
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

14کاظم865حسن بلندیآذرشهر   آذربایجان شرقی

15محمد87181کریم علی تاشآذرشهر   آذربایجان شرقی

15مسعود436علی صفاییآذرشهر   آذربایجان شرقی

14ابوالفضل0247-آرمان مطلب نژادآذرشهر   آذربایجان شرقی

16عباس46بهنام جوادیپارس آباداردبیل

17سعید6141-فائقه اسماعیلیاصفهاناصفهان

14هوشنگ1283-زهرا امیریاصفهاناصفهان

14حسین3333-لیال امینیاصفهاناصفهان

15مجید1884فرناز ایزدیاصفهاناصفهان

14الحاقعلی_معصومه برهانیاصفهاناصفهان

17علی2277-فاطمه بهرامیاناصفهاناصفهان

14محسن_مرجان پارسا مقدماصفهاناصفهان

14عباسعلی1322-منصوره پور سجاداصفهاناصفهان

14علیرضا4033-راحله پورعلیاصفهاناصفهان

14اسداله207فاطمه پهلوانیاصفهاناصفهان

14پرویز3326زهره توکلاصفهاناصفهان

14ابراهیم90شهال جعفریاصفهاناصفهان

 1393خوش تابستان  نتایج امتحانات



-محمد5965-زهره حدادیاصفهاناصفهان

-سید حسین0945-فاطمه سادات حسینیاصفهاناصفهان

14حسین2266مهری حق شناساصفهاناصفهان

14_3886-شهرزاد دوستانیاصفهاناصفهان

15_1539زینب رهنمااصفهاناصفهان

15محمدرضا51129آزاده زرشکیاصفهاناصفهان

14حسن985سحر زندیاصفهاناصفهان

14سعید9892-زهرا سلیمیاصفهاناصفهان

-ابوالفضل1937-تبسم شهریاریاصفهاناصفهان

14عباسقلی3367لیال شیرویه زاداصفهاناصفهان

15محمدرضا7313-صبا شیوائیاصفهاناصفهان

15رمضان685طاهره طاهریاصفهاناصفهان

14امیر5389آرزو عامریاصفهاناصفهان

-حسین8574الهه عباسیاصفهاناصفهان

14سیدمحمد9597مریم سادات فدکیاصفهاناصفهان

15داراب211پروین فرجیاصفهاناصفهان

17علیرضا2734فرزانه فروغیاصفهاناصفهان

-رضا751زهره فروهیاصفهاناصفهان

14ذبیح اله1256-زینت کریمیاناصفهاناصفهان

15وحید7027-حنانه کهالنیاصفهاناصفهان



-سعادت_پانیذ ماه آوراصفهاناصفهان

14عباس979نرجس مجلسیاصفهاناصفهان

-محمدعلی4209-نوشین مظاهریاصفهاناصفهان

14حسن0533-الناز معصومیاصفهاناصفهان

15حسین3340مینا مهشیداصفهاناصفهان

15سید ابراهیم6126-سعیده سادات میر باقریاصفهاناصفهان

-علی6238-ملیکا نجفاصفهاناصفهان

16سید عبد الرشید11نگار نکوئیاصفهاناصفهان

16محمد علی4420ریحانه نمازیاصفهاناصفهان

14حسن7757-عارفه هاشمیاناصفهاناصفهان

15علی41سروش آقاجانیاصفهاناصفهان

14سیدعبداله810سید مهدی ابن الرسولاصفهاناصفهان

14سید علی9422-اشکان افتخاریاصفهاناصفهان

15بهمن310حسن اورشاصفهاناصفهان

16علی1938-مهدی باسیریاصفهاناصفهان

-علی4418-محمد عرفان تحسیریاصفهاناصفهان

-علی2547-ابوالفضل ترابیاصفهاناصفهان

14اردشیر441آرش خدارحمیاصفهاناصفهان

14حسن370محمد خزائیاصفهاناصفهان

14محسن1151-پدرام دانشفراصفهاناصفهان



14فرج اله179مهران سهرابیاصفهاناصفهان

14غالمرضا3529-محسن طهماسبیاصفهاناصفهان

15مصطفی6468-علیرضا فتاحیاصفهاناصفهان

14عبداله1278-احسان فرهنگ منشاصفهاناصفهان

-اکبر2298امیر حسین قدسیاصفهاناصفهان

14محمدرضا7414-علی محزونهاصفهاناصفهان

14علیرضا_مسیح محمدیاصفهاناصفهان

14مصطفی936غالمحسین مال افضلاصفهاناصفهان

-محمدرضا_نیما موفقاصفهاناصفهان

15احمد1157-علیرضا نصر اصفهانیاصفهاناصفهان

-محمد_احمد یمانیاصفهاناصفهان

14احمدرضا0978-زهره باللیآران و بیدگلاصفهان

14عباس9561-زهرا رنجکشآران و بیدگلاصفهان

14مظفر780مریم سادات سجادیآران و بیدگلاصفهان

16اکبر4763-بهناز حاجیانخمینی شهراصفهان

15بهمن2468-مهسا آقاییخمینی شهراصفهان

16حسین6622-فاطمه جعفریخمینی شهراصفهان

16ابوالقاسم8052-زهرا جعفریانخمینی شهراصفهان

17مجید6336-مینا حاجی هاشمیخمینی شهراصفهان

16حسین4453مژگان حاجی هاشمیخمینی شهراصفهان



16شکراله9676-سارا شاهینخمینی شهراصفهان

16نعمت اله3806-نگار صافیخمینی شهراصفهان

17براتعلی1211فهیمه طاهریخمینی شهراصفهان

17جعفر6774-مائده طاهریخمینی شهراصفهان

16اسماعیل8319-الهام عمادیخمینی شهراصفهان

16روح اله3575-سمیرا گلکارخمینی شهراصفهان

16مجتبی4362-علی آقاجانیانخمینی شهراصفهان

15ابوالفضل4556-وحید آقاییخمینی شهراصفهان

15حسین897علی اصغر بشارتخمینی شهراصفهان

14حسینعلی9555-محمود جعفریخمینی شهراصفهان

15بهمن2633-علی زمانیخمینی شهراصفهان

15محمد تقی7958-محمد مهدی شاهینخمینی شهراصفهان

15مهدی8606-علی صرامیخمینی شهراصفهان

16محمد علی674عنایت اله قصریخمینی شهراصفهان

15غالمحسین3733مهدی مشهدیخمینی شهراصفهان

14جواد5026-فائزه قیصریخوانساراصفهان

14حسین3157-غزل محسنیخوانساراصفهان

14رضا2778رسول بیگیزرین شهراصفهان

14یداله6518-مهدی رحیمیزرین شهراصفهان

15 سعید9803-سامان نجفیزرین شهراصفهان



15محمد245نوراله مرادیزرین شهراصفهان

14محمد168طاهره اسحاق زادهزرین شهراصفهان

-رزاق41729معصومه جعفرآقاییزرین شهراصفهان

14مجتبی2809-زهره رحیمیزرین شهراصفهان

-سید هاشم198خدیجه موسویزرین شهراصفهان

-کریم110سمیه هدایتیزرین شهراصفهان

15سلیمان9053رودابه محمدیزرین شهراصفهان

15خسرو4087شعله اکبریشاهین شهراصفهان

14سید علی1039مریم حسینیشاهین شهراصفهان

15بهرام44-نسترن عارفشاهین شهراصفهان

14مصطفی5534-شبنم علی پورشاهین شهراصفهان

15حسنعلی109فاطمه مشرفیشاهین شهراصفهان

15ماشااله_زهرا احمدیکاشاناصفهان

15حمید7241فاطمه پور قدیرکاشاناصفهان

15محمد تقی0008-علی حسن بیکیانکاشاناصفهان

17ابوالقاسم4278سید مصطفی ساداتکاشاناصفهان

16حسین51973علیرضا مبارکیانکاشاناصفهان

14محمد623عبدالکریم ملک زادهمبارکهاصفهان

14اکبر51مریم ابراهیمیمبارکهاصفهان

15محمد علی406راضیه احمدپورمبارکهاصفهان



15رمضانعلی546منیره باقریمبارکهاصفهان

15محمد رضا9497-نفیسه باقریانمبارکهاصفهان

-عبداله9582-مریم بهرامیمبارکهاصفهان

14محسن4905-کیمیا سلیمانیمبارکهاصفهان

-علیرضا2863-حدیثه صالحیمبارکهاصفهان

14فتح اله1349مهری طغیانیمبارکهاصفهان

14حجت اله7114-مریم فخاریمبارکهاصفهان

14محمد جواد7968-فاطمه محمدیمبارکهاصفهان

14یداله9726-راضیه نفرمبارکهاصفهان

15رحمت اله1882-پریسا نصوحیمبارکهاصفهان

-علی5804-سمانه ابراهیمیمهردشتاصفهان

-محمود_امیر حسین باقریمهردشتاصفهان

-عباس_قاسم سلیمانیمهردشتاصفهان

-زین العابدین8425-آرش صادقیمهردشتاصفهان

15علی3383-حسین اسحاقیاننجف آباداصفهان

15علی1471-مینا اسحاقیاننجف آباداصفهان

15سعید1394-مهسا سبزیاننجف آباداصفهان

-داریوش4517-زهرا سلطانینجف آباداصفهان

-علیرضا3469-یگانه سلطانینجف آباداصفهان

15حاجی آقا5189-نجمه سورانینجف آباداصفهان



14علی4423-فاطمه قربانینجف آباداصفهان

15جواد74فائزه کاظمینجف آباداصفهان

14خداداد31111سمیه محمدینجف آباداصفهان

16بدر3488-راضیه نظر علیاننجف آباداصفهان

15فضل اله0241-الهام کفایتیگلپایگاناصفهان

15یداله633علی بیاتیگلپایگاناصفهان

15بهروز2029-رضا رفیعیگلپایگاناصفهان

16بنیادعلی4480لیال افشارساوجبالغالبرز

17ناصر4693نیلوفر باقریساوجبالغالبرز

15پرویز8942-نعیمه توسلیساوجبالغالبرز

18حسین6798پوریا رحیمیساوجبالغالبرز

15غالمرضا1746زهرا فراهانیساوجبالغالبرز

15یزدان6980ساناز یزدانیساوجبالغالبرز

15محمد باقر2709426706اخوان اقدم عقیقکرجالبرز

14صفرعلی0062329464افتخاری فاطمهکرجالبرز

15حمید رضا1951108337امیر اصالنی الههکرجالبرز

16خسرو3730478710باستی شهرامکرجالبرز

15کامران2279932768پروانه مه کامهکرجالبرز

-یحیی4890407413ریحانه پور کیانیکرجالبرز

15عبداله0324003455ترابی زهراکرجالبرز



14پاشا3780936836تیموری محمودکرجالبرز

-محمود4901219677جعفری الههکرجالبرز

15محمد رسول0322586471جمشیدی اوانکی زینبکرجالبرز

16حسین2002785465حبیبی مهرعبد الحمیدکرجالبرز

14سید رضا5909527819حسینی نیرهکرجالبرز

15اسفندیار0312162227خراسانی صالحهکرجالبرز

16علی اکبر0053506375خلیلی مژگانکرجالبرز

14شیرمحمد4072195855رهبر ساراکرجالبرز

15عبداله0453647537شفائی سمانهکرجالبرز

14ابوالفضل4283086827شمس ایرجکرجالبرز

14علی0310594979صادقی طاهرهکرجالبرز

15نادر5059912280صفر خانلو ثریاکرجالبرز

-حسن0023151943ضرابیان آناهیتاکرجالبرز

14حسین0310329590عباسی محمدکرجالبرز

15نصرالدین5388554260عبدالهی اتانی صفی الدینکرجالبرز

15محسن4132282945عزیز زاده محمدکرجالبرز

-ستار1753688183عالف زاده امیر رضاکرجالبرز

14مهرداد0312235208غالمرضایی نیکاکرجالبرز

-یداله0312288522غزل محمدیانکرجالبرز

-بیت اله0312516177مدیری سحرکرجالبرز



14محمد0069569381معماریان مرضیهکرجالبرز

15حسن0323986242مهدوی ایمچه سمیراکرجالبرز

15رجبعلی0323655521ناصر خاکی الههکرجالبرز

15علی432233121نعمتی نسرینکرجالبرز

15محمد حسین2411531044نوروزی اندیشهکرجالبرز

14رحمت0312199090ولی ملیکاکرجالبرز

18احمد80محمد عبدینظرابادالبرز

18عزیزاهلل15مینا مصطفایینظرابادالبرز

18رحمت اهلل1996محمود توده خرمننظرآبادالبرز

15عای اصغر4890494200فاطمه صمدینظرآبادالبرز

15سید جعفر4890502688سید حسین حسینینظرآبادالبرز

16علی22497201مهدی دهستانینظرآبادالبرز

15سید قاسم4سیده اکرم حسینینظرآبادالبرز

14قنبر2208خدیجه نورمحمدیایوان غربایالم

14فرخ4838-محمد باقر بی باکایوان غربایالم

15حسین6115-محمد رجبیایوان غربایالم

17عباس1835کیومرث رضاییایوان غربایالم

15مختار0139-امین ایدیایالمایالم

15علی اکبر437مجید غالمیایالمایالم

14یارمحمد585مهدی قاسمیایالمایالم



15حسن58حسین ملکشاهیایالمایالم

14حیدر1881-نسرین شهریایالمایالم

14ایوب9796-طیبه مظاهریایالمایالم

14محمد383معصومه میرشکارپورایالمایالم

14نوراله6238-لیال یادگاریایالمایالم

15محمد1492نعمت اله نقی زادهآبدانانایالم

14قلی86محمد عزیزیآبدانانایالم

14منصور1003-فاطمه قربانیدهلرانایالم

16کمال2195سامرند          ارمنی بالغیبوکانآذربابایجانغربی

14محمد2920369067سیروس         اسکندریبوکانآذربابایجانغربی

16محمد2920083661حسین            رحمانیبوکانآذربابایجانغربی

17محمد یاسین563جعفر              عباسیبوکانآذربابایجانغربی

19قرنی3527کردستان       محمد سوریبوکانآذربابایجانغربی

14قادر7882-لیال ستار پوربنابآذربایجان شرقی

-اکبر94351زکیه اشرقتبریزآذربایجان شرقی

14فتح اله13202جواد انصاریتبریزآذربایجان شرقی

-علی اصغر5080-اسماء باقرزادهتبریزآذربایجان شرقی

14اسحق96مهدی برزگریتبریزآذربایجان شرقی

-محمد علی9425-ستار پاکندتبریزآذربایجان شرقی

-مصطفی1617-نیر ثابت نژادتبریزآذربایجان شرقی



-علی62055مصطفی ثابت نژادتبریزآذربایجان شرقی

14بهرام3294نرگس چوپانیتبریزآذربایجان شرقی

15محمود3898مرتضی درگاهتبریزآذربایجان شرقی

14محمد رضا7108-محمد علی رضاییتبریزآذربایجان شرقی

14عزیز5677-علی زارعیتبریزآذربایجان شرقی

15عوض46جعفر سروریتبریزآذربایجان شرقی

14محمد مهدی47راضیه سعادتیتبریزآذربایجان شرقی

14محرم_مهدی شاکریتبریزآذربایجان شرقی

15میکائیل6369نقی صباغ پورتبریزآذربایجان شرقی

15زینال136حسن صولتیتبریزآذربایجان شرقی

15علی32جلیل طلوعیتبریزآذربایجان شرقی

14بهمن1209-مریم عباسیانتبریزآذربایجان شرقی

15بهمن7026-خدیجه عباسیانتبریزآذربایجان شرقی

14علی3فیروز علی زادهتبریزآذربایجان شرقی

15المار4148-آیسل غالم افتبریزآذربایجان شرقی

-جهانگیر427مریم قیصرتبریزآذربایجان شرقی

-علی0737-فریبا کریمیتبریزآذربایجان شرقی

15قربانعلی1346سمیه مجیدیتبریزآذربایجان شرقی

14کمال12815مهدی محسنیتبریزآذربایجان شرقی

20نصیب756یحیی محمدیتبریزآذربایجان شرقی



15رئوف7198اسماعیل میرزا نژادتبریزآذربایجان شرقی

-مصطفی8481-مهران نعمتیتبریزآذربایجان شرقی

14اللهیار5261شیما ولی زادهتبریزآذربایجان شرقی

14محمد علی3891-امین دادخواهسرابآذربایجان شرقی

14حسین711لیال بهنامشبسترآذربایجان شرقی

16حسین3027-حانیه ستاریشبسترآذربایجان شرقی

17غالمعلی3190مجید جمالیمراغهآذربایجان شرقی

-کاظم5487-حسین باباییمرندآذربایجان شرقی

14محسن3315-نعیمه عباسوندیملکانآذربایجان شرقی

14غالمحسن8591-بیتا ستاریملکانآذربایجان شرقی

-غالمحسن2033-ساناز ستاریملکانآذربایجان شرقی

14مهدی4659-میالد ذبیحیملکانآذربایجان شرقی

-جعفر529پرویز محمدیملکانآذربایجان شرقی

18حسن2940138710احسان محمدی تکابآذربایجان غربی

18عبداهلل2940170908کوثر گرامی تکابآذربایجان غربی

17حمید2940175365زهرا علی نیا تکابآذربایجان غربی

15افشیناختصاصیزهرا کوهی تکابآذربایجان غربی

15علیاختصاصیفاطمه مرادی تکابآذربایجان غربی

14اسحاقاختصاصیمهدی عظیمی تکابآذربایجان غربی

15عزیزاختصاصیمحمد مهدی رحمتی تکابآذربایجان غربی



17علی_علیرضا مرادی تکابآذربایجان غربی

16عیوض4531-ساالر شریفی تکابآذربایجان غربی

16محمد کاظم686حمیده آقاییارومیهآذربایجان غربی

15حسن_مهدی امیر ابراهیمیارومیهآذربایجان غربی

14صادق7423-ثنا انوریارومیهآذربایجان غربی

14حسین1163رسول بنائیارومیهآذربایجان غربی

14عباس100کبری جعفریارومیهآذربایجان غربی

14علی8375-ستاره شیخیارومیهآذربایجان غربی

-محمدرضا85سعید کاویارارومیهآذربایجان غربی

16عباس2237اشرف مالکیارومیهآذربایجان غربی

16اکبر1خلیل عظیماارومیهآذربایجان غربی

15محمدیار402منصور پورتورخویآذربایجان غربی

15محمد13386علیرضا رضاییخویآذربایجان غربی

15محمدرضا1154فرهاد صبوریخویآذربایجان غربی

15حسن-ساناز اوجاقیخویآذربایجان غربی

15محمدعلی856آمنه حاجیالریخویآذربایجان غربی

14اصالن5199-ستوده درستیخویآذربایجان غربی

15محبوب679محمد خلیلیسلماسآذربایجان غربی

_حسین ولیزادهسلماسآذربایجان غربی 15علی 

14اکبر8682-ریحانه ملک خواهسلماسآذربایجان غربی



16ناصر6837-سحر ولیزادگانسلماسآذربایجان غربی

15حسین439-دنیا نوروزیماکوآذربایجان غربی

16اروجعلی470علیرضا برزگریماکوآذربایجان غربی

15ابراهیم23600کریم خندانی رادمهابادآذربایجان غربی

14غالمرضا248هاشم طالبانمهابادآذربایجان غربی

14قباد1182-فرید عیوضیمیاندوآبآذربایجان غربی

14رحمان8144-نورالدین چوگلینقدهآذربایجان غربی

16غالمرضا5688-فاطمه محمدیانبرازجانبوشهر

17اسداله939زینب معرفتبرازجانبوشهر

16محمد9837-مهرانه هدایتیبرازجانبوشهر

14حسین8085-محمد فرخبندر دیربوشهر

14ابراهیم2281-عباس گشتیبندر دیربوشهر

16اکبر251علی میرزاییبندر دیربوشهر

16سلمان4149مرضیه ابراهیمیبندر دیربوشهر

14محمد194-کوثر چاره دانبندر دیربوشهر

14احمد9197-عاطفه سیفیبندر دیربوشهر

14علی630فاطمه عمرانیبندر دیربوشهر

14علی7141-مریم عمرانیبندر دیربوشهر

14حیدر106سکینه گزخونیبندر دیربوشهر

16ابراهیم2410فاطمه بیراتی پوربندر دیلمبوشهر



14عبدالحسین4413-معصومه لیراویبندر دیلمبوشهر

14کاووس1619علی اکبر امیدواربوشهربوشهر

15مهدی1215-الهام خادم حمزه ئیبوشهربوشهر

15مهدی7568-مریم خادم حمزه ئیبوشهربوشهر

18محمد375علی اصغر عباسعلیبوشهربوشهر

15محمدرضا1076افشین گل محمدیبوشهربوشهر

16مسعود744اسما مصلحیانیبوشهربوشهر

16محمد1238غالمرضا نمازیبوشهربوشهر

16اسداله7544-مهشید نوروزیبوشهربوشهر

14اکبر51حمیده حیدریجمبوشهر

-غالمرضا206عظیمه معتمدیجمبوشهر

15علی11یعقوب خلیلیجمبوشهر

14عبدالعلی2818-مجید نوبختجمبوشهر

15عباس6محمد نوذریجمبوشهر

15سید بهرام61سیده اکرم جعفریدشتیبوشهر

14حیدر1084ابراهیم ابراهیمیدشتیبوشهر

14محمد312زینب ثابتکنگانبوشهر

-محمدرضا37056الهام فخراییاندیشهتهران

14محمد صادق15389حسین ناظرانیاندیشهتهران

-عباس1236-امیر نظام زارعیاندیشهتهران



14علی اصغر1975ابراهیم تیمور اردبیلیپیشواتهران

15علی آقا19760پرویندخت طاهریپیشواتهران

14خدارحم6فاطمه کمرکیرباط کریمتهران

17مراد0216-حامد سلگیرباط کریمتهران

-یداله22شکراله میرزاییرباط کریمتهران

17قربانعلی535یونس یحیویرباط کریمتهران

-حمید رضا4206-اشکان امیریشرقتهران

15یوسف4741-علی افضل خانیشرقتهران

-محمد9381-مهدی بحیراییشرقتهران

15غالمرضا_امیر حسین پور محمدیشرقتهران

15علی اکبر942غالمرضا توتونچیشرقتهران

15تقی2188احمد داوودیان فرشرقتهران

14غالمعباس6706-وحید رضاییشرقتهران

14محبعلی908عبدالرحیم شهبازشرقتهران

15داود1086مهرداد عشقی فرشرقتهران

16حسینعلی1184ابوالفضل مرادیشرقتهران

-داود487امیر معمرشرقتهران

-محمد علی9274-نیما هنرمندشرقتهران

14علی_فرشته افتخاری زادهشرقتهران

-محمد رضا5782-فاطمه اصغریشرقتهران



-بختیار668ناهید جوانمردشرقتهران

-مرتضی8193-زهرا حقیقت منششرقتهران

15علی2316فهیمه خادمشرقتهران

14احد4143-سارا شفیعیشرقتهران

15سید حسین9444-سیده مریم ساداتیشرقتهران

15محسن8348طالیه شایگانشرقتهران

14مهدی7452-حانیه طهماسبیشرقتهران

14حسین4863فاطمه فیاضی نژادشرقتهران

16رحمت6571-پرستو کاظمیشرقتهران

16عباس2526سعیده کریمیشرقتهران

-فیض اله1724پروانه غفاریشرقتهران

15جلیل36606زینب نوریشرقتهران

14شعبانعلیاختصاصیمهنا اله ویردیشهرستان قدستهران

14علی985سمیه اصالنیشهرستان قدستهران

14ابراهیم3378مهری حمیدیشهرستان قدستهران

14محمدحسین1125حمید بیکشهرستان قدستهران

14سیدجواد1992سیدضیاالدین پورحسینیشهرستان قدستهران

15محمدعلیاختصاصیالهام پاشاییشهرستان قدستهران

16محمدعلیاختصاصیمریم پاشاییشهرستان قدستهران

14علیاختصاصیفاطمه عابدیشهرستان قدستهران



-نایب علیاختصاصیرضوان عینیشهرستان قدستهران

14عباسعلی9210مرضیه فشیشهرستان قدستهران

15احمداختصاصیسارا قاسم زادهشهرستان قدستهران

14سیدعلی568شهناز مهدویشهرستان قدستهران

14هاشم9زهرا زراعت کارشهرستان قدستهران

14تقی712نرگس رفضیشهریارتهران

14حسینعلی3482زهرا هاشمی نسبشهریارتهران

14بهروز3747مجید عباس زاده فردشهریارتهران

15عباس2-062743-015علی ایمانیشهریارتهران

14احمد1034علیرضا رضوانشهریارتهران

-علی4190722378یعقوب فرهادیشهریارتهران

15علی4190799114امیر رضا فرهادیشهریارتهران

17حسن462علی فرهادیشهریارتهران

-حسین550293531محمد سرمدیشهریارتهران

-محمد40-119260-490فرزاد حسین زادهشهریارتهران

17ابراهیم184رضا حمیدیغربتهران

14احمدرضا1489-ریحانه علی یاریغربتهران

15محمد حسن219بهزاد یاسینیغربتهران

15علی202رضا بهادریغربتهران

16گنجعلی1815مهدی فتحیغربتهران



14بهرام-پانته آ جاویدیمرکزیتهران

14فریدون2854محمد زارعیمرکزیتهران

14محسن17109ابراهیم خسروجردیمرکزیتهران

15علی اکبر7999بهنوش برناکمرکزیتهران

14میرمحمدحسین68514میرحمیدمحجوبمرکزیتهران

14محمدرضا8700مهرنوش جعفریمرکزیتهران

16علی تقی123آزاده شفیعیمرکزیتهران

14حسین85ظریفه شیروانیمرکزیتهران

16محسن3349-مبین سعیدیبروجنچهار محال و بختیاری

16غالمرضا290فاطمه رحیمیانبروجنچهار محال و بختیاری

16علی6741-سمانه شریفبروجنچهار محال و بختیاری

15قیصر7701-فاطمه صفیانبروجنچهار محال و بختیاری

-عزیز اله3700-زهرا نادریبروجنچهار محال و بختیاری

15بهرام7307-آرمیتا سلیمانیشهر کردچهار محال و بختیاری

15ابراهیم6373-الهام عابدیشهر کردچهار محال و بختیاری

14عباس3118-سکینه علی بیگیشهر کردچهار محال و بختیاری

14هیبت اله8831-بهاره علی محمدیشهر کردچهار محال و بختیاری

15محمد علیاختصاصینرگس کیانیشهر کردچهار محال و بختیاری

15سید حسن2380طیبه السادات هاشمی فردشهر کردچهار محال و بختیاری

15داریوش3294-فائزه یگانگیشهر کردچهار محال و بختیاری



16عبداله42هادی خزائیشهر کردچهار محال و بختیاری

14عزت اله22محمود شریفیشهر کردچهار محال و بختیاری

-چراغعلی1117-فاطمه نجفیفارسانچهار محال و بختیاری

-علی1585-ثریا حاجی فرفارسانچهار محال و بختیاری

15موسی441خدیجه رحیمیفارسانچهار محال و بختیاری

15علی اکبر6طاهره یوسفیفارسانچهار محال و بختیاری

18سید حسین2517سیده آمنه حسینیفارسانچهار محال و بختیاری

14جواد1534-فاطمه ترکیبشرویهخراسان جنوبی

14علی4898-فائزه عدالتیبشرویهخراسان جنوبی

14هادی320امیر سلطانیبشرویهخراسان جنوبی

14حمیدرضا3104-سمیه خبیریفردوسخراسان جنوبی

15حبیب اله2184-نرگس زارعیفردوسخراسان جنوبی

-حسین4018-زهرا صمدیفردوسخراسان جنوبی

14محمد رضا9022-مطهره محمد زادهفردوسخراسان جنوبی

15حسن رضا5956-عاطفه محمدیفردوسخراسان جنوبی

14سید مسعود880047127سمیرا سادات ایوبیقائنخراسان جنوبی

14علی جمعه1914سمانه غالمی نوقابقائنخراسان جنوبی

15محمد640166696علی رحیمیبیرجندخراسان جنوبی

14محمد3611650951مهدی دلخروشانبیرجندخراسان جنوبی

14علی اصغر250101973سارازین العابدینیبیرجندخراسان جنوبی



16محمدتقی791علی اصغرزین العابدینیبیرجندخراسان جنوبی

14محمدعلی640485715عاطفه عادلیبیرجندخراسان جنوبی

14محمدرضا640002242عاطفه گلیبیرجندخراسان جنوبی

15ابراهیم889914647امین مالکیبیرجندخراسان جنوبی

14اکبر64074351عارف ناصحی تباربیرجندخراسان جنوبی

14حسین1محمد دلشادبردسکنخراسان رضوی

-محمد8302-امیر حسین طاهریبردسکنخراسان رضوی

-محمدرضا_علی کفاشبردسکنخراسان رضوی

15محمود4677سمیه تیموریتایبادخراسان رضوی

15غالمرضا16207محمد اکبریتربت حیدریهخراسان رضوی

-فرامرز5065-سجاد حسن زادهتربت حیدریهخراسان رضوی

15رضا66سعید شبانیتربت حیدریهخراسان رضوی

-رضا7324-محمدرضا طبسیانتربت حیدریهخراسان رضوی

15حسین290محمود عسگریتربت حیدریهخراسان رضوی

15اسداله37محمد قربانیانتربت حیدریهخراسان رضوی

14ماشااله8074اسماء چراغیتربت حیدریهخراسان رضوی

14احمد73مریم فتحیتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدرضا807نرجس کشمیریتربت حیدریهخراسان رضوی

14غالمرضا8202-عاطفه مهرگانتربت حیدریهخراسان رضوی

14غالمرضا26آسیه حیدریانخلیل آبادخراسان رضوی



14نصراله3محسن سبحانیخوافخراسان رضوی

_صدیقه پور عباسخوافخراسان رضوی 15غالمحسین0325

14جلیل_شیوا خلیفهخوافخراسان رضوی

14غالمرسول8936-سیمین الله رودیخوافخراسان رضوی

-حمید0940-بهاره عاشوریدره گزخراسان رضوی

15غالمعلی578محمدرضا بهلولسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسین_سعید چوپانیسبزوارخراسان رضوی

14محمد_سپهر طیبی نیاسبزوارخراسان رضوی

14مجید_عرشیا فرنادسبزوارخراسان رضوی

14احمد8138-امیر حسین معصومیسبزوارخراسان رضوی

14جعفر0890-مریم اسماعیلی نیاسبزوارخراسان رضوی

-محمد3512-یگانه امیریسبزوارخراسان رضوی

15احمد26زهرا دارینیسبزوارخراسان رضوی

15علی اصغر1216محبوبه دولت آبادیسبزوارخراسان رضوی

15علی اصغر3287اعظم ریوندیسبزوارخراسان رضوی

16عباس1380ملیحه زرقانیسبزوارخراسان رضوی

14ابراهیم6665-عاطفه سید آبادیسبزوارخراسان رضوی

14علی6611-کیانا شیرین فرسبزوارخراسان رضوی

-رضا5414-رکسانا عامریسبزوارخراسان رضوی

14علی اصغر2177آذر کاشکیسبزوارخراسان رضوی



15رحمت اله81656عصمت بذرافشانفریمانخراسان رضوی

14حسین282زهرا قربانیفریمانخراسان رضوی

14عباس_امیر حسین قادریانکاشمرخراسان رضوی

14محمد ابراهیم257حسین علیزادهکاشمرخراسان رضوی

-احمد_مرتضی موذنکاشمرخراسان رضوی

15اسماعیل13محمد ابراهیم مقیمیکاشمرخراسان رضوی

-محمد_میالد موالییکاشمرخراسان رضوی

-احمد83اکرم تالیکاشمرخراسان رضوی

-محمد ابراهیم219پریسا زرتاشکاشمرخراسان رضوی

-علیرضااختصاصیمائده کوهزادکاشمرخراسان رضوی

15محمد9349-مهناز موالییکاشمرخراسان رضوی

14محمود1565-عطا ایرانیگنابادخراسان رضوی

-حسین1905-مهدی صادقی مقدمگنابادخراسان رضوی

-رضا16علیرضا نادریگنابادخراسان رضوی

14برات اله1045ربابه  آذرمنشمشهدخراسان رضوی

14حسین4-257009-092ریحانه احسانی فردمشهدخراسان رضوی

14عبدالهادی-خدیجه احمدیمشهدخراسان رضوی

14عبدالرضا1-022719-522علیرضا احمدیمشهدخراسان رضوی

14ابراهیم2251اعظم احمدی نسبمشهدخراسان رضوی

14جهانگیر8231مهسا اسکندری حصاریمشهدخراسان رضوی



15غالمحسین213جواد اسدی مصعبیمشهدخراسان رضوی

-اسماعیلغزاله اسالمی خادرمشهدخراسان رضوی

14علیرضاهدیه  افسردهمشهدخراسان رضوی

14محمدمهدی1-516950-092محمدعلی امیرجهانشاهی سیستانیمشهدخراسان رضوی

14حسن13815ریحانه امینیمشهدخراسان رضوی

14امام بخش791محمدرضا امینی زاده بزنجانیمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر6-487440-092زهرا اوغازیان شیروانمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر9-628349-092مهدیس اوغازیان شیروانمشهدخراسان رضوی

14محمدرضا1028زهرا ایزدی ایدلیکیمشهدخراسان رضوی

-مجید8-608966-092سارا ایزدی قدوسیمشهدخراسان رضوی

14محمود-آرین بازوبندیمشهدخراسان رضوی

14هادی1382محمدرضا باسخواهمشهدخراسان رضوی

18کاظم0-357193-092فاطمه باقریمشهدخراسان رضوی

15علی اصغر3047افسانه براتی فرمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضا-امیرعلی برومندمشهدخراسان رضوی

-حسن101985ملیحه بهشتیانمشهدخراسان رضوی

14رمضانعلی51اکرم پورمحمد نصرآبادیمشهدخراسان رضوی

14ناصر116نجمه تحویلدارنژادمشهدخراسان رضوی

15محمد15847الهام تقی زادگانمشهدخراسان رضوی

15اصغر136سمانه  ثروتمشهدخراسان رضوی



15غالمحسین1-062314-092طاهره جابریمشهدخراسان رضوی

15شعبانعلی69625محبوبه جاوید ذعنیانمشهدخراسان رضوی

-سیداحمدسیده صفورا جبرئیلیمشهدخراسان رضوی

15حسن1374راضیه حافظی عبدالرحیم زادهمشهدخراسان رضوی

-علی970الهام حامد اکبری طوسیمشهدخراسان رضوی

-کمال7-110836-422علی حرزادهمشهدخراسان رضوی

14ماشااله25967زینت حسین زادهمشهدخراسان رضوی

-سیدحسن15997بی بی فهیمه حسینی زهرائیمشهدخراسان رضوی

-محمود-هستی حقیمشهدخراسان رضوی

15مهدی5-003288-092هما حقیقی شاندیزمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا66059مرضیه حکم آبادیمشهدخراسان رضوی

14اسماعیل6-311410-092حسین خورشاهیمشهدخراسان رضوی

14حسن713محمدرضا داوریمشهدخراسان رضوی

14محمدتقی365عبداله دوستیمشهدخراسان رضوی

-هادی0-599000-092امیرحسین ذاکرالحسینیمشهدخراسان رضوی

-مصطفی-مبینا ذاکریمشهدخراسان رضوی

14علی262سید محمد رضا ذبیحیمشهدخراسان رضوی

-محمد8-068778-069رسول رشیدمشهدخراسان رضوی

-محمد جواد0-632304-092فاطمه رضائیان کاشانیمشهدخراسان رضوی

14سید جعفر1381حمیده سادات رضوانیمشهدخراسان رضوی



14محمد رضا12680حامد زارعمشهدخراسان رضوی

17محمد رضا88798محمود سررشته دار استانهمشهدخراسان رضوی

16سید محمد مهدی1-086693-092سید امیر سیدی کریمیمشهدخراسان رضوی

15نعمت اهلل18708عطیه شافعیمشهدخراسان رضوی

15موسی7-224856-092علی شرف الدین شیرازیمشهدخراسان رضوی

14سهیل6-501210-092ایمان صالحیمشهدخراسان رضوی

-کاظم2-272479-092سعید صداقتمشهدخراسان رضوی

14حمید رضا1-092279-092بهناز صدیق حسن پورمشهدخراسان رضوی

-محمد علی2-680304-092علیرضا صفریمشهدخراسان رضوی

15علی اکبر6-305722-092فاطمه صفری سر باالییمشهدخراسان رضوی

15ابوالفضل7-131416-092سحر طالبی باال خیابانیمشهدخراسان رضوی

15علی اکبر322زهرا طاهریمشهدخراسان رضوی

-محمد8-732901-092آرزو طوسیمشهدخراسان رضوی

--425595-001مژگان عباسیمشهدخراسان رضوی

-عبد الحسین-فاطمه عزتیمشهدخراسان رضوی

14ذبیح اهلل3-036931-089زهرا عسکریمشهدخراسان رضوی

14نادر علی8-517518-092فائزه عطاردیمشهدخراسان رضوی

15علی9-306925-092مهرداد عطاریانیمشهدخراسان رضوی

15احمد8-008626-092زینب عظیمیمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر20187طاهره غفوری رشتخوارمشهدخراسان رضوی



14عباس3-014628-085حمیده غالمیمشهدخراسان رضوی

14قنبر علی613روزیتا فرشیدمشهدخراسان رضوی

15مسعود10540ثمین فهیممشهدخراسان رضوی

15محمد باقر0-068461-092ریحانه قره داغیمشهدخراسان رضوی

14صادق0-598025-092فاطمه کارگرمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر46791حافظه کربالیی پور صفریمشهدخراسان رضوی

14مرتضی-حنانه کهنمویی ده سرخیمشهدخراسان رضوی

15سید علی803مریم متولیان سجادیمشهدخراسان رضوی

14سید احمد8288سید قاسم محتشمیمشهدخراسان رضوی

-براتعلی4-611769-092نسرین مردانی ابدال آبادیمشهدخراسان رضوی

15مهدی697امیر محمود مسکرانیمشهدخراسان رضوی

14قاسم728غالم رضا مصاحبی مهدی آبادمشهدخراسان رضوی

-محمود-علیرضا مالکیمشهدخراسان رضوی

18غال مرضا4-003943-361محمد منصوری پورمشهدخراسان رضوی

-محمد7-508262-092مریم میرزا بابایی مزرعه آخوندمشهدخراسان رضوی

14علی محمد1-460637-092محدثه میرزا بابایی مزرعه آخوندمشهدخراسان رضوی

-علیرضا1754مریم میرزادهمشهدخراسان رضوی

-سید احمد رضا8-005416-085سید محمد رضا ناظمیمشهدخراسان رضوی

15حبیب-آیناز نوبخت وندمشهدخراسان رضوی

-محمد صادق256006-092محدثه واحدیان صداقتمشهدخراسان رضوی



14محمد جواد1-773770-092امیر حسین واعظیمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا52منصوره وحیدیانمشهدخراسان رضوی

15محمود5-512300-092محمد امین هراتیمشهدخراسان رضوی

14احمد2-144386-092سحر همت زاده کرمانشاهیمشهدخراسان رضوی

14سید رضا16348سیده حمیده هندسیمشهدخراسان رضوی

-محمد358514زهرا یعقوبیمشهدخراسان رضوی

14سید احمد1050507657سوسن آتشگاهینیشابورخراسان رضوی

-مجید1050900847زینب اوالدینیشابورخراسان رضوی

-محمد علی1050255003نگار تکبیرینیشابورخراسان رضوی

14حسن1050790324علیرضا حکیمینیشابورخراسان رضوی

14مهدی1051198021زینب سلیمانینیشابورخراسان رضوی

14علی اکبر2018طاهره سلیمانینیشابورخراسان رضوی

14محمد رضا2محمد طالبینیشابورخراسان رضوی

-سید حسن1050951441هدیه سادات عباسینیشابورخراسان رضوی

14ابوالفضل13130سمیه محروقینیشابورخراسان رضوی

14علی1920ریحانه موفقنیشابورخراسان رضوی

14محمد1050892747عاطفه میرزابیاتینیشابورخراسان رضوی

-محمد علی778شهربانو نصرآبادینیشابورخراسان رضوی

-علیرضا1051135818بنیامین وثوقینیشابورخراسان رضوی

15محمد1190میالد شریفیاسفراینخراسان شمالی



16ابوالفضل4575-آذین جهانی پوربجنوردخراسان شمالی

14بهرام4317-فاطمه فرنودیانبجنوردخراسان شمالی

16مجید1393-سحر قدوسیبجنوردخراسان شمالی

-محرم3804-مجید عطاردیبجنوردخراسان شمالی

14ابراهیم342مهرداد دست پاکبجنوردخراسان شمالی

15مهدی5813-طلعت اسداله زادهشیروانخراسان شمالی

-حجت_فاطمه دلیرشیروانخراسان شمالی

-عباس_مهال علی زادهشیروانخراسان شمالی

14غالمحسین236خدیجه فاطمیشیروانخراسان شمالی

14فرح اله8531-سینا ناصریشیروانخراسان شمالی

15سیروس7947-نیلوفر شیر علیامیدیهخوزستان

14حسین3402-محمد پوررستمامیدیهخوزستان

15احمد5699-فاطمه ابوعلیاهوازخوزستان

16مجید10764سنا جاسمیاهوازخوزستان

-فریدون8464مریم شمشیریاهوازخوزستان

14عبد الرضا93آزیتا گندمی کالاهوازخوزستان

15موسی14116فخرالسادات محمدی نژاداهوازخوزستان

14بهنام7020-کیانا مومنیاهوازخوزستان

14ناجی_محمد ترابیاهوازخوزستان

16عبدالحسن599شهرام سلطانیاناهوازخوزستان



15احمد0077-محمد امین صاکیاهوازخوزستان

15مرتضی583مصطفی قرباناهوازخوزستان

15سید سجاد7211-سید مهدی موسویاهوازخوزستان

14کامران7772-طه نژادمریاهوازخوزستان

15معطلی1728مریم احمدیایذهخوزستان

16علی6103-ادریس اسکندریایذهخوزستان

14علی_محمد مهدی خواجویایذهخوزستان

15نریمان6824-علیرضا رضایی نسبایذهخوزستان

17شیخ مراد4060227749محمد بهرامیآبادانخوزستان

17عبداالمین333محمد حاجی پورآبادانخوزستان

16لطیف4480026460مجید معالویآبادانخوزستان

15علی7289مونا حاجی حسینیآبادانخوزستان

14هادی1744013799زهرا عبداله نژادآبادانخوزستان

15مهدی1810651093معصومه عبداله نژادآبادانخوزستان

15صفر69بهناز نیک راهآبادانخوزستان

17محمدعلی147شهرام مرویانآغاجاریخوزستان

16مراد145صغری محمدیآغاجاریخوزستان

14حمزه5409-صبا حمزه پورباغملکخوزستان

16محمد171رضا فیض پورخرمشهرخوزستان

14موسی223خسرو حافظیدزفولخوزستان



15حسین6113-یاشار رضاییدزفولخوزستان

15غالمحسین3388-مهدی شیاسیدزفولخوزستان

14محمد9139رسول علیپوردزفولخوزستان

14کریم48800مهرداد فروهندهدزفولخوزستان

15علی6591-ابوالفضل قائمی راددزفولخوزستان

15سید عبدالعباس263سیده میترا تفاخدزفولخوزستان

14محمود1185-فاطمه جمالیدزفولخوزستان

15حمید287سارا چهارلنگدزفولخوزستان

17محمود7369-مرضیه رحیمیدزفولخوزستان

16عبدالرضا6036نسیم سبزیونددزفولخوزستان

14بهروز4264-پگاه شیرزارفردزفولخوزستان

14عبدالکریم2208فاطمه فهیمی راددزفولخوزستان

16محمدکاظم19948ساراقبلیدزفولخوزستان

16علی بخش1567زینب قنبریدزفولخوزستان

14حجت اله3624-مهسا کریمیدزفولخوزستان

15جمشید116فرخنده محمدی خواهدزفولخوزستان

16اسماعیل493ساناز نیک مهددزفولخوزستان

15زعیم2285-مصطفی غرباویسوسنگردخوزستان

14محمد3073فرجان محمدیسوسنگردخوزستان

-عبدالعلی486فاطمه شرهانیسوسنگردخوزستان



14عطیه138کبری سعدی فرشوشخوزستان

14خلف199003966رقیه کردشوشخوزستان

14حسن180مهدی ژالهشوشخوزستان

16محمد رضا11164امیر کارگهی پورشوشخوزستان

14عزیز9905-زکیه ترکی زادهشوشترخوزستان

14محمد حسین6837-کوثر غالم پورشوشترخوزستان

15مهدی4778-صدیقه کریمیشوشترخوزستان

14بهنام5542-آناهیتا گودرز نیاشوشترخوزستان

14حسن1438مجید جعفری زادهشوشترخوزستان

14مسعود5592-میالد دالوریشوشترخوزستان

-حسن5755-داود علیزادهشوشترخوزستان

15رضا قلی6275-ارژنگ امامیگتوندخوزستان

14مرتضی4168-نفیسه مومن نژادگتوندخوزستان

15فیض اله1111زهرا حیدر زادهگتوندخوزستان

14معصومعلی0701-ایمان آژدهمسجد سلیمانخوزستان

15سیف اله23799ژیال قادریمسجد سلیمانخوزستان

-غالمرضا9256-یلدا مهشاداندیمشکخوزستان

15رضا9810سیده لیال موسویاندیمشکخوزستان

14محمود288نسیم مرعشیاندیمشکخوزستان

14صفرعلی78محمد حسین خشروانیاندیمشکخوزستان



15محمد6299حسین پوررشیدیاندیمشکخوزستان

14عمران1526-فرحناز پورنصاریبندرامام خمینیخوزستان

14رمضانعلی1974محمدجواد سلطانی فردبندرامام خمینیخوزستان

17یداله2244نوراله حبیبیبهبهانخوزستان

-فرشید3163-امیرحسین دهقانیبهبهانخوزستان

14موسی1677-سامان روانشادیبهبهانخوزستان

-کیومرث7821-رضا نیاپرستبهبهانخوزستان

-محمدرضا594صدیقه امینی فربهبهانخوزستان

16اکبر2320-طیبه اعتباریبهبهانخوزستان

-شکراله0205-مریم رئیسیبهبهانخوزستان

15عبدالحمید2969-سمانه سعیدانبهبهانخوزستان

14یداله1097فرحناز سروریبهبهانخوزستان

15علیرضا2221-نسترن شجاعیبهبهانخوزستان

14محسن9567-شادی کوثریانبهبهانخوزستان

14غالمرضا6446-پگاه مرتضویبهبهانخوزستان

14حسین1366-رضوان محسن نصببهبهانخوزستان

14حمیدرضا4931-آناهیتا نژادصادقیبهبهانخوزستان

14محسن3998-رخسارنیاپرستبهبهانخوزستان

15غفار3354فاطمه ابوذریابهرزنجان

14محمود4447-محدثه ملک محمدیابهرزنجان



15نقدعلی634فاطمه مهدیخانیابهرزنجان

14صفت اله568مهدیه یاریخانیابهرزنجان

16آیت اله0428-نیما جلیلیخرم درهزنجان

15علی325عشرت اوجاقلوزنجانزنجان

17مهدی7360ندا خوشنامزنجانزنجان

16زین الدین21430فریبا رسولیزنجانزنجان

15مرتضی_سیده فاطمه میریزنجانزنجان

15خلیل688زهرا یاسمیزنجانزنجان

19محمد1378علیرضا جوانیزنجانزنجان

19کتابعلی5514رضا محمدیزنجانزنجان

18محمد جعفر1373محمد حسن مهاجریزنجانزنجان

17امیر علی880علی نقدیزنجانزنجان

18ستار9275-مهدی نوروزیزنجانزنجان

-ابوالفضل6501-مهدی ترابیدامغانسمنان

15سیدعلی5900-سید محمدتقی  شاه چراغدامغانسمنان

15محمدعلی1363-مهسا مجدیدامغانسمنان

14سید محمد رضا4708-نگار السادات میر صابریدامغانسمنان

15سید محمد رضا2416-نگین السادات میر صابریدامغانسمنان

14اصغر4560223580امیرحسین   رحمانی خاکیسمنانسمنان

15کاظم67میترا   ترحمیسمنانسمنان



18عباسعلی4957نفیسه   جمال سمنانیسمنانسمنان

17محمدعلی4560272808فاطمه   رضاکاظمیسمنانسمنان

-محمدکریم2940103275مهریه   عمرانیسمنانسمنان

15علی513فریده   محمدیسمنانسمنان

17محمود4580230264ناهید احمدیشاهرودسمنان

15احمد4580233778فرشته رزاقیشاهرودسمنان

14محمد رضا2244منصوره یعقوبیشاهرودسمنان

-ناصر4580055993زهره ناظمیشاهرودسمنان

-حسینعلیفاطمه قاسم رضاییشاهرودسمنان

15حسین426ملیحه عباسیشاهرودسمنان

15...یدا4580217349فاطمه عامریشاهرودسمنان

15حسین3سمیه عسکریشاهرودسمنان

15محمد مهدی283فهیمه رحیم پورشاهرودسمنان

14علی4580302419فاطمه کاملیشاهرودسمنان

15حسین4560167346ریحانه قاسمشاهرودسمنان

15علی اکبر4600107551نگار رنجبرشاهرودسمنان

18سید طاهر1603سید باقر حسینیشاهرودسمنان

15خلیل16315حسین نیازیشاهرودسمنان

15محمد رضا4580035216مهدی دربانیانشاهرودسمنان

15محمد علی4580407751امیر سجاد محمودیشاهرودسمنان



15مصطفی6247علیرضا برزگرشاهرودسمنان

-موسی0026-مرتضی احمدیگرمسارسمنان

14عباس0639-کیانا کسراییانگرمسارسمنان

16عبدالرضا2874-مرجان کیفریگرمسارسمنان

16--پیام امانیسوئدسوئد

18--سعیده صالحی نیاسوئدسوئد

14محمد حسین430سلیمه رضاییبندر کنارکسیستان و بلوچستان

-مراد علی11ام البنین سرگزیبندر کنارکسیستان و بلوچستان

14نوراله23347حسین زائربندر کنارکسیستان و بلوچستان

15سید ولی اله7998سید نیکراد موسویبندر کنارکسیستان و بلوچستان

17محمد8368-علی یوسفیبندر کنارکسیستان و بلوچستان

15علی11148انسیه ابراهیمیزاهدانسیستان و بلوچستان

16بهروز9087-مبینا پودینهزاهدانسیستان و بلوچستان

14غالمرضا581زهرا تاجورزاهدانسیستان و بلوچستان

15غالمحسین2616-افسانه حسین زادهزاهدانسیستان و بلوچستان

15اسحاق2147-ملیحه داناییزاهدانسیستان و بلوچستان

-محمد38ماه گل سرگزیزاهدانسیستان و بلوچستان

16ابوالفضل6501-زهرا شاه بیگیزاهدانسیستان و بلوچستان

15حسین8173سمیه شهریاریزاهدانسیستان و بلوچستان

14ابراهیم19082کلثوم فیض زادهزاهدانسیستان و بلوچستان



15محمد8357-صابره گمرکیزاهدانسیستان و بلوچستان

15قاسم1064فاطمه موسویزاهدانسیستان و بلوچستان

15علی1024-هانیه ناصریزاهدانسیستان و بلوچستان

15غالمرضا8-معصومه نوریزاهدانسیستان و بلوچستان

17عباس2097محبوبه هدایتیزاهدانسیستان و بلوچستان

16فداحسین1283ذبیح اله الهیزاهدانسیستان و بلوچستان

16عباس195رضا جعفریزاهدانسیستان و بلوچستان

15ابراهیم5709-مرتضی رضاییزاهدانسیستان و بلوچستان

15مراد بخش0506-عبداله میرزاییزاهدانسیستان و بلوچستان

14علی9164-حجت نوروزیزاهدانسیستان و بلوچستان

15بهروز1مهدی جاویدیارسنجانفارس

17محمد کاظم1266-امید حسن شاهیارسنجانفارس

14کاکاجان2محمد زارعیارسنجانفارس

15اسداله344مهشید آشنااستهبانفارس

-عباس1882-زهرا انجاماستهبانفارس

14خسرو916زینب جوکاراستهبانفارس

15غالمرضا9محمد مهدی مهرزاداستهبانفارس

14ابراهیم7272-ندا ایمنیاقلیدفارس

17اصغر4094محمد مقتدریاقلیدفارس

17محمد ابراهیم2739-محمود رضا مسعودیاقلیدفارس



15عبدالرحیم376فرشته بهادریاوزفارس

14محمد6257-سارا حاجیاناوزفارس

14عبداله6196-اسماء شمسیاوزفارس

15احمد9126-صفورا هرمیاوزفارس

14غالمرضا450مجید برزگراوزفارس

14محمدعلی267قاسم تقدمپاسارگادفارس

15خداداد1957عباس جعفرپورپاسارگادفارس

14جمال1995ایمان نبیپاسارگادفارس

14باشی4محمود باشیپاسارگادفارس

16عبدالحسین5692نازیال آهنگجهرمفارس

15حبیب7612پگاه چهار گانهجهرمفارس

14محمد رضا12019فاطمه حیدریجهرمفارس

15نصراله143منوچهر شمشمیجهرمفارس

15همدم7911-رویا کرمیجهرمفارس

14مهران8508-فائزه مهربانجهرمفارس

14لطیف2058مژده مصلی نژادجهرمفارس

14لطف اله6810030891سمیه احمدپور خرمیخرمبیدفارس

14امان اله2283700973صبا باقریخرمبیدفارس

-حجت اله6810027106مهدی بهمنیخرمبیدفارس

-سید همت6810045732زکیه سادات حسینیخرمبیدفارس



14یحیی6810041184مهدیه خانیخرمبیدفارس

-عبد العلی6810061614فرحناز رحیمیخرمبیدفارس

14اسد6810044183فاطمه رنجبرخرمبیدفارس

-حسین6810062025حانیه ساری خانی خرمیخرمبیدفارس

15جمشید837فاطمه ساریخانیخرمبیدفارس

14ناصر2283459117ثنا شریفیخرمبیدفارس

14جعفر6810044493هانیه صفاریخرمبیدفارس

-علی6810027912رهبر کریمی خرمیخرمبیدفارس

-جواد6810042423بهار مهدویخرمبیدفارس

16محمد295اعظم کشتکاردارابفارس

14محسن2963-ساناز میر شکارلیدارابفارس

15حسن1112حسن رضاییسروستانفارس

-آقابیگ5281-سیما جاویدیسروستانفارس

14حسین2505-امیر حسین انصاریشیرازفارس

-علی58مصطفی برازجانیشیرازفارس

-محمد باقر0954-امیر حسین بیاتشیرازفارس

18حسین1608امین پرهیزگاریشیرازفارس

-بهنام3910-یاشار پوالدیانشیرازفارس

-غالمرضا3501اسماعیل حاجی وندیشیرازفارس

-محمد14952احمد دانا سنگریشیرازفارس



15عبداالمیر4206-رضا راهدارشیرازفارس

15مسعود9571-محسن رحیمی نژادشیرازفارس

-همتعلی5924-احمد رفیعیشیرازفارس

-علی8057-محمد رضا زیبندهشیرازفارس

15علی اکبر3649-علی اصغر سخاییشیرازفارس

14عبدالعزیز_حمید علی زادهشیرازفارس

15غالمحسین1669خلیل غالمیشیرازفارس

14همایون0972-محمد امین قاسمیشیرازفارس

16عبدالخالق2791مجتبی نیایش فردشیرازفارس

15شجاع7742-سید شهاب الدین هاشمیشیرازفارس

-عطااله1486-فرزانه آریان فرشیرازفارس

-صدراله10165فاطمه امان پورشیرازفارس

14حسین5984-زهرا امینیشیرازفارس

14سید محمد علی1810سیده سمیه انجوی نژادشیرازفارس

15محمد جعفر274راحله باد پرشیرازفارس

15راهدار1550مهر انگیز برفیشیرازفارس

14علی حسین127کبری پرویزیشیرازفارس

-محمود2569-فاطمه جانی پورشیرازفارس

-یداله1191-عسل جعفریشیرازفارس

15کیامرث18508شهال چار استادشیرازفارس



15منصور12840رویا حسینیشیرازفارس

-حسین480مریم حقیقی نژادشیرازفارس

-ابراهیم6103-پرنیا حکیمیشیرازفارس

14اصغر1364الله خسرو زادهشیرازفارس

-فریدون6218-یگانه خسرویشیرازفارس

15امام بخش5891-زهرا خواهشیشیرازفارس

-صالح2817رقیه دشتیشیرازفارس

-مجید849ندا رضانژادشیرازفارس

15عباس7356-فائزه سبقتشیرازفارس

14بدیع اله1087نازنین شعاعیشیرازفارس

14داریوش2959مریم شولیانشیرازفارس

-شهرام7458-الناز صحرائیانشیرازفارس

15رمضان578معصومه ضاهرپورشیرازفارس

-حبیب اله1184آمنه ضیائیشیرازفارس

14بهار5648مریم طاهریشیرازفارس

14رضا9260-نازنین فتحعلی زادهشیرازفارس

14یداله1135مریم فرمانیشیرازفارس

15علی محمد19985فاطمه قانعشیرازفارس

14حسن5154-زهرا قربانیشیرازفارس

14عبدالجلیل4075حمیده مجردشیرازفارس



-سید جالل419سادات میر هاشمیشیرازفارس

14مرتضی2810محبوبه نصیریشیرازفارس

14جمشید940ماه نساء نوروزی فرشیرازفارس

15ثانی234وجیهه نیکخواهشیرازفارس

14قادر10954زهرا کارگرشیرازفارس

15علیرضا1743-سمیرا کرمیشیرازفارس

-خسرو11119زهره کمالیشیرازفارس

14جمشید37زینب اسماعیلی پورفسافارس

18غالمعلی1580-لیال پور اسدفسافارس

14رسول206مرضیه فرهمند نیافسافارس

-محمد488مرضیه قرائتیفسافارس

-محمد تقی4075-عقیل پیامیفسافارس

16محمدخلیل2360576518امین  پورخلیلکازرونفارس

15حسین11138رضیه  پورغیبیکازرونفارس

14خدارحم2360652184نرجس  دهقانکازرونفارس

-اله داد13مرتضی  دهقانکازرونفارس

15جمشید2360575821شقایق  دهقانیکازرونفارس

-محمدمراد349ذبیح اله  گرگیکازرونفارس

16ناصر1005محمد  محمودیکازرونفارس

-عبدالعزیز7316-حکیمه خرم پیگراشفارس



14شکراله9275محمد علی فرجیگراشفارس

14محمد10928مرضیه هنرورگراشفارس

15ابوالحسن5521-محمد حسن الدنیالرستانفارس

14حمید3784-ایمان محمدیالرستانفارس

14جهانبخش1468-علی روستامرودشتفارس

17عبدالرضا94عبداله علیزادهمرودشتفارس

15قربان1756اعظم رضاییمرودشتفارس

-محمدرضا7720-فاطمه زارعیمرودشتفارس

14سید بهاءالدین1557-کوثر السادات سجادیانمرودشتفارس

14لطفعلی6673فهیمه علم صالحیمرودشتفارس

15محمد0081-الهام عیسی نژادمرودشتفارس

16نوازاله1085نجمه همایونمرودشتفارس

14اکبر13884هایده سلیمانینور آباد ممسنیفارس

-مرتضی6387-طاهره کیانیاننور آباد ممسنیفارس

-عبدالمناف0140-سید وحید حسینینور آباد ممسنیفارس

14حسن21265مریم اکبریآبادهفارس

15محمد مهدی19845محمد توکلیآبادهفارس

15نعمت اله1541زینب خسرویآبادهفارس

-محمدعلی236مرضیه رستمی پورآبادهفارس

14علی اکبر375امیر مجتبی عابدیآبادهفارس



14غالم مهدی1علی اکبر عابدیآبادهفارس

-علی اکبر21308فرانک رشیدیآبادهفارس

14کاوس18862رقیه کاوسی فردآبادهفارس

14علی اصغر17050مریم کرمیآبادهفارس

14رضاقلی1126صغری نعمت الهیآبادهفارس

14علیرضا18590شهرزاد نمازیآبادهفارس

14علی قلی118کاظم یزدانشناسآبادهفارس

16زین العابدین995نزهت منصورینیریزفارس

14حمیدرضا8959-ویدا مشتاقینیریزفارس

14ابوطالب2089-احمدرضا غالمیالوندقزوین

15ابوالفضل2119-حمیدرضا قلی پورالوندقزوین

14سید رضا9170-سید علی ایماندوستآبیکقزوین

15برات6469-محمد حسین حسن بیگیقزوینقزوین

14رضا8861-حمیدرضا برمایونقزوینقزوین

14احمد2527-محمد آرین خرم یارقزوینقزوین

15علی اصغر5811محمد جعفر شرافتخواهقزوینقزوین

14امان اله204رضا صفائیقزوینقزوین

14یداله1048ابراهیم کلیاییقزوینقزوین

14شهریار3908-امیر حسین گلپورقزوینقزوین

14حسن8715-محدثه امین زادهقزوینقزوین



14آفابزرگ347اکرم امینیقزوینقزوین

14حسین1219صغری آخوندیقزوینقزوین

15قاسمعلی62فاطمه بهرامیقزوینقزوین

15مسعود5913-نازنین زینب توکلقزوینقزوین

15جواد2743مریم خونبانانقزوینقزوین

14خیراله2347اعظم رحیمیقزوینقزوین

15محمد9571نفیسه رزازیقزوینقزوین

17یوسف1207مریم رمضانیقزوینقزوین

15ناصر691-فاطمه زارعقزوینقزوین

16سید کمال9147-سیده کیانا زر آبادیقزوینقزوین

17علی7790میترا سعیدیقزوینقزوین

17جعفر319نیره صلواتی هاقزوینقزوین

14مسعود6661-مریم عرفانیقزوینقزوین

15امیر2794-مبینا عظیمیقزوینقزوین

16محمد4571-مرضیه فالحقزوینقزوین

14قادر5681-رویا کلهرقزوینقزوین

16محمدرضا338شیرین نادریقزوینقزوین

15محمود11800اکرم نصیریقزوینقزوین

14فتح اله3682طاهره نعمتیقزوینقزوین

-جواداختصاصیسیده اعظم حسینیبوئین زهراقزوین



17علی اکبراختصاصیساناز فرهادیبوئین زهراقزوین

14محمداختصاصیشهال قهرمانیبوئین زهراقزوین

14علی38رسول احمدیبوئین زهراقزوین

15فضل اله23975شعله رحمنیتاکستانقزوین

16علی98232لیال سوارتاکستانقزوین

14موسی10159سودابه لشگریتاکستانقزوین

15محمود6956-مرضیه لشگریتاکستانقزوین

-مهدی85919-علی اصغر آزادقمقم

-علی4315-محمد حسین اسماعیلیقمقم

14علی5259-محمد بوستانهقمقم

14محمد5322-باقر جباریقمقم

14عبدالرحیم152حسن حائری نیاقمقم

14سید اسحاق0سیدغالمعلی حسینیقمقم

-حسین1743-مهدی سلیمقمقم

14سیدمحمد3644-سید علی شریفیقمقم

15محمد4800محمد حسین صادقیقمقم

14حسین0محمدحسن عالمیقمقم

19ابراهیم19471جواد عسگری زادهقمقم

-حسین2289-علی علی زادهقمقم

15حسین7539-محمد علی یارقمقم



15مهدی456علی فیضقمقم

15علی332قربان مخدومیقمقم

-مصطفی7303-علیرضا نوروزیقمقم

14محمود6785حسین واحدی زادهقمقم

-اسمعیل_محمدرضا نقی زادهقمقم

15غالمرضا2536آزاده آبکارقمقم

14داوود_فاطمه چراغیقمقم

14سید کمال2419معصومه حسینیقمقم

14تقی_حنانه دشتیقمقم

15ولی اله0206-شادی زندقمقم

15غالمحسین30387نعیمه صابریقمقم

15محمد حسین319نگار قربانیقمقم

15یداله221طاهره محمدیقمقم

14علی9زهرا موحدمنشقمقم

_مطهره موحدی منشقمقم 15محمدرضا5745

17سید کریم47زهره هاشم نیابیجارکردستان

-هیبت اله3541-حبیب اله عبدیدیواندرهکردستان

19علیاختصاصیمحمد کریمیانسقزکردستان

15سید معروف606سید مسعود ابراهیمیسنندجکردستان

14کریم908محمد علی ستایی مقدمسنندجکردستان



14سید محی الدین768سید کمال محمودی امین ابادسنندجکردستان

14زاهد37203894586صبور مرادیسنندجکردستان

14ابراهیم1726کیومرث یادگارسنندجکردستان

17علی905محمد هیوا نیک منشسنندجکردستان

14عبدالرحمن3839798231پروانه حسینیسنندجکردستان

14ابراهیم3720880591اوین غفاری شویشهسنندجکردستان

17حسین5101علی حیدریقروهکردستان

15علی1276محسن زندقروهکردستان

16هادی1366سجاد عبدیقروهکردستان

15علی رضا_الهام عرفانیقروهکردستان

15گل میرزا710مریم کیهانیقروهکردستان

14عزت اله2372فاطمه محمدیقروهکردستان

14عطااله7789-نیر جمشیدیبیجارکردستان

15حسین4084آرام منوچهریمریوانکردستان

14ابراهیم6282-لیلی خلیلیرفسنجانکرمان

_کیمیا فتحیرفسنجانکرمان 14عباس5013

16محمدعلی2974افشین حسنیرفسنجانکرمان

18محمد508عبدالرضا شهبارفسنجانکرمان

15علی4245حسین کریم آبادیرفسنجانکرمان

16حمید1052محدثه ایرانمنشزرندکرمان



14محمد908علی رحمانیزرندکرمان

17علی9683-حامد سلطانیزرندکرمان

14ابو القاسم2364-بهار امیرپورسیرجانکرمان

14عباس0782-ویدا حافظیسیرجانکرمان

14/5محمد1451-الهام پور امیناییسیرجانکرمان

16محمود0195-نازنین قاسمی نژادسیرجانکرمان

-غالمعباس2347-رویا کوچک زادهسیرجانکرمان

14اصغر0513-حمیده نجمی نژادسیرجانکرمان

14/5احمد علی3331-اسماء کلی آبادیسیرجانکرمان

14مهدی1012پرنیان محمدیسیرجانکرمان

16ابوالقاسم_امیررضا امیر پورسیرجانکرمان

14مراد47علی ذاکری نژادسیرجانکرمان

14احمدعلی558محمد رادفرسیرجانکرمان

-اسداله4323-حمیدرضا زیدآبادیسیرجانکرمان

14احمد1699حسین ابراهیمیشهر بابککرمان

14رضا9129-امین اکبریشهر بابککرمان

14ابوالقاسم57مریم اسدیکرمانکرمان

-هادی2981414224محمد حسین ایرانمنشکرمانکرمان

14عباس2473سمیه حسنی سعدیکرمانکرمان

15سید مهدی1431پروین السادات شجاعی نسبکرمانکرمان



14علیرضا2981178938امیرحسین شریف زادهکرمانکرمان

15محمد رضا2981037201زهرا قربانیکرمانکرمان

15صید محمد3805-ستاره جعفریاسالم آباد غربکرمانشاه

14قهرمان1شهرام رحیمیصحنهکرمانشاه

15رضامراد19مهدی آقاییکنگاورکرمانشاه

-علی اشرف330290104ایمان کابلیکنگاورکرمانشاه

14علی3242338057زینب جدیدیکنگاورکرمانشاه

15قاسمعلی3300202868شقایق خالوندکنگاورکرمانشاه

-داریوش3300281581پرنیان خزاییکنگاورکرمانشاه

14محمود2فریبا رجاییکنگاورکرمانشاه

-غالمرضا3300254744زهرا عسگریکنگاورکرمانشاه

-رضا_الهه فردوسیانکنگاورکرمانشاه

14مصباح الدین_طلوع مصباحکنگاورکرمانشاه

14حسن3242219465زهرا           ایزد پناهکرمانشاهکرمانشاه

14علیرضا1107حسنا          احسانخواهکرمانشاهکرمانشاه

-فردینملیفرنیا            امیریکرمانشاهکرمانشاه

-5سمیه           امینیکرمانشاهکرمانشاه

-گلمیرزا153محمد              احمدیکرمانشاهکرمانشاه

15جمشید353کاظم             اقبالیکرمانشاهکرمانشاه

14غالمرضا454سمیه         بختیاریکرمانشاهکرمانشاه



14نعمت3330036877محبوبه       براریکرمانشاهکرمانشاه

-محمد31026عبداله           بیابانیکرمانشاهکرمانشاه

14عظیم3241973549حسین         باباییکرمانشاهکرمانشاه

-جهانبخش3242055251آرش           حمزه ایکرمانشاهکرمانشاه

-حجت اله3242233182عارف          دلفانیکرمانشاهکرمانشاه

15محمد طاهر113مهتاب          رحمانیکرمانشاهکرمانشاه

14محمد رضا11268مریم            شتابیکرمانشاهکرمانشاه

14قاسم علی5403عزیز          شهبازیکرمانشاهکرمانشاه

15مرید علی215مصیب        شیخی قملیجهکرمانشاهکرمانشاه

14مرتضی248عبدالرضا  شریفی لرستانیکرمانشاهکرمانشاه

14سهراب35539زهرا           صالحیکرمانشاهکرمانشاه

14محمد رضاملیاحمد رضا        صادقیکرمانشاهکرمانشاه

-ماشااله467علی            طهماسبیکرمانشاهکرمانشاه

-محمد باقر2765سارا           عظیمیکرمانشاهکرمانشاه

-جاللملیمحمد حسین        عمیکرمانشاهکرمانشاه

14حاصل5588بهمن       عبدالهی  پورکرمانشاهکرمانشاه

14جالل3810568341علی             فتحیکرمانشاهکرمانشاه

-فتحعلی542زینب           فتحیکرمانشاهکرمانشاه

14جالل3240015862آزاده              فریدونیکرمانشاهکرمانشاه

14مهدیملیامیر حسین       کریمیکرمانشاهکرمانشاه



15علی اکبر14045فرزانه           گفتاریکرمانشاهکرمانشاه

14شریف3506شیرین           مرادیکرمانشاهکرمانشاه

14یحیی1903سمیرا           محمدیکرمانشاهکرمانشاه

14براتعلی3240858053بهرام           ملکیکرمانشاهکرمانشاه

15قربانعلی677علیرضا        محمدیکرمانشاهکرمانشاه

-احمد22937بختیار         وشنی پورکرمانشاهکرمانشاه

15نوراله2841حسن آریاپوریاسوجکهکیلویه و بویر احمد

16علیرضا181ندا زارعیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

14علی ناز5209علی اصغر مرعشیانیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

-سید رضا5274-سید مصطفی دهنویآزاد شهرگلستان

15علی5محمد سمیعیآزاد شهرگلستان

15محمد حسن1410معصومه دونلوآزاد شهرگلستان

15عباس2526-فهیمه برزمینیآزاد شهرگلستان

14علی اوسط294محترم رضاییبندرگزگلستان

-سید محمدعلی1905سید رضی الدین سجادیبندرگزگلستان

14علی اکبر6211داود بایرامیانگلستان

14سلطان12مریم اعتصامی فردگرگانگلستان

-محمودرضا2111103322پرینازپوراعتمادیگرگانگلستان

15ناصر367مریم دامغانیگرگانگلستان

14حسن2710055287نرجس کاظمیگرگانگلستان



15صفرعلی2110158050همامرادی زرمهریگرگانگلستان

14محمود21100800951مائده وازیگرگانگلستان

16عطادوردی3احمد اراز گلدیگنبدگلستان

17سیدهادی8084-محدثه حسینیگنبدگلستان

17عباس2261-عیسی حسین زادهگنبدگلستان

14محمدعلی3776-زهرا سراوانیگنبدگلستان

15جواد3959خدیجه سعادتیگنبدگلستان

14محمدرضا0699-الهام شارهگنبدگلستان

14علی خان85فاطمه میر شکاریگنبدگلستان

-سیامک202کیان وجدانیگنبدگلستان

15ناصر2580509895فاطمه پهلوانی قدیمیاستانه اشرفیهگیالن

14حسین2730277749ترانه ترنگاستانه اشرفیهگیالن

-عزیز15237621زینب حسن دوست صداپشتهاستانه اشرفیهگیالن

14نادر2730076565زینب حقیاستانه اشرفیهگیالن

16علیرضا9692-سحر پور میرزارضوانشهرگیالن

14دهقان9269-نفیسه روشن چسلیرضوانشهرگیالن

14سید صاحب4505-سید رضا جلیلیرضوانشهرگیالن

-هوشنگ9358-محمد معین خوشدلرضوانشهرگیالن

14بهرام3218-حمید غریبیرضوانشهرگیالن

14کیومرث5817-رضا جعفریسیاهکلگیالن



14کیومرث3473-محمدرضا جعفریسیاهکلگیالن

15علی4مریم جانعلی پورسیاهکلگیالن

15محمد تقی13فتاح پاینده دوستصومعه سراگیالن

-فرهاد1005-امیرحسین علیدوست نیاصومعه سراگیالن

14غالمعلی334فرشته اخوان سیاسیصومعه سراگیالن

14محمد تقی1512-زهرا اسماعیل زادهصومعه سراگیالن

16اجاقعلی7491لیال دی جوصومعه سراگیالن

14رفیع2100لیال رفیعیصومعه سراگیالن

14سید احمد6081سیده فاطمه سادات مظلوم حسینیصومعه سراگیالن

15ابوالحسن135شراره شریفیصومعه سراگیالن

15اکبر2297-مهدیه صادقصومعه سراگیالن

18محمدرضا1958فاطمه عابد مقامیصومعه سراگیالن

15رحمت اله205لیال غرایاقصومعه سراگیالن

14افراسیاب1905-سهیال غالمعلی زادهصومعه سراگیالن

14حسین26602944593عرفان حاجت پورفومنگیالن

16محمد879قاسم صفایی آالله گورابیفومنگیالن

15حمید رضا2660294909پگاه جدیدیفومنگیالن

15محمد_آیلین محمد زادهالهیجــــــانگیالن

15احمد_شراره مراد زادهالهیجــــــانگیالن

14داود_شیمـــا کریمیالهیجــــــانگیالن



14مقـــدم_مائده وارستهالهیجــــــانگیالن

15جمشید_ملیکا  رضا دوستالهیجــــــانگیالن

15مسعـــود1359ندا عظمیالهیجــــــانگیالن

14مهـــدی2710371677ملیکا بیگنـــآهالهیجــــــانگیالن

14سهــــراب271277204فاطمه مبـــاشر امینیالهیجــــــانگیالن

15سید علی2710394391میر محمد احمدی حاذقیالهیجــــــانگیالن

15سید حســــن2710376466سید علیرضا میر مشتاقیالهیجــــــانگیالن

16جــــالل_محمد رضا سادات کیاییالهیجــــــانگیالن

15علیرضا8568-مجتبی پور محمداملشگیالن

15میرزا علی0392-مجید شریفیاملشگیالن

-علی411مرضیه مروجرشتگیالن

-علی249الهام رحمانیرشتگیالن

-گلعلی9524-زهرا عزیزی منجیلیرشتگیالن

15احداله7961-زهرا احمدیرشتگیالن

-ولی اله_راستین غالمزادهرشتگیالن

-اسماعیل_سید علیرضا حبیب زادهرشتگیالن

-حمید2264محمد خشنودرشتگیالن

-حسن0364-محمد رضا فرجامیرشتگیالن

-حسین669معصومه اسدیلنگرودگیالن

16سید مهدی77سیده آتیه رحمانیلنگرودگیالن



16محمود3969-زهرا لطیفیلنگرودگیالن

17ولی اله2634-زهرا خاکبازازنالرستان

17خداداد5972-شیما یوسفوندالشترلرستان

15محمد رضا0836-مریم جباریبروجردلرستان

15حمیدرضا0373-شیرین حیدریبروجردلرستان

14احمدرضا9098-پگاه خدیویبروجردلرستان

-ناصر6923-عاطفه کوهوندبروجردلرستان

14گل محمد3671-سحر گودرزیبروجردلرستان

15احمد0269-مینا نصرالهیبروجردلرستان

-رضا7743-علیرضا احمدوندبروجردلرستان

14اسماعیل14احمد گودرزیبروجردلرستان

14اله مراد1150عباس هراتیبروجردلرستان

15محمد3355-پریا نیک لکخرم آبادلرستان

15اسحق622پوران دلفانخرم آبادلرستان

15علی3311سمانه فرج الهیخرم آبادلرستان

15سید مجید21115فرزانه جورمهرخرم آبادلرستان

17عسگر1884-زهرا حیدریخرم آبادلرستان

14محمد حسن28633مریم یار احمدیخرم آبادلرستان

15مرید علی976علی اکبر غالمیخرم آبادلرستان

15محمد2861حمید داودیخرم آبادلرستان



15ملک نیاز1033عسگر میر نادریخرم آبادلرستان

16محمد علی3311احسان غفوریخرم آبادلرستان

15احمد رضا4132هادی شرفیخرم آبادلرستان

-محمودرضا7493-آریا اسماعیلیدرودلرستان

14ظفر_حمیدرضا بهفردرودلرستان

14عزیزاله12728امیر مطیعیدرودلرستان

15شیرعلی159سعید پوالوندیدرودلرستان

-ناصر3452-ستایش یار احمدیدرودلرستان

-کرم1152-محمد رضا شفیع پورکوهدشتلرستان

-شهرام7483-آرین اسدیکوهدشتلرستان

14علی اکبر4952-حسین همتیکوهدشتلرستان

14رستم1638-امین کاظمیکوهدشتلرستان

14موسی2269شایان گراییکوهدشتلرستان

14صادق2922-امید ناصریکوهدشتلرستان

-شاه پور7672-امیر حسین آزاد بختکوهدشتلرستان

14عباس1114حامد ظهرابیکوهدشتلرستان

-منصور0853-امیر آزاد بختکوهدشتلرستان

14شهبازبگ6357-محمدرضا درویشیکوهدشتلرستان

14میرزاتقی49افسانه گراوندکوهدشتلرستان

14حسن5882-مهتاب امینی زادهکوهدشتلرستان



14سید آزاد765کامران الماسینورآبادلرستان

14یارمراد491عنایت سبزینورآبادلرستان

14علی485مصطفی نظریاننورآبادلرستان

-احمد805رسول نوری آرانورآبادلرستان

-مهرعلی6311طیبه فالحیاننورآبادلرستان

-مهرعلی1703-کبری فالحیاننورآبادلرستان

-علی مردان9881-فاطمه حیاتینورآبادلرستان

14رمضان11231سیده آمنه حسینیبابلمازندران

15حمزه495زینب سالمتبابلمازندران

16محمد ابراهیم69مهدیه وجیهیبابلمازندران

_امیرحسین شفیعیبابلمازندران 15فرهاد4629

14محمد قاسم113نرجس بابا عباسیتنکابنمازندران

-ابراهیم_امیر محمد عبدالهیتنکابنمازندران

-محمد علی_محمد رضا محمد علی زادهتنکابنمازندران

15محمد3227-زهرا اسحقچالوسمازندران

15یوسف4مریم جعفریچالوسمازندران

15چراغعلی5572آزاده ربیعی پورچالوسمازندران

14نوروز9عاطفه سناییچالوسمازندران

15رستگار10اختر علیجانیچالوسمازندران

-علی_کوثر خلیلیساریمازندران



15محمدرضا_فاطمه زهرا محمدیساریمازندران

15عنایت اله270شیوا نقی پورساریمازندران

15سید رسول3487-سیده سمیرا هاشمیساریمازندران

17علی26995موسی خاکساریانساریمازندران

-کیامرث2150623676نیما           قلی پورقائم شهرمازندران

15فیض اهلل2050106122جالل  محمدی کناریقائم شهرمازندران

15محمد2081036691آرش          مرادیقائم شهرمازندران

-عباسعلی17مجید          مهدویقائم شهرمازندران

14محمدجان2334زهرا           احمدیانقائم شهرمازندران

-حسن2150668221نازنین        حیدریانقائم شهرمازندران

14علیرضا2150542277فاطمه       درزی نژادقائم شهرمازندران

15داود2150049716فاطمه    شبابی طبریقائم شهرمازندران

14عبداهلل5820134737فاطمه        طبرستانیقائم شهرمازندران

15اسماعیل2769492الهام    غالمی رستمیقائم شهرمازندران

15محمد510001505ثنا آزاد آشتیانیآشتیانمرکزی

-کاظم510042831محدثه اوسطی آشتیانیآشتیانمرکزی

-حسین510041442فاطمه محمدیآشتیانمرکزی

-قاسم3402-علی قدمیاراکمرکزی

15عبدالرضا6307-مهسا حسینیاراکمرکزی

14عطاءاله8687-آرزو خراجیاراکمرکزی



-محمدرضا2860-لیال باباییاراکمرکزی

14همایون4138-زهرا ده موالییاراکمرکزی

14اصغر116مریم جاوردلیجانمرکزی

15علی3024-زهرا قاسمیدلیجانمرکزی

15عباس4زهرا یوسفیانمحالتمرکزی

15مرتضی37بنت الهدی عباسیمحالتمرکزی

14مهدی1842-مهدیه صفرزادهمحالتمرکزی

17سلطانعلی0668-فاطمه کامرانیمحالتمرکزی

15حمیدرضا3705-سحر کرمیمحالتمرکزی

16غالمحسین0423-شهرزاد پارسافرمحالتمرکزی

15عباس2745-محمد متین انصاریمحالتمرکزی

-علی اکبر5362عماد امیر خانیمحالتمرکزی

17سیدجواد2625سید مجتبی عربمحالتمرکزی

-حسن7832-مهدی فیروزیمحالتمرکزی

14عبدالقادر6185شهال فتوحیبستکهرمزگان

15محمدعلی42خاور جمال پوربستکهرمزگان

16ولی5921معصومه اسماعیلی اقدمبندر عباسهرمزگان

16علی4431-فاطمه مریدی زادهبندر عباسهرمزگان

16احمد2313-هما باریزهبندر عباسهرمزگان

14علی459محمد مسعودی نژادبندر عباسهرمزگان



15گل محمد373ابراهیم صحرا نشینبندر عباسهرمزگان

14محمود8778-پارسا بهرامیبندر عباسهرمزگان

15موسی7اشکان کرم پوربندر عباسهرمزگان

18محمد جواد1فرخ نصیریبندر عباسهرمزگان

18محمد رضا518سید کاظم محروقیبندر عباسهرمزگان

-غالم9631-مجتبی حسین زادهبندر عباسهرمزگان

14خلیل16824مهری اصغریبندر عباسهرمزگان

14قاسم2863محمد بیژنیبندر عباسهرمزگان

14شاه حسین7159-سیما رضاییاسد آبادهمدان

15تقی7794-سعیده فالحاسد آبادهمدان

-مرتضی3379-مزدک حق شناساسد آبادهمدان

-رضا7401-محمد طاهریاناسد آبادهمدان

-کریم4694-ابوالفضل طاهریاناسد آبادهمدان

14فریبرز9952-محمدرضا فیروز بختاسد آبادهمدان

-یوسف1455اکبر سرمستیکبودراهنگهمدان

14محمد حسین113مهدی صادقیکبودراهنگهمدان

14محسن9172-امیرحسین شهبازینهاوندهمدان

14اردوان_علی متیننهاوندهمدان

15علیرضا4654-فائزه اسد بگیتویسرکانهمدان

15محمد4309-نرگس نوابیمالیرهمدان



15محمد9461-نیایش نوابیمالیرهمدان

14ابراهیم8127-ریحانه احسانیهمدانهمدان

-کاوه3294-محمد امین ایزدیهمدانهمدان

15علی یاور11367سیما بیاتهمدانهمدان

15علی یاور3150-شیوا بیاتهمدانهمدان

15محمدرضا639لیال تاجیکهمدانهمدان

-بهمن5187-علی حاجی باباییهمدانهمدان

14شمس اله966مهین حسنیهمدانهمدان

-ناصر4726-آیدا رضا پناههمدانهمدان

14/5یداله2826-نسرین زارعیهمدانهمدان

14محمد_محمد حسین زارعیهمدانهمدان

14فضل اله4380-مریم شکریهمدانهمدان

15بابا6583فرهاد شیروییهمدانهمدان

14نادعلی7953مولود صاحبیهمدانهمدان

15ناصر3101-اعظم عظیمیهمدانهمدان

16محمد900فرشته علی ایهمدانهمدان

16ابوالفضل39معصومه علویهمدانهمدان

-داود2324-نگار علیپورهمدانهمدان

15محمد آقا9164مهناز قویمیهمدانهمدان

14قاسم6877-عاطفه مشتریهمدانهمدان



15شعبان2110نعمت اله معینی نیاهمدانهمدان

_نرگس نایبیانهمدانهمدان -مهدی 

15عبدالکریم809مرتضی هماییهمدانهمدان

15غالمعباس8177-عرفانه خاموشیابرکوهیزد

14حسین1019-عارفه زینل پوریاردکانیزد

15محمود4033-فاطمه سلیمیاردکانیزد

16جواد3618-زهرا قانعیاردکانیزد

14مسعود3440-مهدی ابراهیم زادهاردکانیزد

-محمد_یاسین شاکراردکانیزد

17عباس207سید محمد موسویاردکانیزد

15حسن5430037056فاطمه          فالحتیخاتمیزد

14/5قلی1394رضا          اکبری نژادخاتمیزد

16عباس5430049360ناصر          دهقانزادهخاتمیزد

15عباسعلی0165-رضا حجازیمهریزیزد

16سیدحسین3987سید محمد حسینی مهریزیمهریزیزد

15عباس4674-مریم ابراهیمیمهریزیزد

14علی اصغر5028-الهه خانجانخانیمهریزیزد

14عباس8341-افسانه ظهوریمهریزیزد

15ناصر5774ابوالفضل ابو محمدیمیبدیزد

-جلیل1273911199ریحانه برزگرمیبدیزد



-محمد4480170741میترا دهقانیمیبدیزد

14علیرضا4480130012هانیه زارعمیبدیزد

-عباس4480166688مطهره زارعیمیبدیزد

16حسین4480011455منیژه زارعیمیبدیزد

-هاشم4480048473فاطمه زارعشاهیمیبدیزد

-ابوالفضل4480178473محمدمهدی سلطانیمیبدیزد

14محمد4489935617سمیه فالحیمیبدیزد

-علی اکبر4282ریحانه قاضیمیبدیزد

15حسن54سمیه علیزادهمیبدیزد

-محمدرضا4480152611سعید غنی پورمیبدیزد

-علی اکبر4480175024محیا کارگرمیبدیزد

-سیدعلی محمد4480180750فاطمه السادت موسویمیبدیزد

14محمدحسین8راضیه ناظمیانمیبدیزد

-محمدرضا4480174427فاطمه موجودیمیبدیزد

-حجت اهلل2283856455محمدعلی یزدانیمیبدیزد

14یوسف_محمد طه حقیر ابراهیمیزدیزد

16محمد حسن9102-محمدحسین رجبییزدیزد

15سیدعلی4375سید محمود طباطبایییزدیزد

15احمد812علیرضا فیضیزدیزد

-محمد کریم_بنیامین فرخییزدیزد



15مهدی_محمد جواد محمد پوریزدیزد

14رستم2379هومن منکچیانیزدیزد

-منصور5983-مجتبی مصدقیزدیزد

-کاظم9472-علی محمد مال نورییزدیزد

14علی3585-امیر حمزه نورییزدیزد

15سید حسین11139سیده آنا آیت اللهییزدیزد

18خداداد413ناهید خنجرییزدیزد

14علی محمد7666-زهرا زارع زادهیزدیزد

19محمد کاظم60116اکرم هدایتییزدیزد

14محمدعلی5217-الهه طحانیزدیزد

15سید علی0440-فاطمه السادات فیضیزدیزد

17سید محمد9149-کوثر السادات منگابادییزدیزد

16سید جالل1547-مریم السادات هاشمییزدیزد




