
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

16رسول7031محمد امامیاصفهاناصفهان

15محمد71اسفند یار براتیاصفهاناصفهان

-رضا4264-دانیال بیگیاصفهاناصفهان

17محمد1291مسیح پرچم کاشنیاصفهاناصفهان

14منصور1263کیوان ترابیاصفهاناصفهان

15علی997محمد حیدری رارانیاصفهاناصفهان

-محمد-علی رحمانی پوراصفهاناصفهان

15قنبرعلی30093محمد رحمانی پوراصفهاناصفهان

14پیمان7303-سبحان زینیاصفهاناصفهان

14حشمت اله31عادلی... آیت ااصفهاناصفهان

14محسن8121-علی عرباصفهاناصفهان

15اصغر10840احمد کرمانیاصفهاناصفهان

14رضا11851مجتبی مختاریاصفهاناصفهان

-امیرقلی312جعفر قلی موگوییاصفهاناصفهان

17سیدرضا14229سیدعلیرضا مومنیاصفهاناصفهان

14محمد3301حسن ندیمیاصفهاناصفهان

15رضا154حسن نوریاصفهاناصفهان
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-عباسعلی8421-محمد حسین نور یاناصفهاناصفهان

14فتحعلی1337حسین هدایت نژاداصفهاناصفهان

15اصغر3351محسن یزدانیاصفهاناصفهان

16هادی1811فاطمه ابولحسنیاصفهاناصفهان

15عنایت اله5799لیال ارشادیاصفهاناصفهان

15رضا4857-زهرا اسحاقیاصفهاناصفهان

16غالمحسین6393زهرا باقریاصفهاناصفهان

15سیدعباس249زهرا بیاتاصفهاناصفهان

15ارشد4244-شمیم جایریاصفهاناصفهان

14مرتضی1888-الهه جعفریاصفهاناصفهان

15سیدمحمدباقر8932-زهرا سادات رضوی فرداصفهاناصفهان

14اکبر-مبینا روستا زادهاصفهاناصفهان

15...عبدا77محبوبه زهدیاصفهاناصفهان

14علیرضا4326-مریم ضیاییاصفهاناصفهان

16حسین2584-مطهره هراتیاناصفهاناصفهان

15حیدرعلی275شهره یوسفیاصفهاناصفهان

17جان محمد3سمیه باقریزرین شهراصفهان

14سوار علی 2698عالیه خاتون حفیظینجف آباداصفهان

15ابراهیم6838-نگین دادخواه نجف آباداصفهان

14اکبر2892زهرا غالمینجف آباداصفهان



15عباسعلی146زهرا مغزینجف آباداصفهان

15حسنعلی616محسن ابراهیم زادهنجف آباداصفهان

15..حشمت ا3011-امید یسلیانینجف آباداصفهان

15ابوالقاسم 2097حسین جعفریخمینی شهراصفهان 

15بخشعلی3683-سعید دوستیخمینی شهراصفهان 

16...فرج ا246رسول محمودیخمینی شهراصفهان 

15علیرضا4376-یگانه صرامیخمینی شهراصفهان 

15رحیم21211فاطمه عمادیخمینی شهراصفهان 

15مصطفی6585سمیه فرهادیخمینی شهراصفهان 

16...ولی ا410وحیده مختاریخمینی شهراصفهان 

-محسن 6759-ابوالفضل رستمیخوانساراصفهان 

-محمد248مجتبی جدیدیخوانساراصفهان 

15علیجان3محمد سبزیخوانساراصفهان 

14حسن9181-فائزه طاهریخوانساراصفهان 

15عباس3613-زهرا معینیخوانساراصفهان 

16عبدالمحمود5394اکرم بندیشاهین شهراصفهان 

14علیرضا3439-غزل میرزاخانیشاهین شهراصفهان 

14نادعلی7381-فرزانه دهقانشاهین شهراصفهان 

-محمد323کبری عزیزیشاهین شهراصفهان 

17محمدرضا4587-علیرضا اکبریشاهین شهراصفهان 



14رضا6190-امیر حسین ستودهکاشاناصفهان 

-حسام الدین606رویا سادات حسامکاشاناصفهان 

15عباس7210-بهرخ شعبانیکاشاناصفهان 

14رمضانعلی9621-محبوبه قدیریانکاشاناصفهان 

15رضا3442-فاطمه محبوبیکاشاناصفهان 

-محمد رضا 0009-فاطمه جعفریمبارکهاصفهان 

14محمد رضا 6246-عارفه جعفریمبارکهاصفهان 

-عباسعلی8275-حکیمه رحمانیمبارکهاصفهان 

-علیرضا2299-مائده سعیدیمبارکهاصفهان 

14...نعمت ا0619-بتول کریمیان مبارکهاصفهان 

14مسعود2324-نسترن مهرنژادمبارکهاصفهان 

14محمد2215-سحر ندانیمبارکهاصفهان 

14سید جواد2979-فاطمه سادات هاشمیمبارکهاصفهان 

15محمد علی2662-مریم قاسمی مبارکهمبارکهاصفهان 

16حسینعلی11حسن باقریمهردشتاصفهان 

14مهران3770-سروش صادقیمهردشتاصفهان 

-مجید8559-محمد حسین محمدیمهردشتاصفهان 

14...شکرا12مصطفی الزامیساوجبالغالبرز

14محمدرضا1305-الهام معدندارساوجبالغالبرز

14لطفعلی2691معصومه گل بازساوجبالغالبرز



15حسین262عبدالحمید حبیبی مهرکرجالبرز

14یونس465لیال حشم فیروزکرجالبرز

-علی5006سمیرا رسولیکرجالبرز

14محمد رضا 966-نگار ساریکرجالبرز

3.106Eسارا قربانیکرجالبرز -اصغر09+

17ارسالن165هدی مکرمیکرجالبرز

14محرم4133فاطمه بیرامینظرآبادالبرز

14سیدابراهیم1278سیده فاطمه منصورینظرآبادالبرز

-قربانعلی5970فاطمه محمدنیانظرآبادالبرز

-...عبدا4305ثریا مردینظرآبادالبرز

16..سعدا4930-زهرا قربان زادهایالمایالم

19موسی328جابر امیدیایالمایالم

17بیگلر888خیراله دوستیایالمایالم

18...حجت ا1953-علیرضا رحمانیایالمایالم

18محمد ربیع6792-آرمان جهانگیریایالمایالم

-احمد 9343-علیرضا  قیصر بیگیایالمایالم

14...کرم ا7470-میعاد نقدی نیاایالمایالم

14عبدالعلی2258-نوید خان باباییآذر شهرآذربایجان شرقی

14ابراهیم925جعفر نجفیآذر شهرآذربایجان شرقی

-ابراهیم26عالیه افروشهبنابآذربایجان شرقی



14علی56ویدا باغچه بانتبریزآذربایجان شرقی

14کاظم372طاهره جعفر زادهتبریزآذربایجان شرقی

17حمید3048جعفر دانندهتبریزآذربایجان شرقی

14صمد417مریم صادقیتبریزآذربایجان شرقی

14محمد علی8191-حسین فردوسی فرتبریزآذربایجان شرقی

15محمد تقی43979ناصر فرصتیتبریزآذربایجان شرقی

16گل محمد3492علیرضا محمدیتبریزآذربایجان شرقی

17زلفعلی11937نازیال محمودیانتبریزآذربایجان شرقی

15سلمان-هلدانه نوریتبریزآذربایجان شرقی

14...نصرا4391-حسین سگالشسرابآذربایجان شرقی

17ابوالفضل526امین عبداله پور سرابیسرابآذربایجان شرقی

14سهراب0علی یحیویسرابآذربایجان شرقی

15سیامک6976-شادی صفرخانلوشبسترآذربایجان شرقی

15...یدا5علی اکبریلوشبسترآذربایجان شرقی

14فیروز44834فرهاد کنعانیمراغهآذربایجان شرقی

-جبار8503زینب رحیم زادهمرندآذربایجان شرقی

-قدرت6105-محمد اسماعیلی مرندآذربایجان شرقی

-فیروزاختصاصیمهدی نادر زادهملکانآذربایجان شرقی

14علی6531-زهرا کریم زادهملکانآذربایجان شرقی

16حسن471بهروز اصغریاورمیهآذربایجان غربی



15اروج205صمد کاظمیاناورمیهآذربایجان غربی

16خورشید1779ابراهیم علیزادهاورمیهآذربایجان غربی

-عظیم4419مژگان پایداریاورمیهآذربایجان غربی

15محمدرسول40معصومه پنهانیاورمیهآذربایجان غربی

17محمود349ناصر رحیمیبوکانآذربایجان غربی

17اسماعیل8647-محمد فیاضیبوکانآذربایجان غربی

19عالالدیناختصاصیآریا سلطانیتکابآذربایجان غربی

14محمود-علی امینیتکابآذربایجان غربی

17رضا7950-علی قربانیتکابآذربایجان غربی

18حبیب7امیر امیریتکابآذربایجان غربی

-..عبدا6090-سحر گرامیتکابآذربایجان غربی

-محرمعلیاختصاصینسترن نجفیتکابآذربایجان غربی

-منوچهراختصاصینسترن بیدقیتکابآذربایجان غربی

-حبیب8090-زیبا امیریتکابآذربایجان غربی

16عیسی251بهزاد صیامی تکابآذربایجان غربی

-محمود-نصیبه امینیتکابآذربایجان غربی

14شیرزاد48542اسالم حسینلوخویآذربایجان غربی

15میر کریم2948-رضا مظلومیسلماسآذربایجان غربی

15محمد591لیال عینانلویسلماسآذربایجان غربی

15رحیم455-خاطره مختاریسلماسآذربایجان غربی



15رحیم6232-شمس الدین چوکلیمهابادآذربایجان غربی

16محمد 646حسین صوفی امینیمهابادآذربایجان غربی

15خضر9237-سامان نیک پورمهابادآذربایجان غربی

18جمشید4835آرش رضانوازبرازجانبوشهر 

15...ماشاا6256مختار بردالبندر بوشهربوشهر 

15رمضان210بهزاد جاویدبندر بوشهربوشهر 

16خداکرم2351-سارا شجاعیانبندر بوشهربوشهر 

15علی124محمد انوبیدهبندر دیربوشهر 

15علی1512سکینه بهبهانی زادهبندردیلمبوشهر 

17علی1052علمدار فرامرزیجمبوشهر 

18عبدالرسول598مهدی قاسمیجمبوشهر 

-ابراهیم61حمید ذاکریدشتیبوشهر 

15محمد جواد 15606سمانه هاشمیاندیشهتهران

-محمدرضا225رسول یزدانیاناندیشهتهران

16علی ناصر4691نجمه حسنیدفترمرکزیتهران

15فرهاداختصاصیآویسا فالحدفترمرکزیتهران

14گداعلی4938محمد باقر مجیدیدفترمرکزیتهران

14کمال2424رزیتا جبروتیدفترمرکزیتهران

15احمد6053فریده منصوریدفترمرکزیتهران

14سیدمحمد9961-فخرالسادات نظیرپوردفترمرکزیتهران



15عباسعلی2524فاطمه جعفریدفترمرکزیتهران

17علی5618نگار حیدریدفترمرکزیتهران

15محمدرضا1954-محسن ابراهیمیشهرقدستهران

-صفر علی75050معصومه جعفریشهرقدستهران

-یوسف علی45982عاطفه علیزادهشهرقدستهران

-محمدرضا582بتول دمرچلوشهریارتهران

-محمدعلی284شهین سریش آبادیشهریارتهران

-حسن8466-مهدی علی وردیشهریارتهران

15غالمرضا1299-مهدی نجفی زادهشهریارتهران

14..سید حجت ا44سید حسین حسینیغربتهران

16حسین27445حسن باقری مفردواحد شرقتهران

14...حبیب ا247محمد رضا هاشمی فردواحد شرقتهران

14محمدحسین36علی اصغریوسفیواحد شرقتهران

14راه خدا358یوسفی.. ولی اواحد شرقتهران

14غالمرضا25566شهرزاد حیدرزادهواحد شرقتهران

15علی5222حوریه حاجی ابراهیمواحد شرقتهران

17میرحسن481سیده فاطمه هاشمیواحد شرقتهران

15عباسعلی7411-نساء نقابیواحد شرقتهران

16پرویز 0887-فاطمه امیرخانیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15پنجعلی135حلیمه اسالمیشهرکردچهارمحال و بختیاری



14غالمعلی7374ساناز خاکسارشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علی1566سمیه ولی پورشهرکردچهارمحال و بختیاری

14...حجت ا5293-پروا یادگاریشهرکردچهارمحال و بختیاری

16غالمعلی1079صادق خاکسارشهرکردچهارمحال و بختیاری

18مرتضی 289اکبر شیرزادشهرکردچهارمحال و بختیاری

15عبدالرضا398سعید عالی ده چناریشهرکردچهارمحال و بختیاری

19صولت1176سیدحمید فاطمیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14حمزه علی0650-مریم آرامبروجنچهارمحال وبختیاری

15سیداحمد630سیده سارا بخشایشبروجنچهارمحال وبختیاری

14...عزیزا59182فرزانه بهروزی نیابروجنچهارمحال وبختیاری

14علی65زهره بهمنشبروجنچهارمحال وبختیاری

17شمسعلی115تورج رفیعیبروجنچهارمحال وبختیاری

-مهرعلی3170سمیه اسالمی دوستفارسانچهارمحال وبختیاری

14علی8129-شهره امامیفارسانچهارمحال وبختیاری

18هوشنگ10363سینا فارسیانفارسانچهارمحال وبختیاری

15خداداد2208حسن حقیقی مطلقفارسانچهارمحال وبختیاری

15مهدی5833-راضیه براهیمیبیرجندخراسان جنوبی

17مصیب2773راضیه طالبیبیرجندخراسان جنوبی

15غالمحسین392اکرم غالمیبیرجندخراسان جنوبی

14سیدرضا4192-سید محمدمهدی موسویبیرجندخراسان جنوبی



17نعمت9346-بنیامین جوانبختتایبادخراسان رضوی

17رمضان 7503فریماه فالح منهتربت حیدریهخراسان رضوی

15غالم محمد388مهری کرداعظمتربت حیدریهخراسان رضوی

16علی اصغر3147-شیما عرفانیدرگزخراسان رضوی

17حسین2362مهناز شبانیسبزوارخراسان رضوی

15محمدحسین3060هاجر صفاپورسبزوارخراسان رضوی

15غالمرضا0546-زهرا کاشکیسبزوارخراسان رضوی

14رمضانعلی665سالمه کیقبادیسبزوارخراسان رضوی

15رضا9156-نوید احسانی پورسبزوارخراسان رضوی

16محمد حسین0603-توحید صادقیقوچانخراسان رضوی

14علی4805-حمیده حدادیقوچانخراسان رضوی

14حسین10128محصومه حسینیقوچانخراسان رضوی

-محمد حسین1497طیبه درخشانقوچانخراسان رضوی

14...عزیزا8110نعیمه نصرانیانقوچانخراسان رضوی

15علی اصغر518محسن اولیاییکاشمرخراسان رضوی

-سید محمد-سید مهدی موالییکاشمرخراسان رضوی

15محمد12433سوسن احمدیکاشمرخراسان رضوی

15غالمحسین10215فاطمه نجارکاشمرخراسان رضوی

15جواد827حمیدرضا ابراهیم زاده فرشچیمشهدخراسان رضوی

14غالمرضا10103ثریا      بابائیمشهدخراسان رضوی



14امیر61721احمدرضا  بخشایشمشهدخراسان رضوی

15ابوالفضل5916آتنا    برزگرمشهدخراسان رضوی

15غالمحسین100امیردخت بهاره    بذرگرمشهدخراسان رضوی

14حسین921391102کیمیا    بیدارمشهدخراسان رضوی

4.421Eسجاد   پاک سیمامشهدخراسان رضوی 16محمود09+

15حمیدرضا925801534حامد   تمدن پناهمشهدخراسان رضوی

16نبی383عزیزاله   جمالیمشهدخراسان رضوی

16قاسم86604بی بی معصومه   حسینیمشهدخراسان رضوی

15حسن2006الهه    حمیدیمشهدخراسان رضوی

14علی194محمد   دامغانی محمدآبادمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر742عزت  دیانتی پورمشهدخراسان رضوی

15علیرضا2282صفیه  دیلجانیمشهدخراسان رضوی

14محمد24183مژگان    رجب زادهمشهدخراسان رضوی

14ابوالفضل926386662ساجده   رحمتیمشهدخراسان رضوی

15محمدعلی920839894شیرین   رشتی بافمشهدخراسان رضوی

14غالمحسین5ابراهیم سلحشور جمع آبیمشهدخراسان رضوی

14محمدرضا48584زهره   شهابی زیدانلومشهدخراسان رضوی

16برات7-391363-092نفیسه  صحراگردمشهدخراسان رضوی

14حسن922699860مهری    صفانگارمشهدخراسان رضوی

15فضل اله2565مجتبی   عابدیمشهدخراسان رضوی



15رضا926439243مهسا   عباس پورمشهدخراسان رضوی

15حسین2943حمیده عباسی گیوشادمشهدخراسان رضوی

16عبدالرحمن634امام الدین عبدالسالمی سنگ آبادمشهدخراسان رضوی

14حیدر925985856فرناز عبدالهی یاساقیمشهدخراسان رضوی

14رضا37زهره   عسکریمشهدخراسان رضوی

14مسعود926605291یاسمن   علیزادهمشهدخراسان رضوی

15احمد8592زینب    فرخ زادمشهدخراسان رضوی

14حسین294مرضیه   فروزانمشهدخراسان رضوی

-ابوالقاسم1890ملیحه سادات   قاسمیمشهدخراسان رضوی

16علی6-341989-092سنا  قاضی زادهمشهدخراسان رضوی

16ابراهیم59949ناصر   کاظمیمشهدخراسان رضوی

15علی2936مریم   محمدی فردمشهدخراسان رضوی

15مهدی846تکتم  مشتاقمشهدخراسان رضوی

15میرعلی2827اولدوز  مصطفوی مشهدخراسان رضوی

14هوشنگ116مریم  نصرتیمشهدخراسان رضوی

16هانی920257976محمود   نوروزیانمشهدخراسان رضوی

14محمد9-406832-092طاهره   نیک مهرمشهدخراسان رضوی

15محمد تقی4387-امیررضا باللینیشابورخراسان رضوی

18مصطفی9331-مهشید جهانشیرینیشابورخراسان رضوی

17قاسم6497محسن سخدرینیشابورخراسان رضوی



14مراد علی32890محمد شاد مهرینیشابورخراسان رضوی

14داوود2689ملیکا فرزاندهنیشابورخراسان رضوی

16محمد صادق525مریم لگزیاننیشابورخراسان رضوی

16غالمعلی3زهره مراغه نیشابورخراسان رضوی

15غالمحسین5401-افسانه معربنیشابورخراسان رضوی

14براتعلی13میترا ایمانیبجنوردخراسان شمالی

17احمد3259-سحر شرافتیبجنوردخراسان شمالی

15براتمحمد8681-فاطمه علی اکبریشیروانخراسان شمالی

17سهراب18میثم بهادریانشیروانخراسان شمالی

15گل محمد754قربان گواهیشیروانخراسان شمالی

15کیومرث3697-نیما جواهریکامیارانخرمشهر

14حیدر8855-فرشید علیمرادیکامیارانخرمشهر

16منصور3352-بالل لطفیکامیارانخرمشهر

14قدراف9عبدالرضا پوالدیامیدیهخوزستان

15علی عباس6223-فاطمه آزادی پوراندیمشکخوزستان

16محمود231کبری رضازادهاندیمشکخوزستان

14غضبان4595احمد جرفیاهوازخوزستان

14کریم806محمدعلی جرفیاهوازخوزستان

14ایرج249ایمان کیانیاهوازخوزستان

-دهراب511علیرضا کلوندیاهوازخوزستان



15غالمعلی8638الهام بنی طرفاهوازخوزستان

15ناصر8478-زینب نظرپوراهوازخوزستان

-شامحمد 1270گلی خواجویایذهخوزستان

16سید دوست محمد7183-سید فاطمه موسویایذهخوزستان

14محمد طال0زهرا موسوی رحیمیایذهخوزستان

14فاظل3655حافظ بیاتیایذهخوزستان

14قنبر علی760محمود حقیقت نژادآبادانخوزستان

14موسی18436خدیجه محسن پورآبادانخوزستان

14محمد رحیم82آذر پور..عبداباغملکخوزستان

14امیدوار6133ابراهیم بستانباغملکخوزستان

17رمضانعلی1974محمدجواد سلطانی فردبندر امام خمینیخوزستان

15علی815اعظم اسمی زادهبهبهانخوزستان

14...لطف ا8396-نگار قاسم پوربهبهانخوزستان

14باقر102الهام مفتاحیبهبهانخوزستان

14سید علی865عصمت حجازیدزفولخوزستان

14علی محمد6569-عاطفه رحیمی منشدزفولخوزستان

15حیدر3754لیال طهماسبیدزفولخوزستان

14عیدی محمد909الهام غریبیدزفولخوزستان

14غالم5992کفایت فرج اهلل زادهدزفولخوزستان

14رضا1320مهدیه گودرزیدزفولخوزستان



14عبدالمجید5803نرگس مسلمانیدزفولخوزستان

14محمود8505نازنین مجددزفولخوزستان

14حسن13699مصطفی شاهبداقیدزفولخوزستان

14خدا رحم9075فرشاد صدیقی نیادزفولخوزستان

14حسنعلی1064حبیب غالمی غیبیدزفولخوزستان

14مهرعلی22چهرازی... نعمت اشوشخوزستان

14محمد رضا 6449-فاطمه خلیلیشوشترخوزستان

14حسین1369مریم محمدیشوشترخوزستان

-رسول617فروزان عسکری زاده گتوندخوزستان

15بهرام12462اصغر مومن نژادگتوندخوزستان

14محمد علی293جبار نوریابهرزنجان

14حیدر697محمدتقی اسدیزنجانزنجان

16اصغر3262عذرا کشاورززنجانزنجان 

15علی442معصومه باقریاندامغانسمنان

-ابوالفضل244فاطمه ترابیدامغانسمنان

14سیدابوالفضل10سیده مریم شاه مرتضیدامغانسمنان

14احمدعلی3398-فاطمه راشدیدامغانسمنان

-حسین330افسانه محمودزادهدامغانسمنان

15رجبعلی6363-فاطمه مطلبی نژاددامغانسمنان

16محمدباقر983محمود اعوانیسمنانسمنان



16تورج3487هادی بسطامیسمنانسمنان

15امیرهوشنگ8216-سهیال منشی زادگانسمنانسمنان

-غالمحسین51محمدتقی عامریانشاهرودسمنان

15غالمحسین441مصطفی رجب زادهشاهرودسمنان

-حسین4114طاهره غنیشاهرودسمنان

14...آیت ا5841-عاطفه نوریشاهرودسمنان

15غالمرضا4433مریم عابدیانشاهرودسمنان

14حسن1779فاطمه یحیاییشاهرودسمنان

18...ولی ا832علیرضا قندالیگرمسارسمنان

15ناصر5524-الهام ثامنیگرمسارسمنان

15مصطفی0912-مریم موالییگرمسارسمنان

15صفر31صدیقه رضانژادزاهدانسیستان و بلوچستان

14عبدالحمید7425-سمیه ریگیزاهدانسیستان و بلوچستان

14...حبیب ا405آزاده قلیش لیزاهدانسیستان و بلوچستان

15نیک محمد2400مریم کشتگرزاهدانسیستان و بلوچستان

15ولی28زهره پوررجببندرکنارکسیستان وبلوچستان

15عطا قلی920فاطمه حیدریآبادهفارس

15محمد اسماعیل900ساره عسکریانآبادهفارس

14مهدی قلی2778صغری محمودیآبادهفارس

14ناصر400مریم نادریآبادهفارس



16میرزا علی398شبیرمحمودیارسنجانفارس 

15سید مجید3093-زهرا حسینیارسنجانفارس 

-..اسدا2767-زینب پورتقی استهبانفارس 

16بهروز53مرتضی قائدیاستهبانفارس 

-عوض188کاشف... فضل ااقلیدفارس 

15اماقلی25نرگس استادیجهرمفارس 

15علیرضا3953-احمدرضا بزرگ زادهجهرمفارس 

-محمود3247-محمد مهدی رحمانیانجهرمفارس 

14محمدرضا950راضیه صادقیجهرمفارس 

15عبدالحسین8066-حمید رضا صادق نیاجهرمفارس 

-نجات2213فاطمه مصلی نژادجهرمفارس 

14محمدرضا8361-فاطمه آبکارخرم بیدفارس 

16محمدحسین3313-طاهره استوارخرم بیدفارس 

15محمدحسین3305-فائزه استوارخرم بیدفارس 

14محمد حسین276سعیده علیرضاییسروستانفارس 

14حسین4616فاطمه مصلحسروستانفارس 

-کیامرث174حمید رضا بنانیسروستانفارس 

15حمید7858امین  ابوالحسنیشیرازفارس 

14محمد حسین169حمید اسکندریشیرازفارس 

16علی شیر0651-حسین بهروزشیرازفارس 



16محمود12120سعید پور محمودشیرازفارس 

16سبزعلی2038حسن جعفری پناهشیرازفارس 

18سیروس9136-علی چوبینه شیرازفارس 

18غالمعباس0075-امیر حسین دهقانیشیرازفارس 

17غضنفر2549-غالمرضا رضاییشیرازفارس 

17سید رضا191سید محمد روغنیشیرازفارس 

15جهانشاه479علیرضا زارعشیرازفارس 

15ابراهیم314کامران شاهرخشیرازفارس 

17ولی130مجتبی ظهرابیشیرازفارس 

14سید محمد41سید جلیل عظیمیشیرازفارس 

14سلیمان457محمد فتحیشیرازفارس 

14زالی7غالمحسین فیجانیشیرازفارس 

15علیرضا9517-آرین محزونشیرازفارس 

14غالمحسین152لیال اسماعیلی زادهشیرازفارس 

14یحیی1351الهام دبیری زادهشیرازفارس 

14بمان علی330راضیه رنجبرشیرازفارس 

16محمد رضا 899صدیقه سلطانیشیرازفارس 

15...عبدا20285سمیه عطاییشیرازفارس 

-محمود907معصومه فتحشیرازفارس 

16جالل278فاطمه قهرمانیشیرازفارس 



15حسین5132هانیه گودرزیشیرازفارس 

15علیرضا829اندیشه مال احمدیشیرازفارس 

15عبدالصمد3010مهسا محمد پورشیرازفارس 

15علی462مهرنوش مرادیشیرازفارس 

15کمال4863-سارا مهدوی مقدمشیرازفارس 

15آقاجان9909مرضیه میریشیرازفارس 

17محمود7381مستانه ندیمیشیرازفارس 

14فرهنگ6136-فاطمه کره بندیشیرازفارس 

14محمد401الله کهنشیرازفارس 

14قاسم8791-مریم اسماعیلیفسافارس 

15...اسدا74نرجس خاتون ترابیفسافارس 

-عقیل1903-فاطمه ثمنفسافارس 

15ناصر1961-الهام خان پورفسافارس 

-ابوطالب2913زهرا سلیمان پورفسافارس 

14محمد باقر9224-مریم  قاسمیفسافارس 

14احمد5479مهری قنبرزادهفسافارس 

14اسمعیل8716-فاطمه هاشمیفسافارس 

16علی اکبر 3486محمد علی بنده خدا فسافارس 

-علی اصغر8721-محمد رضا یار احمدیفسافارس 

14عبدالرسول9251-زینب جعفری زادهکازرونفارس 



14غالم علی2967فاطمه دلپسندکازرونفارس 

14عبدالعظیم8931-علیرضا دهقانکازرونفارس 

14سعید5030-رضا صفریکازرونفارس 

14محمد کاظم8166-زهرا عباسیکازرونفارس 

-غالمحسین6395-مریم فرجیکازرونفارس 

14عبدالکریم40593مژگان محمد رضاییکازرونفارس 

15مراد.. ا1007فاطمه یزدانپناهکازرونفارس 

-رضا علی318محمد نامورانالرستانفارس 

14ظهراب25طاهره قائدینورآباد ممسنیفارس 

15علی اصغر1779منیره منصوریاننورآباد ممسنیفارس 

-مسعود2164-احمد زارعنی ریزفارس 

-محمد حسین5742-سجاد صنعتینی ریزفارس 

14محمد52760امین عبدلینی ریزفارس 

14جلیل3769-نیلوفر شکوهینی ریزفارس 

16..فتح ال7381-آسیه محمدلوالوندوالبرزقزوین

15کمندعلی106امیر حیدریالوندوالبرزقزوین

17داوود8077-مهدی سعیدیتاکستانقزوین

14حیدر8079مریم لشگریتاکستانقزوین

-صفدر4354-زهرا لشگریتاکستانقزوین

18نادر8643فاطمه جهان سیرقزوینقزوین



15مصیب4106-الهام ساعیقزوینقزوین

14حسن2886سمیه صالحیقزوینقزوین

17ناصر2789فاطمه قنبریقزوینقزوین

15عل پناه1512سمیرا نموداریقزوینقزوین

16داریوش5432-سپیده یادگاریقزوینقزوین

14..فتح ال5745-محمد متین پارساقزوینقزوین

20اکبر993محمد تقی دختقزوینقزوین

15یادگار1082مرتضی جلیلوندقزوینقزوین

16...عین ال5484-سعید خداداد بیگیقزوینقزوین

16سرمعلی603ولی خلخالیقزوینقزوین

15...اسدا7611-عباس خمسهقزوینقزوین

15محمد رضا6531-عباس قربانی خمسهقزوینقزوین

16قربانعلی7562-سجاد کشاورزقزوینقزوین

-حجت2261علیرضا مافی پورقزوینقزوین

17سید هادی8812-سید علی میر باباییقزوینقزوین

14حسین4471-پانته آ آقاسیانقمقم

15محمد2046-معصومه اسماعیل خانیقمقم

15ابراهیم754خدیجه بهشتیقمقم

14ابوالفضل212177فاطمه جندقیقمقم

14...فتح ا-طوبی سلیمقمقم



-نعمت6232-طیبه شیراوندقمقم

-سیدابوالقاسم7704فاطمه صادق زادهقمقم

15ناصر2709-مرجان صادقیقمقم

14حسین115313الهه فرح منشقمقم

14محمدرضا7653-مروارید فرهنگقمقم

15حسین2239-زهرا قرنلیقمقم

15عباسعلی1728فاطمه لطفیقمقم

14رضا5626-فاطمه محمد رضاییقمقم

14محمدعلی0988-فرزانه محمدیقمقم

15محمود3611-فاطمه مدنیقمقم

15محمد573زهرا مال محمدیقمقم

15حسین0957-زهرا موحدی نژادقمقم

16ابوالفضل2376-محدثه نیکوگفتارقمقم

15سیدمحمدرضا-یاسمن سادات هاشمیقمقم

16رضا8267-فاطمه یزدیقمقم

15محمد1737نرگس یعقوبیقمقم

17غالمعلی7931-محمود آراسته نسبقمقم

17باقر3660-محمود حیدریقمقم

17حسینعلی3630-محمد علی خاوریقمقم

14محمداسماعیل689سلیم... فتح اقمقم



16احمد 3794-محمدرضا سیاوش پوریقمقم

18محمدعارف459779علی صداقتقمقم

-مجید3541-مهدی مقدمقمقم

17محمد1مجید وفاییقمقم

-محمدعلی27ماریه آقابراریدیواندرهکردستان

15حسن3171-فرشید میرزاییدیواندرهکردستان

16کریم13974سپیده مکریسقزکردستان

16منصور8465-مهناز شیخ اسماعیلیسقزکردستان

17محمدسعید5148-حمدی احمدیسنندجکردستان

15وفا4293-پرهام فرهادآبادیسنندجکردستان

15محمدحسین22450محمدرفیع مدرسسنندجکردستان

15نظام7549سنور قوامیسنندجکردستان

-عسگر536یعقوب فیضیقروهکردستان

14...یدا1488-علی فتحی رفسنجانکرمان

16محمد198حسین نوریزرندکرمان

15...نبی ا7706-علی جهانشاهی نسبسیرجانکرمان

15عباس4919رضا خضرائیانسیرجانکرمان

15کمال0071-پروانه بیگ زادهسیرجانکرمان

14عباس1576-سعیده زین الدینیشهربابککرمان

14اصغر556سمیه قاسمیانشهربابککرمان



18قاسم6231-رضا صفرزادهکرمانکرمان 

14محسن 6014-مرتضی طاهریکرمانکرمان 

15محسن 8999-مرضیه طاهریکرمانکرمان 

14فرخ1872-امیر حسین فخارپورکرمانکرمان 

14محمد439فیروزه کیانفرکرمانکرمان 

15محمدرضا2962-ریحانه پورمالجمالکرمانکرمان 

17محمد زمان0665-صدیقه نادریکرمانکرمان 

14احمد 2641-امیر فرهادیصحنهکرمانشاه

-کاکا مراد480منصور امینی دولت آبادیصحنهکرمانشاه

15علی0452-مریم زارعیصحنهکرمانشاه

15...مسیح ا1952-نرگس احمدیصحنهکرمانشاه

16محمد رضا 452بابک پیر فالحکنگاورکرمانشاه

14منصور1293-گوهر یاریکنگاورکرمانشاه

14محمد حسین 24166مهسا   بهرامی  کرمانشاه کرمانشاه 

16غالمرضا 244مریم  بختیاری  کرمانشاه کرمانشاه 

18نعمت اله 3037طاهره  پیرهوشیاران کرمانشاه کرمانشاه 

14کبود 352فریده تنها کیونانی کرمانشاه کرمانشاه 

15علی اکبر 501طاهره  جعفریان قبادی کرمانشاه کرمانشاه 

14علی7661مستانه  جلیلیان کرمانشاه کرمانشاه 

14شاهمراد1661مریم  شفاییان کرمانشاه کرمانشاه 



14احمد علی 38006پریسا   مهر پناه کرمانشاه کرمانشاه 

14کیورث 442الهه    مرادی  کرمانشاه کرمانشاه 

-عبداله 522فیروزه  محمودی کرمانشاه کرمانشاه 

3.24Eبهاره  ویسی کرمانشاه کرمانشاه  15عزت اله 09+

14دارا980لطیف  بهرامی  کرمانشاه کرمانشاه 

14عباس 187بابک جمالی پور کرمانشاه کرمانشاه 

14عباس 6290سهراب خالصه کرمانشاه کرمانشاه 

15اکبر 18525جعفر   زارعی  کرمانشاه کرمانشاه 

14علیمیر 433محمد  سالمیانکرمانشاه کرمانشاه 

16نمامعلی 9ایرج   سورنی  کرمانشاه کرمانشاه 

-توفیق 124مسعود   عزیزی          کرمانشاه کرمانشاه 

14علی محمد 473سیاوش  لرستانی  کرمانشاه کرمانشاه 

3.242Eمحمد میالد  همتی  کرمانشاه کرمانشاه  14محمد باقر 09+

3.336Eفرزاد   یارمرادی  کرمانشاه کرمانشاه  16ابراهیم 10+

17محمدیار129سعید سعادت فردیاسوجکهکیلویه وبویراحمد

15علی6262نیره میر عربآزادشهرگلستان

16تقی6421-محبوبه توکلیرامیانگلستان

16عیدعلی6211زهرا اسکندریگرگانگلستان

18غالمحسین38احمدرضا کریمیگرگانگلستان

14سیدمجتبی2269-محبوبه سادات حسینیگنبد کاوسگلستان



15سعید8886-سارینا سعیدیگنبد کاوسگلستان

16رمضان6399احمد طلعتیگنبد کاوسگلستان

17...یدا3311-صاحبه اسماعیل پور آستانه اشرفیهگیالن

17یوسف7690موسی حسن پورآستانه اشرفیهگیالن

15رجب 1306ابراهیم عموییآستانه اشرفیهگیالن

20منصور7514-میثاق دانشورتالشگیالن

16...عزت ا1220فرشته شکوریتالشگیالن

14محمد علی 7761-مهشید احمدی گلی لرزرضوانشهرگیالن

-منوچهر2405-زهرا خشنودرضوانشهرگیالن

14بهروز5909-مهرنوش شعبانیرضوانشهرگیالن

16...اذن ا3سیف اله کمالیرضوانشهرگیالن

-علی7876-الهه آقاییصومعه سراگیالن

-سیروس2653-حنانه احمد پورصومعه سراگیالن

14رجبعلی1851محبوبه اکبریصومعه سراگیالن

15محمد409معصومه پور احمدیصومعه سراگیالن

14احمد381مریم خوشدلصومعه سراگیالن

15خلیل3328-فاطمه رحمتیصومعه سراگیالن

15مهدی1181-سبا رهنماصومعه سراگیالن

14هومن3712-ملیکا شاهینصومعه سراگیالن

14مسعود5524-مریم عفت دوستصومعه سراگیالن



-نعمت9821-فاطمه قاسمیصومعه سراگیالن

14خسرو1فاطمه محمدیصومعه سراگیالن

17سیدصدرالدین428سید محمد شیرازیفومنگیالن

14ایوب11اعظم بلوریفومنگیالن

14کوروش -ستایش مجد سلیمی الهیجانگیالن

14جعفر 14956فروزان صیقلی کومله الهیجانگیالن

15کاظم 33نسرین صــــابر الهیجانگیالن

-علیرضا 1239رویا نیک بخش الهیجانگیالن

14محمد علی 3155-فاطمه پور جعفر دوست الهیجانگیالن

2.715Eنرجس رمضان نیاالهیجانگیالن -حسین 09+

-احمد -مریم موالالهیجانگیالن

14حسین 151پریسا زنگانه رنجبر الهیجانگیالن

14ابراهیم 675نرجس میری الهیجانگیالن

-تقی -فاطمه آزاد الهیجانگیالن

2.71Eمهدی شریفی الهیجانگیالن -ناصر 09+

19جـــالل 51ندوشن فالحدوســـت الهیجانگیالن

2.68Eمعراج رمضانیالهیجانگیالن 14جمشید 09+

18قربان 660سجاد راســـتگو الهیجانگیالن

15محمدرضا 19794حسین بابایی صداقت الهیجانگیالن

2.71Eمحمد اسماعیلی الهیجانگیالن -علی 09+



14خســـرو-محمدرضا رضازاده الهیجانگیالن

14شیرزاد1081محمد باقر کریمی الخانی الهیجانگیالن

14ابوالقاسم 709رضا باللی نژاد الهیجانگیالن

14محمد7240اردشیر صادقیاملشگیالن 

16سید جواد208سیدرضا شاد بلسبنهرشتگیالن 

14تقی7378مهرزاد پور صفریرشتگیالن 

14میر حبیب109سید اسماعیل حبیب زادهرشتگیالن 

-فرهاد4227مریم محمد اسماعیلیرشتگیالن 

16غالمرضا718زهرا عابدینی نیارشتگیالن 

14احمد 4029منصوره خوشدلرشتگیالن 

14اسمعیل4748سامره رفیعرشتگیالن 

14همت علی4460اشرف رحمتیسیاهکلگیالن 

15حمزه1546زهره بذرگرازنالرستان

-حاجی بابا2863-حسن حاجیوندازنالرستان

17ربیع 2127آیت رنجبرازنالرستان

15حسین9ابوالقاسم گالبیازنالرستان

17محمدرضا539محمدمهدی توکلیالیگودرزلرستان

17کرم رضا8186-فاطمه دیناروندبروجردلرستان

16رحم خدا154آمنه دارابیانبروجردلرستان

15...آیت ا1904فاطمه شهباز نژادبروجردلرستان



14حسن1772علی احمد زادهبروجردلرستان

20حسین511مصطفی پیر هادیبروجردلرستان

16محمد4955-مهدی  دارابیبروجردلرستان

15علی1091-اشکان سقاییبروجردلرستان

15علیجان4224-حسین همتی نیکوبروجردلرستان

15علی محمد700الهام کرمیخرم آبادلرستان

14اسمعیل631بهناز ظهوریخرم آبادلرستان

15سیدعباس2395زینب السادات منصوریخرم آبادلرستان

-سهراب23مبینا اسدیخرم آبادلرستان

14یحیی-منوچهر بهرامی چگینیخرم آبادلرستان

14شعبانعلی107کیانوش سوریخرم آبادلرستان

14غالمرضا7635مهناز عارواندورودلرستان

14اله یار4113-محمدحسن موسویکوهدشتلرستان

19ولی بگ1798-حجت اله شاهرخینورآبادلرستان

14علی جان995الهام فیضینورآبادلرستان

14میرزاعلی759مهوش امیریچالوسمازنداران

15محمد3623-دانیال فالحساریمازندارن

17محمد حسین1992عادل محمدیساریمازندارن

-کیامرث-آیدا سوادیساریمازندارن

15محمد-طوبی رضائیساریمازندارن



15محمود365معصومه  صمدیساریمازندارن

15محد زمان1497خدیجه آقا جانیبابلمازندران

15...میر عبدا6107-ساجده میرقربانی بابلمازندران

16قلی2559-پیروز رحمان زادهبابلمازندران

-فریدون563قلی پور... حسین اتنکابنمازندران

15سید حمید-سید مهدی سیدیتنکابنمازندران

14ایرج5473-امین فریدی تنکابنمازندران

14سید پیمان8304-سیدامیرعلی میثاقیتنکابنمازندران

-کریم7561-مینو خندان تنکابنمازندران

14یعقوبعلی1901-مائده رجب زادهتنکابنمازندران

14محمد45مهناز روحیتنکابنمازندران

14محمد باقر5601-مهدیه کاظمیتنکابنمازندران

14رسول8671-زهرا معیریتنکابنمازندران

14صفرعلی7271نیره نظر پاکتنکابنمازندران

14علی اصغر3036سهیال نعیمیتنکابنمازندران

17کیامرز5162-محمد اسدیقائم شهرمازندران

15علی اکبر 40فضه اصغریانقائم شهرمازندران

14جعفر5889ندا حبیب نیاقائم شهرمازندران

14محمد علی11بدریه حسین پورقائم شهرمازندران

14حمید رضا3087سحر زارعقائم شهرمازندران



15پنجعلی8573-فاطمه طبریانقائم شهرمازندران

14عقیل3712-کوثر نوریقائم شهرمازندران

16سید احمد3392الهام سادتاراکمرکزی

14عباس3879-الهه آقانوریآشتیان مرکزی

-مجتبی542طیبه کردعلیمحالتمرکزی

14حسن0141-حوریه فیروزیمحالتمرکزی

14احمد59مریم حیدریبستکهرمزگان

14محمد علی 12258فرهاد انجامبندرعباسهرمزگان

15راشد130فاطمه کاهنبندرعباسهرمزگان

15ابراهیم393فاطمه ابراهیمیاسدآبادهمدان

14غالمرضا9722-محمدعلی شیرزادهبهارهمدان

14منصور451فاطمه سلطانیبهارهمدان

15امیر1423-سهیال طاهریبهارهمدان

-اسمعیل3149فاطمه نوریبهارهمدان

14حمید رضا4051-فاطمه مالمیرتویسرکانهمدان

14...فضل ا6151-حسین ازندریانیتویسرکانهمدان

14..اسدا2احمد محمدیتویسرکانهمدان

16محمد 1283میترا زندمشایخیمالیرهمدان

14صفر2042-زهرا شیرعلیمالیرهمدان

16محمد6542-رضوان فعلیانمالیرهمدان



-محرم207میثم محمودیمالیرهمدان

-علی اکبر 27857زینب زرینینهاوندهمدان

-علی نجف5676-مینا سلگینهاوندهمدان

14بهروز4127-هومان عمرائینهاوندهمدان

14ابوالفضل1405-ثمین ایرانی خواههمدانهمدان

14رضا-محمدمهدی ایمانیهمدانهمدان

14گلشن4453-محمدجواد بیرامیهمدانهمدان

15سید احمد40سیده راضیه حسینی دانشهمدانهمدان

16علی میرزا497مهرداد خداییهمدانهمدان

14شاداله3380-محمد خلوصی روانهمدانهمدان

15سیدعلی اصغر476سیدمجید رضوانجوهمدانهمدان

14قربانعلی7195-سعید سوادی سیفیهمدانهمدان

15هاشم498علی شکوریهمدانهمدان

15نادعلی387لیال صاحبی همدانهمدان

16مهدی502مهرداد کشانیهمدانهمدان

-...امان ا112فهیمه مهدویهمدانهمدان

-کریم-محمدرضا میرزائیهمدانهمدان

14حسین28صدیقه داد آفریناردکانیزد

14مرتضی 5004-زینب سعیدی پناهاردکانیزد

14حمیدرضا2189-زهرا وراثیاردکانیزد



-ناصر-امیر محمد شاکراردکانیزد

14محمد-سبحان شاکر اردکانیزد

15...عبدا583حسین دهقانیخاتمیزد

14هدایت7358سیتا عطارمیبدیزد

-حسین2331-ریحانه کارگرمیبدیزد

14علیرضا2091-فهیمه محبیمیبدیزد

16محمد9030-علی ابوئییزدیزد

14علی محمد7737-ابوالفضل طاهری زادهیزدیزد

14محمدعلی5151-ریحانه اکبرییزدیزد

16سیدمحمد8335بی بی فاطمه دهقانییزدیزد

14محمدرضا119الهه دهقانییزدیزد

14جمال3331-مریم قضاوتییزدیزد

15سیدجلیل11349راحله سادات منتظرییزدیزد


