرجالبرز

18محسن127محمد عزیززادهکرجالبرز

17محسن2664مهدی قنبریکرجالبرز

18محمذعلی972فاطمه آرستهکرجالبرز



15محمدعلی39165لیال خداییکرجالبرز

17سعید0311181104ریحانه خیابانیکرجالبرز

17شاپور0310911532سمیرا درویشیکرجالبرز

15محمود2093محبوبه ربیعیکرجالبرز

17علی8405فریده رزمیکرجالبرز

16محمد998سایه رهنمونکرجالبرز

16غالمرضا3382آمنه شادلوکرجالبرز

17فریدون277روناکا شیخ االسالمیکرجالبرز

17نادر3ثریا صفرخانلوکرجالبرز

15علی اصغر22367فاطمه عربکرجالبرز

14سعدون3662سنیه عفراویکرجالبرز

-سعدون2505صبریه عفراویکرجالبرز

16سعدون1497ناهید عفراویکرجالبرز

16محمد5565سعیده علیپورکرجالبرز

17غالمعلی8383نیوشا نظیریکرجالبرز

17سیدعلی121سیده فاطمه نعیمیکرجالبرز

16عباسقلی خان1382پروانه فروتن رادکرجالبرز

19اسالم1417رویا کاظمیکرجالبرز

15علی اصغر3651سیما گلپروری رادکرجالبرز

17علی اصغر3512نرگس گلپروری رادکرجالبرز



15احمد3604الهام ماجدی کرجالبرز

15نعمت اله26136فاطمه محمدی پورکرجالبرز

17یداله0312288522غزل محمدیانکرجالبرز

17محمد307ندا معصومیکرجالبرز

17قاسم421راحیل معین الساداتکرجالبرز

17مهدی0015895521مرجان منصوریکرجالبرز

14ایرج572ناهید نظریکرجالبرز

14حسین33088388هانیه مشفقینظرابادالبرز

17موسی4890027904نساء یکه رنجبرنظرآبادالبرز

14حسین312288123حنانه مشفقینظرآبادالبرز

16رحمان4890120485پریسا کرمی پورنظرآبادالبرز

17عبدالعلی8فرزین جماعت لوونکوورامریکای شمالی

14محمد146اکرم بقایی گرگانونکوورامریکای شمالی

16رحیم0893-رویا ایدی نیا ایالمایالم

15کیوان 3315-فاطمه پیمان ایالمایالم

15یاسین4496-مریم درویشی ایالمایالم

15عباس172طیبه رحیم بیگی ایالمایالم

14منصور2436-مریم رئیسی ایالمایالم

-علی پاشا1754-زهرا سلطانی ایالمایالم

15حیدر1881-نسرین شهریایالمایالم



16حاتم3146شیرین شوهانی ایالمایالم

14نوراله6238-لیال یادگاری ایالمایالم

15گودرز6598-رضا سنجابیایالمایالم

14سلیمان 242حمزه شریف زادایالمایالم

15مستعلی334علیرضا فالحیایالمایالم

16موسی6760-محمد عیسی زادهایوان غربایالم

18محمد1492نعمت اله نقی زادهآبدانانایالم 

17منصور1003-فاطمه قربانیدهلرانایالم 

14منصور8120-طاهره قربانیدهلرانایالم 

14امیدعلی6441-اسماء مرادیدهلرانایالم 

15عبدالرضا2831-روح اله میر شکاریدهلرانایالم 

18کمال2195سامرند       ارمنی بالغیبوکانآذربابایجان غربی

17اسعد3750709580روژان          بی شکبوکانآذربابایجان غربی

19طاهر13631871فریبا             دکانداربوکانآذربابایجان غربی

18محمد2920083661حسین          رحمانیبوکانآذربابایجان غربی

15محمد2920578431اوین            زیبا پرچمبوکانآذربابایجان غربی

17محمد یاسین563جعفر            عباسیبوکانآذربابایجان غربی

17احمد2920495291نادیا            محمدیبوکانآذربابایجان غربی

18قرنی3527کردستان        محمد سوریبوکانآذربابایجان غربی

15هادی2920505696دیاکو          هدایتبوکانآذربابایجان غربی



14محمد1020کریم حمیدنیاآذرشهرآذربایجان شرقی

14تیمور1263بهمن سلمانیآذرشهرآذربایجان شرقی

19مسعود436علی صفاییآذرشهرآذربایجان شرقی

18محمد87181کریم علی تاشآذرشهرآذربایجان شرقی

16ارسالن5224-ساالر قاسم زادهآذرشهرآذربایجان شرقی

14ابوالفضل0247-آرمان مطلب نژادآذرشهرآذربایجان شرقی

15کاظم865حسن بلندیآذرشهرآذربایجان شرقی

15حسن9221-یلدا وقاریبنابآذربایجان شرقی

14مصطفی3105-فریبا احدیبنابآذربایجان شرقی

14محمد علی1219-مهری برابنابآذربایجان شرقی

14بدیع اله1121-امید فرزادبنابآذربایجان شرقی

16فرج اهلل 192فاطمه آسیابانپورتبریزآذربایجان شرقی

15اکبر94351زکیه اشرقتبریزآذربایجان شرقی

1.361Eندا اکبری تبریزآذربایجان شرقی 18مصطفی09+

1.361Eسمیه بارخداتبریزآذربایجان شرقی 15جواد09+

15یحیی1358فاطمه بخشی تبریزآذربایجان شرقی

17محمد علی396مسعود پورجهانیتبریزآذربایجان شرقی

1.363Eصبا پورصفرتبریزآذربایجان شرقی 20رضا09+

-حسن92044حکیمه پیش نماز احمدیتبریزآذربایجان شرقی

16علی62055مصطفی ثابت نژاد تبریزآذربایجان شرقی



16بهرام3294نرگس چوپانی تبریزآذربایجان شرقی

15جبار273محمد داناییتبریزآذربایجان شرقی

1.361Eعلی زارعیتبریزآذربایجان شرقی 18عزیز09+

16محرم_مهدی شاکری تبریزآذربایجان شرقی

1.363Eصبا صداقتی تبریزآذربایجان شرقی 16حسین09+

18علی32جلیل طلوعیتبریزآذربایجان شرقی

15حمید2001یلدا قنبرزاده تبریزآذربایجان شرقی

15جهانگیر427مریم قیصرقراملکیتبریزآذربایجان شرقی

1.362Eفریبا کریمی تبریزآذربایجان شرقی 16علی09+

17ابراهیم27926راحله کریمی تبریزآذربایجان شرقی

15علی اکبراختصاصیمحمود کریمی تبریزآذربایجان شرقی

16پرویزاختصاصیعطا گذرچی امین تبریزآذربایجان شرقی

18مصطفیاختصاصیفاطمه گنجویتبریزآذربایجان شرقی

20نصیب756یحیی محمدی تبریزآذربایجان شرقی

19تیرداداختصاصیامیرحسین مرادی تبریزآذربایجان شرقی

18اسماعیل 992بهروز مشاور تبریزآذربایجان شرقی

14داوداختصاصینیاز مقصودی تبریزآذربایجان شرقی

16عالءالدین508راحله مقصودی تبریزآذربایجان شرقی

17رئوف7198اسماعیل میرزا نژاد تبریزآذربایجان شرقی

18عبادالهاختصاصیسمانه نظمی تبریزآذربایجان شرقی



18حسناختصاصیداود نوبخت تبریزآذربایجان شرقی

16اللهیاراختصاصیشیما ولی زاده تبریزآذربایجان شرقی

15علیرضااختصاصیمهدی آرین فرتبریزآذربایجان شرقی

15حسن3903مجید مراد پورسرابآذربایجان شرقی

17حیدر16401زهرا مولویسرابآذربایجان شرقی

17اسماعیل 4507مریم غالبسرابآذربایجان شرقی

15محمد حسین1662جعفر اصغریمراغهآذربایجان شرقی

16حسین1539یوسف اصغریمراغهآذربایجان شرقی

15ودود9173-سینا فاضل مدرسمراغهآذربایجان شرقی

14علی15705ساالر بخششیمرندآذربایجان شرقی

14کاظم172013حسین باباییمرندآذربایجان شرقی

14غالمحسین52033ساناز ستاری ملکانآذربایجان شرقی

14غالمحسین38591بیتا ستاری ملکانآذربایجان شرقی

-حسن388مهدی آردی خانلوارومیهآذربایجان غربی

14بهرام1151-سحرناز پسرانارومیهآذربایجان غربی

17ایلخانی5792-مهسا تیموریارومیهآذربایجان غربی

16حسن_مهدی جراحیارومیهآذربایجان غربی

15تقی9008-مرجان چایچیارومیهآذربایجان غربی

14مجید3454-سحر خوشخویارومیهآذربایجان غربی

14رشید9551زینب رضایی فرارومیهآذربایجان غربی



14ایوب2473-زرین زال ساعتلوارومیهآذربایجان غربی

14حسین6839-ثمین صمطمی فرارومیهآذربایجان غربی

14ناصر4698-آنیتا علیزادهارومیهآذربایجان غربی

15بهبود7984-مریم مشعوفیارومیهآذربایجان غربی

14نجف9978-زهرا نوروززادهارومیهآذربایجان غربی

15محمدعلی1971-ساغر وفاپیشهارومیهآذربایجان غربی

15حسن6604-ساناز اوجاقیخویآذربایجان غربی

16محمدعلی856آمنه حاجی الریخویآذربایجان غربی

14محمدیار402منصور پورکورخویآذربایجان غربی

15محمد13386علیرضا رضاییخویآذربایجان غربی

14جعفر قلی5423-امیر حاجی علی قلیخویآذربایجان غربی

18محمود6273-حسین دینیشاهین دژآذربایجان غربی

15احمد2940051641هادی شهریاریشهرستان تکابآذربایجان غربی

20رجبعلیاختصاصیامیرحسین فریدیشهرستان تکابآذربایجان غربی

17قدرت اهلل2949867804سمیه مرتعیشهرستان تکابآذربایجان غربی

17منصور2949868045فهمیده معبودیشهرستان تکابآذربایجان غربی

17اردشیراختصاصیحمیدرضا کیانیشهرستان تکابآذربایجان غربی

17ارسالناختصاصیامیررضا سعادتیشهرستان تکابآذربایجان غربی

18رضااختصاصیمحمد جواد سرویشهرستان تکابآذربایجان غربی

17رضااختصاصیسبا سرویشهرستان تکابآذربایجان غربی



16رضا294020981فاطمه کاکائیشهرستان تکابآذربایجان غربی

17حسیناختصاصیسمیه بهاریشهرستان تکابآذربایجان غربی

16هادیاختصاصیسایه رنجیشهرستان تکابآذربایجان غربی

15محمدصدیق2940163991سعادت نوریشهرستان تکابآذربایجان غربی

16علیاختصاصیمحمدرضا حمدیشهرستان تکابآذربایجان غربی

14شاپور7411-شایان احمدنژادمهابادآذربایجان غربی

17محمدحسین25776شیدا پورفضلعلیمیاندوابآذربایجان غربی

15جعفر صادق_فاطمه ورمزیارسلماسآذربایجان غربی 

16عزیز42671کبری سجادی فر سلماسآذربایجان غربی 

15اردشیر8331-احسان کاظمیسلماسآذربایجان غربی 

15علی افسر3شایان سید اهرنجانیسلماسآذربایجان غربی 

17عبداله4540-علی متقیسلماسآذربایجان غربی 

15ولی475فضل اله شاهین سلماسآذربایجان غربی 

16حمید-علی معاصرسلماسآذربایجان غربی 

15مجتبی4734-مبین اسدی سلماسآذربایجان غربی 

16حسین0439-دنیا نوروزی ماکوآذربایجان غربی 

15علی اکبر3015-یلدا نوری پورماکوآذربایجان غربی 

16اروج علی470علیرضا بزرگیماکوآذربایجان غربی 

15محمد1749داود رضایی واثقیهمدانبهار

15رجبعلی383ثمیه گلزاریهمدانبهار



17علی5575-زهرا یگانههمدانبهار

15احمد3839-حسن ملک زادهبندر گناوهبوشهر

15فاضل7979-زینب نارکیبندر گناوهبوشهر

15عبدالرضا351041کتایون بحرانیبرازجانبوشهر 

15محمدحسن351037فروزان شولی پوربرازجانبوشهر 

15باقر5مجتبی منجمیبرازجانبوشهر 

17موسی2996-سکینه زبیدی بنددیربوشهر 

15اسماعیل4233-ساغر بوستانی بنددیربوشهر 

18نامدار9373-آمنه فاطمیبنددیربوشهر 

17حسین0688-محمدرضا ثنامیریبنددیربوشهر 

19عبدالعلی8490-حسین فخراییبنددیربوشهر 

15عباس51724نرجس پیکاربندربوشهربوشهر 

14غالمحسین06700زهره حیدریبندربوشهربوشهر 

14خدابخش9سهیال خوش قلببندربوشهربوشهر 

15فرهمند97444فرنود ریاحیبندربوشهربوشهر 

15عباس 600امین شعبان زاده بندربوشهربوشهر 

19محمد375علی اصغر عباسعلی بندربوشهربوشهر 

17اسداله87544مهشید نوروزی بندربوشهربوشهر 

16اکبر63736نرجس صدیقبندربوشهربوشهر 

15علی685زهرا کشتکار بندربوشهربوشهر 



18غالمعلی44محمود مظفری بندربوشهربوشهر 

18محمد حسین6356حسن عالیتنگستانبوشهر 

15داریوش0010-جمال کامران جمبوشهر 

16عباس6محمد نوروزیجمبوشهر 

17حسین1221سعیده پیشدادجمبوشهر 

14حسن180230سینا فرهادی دشتی بوشهر 

15مال اله4407سیما پورسعیددشتی بوشهر 

15محمد27091یاسن قاسمی دشتی بوشهر 

15سید بهرام61سیداکرم جعفری دشتی بوشهر 

14عبدالرحمان41146محمد امین شهشهانیدشتی بوشهر 

16حسنعلی6168فاطمه داودیرباط کریمتهران

17محمد3646ابوالفضل امامیرباط کریمتهران

15ناصر250009153محمدرضا محسنیشرقتهران

17علی اصغر465علی پوالدوندشرقتهران

17عباس10760محسن شجاع الساداتیشرقتهران

18علی32449فرشته افتخاریشرقتهران

18کاظم24414778حانیه جاللیشرقتهران

16جواد250104784مالحت زارعشرقتهران

17محمد4104فاطمه دادرسشرقتهران

18ابوالقاسم0480424586زهرا صادقیشرقتهران



18رحمت 4400036571پرستو کاظمیشرقتهران

16محمدحسین0010511172فاطمه علی رمضانیشرقتهران

17عباس2454آزاده علی پورشرقتهران

15محمود1404افسر غفاریشرقتهران

15محمدرضا0150238916ملیکا نادریشرقتهران

14هوشنگ1693فاطمه کاکرودیشهریارتهران

14نصرت1482سهیال باالییشهریارتهران

14سید کریم اله3652نعیمه سادات موسویشهریارتهران

14فرهاد10375فرزانه عامری شهرابیشهریارتهران

14سعید4900539457نگین حاتمیشهریارتهران

14فرزاد0-142251-490محمد امین خدادادیشهریارتهران

14علیمحمد مهدی نور اللهیشهریارتهران

15اصغر2021سید اسماعیل حسینیشهریارتهران

18حشمت اله32052شبنم حاجی جعفریغربتهران

17حسین722مجید عطااله ییغربتهران

17یوسف4052محمد حسین رسول زادهغربتهران

16حسین1588آذر آقاسیمرکزیتهران

16رضا1250590094امیرعباس فاضل نژادمرکزیتهران

17فرهاد2701محمد عباسیمرکزیتهران

16حسین13فهیمه شیروانیمرکزیتهران



17حسین85ظریفه شیروانیمرکزیتهران

14اسفندیار400فریبا کریم پورمرکزیتهران

15محمدحسن_فاطمه محبمرکزیتهران

17علی اکبر7999بهنوش برناک مرکزیتهران

17بهروز8337نیکتا فرودیمرکزیتهران

14جواد0016811089سینا غالمرضا شیرازیمرکزیتهران

14اصغر30359طیبه رمضانیپیشواتهران 

14منصور002496سپهر بسحاقپیشواتهران 

16شعبانعلی8990-مهنا اله ویردیشهرقدستهران 

16محمود509پرویز باقریشهرقدستهران 

18محمدحسین1125حمید بیک شهرقدستهران 

17محمدعلی3968-الهام پاشاییشهرقدستهران 

17محمدعلی1844-مریم پاشاییشهرقدستهران 

-سیروس175حسین خدابنده لوشهرقدستهران 

14سیدباقر4159-محدثه سادات جعفریشهرقدستهران 

-امین7961الهه حسینیشهرقدستهران 

14غالمعلی7536-اعظم دهقان شهرقدستهران 

14روح اله3148-راضیه رضیئیشهرقدستهران 

17هاشم9زهرا زراعت کار شهرقدستهران 

16بهمن1204یزدان رجبی شهرقدستهران 



16حمید16959سارا کوهی شهرقدستهران 

14زندعلی3781-فهیمه کریمی شهرقدستهران 

17سعیداختصاصیآرمیتا مقدم شهرقدستهران 

16غالم11پرویز ماه پسند شهرقدستهران 

18ابراهیم 6191-اسماعیل مکرمی شهرقدستهران 

-اسمعیل 4386-مهتاب واشقانیشهرقدستهران 

17علی616نسرین نوذریفارسانچهار محال و بختیاری

17چراغعلی1117-فاطمه نجفیفارسانچهار محال و بختیاری

17ابو الفتح6181-محدثه اسماعیلیفارسانچهار محال و بختیاری

19فتحعلی اختصاصیمهسا سلیمانی زادهفارسانچهار محال و بختیاری

17حسین2517سیده آمنه حسینیفارسانچهار محال و بختیاری

16قدرت اله4253-حکیمه سادات حسینیفارسانچهار محال و بختیاری

15محمد تقی7821-ابراهیم حیدریفارسانچهار محال و بختیاری

18حسین8841-علی صالحیفارسانچهار محال و بختیاری

-عباسقلی_ابوالفضل بارانیبروجنچهارمحال و بختیاری

14پرویز180علی رشیدیبروجنچهارمحال و بختیاری

15قاسمعلی6766-اسماعیل سلطانیبروجنچهارمحال و بختیاری

15ایرج_علیرضا مهریبروجنچهارمحال و بختیاری

17جهانبخش368الهام اله وردیبروجنچهارمحال و بختیاری

18حسین982مرضیه برجیانبروجنچهارمحال و بختیاری



15حسن0115-حدیثه پیکاربروجنچهارمحال و بختیاری

19غالمرضا2292-لیال حاتمی بروجنچهارمحال و بختیاری

17غالمرضا290فاطمه رحیمیانبروجنچهارمحال و بختیاری

17محمد تقی9131-الهه رضاییبروجنچهارمحال و بختیاری

14عزیز اله3700-زهرا نادریبروجنچهارمحال و بختیاری

16حشمت اله4610744791محمد حسین هاشمیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16احمدرضا4610711168نیما عسگرشهرکردچهارمحال و بختیاری

14داریوشاختصاصیاعظم ابراهیمیشهرکردچهارمحال و بختیاری

17غالمرضا247سمیه احمدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

17بهزاد4610697106مریم حامدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علی1080شهین خلیلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14عبدالرضااختصاصینیلوفر حیدریشهرکردچهارمحال و بختیاری

16غالم رضا4610622513مریم دهقانشهرکردچهارمحال و بختیاری

18لطف اله400لیال دهقانشهرکردچهارمحال و بختیاری

18محمدعلی824الهام رفیعیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16عبدالرضااختصاصیلیال فروزنده شهرکردچهارمحال و بختیاری

15جهاندار4610147297سولماز هاشمیشهرکردچهارمحال و بختیاری

17منوچهر 6330027218نیلوفر همت زادهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16محمدرضا9733صدیقه نوربخششهرکردچهارمحال و بختیاری

15مهراب1179ماندانا ناصریشهرکردچهارمحال و بختیاری



14سید رضا60سید مهدی جوادی بشرویه خراسان جنوبی

16هادی320امیر سلطانی بشرویه خراسان جنوبی

16احمد812نرگس عبداله زاده بشرویه خراسان جنوبی

15احمد299زهرا عبداله زادهبشرویه خراسان جنوبی

15علی1604-عاطفه عدالتی بشرویه خراسان جنوبی

17غالمحسین 15محمد علی ترابیفردوسخراسان جنوبی

19محمد08502رضا دربانفردوسخراسان جنوبی

17عباس704ام البنین شاه محمدیفردوسخراسان جنوبی

17حسین0850124زهرا صمدیفردوسخراسان جنوبی

16حسن1جواد کدخداییفردوسخراسان جنوبی

16غالمرضا5احمد منصوریفردوسخراسان جنوبی

16حسین0850095عاطفه محمدیفردوسخراسان جنوبی

17احمد880369132هانیه اذانیقائنخراسان جنوبی

15رضا880027150صدیقه دیمه کارقائنخراسان جنوبی

17محمدعلی880345802پریسا غالمیقائنخراسان جنوبی

17علی جمعه880002662مطهره غالمی نوقابقائنخراسان جنوبی

18حسین880206527زهرا محمدیقائنخراسان جنوبی

16محمد 640166696علی رحیمی بیرجند خراسان جنوبی 

16محمد رضا 640002242عاطفه گلی بیرجند خراسان جنوبی 

19ابراهیم 889914647امین مالکی بیرجند خراسان جنوبی 



15سیدمحمدباقر652225386سیده ام البنین موسوی بیرجند خراسان جنوبی 

16محمدرضا740371061امیرحسین نبئی بیرجند خراسان جنوبی 

15محمدرضا740537962ایمان نبئی بیرجند خراسان جنوبی 

17غالمرضا5720153195رسول انصاریبردسکنخراسان رضوی

15علی اکبر5720102671امیر رضا چراغیانبردسکنخراسان رضوی

16حسن5720178211امیر مهدی دیباجیبردسکنخراسان رضوی

17یارمحمد0740466وحید حسین زادهتایبادخراسان رضوی

17محمود4677سمیه تیموریتایبادخراسان رضوی

18علی690401248منیره ذوالفقاریتربت حیدریهخراسان رضوی

17احمد0780175328محبوبه شهابیتربت حیدریهخراسان رضوی

17ابراهیم0690380569زهرا عقیقیتربت حیدریهخراسان رضوی

17محمد0690540906فاطمه نوروزیتربت حیدریهخراسان رضوی

17مهدی0690715005رضا جاویدتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدرضا416جواد رحماندوستتربت حیدریهخراسان رضوی

17غالمرضا26آسیه حیدریانخلیل آبادخراسان رضوی

16محمدرضا0705-شقایق آشتیخوافخراسان رضوی

17غالمرسول8936-سیمین الله رودیخوافخراسان رضوی

-حسین59898سجاد تابدرگزخراسان رضوی

14جلیل_فاطمه امیریدرگزخراسان رضوی

15اکبر_علی احمدی آسورسبزوارخراسان رضوی



16محمد_حسام الدین برادرانسبزوارخراسان رضوی

16غالمعلی578محمدرضا بهلولسبزوارخراسان رضوی

15حسین4591امیر پرویزیانسبزوارخراسان رضوی

-عباس_علی توکلی نژادسبزوارخراسان رضوی

15عبدالجواد10310کمال خدادادی مقدمسبزوارخراسان رضوی

_محمدمهدی رادمانسبزوارخراسان رضوی 17عباسعلی2165

17حسن16463بهزادرباط سرپوشیسبزوارخراسان رضوی

14برات اله9870-مصطفی زارعیسبزوارخراسان رضوی

14علیرضا5858-محمدکاظم صفارسبزوارخراسان رضوی

15احمد8138-امیرحسین معصومیسبزوارخراسان رضوی

16حسن49لیال آقارضاییسبزوارخراسان رضوی

15عبدالقیوم1670عفت اسالم نژادسبزوارخراسان رضوی

17محمدرضا12621الهام اصحابیسبزوارخراسان رضوی

18غالمرضا2202فاطمه بروغنیسبزوارخراسان رضوی

16علی اکبر_حدیثه بهرامیسبزوارخراسان رضوی

17احمد26زهرا دارینیسبزوارخراسان رضوی

15ابراهیم18543ملیحه داورزنیسبزوارخراسان رضوی

17عباس0044-زهرا زحمتکشسبزوارخراسان رضوی

18عباس1380ملیحه زرقانیسبزوارخراسان رضوی

17ابراهیم6665-عاطفه سید آبادیسبزوارخراسان رضوی



14محمود7048-ساناز شایگان زادهسبزوارخراسان رضوی

14غالمرضا2026نرجس شریعتمدارسبزوارخراسان رضوی

14محمد یوسف1848فریبا صالح آبادیسبزوارخراسان رضوی

18علی0722-مریم طاهریسبزوارخراسان رضوی

15علی791نرگس عبدیسبزوارخراسان رضوی

16علیرضا9624مبینا قائمی فردسبزوارخراسان رضوی

16حسین637فاطمه محمدیسبزوارخراسان رضوی

14سیف اله_مرضیه معصومی فرسبزوارخراسان رضوی

14احمد64زهره مهدوی تبارسبزوارخراسان رضوی

14حسن8351-زهرا نامنیسبزوارخراسان رضوی

14علی اصغر2177آذر کاشکیسبزوارخراسان رضوی

15حسن9115-نعیما کرابیسبزوارخراسان رضوی

17حسین10766مهین یاسمنیفاروجخراسان رضوی

-علی اصغر086076عرفان شاد قوچانخراسان رضوی

-محمدیوسف 230خیرالنساء براتیقوچانخراسان رضوی

14قاسمی 086061ثمین خورسندیقوچانخراسان رضوی

15سیدحسن086044سیده سیمین شبیریقوچانخراسان رضوی

14حسین091011زهرا ترابی گنابادخراسان رضوی

14علیرضا092569محمدهادی زنگوییگنابادخراسان رضوی

14مهدی0910208ماجد شهبیکگنابادخراسان رضوی



14محمدرضا_محمدعرفان علیزادهگنابادخراسان رضوی

15ناصر092663ماجده کاظمی مشهدخراسان رضوی

15حسن6427فاطمه کریمی مشهدخراسان رضوی

16محمدرضا092440علی آخوند زاده مشهدخراسان رضوی

18موسی 673سارا آقاخانی مشهدخراسان رضوی

14حسن69مجید آل حسین مشهدخراسان رضوی

15جواد094206وحید ابراهیمی مشهدخراسان رضوی

16محمد67308زهره احمدی مشهدخراسان رضوی

17سید علی7497نسیم السادات اشراقی مشهدخراسان رضوی

18علی اکبر9872قمر افضل نیا مشهدخراسان رضوی

14هادی092203افسانه الماسی مشهدخراسان رضوی

14امیرحسین044071انسیه انصاری مشهدخراسان رضوی

16حمیدرضا092472امیرعلی برومندمشهدخراسان رضوی

15حسن101985ملیحه بهشتیان مشهدخراسان رضوی

17ناصر092732محمدرضا پوری نژاد مشهدخراسان رضوی

14مجتبی6823محمدتسبیح سازانمشهدخراسان رضوی

16علی اصغر1111الهه تشکری مشهدخراسان رضوی

15عباس092480مهال تقی آبادی مشهدخراسان رضوی

14مجید092425نیما جاهدی نیا مشهدخراسان رضوی

17حسن092496سجاد جوانبختمشهدخراسان رضوی



-نادر092718پرنا حمیدی مقدم مشهدخراسان رضوی

-نادر092718پرنیان حمیدی مقدممشهدخراسان رضوی

14مهدی092685سارا حیاتی مشهدخراسان رضوی

16محمد5گلثوم دهقان اسدیمشهدخراسان رضوی

14جواد092531فاطمه رستگارمشهدخراسان رضوی

16سعید092543طاها رمزی مشهدخراسان رضوی

18محمد651007الهام سبحانی مشهدخراسان رضوی

14محمد651010بهنام سبحانی مشهدخراسان رضوی

16حسین127292ندا ستوده مشهدخراسان رضوی

15علی092574فاطمه سلیمانی مشهدخراسان رضوی

17محمود092477 سروش شفیعی مشهدخراسان رضوی

16کاظم25970حوریه شفیعی نیک مشهدخراسان رضوی

17علی1210صدیقه شهابی مشهدخراسان رضوی

15محمود180عصمت شهیدیمشهدخراسان رضوی

15قاسم1737سارا صداقت مشهدخراسان رضوی

15غالمحسین 19810فاطمه صندوق سازمشهدخراسان رضوی

15سیدمحمدعلی092357پرگل سادات طباطبائیمشهدخراسان رضوی

15احمد092596مریم عباس زادهمشهدخراسان رضوی

17محمدباقر051000غزاله عزیزی مشهدخراسان رضوی

15علیرضا 001540فاطمه عوض زادهمشهدخراسان رضوی



16محمدرضا1225فاطمه غالمی مقدم مشهدخراسان رضوی

17حسن092514نجمه فارسی مشهدخراسان رضوی

17قنبرعلی613رزیتا فرشیدمشهدخراسان رضوی

16محمد3208زینب فرهادیمشهدخراسان رضوی

16غالمعلی092639مهال فهیمی دانامشهدخراسان رضوی

16سعید092611یاسمن الله زاریمشهدخراسان رضوی

16غالمعباس4071مسعود لعل ثانیمشهدخراسان رضوی

16نوروزخان252فاطمه محمد خانیمشهدخراسان رضوی

17محمد092663یاسمن محمدزاده مقدممشهدخراسان رضوی

18مهدی092628سارا معزیمشهدخراسان رضوی

14سیدمهدی092652فاطمه سادات موسویمشهدخراسان رضوی

16علی اکبر092230علی میربلوک مشهدخراسان رضوی

15غالمرضا52منصوره وحیدیان مشهدخراسان رضوی

15رضا926704133آریا رحیمینیشابورخراسان رضوی

15حسین1050473056سپیده زراعتینیشابورخراسان رضوی

17علی1050453557فاطمه سوقندینیشابورخراسان رضوی

17محمد51178ملیحه شرفینیشابورخراسان رضوی

16رمضانعلی564فاطمه عرب نظرگاهنیشابورخراسان رضوی

15بهروز1051259606آرین عمرانینیشابورخراسان رضوی

14رحمت اله 81656عصمت بذرافشان فریمان خراسان رضوی 



14غالمرضا2592راضیه جمجاه فریمان خراسان رضوی 

15علی اکبر373صدیقه میرزاییفریمان خراسان رضوی 

15علی اکبر1052خدیجه میرزاییفریمان خراسان رضوی 

15محمد65100جواد علیزاده کاشمرخراسان رضوی 

17اسماعیل 13محمد ابراهیم مقیمی کاشمرخراسان رضوی 

16علیرضا30336لیال فرهمند گلیان کاشمرخراسان رضوی 

15عباسعلی_مریم محمدپورکاشمرخراسان رضوی 

17غالمرضا0890053ریحانه آسوده کاشمرخراسان رضوی 

17حسین1243زهرا اسدی کاشمرخراسان رضوی 

17علیرضا06301رضا امیریاسفراینخراسان شمالی

16حجی محمد63017مریم بهمدیاسفراینخراسان شمالی

17یحیی063006مینا شهپرستاسفراینخراسان شمالی

16رمضان2702ملیحه کبکیاسفراینخراسان شمالی

17عباسعلی778معصومه ناظمیاسفراینخراسان شمالی

17علی اصغر21868مریم قاسمیشیروانخراسان شمالی

17عباس08204مهال غالم زادهشیروانخراسان شمالی

17برات محمد553طیبه باباپورشیروانخراسان شمالی

16عباسعلی 1067آرزو رحیم زاده بجنوردخراسان شمالی 

17علیرضا0630007فاطمه ولیان بجنوردخراسان شمالی 

18مسعود0670507غزاله جنتی بجنوردخراسان شمالی 



19مجید067024سحر قدوسی بجنوردخراسان شمالی 

18علی جان775مارال زارعی بجنوردخراسان شمالی 

15عباس0671011سامه قدیمیبجنوردخراسان شمالی 

17بهمن5910092سوده تیمورزاده بجنوردخراسان شمالی 

16کوروش 0670830یاسین حداد بجنوردخراسان شمالی 

17حسین591963احمد خسرویبجنوردخراسان شمالی 

16حسین063010یاسر نوری بجنوردخراسان شمالی 

18حیدر4792سعید دشتستانیامیدیهخوزستان

17علی1468ایمان کاظمی نسبامیدیهخوزستان

15موسی139مریم جویلیاهوازخوزستان

15عباس243لیال حیدری زادهاهوازخوزستان

15پرویز667معصومه حیدریاهوازخوزستان

14غالمحسین859بنفشه دهدشتیاناهوازخوزستان

17عبدالنبی2814فروغ شاکریاناهوازخوزستان

16علی عسکر3828مهرنوش عالیپوراهوازخوزستان

15مجید708طاهره قانونیاهوازخوزستان

15مهرعلی 10لیال قنبریاهوازخوزستان

15صفرعلی323نسرین کاید زادهاهوازخوزستان

15عیسی1سپیده کاوندیاهوازخوزستان

16مرتضی 0028-فرخنده فرخی نژاداهوازخوزستان



16ابوالقاسم5469-مجتبی احمدیاهوازخوزستان

15سعید13082عزیز بوعذاراهوازخوزستان

15ناجی_محمد ترابیاهوازخوزستان

16محسن6371-احمدرضا حسین زادهاهوازخوزستان

15احمد0076-محمد امین صاکیاهوازخوزستان

17مرتضی583مصطفی قرباناهوازخوزستان

17اسداله183061عاطفه رستمیایذهخوزستان

17پناه6044پیام احمدیآبادانخوزستان

17شیخ مراد4060227749محمد بهرامیآبادانخوزستان

16عبداله128مهدی دریسآبادانخوزستان

17لطیف4480026460مجید معالویآبادانخوزستان

16علی7289مونا حاجی حسینیآبادانخوزستان

15هادی1744013799زهرا عبداهلل نژادآبادانخوزستان

17محمد1810054850فاطمه نجاتیآبادانخوزستان

15سید عباس3417-سید حدیث عبادیخرمشهرخوزستان

16عبدالعلی8025-فاطمه گذارخرمشهرخوزستان

15علی2163-صفیه گالفخرمشهرخوزستان

15مجید2کبری سیاحیسوسنگردخوزستان

17علی_نرگس مغنیمیسوسنگردخوزستان

-صادق_زلیخا بیت سیاحسوسنگردخوزستان



16رحیم_منا حلفیسوسنگردخوزستان

16صادق_ندا حلفیسوسنگردخوزستان

17عبدالصاحب19150نصره جاللیسوسنگردخوزستان

16عبدالرضا 3824-ناهید براویهسوسنگردخوزستان

15ناصر4666-عیسی عبیاتسوسنگردخوزستان

15محمد3073فرحان محمدیسوسنگردخوزستان

15زعیم2285-مصطفی غرباویسوسنگردخوزستان

14عبدالعلی486فاطمه شرهانیسوسنگردخوزستان

-نوذر5260061802فاطمه اسدی عیدی وندشوشخوزستان

16ابراهیم5260091698فرزانه حسینیشوشخوزستان

16علی_زهرا صندیشوشخوزستان

14علی_فاطمه صندیشوشخوزستان

15علی_مهدی پاکزادشوشخوزستان

16کوروش18705امیرمحمد فتاحیگتوند خوزستان

16عباس18707حسین فتحی نیاگتوند خوزستان

15هاشم18708ابوالفضل چراغی زادهگتوند خوزستان

15رضا8410-مسلم احمدیاللیخوزستان

16عبداله30شمس جمال پوراللیخوزستان

16غالم1960286366مسعوده کریمی مسجدسلیمانخوزستان

16معصومعلی1960100701ایمان آژده مسجدسلیمانخوزستان



16اسماعیل 6630101111نگین خسرویمسجدسلیمانخوزستان

19سیف اله23799ژیال قادریمسجدسلیمانخوزستان

16محسن66301008آنیتا مرادی مسجدسلیمانخوزستان

16محسن1960539477الهام مرادیمسجدسلیمانخوزستان

17عبدالحمید1960562630مهسا مددیمسجدسلیمانخوزستان

18امیر1960510304نازنین مهدی پورمسجدسلیمانخوزستان

15نوروزعلی192035هدی بیاتاندیمشکخوزستان 

14رحمان192017محبوبه شکیبا فرداندیمشکخوزستان 

16محمدامیر192033فاطمه بیطارزادهاندیمشکخوزستان 

16علی406106حسن فالح اندیمشکخوزستان 

17سید موسی933سید حسین هاشمیآغاجاریخوزستان 

15عمران1526-فرحناز پورنصاری بندرامام خمینیخوزستان 

18رمضان علی1974محمد جواد سلطانی فردبندرامام خمینیخوزستان 

17غالمرضا2180-پریسا آرمیانبهبهانخوزستان 

15علی1450زینت ابراهیمی بهبهانخوزستان 

17اکبر2320-طیبه اعتباری بهبهانخوزستان 

14محمداسماعیل9962-مهسا برکتبهبهانخوزستان 

14عبدالهادی8634-نیلوفرزارعی بهبهانخوزستان 

15ابراهیم3892-آیدا سبکبار بهبهانخوزستان 

16اقبال7778-اسماء ظریف جوبهبهانخوزستان 



14کریم813فاطمه فرحی بهبهانخوزستان 

14جمال6139-هدیه کارگر بهبهانخوزستان 

16محسن 4399-رخسار نیاپرست بهبهانخوزستان 

14بهروز1673-آیلین مزروعان بهبهانخوزستان 

15اسداله4004-فاطمه همراهیبهبهانخوزستان 

16شکراله9489-علی حسین پوربهبهانخوزستان 

17یداله2244نوراله حبیبیبهبهانخوزستان 

14فرشید2771-علی دهقانی بهبهانخوزستان 

15سیدبرات9448-سیدحمید زرخشانی بهبهانخوزستان 

18عبداله8363-بهنام عاکفبهبهانخوزستان 

15بشیر465احسان قاسم پوربهبهانخوزستان 

16غالمرضا0495-پویان هویدابهبهانخوزستان 

17محمد196066اشکان اسماعیل زادهدزفولخوزستان 

14سیدمحسن199093سیدامیرحسین تبرک پوردزفولخوزستان 

15قپانی3210نوروز رضاییدزفولخوزستان 

15منصور19909محمدشاه حیدردزفولخوزستان 

16محمد18707دانیال صوفیدزفولخوزستان 

15نورعلی19602حسن عبدالهیدزفولخوزستان 

15کریم48800مهرداد فروهنده دزفولخوزستان 

-محمد199106مسعود ماپاردزفولخوزستان 



14جواد6818سجاد مرادیدزفولخوزستان 

15همت187040مریم حسنکیدزفولخوزستان 

15احمدعلی552فرناز زیباییدزفولخوزستان 

14احمد14167فرح شریفی پوردزفولخوزستان 

17عاشور6331سمیه فردنیسیدزفولخوزستان 

14ایرج196039پرنیان قاسمیدزفولخوزستان 

14محمدصادق19909سارا کالنترنژاددزفولخوزستان 

14خلیل984مهنوش کیارسیدزفولخوزستان 

15عبدالرضا_پرنیا کریمیدزفولخوزستان 

16امان اله187041فاطمه مددیدزفولخوزستان 

14ماشاله199095زینب مقامیان زادهدزفولخوزستان 

15بهمن1870503ساناز مهدی پوردزفولخوزستان 

15عبدالعلی2958فاطمه نورالدینیدزفولخوزستان 

15الزم1238نجمه یاقدوسدزفولخوزستان 

14محمدعلی1870590راضیه شکرریزشوشترخوزستان 

16عزت اله187076نسترن عسکریشوشترخوزستان 

18حمید17447یاس کوره چینشوشترخوزستان 

16علیرضا18707امیرحسین یاحقیشوشترخوزستان 

15علی325عشرت اوجاقلوزنجانزنجان

15مهدی7360ندا خوشنامزنجانزنجان



15زین الدین21430فریبا رسولیزنجانزنجان

14رضا 1869نسرین شهبازیزنجانزنجان

14حسن7843-مبارکه صالحیزنجانزنجان

15مرتضی_سیده فاطمه میریزنجانزنجان

15علی_هانیه نوروزیزنجانزنجان

15خلیل688زهرا یاسمیزنجانزنجان

14نادر3911-محمد سعید افشاریزنجانزنجان

16محمد1378علیرضا جوانیزنجانزنجان

18فرامرز8880-مهدی سائلیزنجانزنجان

18کتابعلی5514رضا محمدیزنجانزنجان

18محمد جعفر1373محمد حسن مهاجریزنجانزنجان

16امیر علی880علی نقدیزنجانزنجان

16وجیه اله1586جواد نقی لوزنجانزنجان

16ستار9275-مهدی نوروزیزنجانزنجان

15نوروزعلی4419سهیال عسگریابهرزنجان 

14حسین43113فاطمه عشایریابهرزنجان 

16رضاعلی14429راضیه مطهری ابهرزنجان 

19حسین1541سپیده نجفلیابهرزنجان 

14عین اله440030محمدرضا شکریابهرزنجان 

14محمدعلی4560327521امیرحسین   درخشانسمنانسمنان



16مرتضی4560291373امیرحسین   صائمیسمنانسمنان

15عباس5300058777مهدی   عالییسمنانسمنان

16پرویز968حسن   کردیانسمنانسمنان

16حسین علی520ریحانه   ادهمسمنانسمنان

16ایرج4560198195یاسمن   خالقیسمنانسمنان

16داود4560321272معصومه   دیانیسمنانسمنان

20حسین572نرگس   میرکوسمنانسمنان

16یوسف4580155718محدثه محمدیشاهرودسمنان

16محمد حسین0022733795روناک لطفیشاهرودسمنان

15بابک4580466691روژین رضا قلی بیکیشاهرودسمنان

14سید مسیح2محبوبه سادات حسینیشاهرودسمنان

18محمد رضا4580035216مهدی دربانیانشاهرودسمنان

14حمید4711352449معین حسن پورشاهرودسمنان

16_1281-مریم نیک سرشتگرمسارسمنان

17حسن4265مجتبی قنبریگرمسارسمنان

16محمدحسن4268ناهید ساالریان زادهدامغانسمنان 

14احمد00495فؤادیاندامغانسمنان 

17علی اصغر27245فهیمه اله بخش دامغانسمنان 

17خلیل9431علیرضا خاکسارسوئدسوئد

16خدابخش128زهرا آذریان زاهدانسیستان و بلوچستان



16محمدحسین3660380830نازنین باقریزاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدعلی3660857777فرناز پروینزاهدانسیستان و بلوچستان

15امیر3660413003فاطمه دهمرده زاهدانسیستان و بلوچستان

15امیر12514نرگس دهمردهزاهدانسیستان و بلوچستان

16ساربان288صدیقه سنچولیزاهدانسیستان و بلوچستان

18حسین2117نرجس شهریاریزاهدانسیستان و بلوچستان

18محمدعلی0640257968فاطمه خانه زرین زاهدانسیستان و بلوچستان

19محمد1982سمیرا قنبریزاهدانسیستان و بلوچستان

18محمود3611212113حدیثه عزیزیزاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدرضا403منصوره مختاریزاهدانسیستان و بلوچستان

17محمدرسول34سمیه مهاجرشیخیزاهدانسیستان و بلوچستان

17غالمحسین 15754زینب میرادمیزاهدانسیستان و بلوچستان

16محب علی1646زهرا میربها الدینزاهدانسیستان و بلوچستان

18محمد3610190213مهدیه یمانیزاهدانسیستان و بلوچستان

18حسین علی 3610509112ابوالفضل پردلی شهرکیزاهدانسیستان و بلوچستان

17اسماعیل 3661174649محمد علی پنجه کوبیزاهدانسیستان و بلوچستان

18رمضان8654مصطفی حمزه ایزاهدانسیستان و بلوچستان

16علی8153اسحاق خدریزاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدرضا3660404349سپهررضاییزاهدانسیستان و بلوچستان

17حسین3611320802عرفان میریزاهدانسیستان و بلوچستان



17حسین3661020056امیرمحمد نیک فرجامزاهدانسیستان و بلوچستان

18رحمت اله4331جواد ولی زادهزاهدانسیستان و بلوچستان

14اصغر344وحیده خسرویکنارکسیستان و بلوچستان

14موسی6682زهرا سرگزیکنارکسیستان و بلوچستان

15محمد شفیع296علیرضا شهرکیکنارکسیستان و بلوچستان

16علی1954غالمرضا دستمزدارسنجانفارس

15محمدهادی6480060288سیده ریحانه حسینیارسنجانفارس

17محمد ابراهیم2739-محمودرضا مسعودیاقلیدفارس

16عبداله3667رقیه اسالمیاقلیدفارس

16مرتضی2614الهه افضلیاقلیدفارس

17ابراهیم4676-الهه ظهیریاقلیدفارس

16سید حسین267سیدمعصومه باقریاوزفارس

17عبدالرحیم376فرشته بهادریاوزفارس

15محمد6257-سارا حاجیاناوزفارس

15مسعود3883-آیدا رضاییاوزفارس

17عبداله6196-اسماء شمسیاوزفارس

15عبداله9427-الهام طاهریاوزفارس

17عارف7441-مهدیس مولویاوزفارس

15احمد9126-صفورا هرمیاوزفارس

16غالمرضا450مجید برزگراوزفارس



15جعفر 19محمد رسول راستگواوزفارس

15حبیب1958-سید محمدرضا موسوی نسباوزفارس

17خداداد1957عباس جعفرپورپاسارگادفارس

16علی1417مسعود زراعت پیشهپاسارگادفارس

-محمدرضا228350نگار صالحیپاسارگادفارس

15محمد25محسن رضاییپاسارگادفارس

14محمود228312بابک باشیپاسارگادفارس

14علیرضا6810054480ایلیا احمدپورخرمبیدفارس

16یوسف6810027173امیر حسین رحیمیخرمبیدفارس

17ابوالفضل2283478812حدیثه فرج زادهخرمبیدفارس

17حمیدرضا2283259592مهرشاد کارگرخرمبیدفارس

16حسن2400109801فاطمه کریمیخرمبیدفارس

15سید احمد6810052054مائده سادات هاشمیخرمبیدفارس

15خدایار254017فریماه مختاریسپیدانفارس

14خدایار254015فاطمه مختاریسپیدانفارس

-خدایار254020فردیس مختاریسپیدانفارس

18مهدی3163منصوره ستودهسروستانفارس

16حسین250052علی مصلحسروستانفارس

17حسن1112حسن رضاییسروستانفارس

16بهزاد514001مهدی بیژنیسروستانفارس



17حیدرعلی16647حبیب اله اهتدائیشیرازفارس

16خداکرم1علی ترک قشقائیشیرازفارس

18حمید121محسن جهانی دوقزلوشیرازفارس

17غالمرضا3501اسماعیل حاجی وندی شیرازفارس

19عبداالمیراختصاصیرضا راهدارشیرازفارس

18عباس3669حمیدرضا زارع شیرازفارس

18رمضان278ابراهیم شکری سبوکیشیرازفارس

18قدمعلی 4مهدی شهریاری شیرازفارس

17سیدعالاختصاصیسید کی آرش غیاثیشیرازفارس

17مرتضی92562احمدرضا فتوتی شیرازفارس

18غالمحسین 482مهدی محمدیشیرازفارس

15نصراله 1068محمدهادی میرزا زاده شیرازفارس

18مهدیاختصاصیامیرضا نکومهر شیرازفارس

17علی حسین 15497محمد حسین هدایت شیرازفارس

15مهرداداختصاصیحسین هرمزی زاده شیرازفارس

16سید حسین 229محمود وردی زادگان شیرازفارس

18حسن166مجتبی یارمحمدی شیرازفارس

18عبداله 10238زینب اسراریشیرازفارس

17محمود1937منصوره اشتیاق شیرازفارس

15عین اله 376نهال اعرابی شیرازفارس



16مسعود اختصاصیمریم امیری شیرازفارس

17علی1793زهرا اندیشگرشیرازفارس

15نصراله 215زهرا بناکارشیرازفارس

15احمد4522مژده بهاری شیرازفارس

17رسول3328زهره پی خجسته شیرازفارس

17سید عبداله1170سیده معصومه حسینی شیرازفارس

14مجید604مریم خادم کشاورزی شیرازفارس

16کرامت اله 8717مهناز رحمانیان شیرازفارس

16عباس 9محبوبه رضایی شیرازفارس

15درویشاختصاصینرجس رضوانی شیرازفارس

17شهریار5574مرضیه زارع شیرازفارس

14جواداختصاصیمریم زارع شیرازفارس

14محمد حسیناختصاصیصدیقه صادقی شیرازفارس

15مجیداختصاصیغزاله صادقیشیرازفارس

16علیرضااختصاصیالهام عادل شیرازفارس

17مرتضیاختصاصیاعظم غدیریشیرازفارس

15روزبه اختصاصیمینو غفاری شیرازفارس

17محمدحسیناختصاصیفاطمه فروزششیرازفارس

17احمداختصاصیمریم فروغ بخش شیرازفارس

14محمدحسناختصاصیالهه قائدشرفیشیرازفارس



16هدایت اله 13534پریسا قاسمی شیرازفارس

17محمدجواد2653سودابه قرائتشیرازفارس

17عبدالرحیم23ناهید محسنی شیرازفارس

18علیرضا5378مژگان ملک زاده شیرازفارس

19غالمرضا262زهرا کاظمی شیرازفارس

-سیدجالل419سادات میرهاشمی شیرازفارس

17عباس1827سولماز نادری شیرازفارس

18فرزاداختصاصیفرنوش نوروزیشیرازفارس

18ثانی234وجیهه نیک خواه شیرازفارس

14محمد862بیتا هادیانشیرازفارس

17سیدعلیاختصاصیسیده زهرا هاشمی شیرازفارس

16هدایت اله25603فاطمه درستکارفسافارس

14امین256061کوثر زارعیفسافارس

14مجید256056فاطمه شهرستانیفسافارس

14محمدعلی39لیال شکاریفسافارس

15احمد475زهرا صفری پورفسافارس

14علی22838مینا ظفریفسافارس

14حمیدرضا256059سینا زارعیفسافارس

14حمیدرضا2560598485نیما زارعی فسافارس

15محمد256046علی شکوهیانفسافارس



14فرزاد256042رضا فالحی فسافارس

14جعفر256045محمد فالحی فسافارس

15عنایت2360466755زهرا ابوالحسنیکازرونفارس

15مسعود2360634704فاطمه پاژنگکازرونفارس

15مسعود2360634712هانیه پاژنگکازرونفارس

15اسداهلل2360609768زهرا دهقانیکازرونفارس

15فرهاد37داریوش قرمزیکازرونفارس

17عبدالرسول2360580159آیدا قشقاییکازرونفارس

17امراهلل2360549197مریم کاتبیکازرونفارس

15عبد اهلل2360663909الهام ماندنی پورکازرونفارس

16علی2360551078محمد منصوریکازرونفارس

16محمد باقر2360693026محمد موذنیکازرونفارس

-عبدالمهدی9982-شبنم آیینه افروزگراشفارس

16محمود2591-فاطمه دادستانگراشفارس

14محمد90طاهره دالورگراشفارس

17سیدحسام736عالیه سادات رفعت حقیقیالرستانفارس

17عبدالرضا 895زهرا کمالی الرستانفارس

17میکرم10307غالمعلی انصاری دوست الرستانفارس

17موسی124هاشم کمالی پورالرستانفارس

17حمید3784-ایمان محمدی الرستانفارس



15عبدالمناف0140-وحید حسینیممسنیفارس

15مرتضی6387-طاهره کیانیانممسنیفارس

15جهانگیر0225راحله کوجلوممسنیفارس

17سید هدایت اله565سیده نعیمه موسوینی ریزفارس

17عباس335محمدامین پاده بان نی ریزفارس

16محمود255000الهه داودینی ریزفارس

16احمداختصاصیمحمدجواد کشتکانیاستهبانفارس 

16محمدرضااختصاصیمحمدمهدی خلیلی استهبانفارس 

17عباس476محمدرضا خلیلیاستهبانفارس 

17علی اکبر2520095660فاطمه عابدی استهبانفارس 

17احمد 108زهرا امینااستهبانفارس 

16احمد2520168366فاطمه کشتکانیاستهبانفارس 

14محسن26484زهرا احمدیآبادهفارس 

14محمد قلی391شکوفه اقلیدیآبادهفارس 

15حسن21265مریم اکبریآبادهفارس 

16محمد رضا21119حدیثه داناآبادهفارس 

17حسین13319نجمه حسینیآبادهفارس 

15حمید21048انسیه حیدر پناهآبادهفارس 

14محمدعلی236مرضیه رستمی پورآبادهفارس 

16غالم مهدی1علی اکبر عابدیآبادهفارس 



15علی اکبر 21308فرانک رشیدیآبادهفارس 

14محمد رضاغزاله قنبری آبادهفارس 

14کاوس18862رقیه کاوسی فردآبادهفارس 

15علی اصغر17050مریم کرمیآبادهفارس 

14علیرضانازنین نمازیآبادهفارس 

14علی قلی118کاظم یزدانشناسآبادهفارس 

16رحمان2460171684زینب رهاییجهرمفارس 

16خداداد3805فاطمه حیدریجهرمفارس 

17محمد2460127057نسیم مصلی نژادجهرمفارس 

17نوراله 381الهام نجاتیجهرمفارس 

15فرج اله62233محمدرضاآزموده مرودشتفارس 

14محمدمهدی90428علی پرویزیمرودشتفارس 

14محمدحسن48319علیرضا میثاقمرودشتفارس 

14عباس00060کسری افروخته مرودشتفارس 

14جهانبخش41468علی روستا مرودشتفارس 

17عبدالرضا94عبداله علیزادهمرودشتفارس 

15جهانبخش879زهره کاظمیمرودشتفارس 

14محمد کاظم03552مهناز نوروزیمرودشتفارس 

14حمید04230مائده خدایاریمرودشتفارس 

15بیژن53296فاطمه مردانهمرودشتفارس 



16محمدتقی46192سارا رحیمی نژادمرودشتفارس 

17درویشعلی22فاطمه زارع مرودشتفارس 

16اصغر1670نرگس فارسیمرودشتفارس 

16محمد90081الهام عیسی نژادمرودشتفارس 

16محمد زکریا782مهتاب عباسی آبیکقزوین 

18سیدجواد5038-سیده نگین موسویآبیکقزوین 

17شیرعلی3595مرتضی کرامت زاده آبیکقزوین 

15سیف اله402عاطفه اسمعیلیبوئین زهراقزوین 

16سعید4788سکینه ناصحیبوئین زهراقزوین 

15مصطفی146حاجیه ناصحیبوئین زهراقزوین 

14نصرت اله407زینب طاهر خانیتاکستانقزوین 

16محمود6956-مرضیه لشگریتاکستانقزوین 

16مرتضی2612-محمد ابوعلی قزوینقزوین 

15محمد1533-نیما بابا قزوینقزوین 

14جواد1953-محمدامین حاج حسینی قزوینقزوین 

14عباس8264-محمد حسین حسینعلیقزوینقزوین 

14محمدعلی5رضا رفیعی قزوینقزوین 

17اسکندر0184-محمدرضا غالمحسینیقزوینقزوین 

15علی4990-اعظم آذربایجانیقزوینقزوین 

15اسداله5182-راحله حیدری قزوینقزوین 



16عباس 3070-سمیه سعیدیقزوینقزوین 

16سیدابوالحسن 419مریم سادات سکاکیقزوینقزوین 

16اسمعیل  1936اعظم صمدی قزوینقزوین 

15حسن1371-فاطمه عباس تبریزیقزوینقزوین 

18کاووس571شهال کاکاوند قزوینقزوین 

19محمدرضا2159-نیوشا کریمی قزوینقزوین 

15محرم2437زهرا مافی قزوینقزوین 

16 محمدعلی3257-ریحانه مختاری قزوینقزوین 

16علی4626-مهدیه مال کاظمی هاقزوینقزوین 

-صفدر136محمود امیریقمقم 

-رحمان علی5208-جواد باباییقمقم 

18علی6996-آرمین دیهیمیقمقم 

14احمد_محمد فاضل سیاوش پور قمقم 

14رئوف14438محمد علی صادقاقمقم 

18محمد12324علی صالحیقمقم 

15حمید160حجت اله قهرمانیانقمقم 

15حسینعلی737علی نامداریقمقم 

-رحیم2746-سید احمدرضا هاشم پورقمقم 

15حسن4133-محسن هدیه لوقمقم 

19محمدتقی_سارا بخشنده پورقمقم 



15حمید7670-هانیه خلجیقمقم 

16عباس1093-زینب رضاییقمقم 

16احمد8364-فاطمه عطاییقمقم 

15مشهد7820-فاطمه گرگانیقمقم 

15سید عبداله2074-مهدیه سادات محمدیقمقم 

16محمدعلی7675محبوبه معتمدیقمقم 

17امیر3501-معصومه نوروزیقمقم 

17هادی7587-بیتا ساعیبیجارکردستان

16بختیار2039-راحله سرفرازیبیجارکردستان

17محمد علی330مهدی سلطانیبیجارکردستان

15منصور4814رسول محمد نظامیبیجارکردستان

14بهزاداختصاصیکوشا اسماعیلیسقزکردستان

14بهزاداختصاصیمحمد رضا اسماعیلیسقزکردستان

16فریدون48فرانک نورپناهسقزکردستان

15سیدمحمد14322سحر هاشمیسقزکردستان

17سید معروف606سید مسعود ابراهیمیسنندجکردستان

14کریم908محمد علی ستایی مقدمسنندجکردستان

16سید محی الدین768سید کمال محمودی امین ابادسنندجکردستان

16زاهد37203894586صبور مرادیسنندجکردستان

17ابراهیم1726کیومرث یادگارسنندجکردستان



15علی4408نادیا ثابت قدمسنندجکردستان

17محمد علی9148مرضیه مجیدیسنندجکردستان

17محمد مهدی7306زهره مرادیسنندجکردستان

17امین_علی اصغر میدانیقروهکردستان

17مجید9فریده پیره مهدیقروهکردستان

18امیر37902مانا مرادیقروهکردستان

18محمود2006مسعود نیکخواهمریوانکردستان

17محمد794چنور کریمیمریوانکردستان

15محمدعلی2974افشین حسنیرفسنجانکرمان

14ایرج3080302370محمدحسین امیریزرندکرمان

14هوشنگ3080219643شکیال فرحبخشزرندکرمان

17محمد4794فاطمه گلستانیزرندکرمان

14جواد3080352416فاطمه الزهرا مطهریزرندکرمان

17پیمان2981444034سروین ایرانمنشکرمانکرمان

16محمد3268زهرا امامی پورکرمانکرمان

18عباس2473سمیه حسنی سعدیکرمانکرمان

18محسن2981466836زهرا دربری پورکرمانکرمان

16حسین2981164368ابوالفضل شاه پسندیکرمانکرمان

16غالمرضا2980807893راضیه شکوریکرمانکرمان

17عباس3080152311حکیمه صادق زادهکرمانکرمان



16علی اکبر2981615904الناز صادقی سرآسیابیکرمانکرمان

17احمد1435آسیه صالحیکرمانکرمان

15محمود190زهرا عباسیکرمانکرمان

17ابراهیم3170030051علیرضا غنچه پورکرمانکرمان

17حمیدرضا2981555332مهدی فضیلتی نیاکرمانکرمان

17بهزاد2981378260تینا محالتیکرمانکرمان

17مهدی2981408410سارا محمودیکرمانکرمان

15کاظم1774طاهره افتخاری سیرجانکرمان 

16رمضان750فاطمه علی بیگی نژادسیرجانکرمان 

15علی116احسان ابدالی سیرجانکرمان 

15حسین102فرهاد تیموریسیرجانکرمان 

17حسین علی1688محمد دارابی سیرجانکرمان 

16اسداله4323حمیدرضا زیدابادیسیرجانکرمان 

15منصور2700-مسعود شریفسیرجانکرمان 

16علی333052مبینا رستمیاسالم آباد غربکرمانشاه

16علیسو3776مینا رشیدی اسالم آباد غربکرمانشاه

17محمدعلی33304هانیتا مرادی نیااسالم آباد غربکرمانشاه

18علی49602      امیر حسین سمنگانیصحنهکرمانشاه

17غالمعلی49600سجاد نوره سردارصحنهکرمانشاه

19خسرو2723عبدالرضا مرادی فرصحنهکرمانشاه



18احمد496000سعیده کریمیصحنهکرمانشاه

16کورش3300290953هانیه اکبرزادهکنگاورکرمانشاه

19امامقلی821سعیده زارعکنگاورکرمانشاه

18امیرحسین3300111331مائده قارلقیکنگاورکرمانشاه

17حسن رضا3300247934آرش کارخانهکنگاورکرمانشاه

17جمشید 353کاظم   اقبالی  کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد 161مهر انگیز  اختیاری  کرمانشاه کرمانشاه 

16نعمت اله5سمیه  امینی کرمانشاه کرمانشاه 

3.242Eفاطمه   باباجانی کرمانشاه کرمانشاه  17حمید رضا 09+

17ابوالحسن 238ندا    تیر انداز        کرمانشاه کرمانشاه 

3.246Eرسول     چقازردی کرمانشاه کرمانشاه  15کاکه رضا 09+

3.243Eمبینا            خسروی کرمانشاه کرمانشاه  15حسن 09+

3.241Eفرزانه           دارابی کرمانشاه کرمانشاه  17محمد رضا 09+

14عباس 2431سمیرا    رامسری کرمانشاه کرمانشاه 

15سید حسن 38981سیده صدیقه   رستم آبادی کرمانشاه کرمانشاه 

15سعد اله 69زهرا      ریزوندی کرمانشاه کرمانشاه 

17محمد طاهر 113مهتاب      رحمانی کرمانشاه کرمانشاه 

3.31Eمحمد سپهر   سیفعلی کرمانشاه کرمانشاه  17یداله 09+

16محمد رضا 11268مریم       شتابی کرمانشاه کرمانشاه 

15فتح اله 1197نسترن   صادقی کرمانشاه کرمانشاه 



17محمد باقر 2765سارا  عظیمی کرمانشاه کرمانشاه 

17روضان 2108نوشین   غالمی کرمانشاه کرمانشاه 

16همت علی 2793مریم    فخری کرمانشاه کرمانشاه 

3.24Eشبنم   فاطمی منش کرمانشاه کرمانشاه  16یداله 09+

3.242Eالهام    فرهادی  کرمانشاه کرمانشاه  -جهانشاه 09+

17کریم 3716سحر     فالحی کرمانشاه کرمانشاه 

17فتحعلی 542زینب     فتحی           کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد رضا   سهیل    قادری    کرمانشاه کرمانشاه 

16نورالدین 7751محمد فاتح    قادری کرمانشاه کرمانشاه 

16مهدی ملی امیر حسین     کریمی کرمانشاه کرمانشاه 

16اسماعیل ملی امیر حسین      کنجوری کرمانشاه کرمانشاه 

18علی اکبر 14045فرزانه     گفتاری کرمانشاه کرمانشاه 

14محمود ملی امیر رضا    لرستانی کرمانشاه کرمانشاه 

3.242Eپوریا     متقی  کرمانشاه کرمانشاه  14قرامرز09+

19قربانعلی 677علیرضا         محمدی  کرمانشاه کرمانشاه 

15حیدر علی 1189کمال         محمدی یگانه کرمانشاه کرمانشاه 

15عزیز علی 10فرشته     مریدی زرگرانی کرمانشاه کرمانشاه 

3.241Eمحنا        میری  کرمانشاه کرمانشاه  18محمد 09+

18شریف 3506شیرین           مرادی کرمانشاه کرمانشاه 

190317سمیرا           محمدی  کرمانشاه کرمانشاه 



3.243Eنگار          منصوری  کرمانشاه کرمانشاه  -مهر علی 09+

16منوچهر 324029485منا              نظری  کرمانشاه کرمانشاه 

15اسد 31پرستو        وشنی پور کرمانشاه کرمانشاه 

17احمد 22937بختیار         وشنی پور  کرمانشاه کرمانشاه 

17علی8889-علیرضا طاهرزادهگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

17نوراله2841حسن آریاپوریاسوجکهکیلویه و بویر احمد

15علیرضا3511-مهسا زارعیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

17محمدابراهیم492زهرا دررودیآزادشهرگلستان

17محمد316علی اصغر حکم آبادیآزادشهرگلستان

18حسن331مهدی میرحسینیآزادشهرگلستان

19عباس2020282526فهیمه برزمینیآزادشهرگلستان

15نظر6235-محمد مهدی آهوییبندر گزگلستان

15سید اسماعیل6851-سیده فاطمه اصغرزادهبندر گزگلستان

14ابراهیم2004فاطمه ساکتبندر گزگلستان

18محمد0624-مائده علیانیبندر گزگلستان

17بهرامقلی5شهال مخدومیبندر گزگلستان

15سعید39370سروش  ازقندیگرگانگلستان

14سلطان12مریم اعتصامی فردگرگانگلستان

14علی اکبر2110540877فاطمه باقریگرگانگلستان

-محمدمهدی445محمدتقی باهنرگرگانگلستان



14محمدمهدی2230202480محمدهادی باهنرگرگانگلستان

17احمدعلی129سارا  بقیاریگرگانگلستان

14سیدمجتبی2110861274مبینا السادات حسینیگرگانگلستان

19صفرعلی4269الهام طاری دشتیگرگانگلستان

14محمدعلی2110959509فرحناز عارف نسبگرگانگلستان

14علی محمد2110964881فرزانه عارفی نیاگرگانگلستان

-عبدالرضا2110997941محدثه عباسی رادگرگانگلستان

-محمود2110597704ابراهیم عباس زادهگرگانگلستان

14محمدحسین2110888342مجتبی فرح زادگرگانگلستان

14عبداله2110150106عاطفه کریمیگرگانگلستان

16حسین2110606924شادی السادات هنرورگرگانگلستان

15سید علی اکبر66مرضیه سادات امیریانرامیانگلستان 

15محمدرضا1730فهیمه بایرامیانگلستان 

15حسین2281فاطمه ذاکریرامیانگلستان 

15سیدمحمداختصاصیامیرعلی میرناطقیرامیانگلستان 

17عطادوردی3احمد ارازگلدیگنبد کاووسگلستان 

14علیرضا4835-شهریار افشار گنبد کاووسگلستان 

15حسین6187-سحربصیری گنبد کاووسگلستان 

17عیسی0347-مینا پیلغوش گنبد کاووسگلستان 

15محمدعلی2048سیده صدیقه حسینی گنبد کاووسگلستان 



14قره66مهدی سرایلوگنبد کاووسگلستان 

16محمدرضا0699-الهام شارهگنبد کاووسگلستان 

14محمدعلی1369-علی قزل سفلیگنبد کاووسگلستان 

17رحمان2730253270ابراهیم  اهن چهره استانه اشرفیهگیالن

17علی2730152717طاهره رمضانی پورششکلیاستانه اشرفیهگیالن

16عباس2730103554انسیه زارع باخیراستانه اشرفیهگیالن

18بهمن1287زهرا قربانی ولمیاستانه اشرفیهگیالن

15علی2730162399سهیل قربان نیای حسن کیادهاستانه اشرفیهگیالن

17احمد5170046154سجاد کوره چیاستانه اشرفیهگیالن

16سعید429مریم عظیم زادهتالشگیالن

17محسن276سولماز میر فضلیتالشگیالن

16چراغعلی322آزاده مهدویانرشتگیالن

16کیامرث1940کتایون قدرتیرشتگیالن

17رحیم5783-هنگامه خدمتیرشتگیالن

17حسن11478زینب رضوانی فردرشتگیالن

17علی363زهرا صفری نیارشتگیالن

14علی6015-حدیثه بهرامیانرشتگیالن

14ملک فیروز8963-نیلوفر نجفیرشتگیالن

15رضا3189-یلدا نویدی مقدمرشتگیالن

16رضا1703-سعیده اکبرزادهرشتگیالن



14علی376فاطمه اکبریرشتگیالن

17خسرو1642افسون غمگساررشتگیالن

17_1365لیدا آرمالرشتگیالن

16علی78زهرا فرجودرشتگیالن

15رمضان30196مریم آزمودهرشتگیالن

16_1113سید رضا رضوانیرشتگیالن

17قربانعلی28مجید فروتنرشتگیالن

16علیرضا570011آیسا بیگی تالشرضوانشهرگیالن

14سید احمد5700122سیده فاطمه جلیلیرضوانشهرگیالن

15فردین57001500ابوالفضل پوررضایرضوانشهرگیالن

16علی539صغری باغ سازفومنگیالن

16رسول2660272670رقیه تیغ نوردفومنگیالن

16هرمز2660169993زینب نجفیفومنگیالن

16محمد148سودابه آستینهفومنگیالن

18سید هاشــم 2418سیده مرضیه میر حیدری الهیجان گیالن

15سید هاشــم 460سیده کبری میر حیدری الهیجان گیالن

14ابراهیم محدثه زمانی پور الهیجان گیالن

16ابوالقاسم 2700328523رضوانه روحی راد الهیجان گیالن

16اکبر 2945مرضیه فـــالح رعایت نواز الهیجان گیالن

18علی 162مریم  مظفـــری الهیجان گیالن



18صفــدر 2710203901هــانیه فیروزی الهیجان گیالن

15محمد رضا مهر ناز محبی الهیجان گیالن

17هــادی شــیما هاشمی الهیجان گیالن

16امید سیده فاطمه  نصرالهی الهیجان گیالن

15محسن مهدی احمـــدی الهیجان گیالن

16محمد 2710404222مانی توشه جو الهیجان گیالن

14محمدرضا 2710429608امیر حسین دانشــور الهیجان گیالن

15بازعلی 80صمد چاییچی الهیجان گیالن

15جـــاللمحمد رضا سادات کیاییالهیجان گیالن

-مـــراد مهدی حقـــانی الهیجان گیالن

14حامد2710446111فـــرحان  توکلی الهیجان گیالن

15محمد رضا علی قلی پورالهیجان گیالن

14صادقفاضل اسماعیل زاده الهیجان گیالن

14محمدعلی8613-محمد جواد احمدیلنگرودگیالن

14محمد4006-میالد سعیدیلنگرودگیالن

16ولی اله7444-پانیذ آزاد پیمالنگرودگیالن

16علی1337نسرین سهیلیلنگرودگیالن

15ابوالحسن4128-آذر شاهیلنگرودگیالن

15هوشنگ2269-نیلوفر معروفیلنگرودگیالن

16جعفر 391آزاده نوچیانلنگرودگیالن



15مهدی63000501قادر حسین نیاءاملشگیالن 

14ابراهیم630009مهدی نظری املشگیالن 

15کوروش63001سنا صمدیاملشگیالن 

15محمد33سعیده نیک باطن آستاراگیالن 

14محمدرضا5783سهیال انجمنسیاهکلگیالن 

14سیداحمد267040زهرا نعیمیصومعه سراگیالن 

14مسعود267035معصومه میناییصومعه سراگیالن 

14مسعود267029مژده عفت دوستصومعه سراگیالن 

15بیژن267016نیلوفر شباهنگ صومعه سراگیالن 

15سیداحمد6081سیده فاطمه سادات مظلومصومعه سراگیالن 

15رفیع2100لیال رفیعیصومعه سراگیالن 

14عباس267034زینب راستگوصومعه سراگیالن 

14محمد_سیاوش افشارازنالرستان 

14امید علی248حسین عیسوندازنالرستان 

15ابوالقاسم3936-محمد حسین گالبیازنالرستان 

15حسین_علیرضا محمدی پورازنالرستان 

15محمدعلی4767-یاسین معصومیازنالرستان 

14غالمحسین399-علی میرزاییازنالرستان 

_طیبه پازدارازنالرستان  14محمد 

15ولی اله2634-زهرا خاکبازازنالرستان 



15مهراب_الهه عبدالوندازنالرستان 

-محمد رضا_فاطمه محمودیازنالرستان 

14عبدالرضا3278-فروزان مهدویازنالرستان 

15محمد رضا0196-شیوا وحیدیانازنالرستان 

14اردشیر9957-فائزه عزیزیالشترلرستان 

14اتابک2581زینب یوسفی فردالشترلرستان 

16کرم691محمد یوسفوندالشترلرستان 

14نقی256سیدمحسن پرندیبروجردلرستان 

14علیرضا412065پرهام حاجبیبروجردلرستان 

19سیداحمد936سیدمهدی حسینی بروجردلرستان 

16عبدالحسین 78محمد رعایاییبروجردلرستان 

14داود 412075کسری روشنکاربروجردلرستان 

14داود 412086کامیار روشنکار بروجردلرستان 

14صادق412053امین سبزیان بروجردلرستان 

14ملک حسین79محمودصارمی بروجردلرستان 

14شمس الدین412087رضا عزیزپوریان بروجردلرستان 

14احمد136منصور گلستانی بروجردلرستان 

14فضل اله 412045مهتاب اسدیانبروجردلرستان 

16ولی اله412061طاهره تیموریبروجردلرستان 

14علیرضا0015448نوشین جدیدیبروجردلرستان 



15لهراسب1204مهتاب خاکبازبروجردلرستان 

16عبدالمحمد412011هستی دوست محمدی بروجردلرستان 

15حسین22687مریم زیوداربروجردلرستان 

14شمس الدین412057فاطمه عزیزپوریان بروجردلرستان 

14منصور412078گالره گلستانی بروجردلرستان 

17احمد001758مینا نصرالهیبروجردلرستان 

15محمدجعفر4120523آرزوهرجیبروجردلرستان 

18علیرضا406028افشین حکیم خرم آبادلرستان 

18کریم875طاهره طاهرپورخرم آبادلرستان 

16علی قدم146پروانه کرمیخرم آبادلرستان 

18محمدحسن3919فرناز سخاوت خرم آبادلرستان 

16سعید_حسین سبحانیخرم آبادلرستان 

16نادر40613یاسمن ذهابی خرم آبادلرستان 

14محمودرضا00077رزا اسماعیلی درودلرستان 

15ظفر29159حمیدرضا بهفردرودلرستان 

14ناصر28348مهرداد تقواییدرودلرستان 

14محمد8006-علیرضا گراوندکوهدشتلرستان 

-جهانبخش_محمد امین آزاد بختکوهدشتلرستان 

16علی اکبر3255مهدی همتیکوهدشتلرستان 

-علی8081-محمد حسین قاسمیکوهدشتلرستان 



-تورج2956-آناهیتا شهبازیکوهدشتلرستان 

14احمد3359-فاطمه صحرایینورآبادلرستان 

14علی اکبر1894اعظم هاشمیاننورآبادلرستان 

15اقامجید6593-ویدا مرادی نورآبادلرستان 

-همت علی5940-فاطمه بابایی زادهنورآبادلرستان 

14مرتضی1509-معصوم نوری نورآبادلرستان 

14احمد4760-مریم جالل وندنورآبادلرستان 

14سیدبابا کرم5572-سیدعلی حسینینورآبادلرستان 

14ابراهیم6191-احمد سبزیان نورآبادلرستان 

15غالمرضا011047امیر علی علیزادهچالوسمازندران

15ایرج48301محمد امین شکیبیچالوسمازندران

18محمود723جواد رادمهرچالوسمازندران

18بهرام48301مبینا جوادیچالوسمازندران

18محمد4830181محمدرضا اسحق نیموریچالوسمازندران

19غالمحسن1077لیال دیوساالرچالوسمازندران

16شیرزاد4830198532نسیم سلطانچالوسمازندران

16سید مومن2190285سید حسام حجازیچالوسمازندران

16صابر48302محمد محمود بابوییچالوسمازندران

14علی اصغر2150590شایان          افرابندپیقائم شهرمازندران

14حسین215071محمدمهدی       باقرپورقائم شهرمازندران



14حمیدرضا215078ابوالفضل      برازشقائم شهرمازندران

15محمدرضا2150629خشایار    حاتمی شاهیقائم شهرمازندران

14ابراهیم215043آرمان           میرزاییقائم شهرمازندران

16سیدمحمدعلی562زهراسادات   اطائبیقائم شهرمازندران

14فرشید215074994صدف         بخشندهقائم شهرمازندران

14داریوش215074685ستایش     صادقیقائم شهرمازندران

14محمدرضا2150734فاطمه      عابدیانقائم شهرمازندران

14منصور216259زهرا       عالیشاهقائم شهرمازندران

15ولی اهلل5820133سارا        مرادیقائم شهرمازندران

14رحمت215055کوثر         نیازیقائم شهرمازندران

14کاظم21506672زهره        نیکوزادقائم شهرمازندران

15فتح اهلل2150602زینب        هادیانقائم شهرمازندران

14خدابخش21505242سمانه       یعقوبیقائم شهرمازندران

14قاسم8819شیرین اشرفی بابلمازندران 

14حسینعلی6885-غزاله حاجیان بابلمازندران 

15حمزه495زینب سالمت بابلمازندران 

15کیومرث7130عادله فالح مقدمی بابلمازندران 

14جواد2510-مریم صالحی بابلمازندران 

16عسکری7911فاطمه کوه بربابلمازندران 

17حسن علی_پویا ابراهیمیتنکابنمازندران 



16حسن_محمدسرگلزاییتنکابنمازندران 

_تینا اصغریساریمازندران  15محمدعلی 

14شیروان843فاطمه پاکزادساریمازندران 

14علی حسین577005فاطمه پرهیخته ساریمازندران 

15نظرعلی68سمیه حسن پورساریمازندران 

15صفدر4797مریم رضاییساریمازندران 

15رستم علی208024عارفه زلیکانیساریمازندران 

15فرزاد215036فاطمه شهابیساریمازندران 

17محمدعلی217039پردیس قاسمیان ساریمازندران 

_فاطمه کاظمیساریمازندران  15عابدین 

14محمد_سارا گویا ساریمازندران 

19موسی011017غزل مشاء زمینیساریمازندران 

17شاهد_آیالر هیئت داودیانساریمازندران 

14مرتضی_پارسا حاجی پور ساریمازندران 

14سعید_رائین حمیدیان ساریمازندران 

_علی جعفری ساریمازندران  14فرهاد 

14احمد_ایلیا سلیمیساریمازندران 

17حسن_علیرضا شهریاری ساریمازندران 

14کوروش215068یوسف محبی فر ساریمازندران 

14سیاوش208113احمد محمودی ساریمازندران 



14سهراب_یاشاریادگارفردساریمازندران 

17محسن510048080الهام شاه بابای آشتیانیآشتیانمرکزی

15محمد510038093فائزه کاشفیآشتیانمرکزی

16مهدی510044972فاطمه کشفی آشتیانیآشتیانمرکزی

14حسن037265زینب حاج رضاییمحالتمرکزی

14محمد052131محدثه واحدیاناراکمرکزی 

14ابوالقاسم052140مریم مسافر اراکمرکزی 

14علیرضا052149فرناز چوبندیاناراکمرکزی 

15محمدصدیق11974احمد کریمی پور بستکهرمزگان

14صالح472لیال پیروزهبستکهرمزگان

14گل محمد373ابراهیم صحرانشین بندرعباسهرمزگان 

15ابراهیم2شهرام خرمزادبندرعباسهرمزگان 

15موسی7اشکان کرم پور بندرعباسهرمزگان 

14خلیل16824مهدی اصغری بندرعباسهرمزگان 

15علی338066فاطمه مریدی زاده بندرعباسهرمزگان 

15احمد338055هما بازیره بندرعباسهرمزگان 

14__گوهرشاد رستگاربندرعباسهرمزگان 

14فرشید338109شهرزاد رضاییبندرعباسهرمزگان 

14جمشید228325کوثر مرجانی بندرعباسهرمزگان 

17علی اکبر25فرشید ترکاشونتویسرکانهمدان



17علی محد3970175275امیر حسین  فضلعلیتویسرکانهمدان

18 پرویز3970258121زهرا بختیاریتویسرکانهمدان

17محمد رضا51محبوبه شمسیانتویسرکانهمدان

17غالمرضا3861479583مهسا اسماعیلیمالیرهمدان

16احمد311556159راضیه بهرامیمالیرهمدان

14حسین3920122356فاطمه عظیمی نژادمالیرهمدان

16محمد حسین3920987527بهاره نظریمالیرهمدان

17علی3920664787امیرحسین احمدوندمالیرهمدان

15محمدحسین2287احمد بختیاریمالیرهمدان

17عباس3920106059وهاب حسنیمالیرهمدان

17رسول_امیرمحمد زنگنهمالیرهمدان

16حسن400028محدثه علیزاده اسدآبادهمدان 

16تقی4000027سعیده فالح اسدآبادهمدان 

16احمد400012منا محرابی اسدآبادهمدان 

16ایرج400019فرناز سبزه ایاسدآبادهمدان 

14محمدمراد3344زینب باقریان نهاوندهمدان 

14حسین10799مهری کولیوندنهاوندهمدان 

14علی شیر42016پروین کولیوندنهاوندهمدان 

15سید جعفر3860988زینب سادات آقامحمدی همدانهمدان 

14سید مسعود1009سیده فاطمه برقعی همدانهمدان 



14سید مسعود3860466سیده زهرا برقعی همدانهمدان 

14آصف0250053برنا برومندهمدانهمدان 

14غفور2023اعظم تقی نجات همدانهمدان 

16حسین_فائزه توکلیهمدانهمدان 

16ابراهیم2878کبری حصاری همدانهمدان 

15علی13755محدثه ختن لو همدانهمدان 

16علی6678حسین علی سبحانی همدانهمدان 

14فضل اله 386111مریم شکریهمدانهمدان 

14جالل 78زهرا عابدیهمدانهمدان 

14اسمعلی3860102زهرا عافیتیهمدانهمدان 

14علی اکبر3860مهیا فرمان فرهمدانهمدان 

15محمد38602شهرزاد فرامرزیهمدانهمدان 

14محمدآقا9164مهناز قویمیهمدانهمدان 

14موسی386022شهاب الدین لطیفیهمدانهمدان 

15سیدمرتضی386010سید مصطفی محمودیان همدانهمدان 

14امیر38607مهتاب مردآورهمدانهمدان 

14اسماعیل38608فاطمه موسی رضاییهمدانهمدان 

14ناصر386072سارا مهری همدانهمدان 

15مجید316سمیه ونائیهمدانهمدان 

14حبیب اله5030041206فاطمه جعفری پناهابرکوهیزد



14احمد5030090630فهیمه حسینی خواهابرکوهیزد

15مجید5030077774زهرا رضائیانابرکوهیزد

15محمد رضا5030077138فاطمه صالحیابرکوهیزد

-سید محمود رضا503105301سید امیر احمد عزیزیابرکوهیزد

-نصراله617حسن گیوابرکوهیزد

14محمد رضا367مرضیه فالح زادهابرکوهیزد

15محمد علی 2530028737سحر نجاتیابرکوهیزد

14علی_نازنین رعیت زادهاردکانیزد

14جالل031139کیمیا پروریاردکانیزد

14رضا_رضوان مالمحمدیاردکانیزد

-محمد444013علیرضا افخمیان اردکانیزد

16خسرو5430017671الهام           احمدزادهخاتمیزد

17اصغر5430038482زهرا        استبرقیخاتمیزد

15محمد133طاهره          اسدزادهخاتمیزد

14کرمعلی3346رقیه        پور قنبریخاتمیزد

14خدابخش5430060496فاطمه         حیدریخاتمیزد

14کریم3فاطمه          حیدریخاتمیزد

14محمدعلی192نجمه         دهقانزادهخاتمیزد

15نعمت اله4460013207سودابه          فالحتیخاتمیزد

15ضیااله3406فاطمه         فالحتیخاتمیزد



14عباس79فاطمه          قره چاهیخاتمیزد

14محمد5430004405حکیمه       منگلیخاتمیزد

14سید زینل31سیده شهربانو   هاشمیخاتمیزد

17احمد28مرتضی        حیدریخاتمیزد

17سید جالل4480029192سیداحمد آقاییمیبدیزد

18ناصر4449965906ابوالفضل ابومحمدیمیبدیزد

16محمدسعید4480147632مهدی بابا حسینیمیبدیزد

-حسن4480164383فاطمه برجستهمیبدیزد

14احمد رضا4480187545آرش پورباباییمیبدیزد

14محمدجواد4480167791فاطمه جعفریمیبدیزد

15سید محمود4480007687 مهدیه السادات پورحسینیمیبدیزد

14علیرضا4480171630عطیه حاجیمیبدیزد

15علی4480163077 محدثه حسینیمیبدیزد

15حسن4480161414زهرا رسولیمیبدیزد

16حمید4480150412زهرا رضاییمیبدیزد

-علیرضا4480197362ابوالفضل زارعمیبدیزد

-غالم رضا4480175407الهام زارعشاهیمیبدیزد

20حسین4480011455منیژه زارعیمیبدیزد

15محمد4480179135 امیر محمد علیخانیمیبدیزد

14محمدحسین4480170091مینا غالمیمیبدیزد



17مرتضی18798مونا فالحمیبدیزد

15سید ولی4480176381سید حسن موسویمیبدیزد

14سید ولی4480176391سید حسین موسویمیبدیزد

17یحیی4440121101زهرا هاتفیمیبدیزد

14محمد13072میالد ربیعایزدیزد

16سعید اله1834-عرفان رجائییزدیزد

15ناصر8942-علی زارع هرفتهیزدیزد

16علی محمد 2605-محسن شیرزادیانیزدیزد

15احمد119244علیرضا فیضیزدیزد

16سیدرضا1157-سید حسین میر وکیلییزدیزد

15علی اکبر13107فاطمه احمدییزدیزد

15محمدعلی7439-مریم پور مرتضییزدیزد

15امیررضا8226-ریحانه خلیلیان فردیزدیزد

16محمدرضا3108-زکیه دره شیرییزدیزد

19احمدرضا_مطهره دهقانیزدیزد

17سعید 2729-سارا شهدییزدیزد

14غالمرضا60369فاطمه عسکر باغشاهییزدیزد

16صمد2621مهین مقتدرییزدیزد

18سید محمد9149-کوثر السادات منگابادییزدیزد

15علی اصغر12244فهیمه مهرنهادیزدیزد



14فضل اله 446015امین ایازی نژادمهریزیزد 

14سیداحمد446011سیدمحمد حسینی زاده مهریزیزد 

16محمد689نرگس والیتی مهریزیزد 

15محمدعلی3628نیر زارع بیدکیمهریزیزد 


