
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

-علی یار398میثم رفیعیاصفهاناصفهان

-علی0380-مهران مویدیاصفهاناصفهان

-محمد3301حسن ندیمیاصفهاناصفهان

-..فضل ا1755الهام حیدریاصفهاناصفهان

-محمود1241آرزو زارعاصفهاناصفهان

14محمود365صفورا نقشینهاصفهاناصفهان

14قاسم855مونا نیکزادفراصفهاناصفهان

14نادعلی6221معصومه انتظاریخمینی شهراصفهان

-عبدالرسول18449فاطمه عمادیخمینی شهراصفهان

14علی0836-مهسا مختاریخمینی شهراصفهان

14بخشعلی3683-سعید دوستیخمینی شهراصفهان

-محمدحسن317مرتضی هداوندزرین شهراصفهان

14ناصر1831صفیه کاردانیزرین شهراصفهان

-محمدعلی4194سجاد آقا قمصریکاشان اصفهان

15احمد378رضوان نمازی رادنجف آباداصفهان

-حسن9181-فائزه طاهری خوانساراصفهان 

-غالمحسین7976-مرضیه اسماعیلی مبارکه اصفهان 
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14نعمت اله619-بتول کریمیانمبارکه اصفهان 

-امیررضا93-سارا رنجبرآبدانانالبرز

-...شکرا12مصطفی الزامیساوجبالغالبرز

-امیر 6681-محدثه کرملیساوجبالغالبرز

15رحیم0310846242آقایی قود چانکی هادیکرجالبرز

15محمد15178بر جسته صدیقهکرجالبرز

15حسین262حبیبی مهر عبدالحمیدکرجالبرز

-علی اکبر533نرگس متین فرنظرآبادالبرز

-محرم4133فاطمه بیرامینظرآبادالبرز

14موسی328جابر امیدیایالمایالم

-عبدالرحمن6085کامیار غالمیایالمایالم

-حسنقلی109حسین تقی نژادآذرشهرآذربایجان شرقی

-موسی1388-یونس سیاریبنابآذربایجان شرقی

-زینال24رعنا پروین تبریزآذربایجان شرقی

-کاظم 372طاهره جعفرزاده تبریزآذربایجان شرقی

-حسین601نادر خلیل نژادتبریزآذربایجان شرقی

-حمید3048جعفر داننده تبریزآذربایجان شرقی

-یوسف1144فرهاد رضا زاده تبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلی6728شفیقه رنج اندیشتبریزآذربایجان شرقی

-یونس874رقیه زکی دیباورتبریزآذربایجان شرقی



14داود2666نادره عابدین پورتبریزآذربایجان شرقی

-گل محمد3492علیرضا محمدیتبریزآذربایجان شرقی

-سلیمان 371-مریم ولی پور زنوزتبریزآذربایجان شرقی

15...یدا5علی اکبریلرشبسترآذربایجان شرقی

-رسول2111-امیر اسمعیلیشبسترآذربایجان شرقی

-اژدر1187یوسف عبادیمراغهآذربایجان شرقی

-محسن23یوسف قربانیملکانآذربایجان شرقی

-رحم خدا1760عباس فالحاورمیهآذربایجان غربی

14محمد1670پیمان نویدیاورمیهآذربایجان غربی

14علی54775سعیده رحیم زادهاورمیهآذربایجان غربی

-رحمان54246فریده علی زادهاورمیهآذربایجان غربی

-رحیم722نجم الدین امینیبوکانآذربایجان غربی

-محمود349ناصر رحیمیبوکانآذربایجان غربی

-محمد رضا59منوچهر رضازادهبوکانآذربایجان غربی

-عزیز429-محمد شافعیبوکانآذربایجان غربی

-عثمان591سلیمان کاکیبوکانآذربایجان غربی

-حسین7049-نادیا کیاستیبوکانآذربایجان غربی

15..نصرت ا4265محمد کاظمیتکابآذربایجان غربی

14علی 1274رقیه حقی چراغتپهتکابآذربایجان غربی

15حبیب8090-زیبا امیریتکابآذربایجان غربی



15مسعود735ابوالفضل مقصودیتکابآذربایجان غربی

-شیرزاد48545اسالم حسین لوخویآذربایجان غربی

-غالمعلی-یاور رضاییسلماسآذربایجان غربی

14افشین-نازنین دانش نیاسلماسآذربایجان غربی

14غالم2391زهرا کاظمیسلماسآذربایجان غربی

-مناف324رویا کریم پورشاهین دژآذربایجان غربی

-...شکرا40شهال عظیمیماکوآذربایجان غربی

14محمد646حسین صوفی امینیمهابادآذربایجان غربی

14ابراهیم128سید محمد جمال عبداالهیمهابادآذربایجان غربی

-خضر9237-سامان نیک پورمهابادآذربایجان غربی

14کریم2216-رضا انصاریاننقدهآذربایجان غربی

14حیدر2735فاطمه رشیدیبندر دیلمبوشهر

15محمد1437بیتا تنگستانیبوشهربوشهر

15حسن206شعیب انوبیدهدیربوشهر

15حسن1549رئوف بردستانیدیربوشهر

14علی85طاهره عمرانی دیربوشهر

16جمشید4835آرش رضانواز قشالقبرازجان بوشهر 

14حسن677عبداله رضاییبرازجان بوشهر 

-اصغر2علی اکبر حیدریجمبوشهر 

15عبدالرسول598مهدی قاسمیجمبوشهر 



-غالمرضا16498محمد جوادفیروز زادهشهرقدستهران

-غالمعلی-حجت کیوانیشهرقدستهران

14حسین580سعید باقرعبیریشرق تهران 

-هاشم5739نرگس رضا پورشرق تهران 

14حسین12آتوسا فروتنشرق تهران 

-فرهاد2509سید محمد منصوریغرب تهران 

-حسن19697سمیرا بصیری کیا مرکزیتهران 

14منصور7778-سعید احسانی مرکزیتهران 

-گداعلی4938محمدباقر مجیدی سیاه تنمرکزیتهران 

14غالمرضا23312امیرذاکریمرکزیتهران 

15نوروزعلی2060مینا جمالیمرکزیتهران 

-شعبانعلی 336کبری سلطانیبروجنچهارمحال وبختیاری

-شمسعلی115تورج رفیعیبروجنچهارمحال وبختیاری

-پرویز887-فاطمه امیرخانیشهرکردچهارمحال وبختیاری

15مسیب737کبری حیدریشهرکردچهارمحال وبختیاری

14غالمرضا5378-نداکامکارشهرکردچهارمحال وبختیاری

-عبداله44رضا خزائیشهرکردچهارمحال وبختیاری

-حسن 83فرزانه ترابیفارسانچهارمحال وبختیاری

-خداداد2208حسن حقیقیفارسانچهارمحال وبختیاری

-محمد قاسم269سعید فداییفارسانچهارمحال وبختیاری



-محمد16277زهره مظفربشرویهخراسان جنوبی

-جواد83احمد نقدیبشرویهخراسان جنوبی

14حمیدرضا9837-علی گلدانیبیرجندخراسان جنوبی

-محمدعلی13285رسول رضوی پورتربت حیدریه خراسان رضوی

-اکبر 375محمد فغانی تربت حیدریه خراسان رضوی

-علی41144طوبی ابراهیمیسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسین7521-مریم امیریسبزوارخراسان رضوی

-غالمرضا8639مریم امیریسبزوارخراسان رضوی

-حسین8318-احسان چشمیسبزوارخراسان رضوی

-عبدالرحمان228حسین دلبریسبزوارخراسان رضوی

-مهدی3270-امیرحسین قندیسبزوارخراسان رضوی

-اسداله2361مریم باباییقوچان خراسان رضوی

14حسین79مهدی زاده عباسکاشمرخراسان رضوی

-علیرضا3684مصطفی اکرمیمشهدخراسان رضوی

-سیدمیرحسینسیدعباس حسینیمشهدخراسان رضوی

-ذبیح اهلل0-005859-092عادله رباطیمشهدخراسان رضوی

15محمدحسن0-345092-092امین  زنجانیمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی2179دینا سپهرفرمشهدخراسان رضوی

14امراله10258امید شعبانیمشهدخراسان رضوی

14علی  3-149353-092مهین طلوع سرایداران مشکیمشهدخراسان رضوی



14عبدالرحمن634امام الدین عبدالسالمیمشهدخراسان رضوی

15علی اکبر59048فاطمه غفاریمشهدخراسان رضوی

15علی2000هادی مختاری فرمشهدخراسان رضوی

-محمد 8-260330-092معصومه مالسیمشهدخراسان رضوی

14هاشم1910اعظم مهربانمشهدخراسان رضوی

-محمد4-016649-069معصومه نقدیمشهدخراسان رضوی

14محمدحسین8-055459-064آرمین نورائیمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا5-312243-092زهرا هوشیار حاجیان یزدیمشهدخراسان رضوی

-اسماعیل2689محمود رحیمیاسفراین خراسان شمالی

14سهراب18میثم بهادریان شیروان خراسان شمالی 

-علیرضا1200عظیمه قالوندیاندیمشکخوزستان

-کاظم4مهران ترابیاهوازخوزستان

-زاهد3170غالمرضا شاکریاهوازخوزستان

-عباس2685مرضیه پورمحمدآبادانخوزستان

14بهمن26محبوبه نیکزادآبادانخوزستان

-علی جان182ابراهیم حق دوستبهبهانخوزستان

-محمدعلی669حبیب مصلحی پوردزفولخوزستان

-فتاح1395هوشنگ نوبختاللیخوزستان

-سیدمحمد3954سیده مریم صالحیمسجدسلیمانخوزستان

-مظفر8491-علی لیموچی مسجدسلیمانخوزستان



-نجاتعلی2051مرتضی زندی ایذه خوزستان 

-محمد903اعظم بزرگمهرآغاجاریخوزستان 

-حسن27536عبدالرحیم جوالئیشوشتر خوزستان 

14کاظم 5صالح دیلمیشوشتر خوزستان 

-حسین648نجمه عسگری گتوند خوزستان 

-بهرام12462اصغر مؤمن نژاد گتوند خوزستان 

-علی8009-وحید عباسیان خدابندهزنجان

15...یدا3934-حیدری.. روح اخدابندهزنجان

15نوروزعلی432مرادعلی میرزائیزنجانزنجان

14محمدشفیع6315ناصر مرادیزنجانزنجان

14یداله87مهرداد اله یاریابهرزنجان 

14محمداسماعیل11غالمحسن گرایلوابهرزنجان 

17علی 11684راضیه محمدیسمنانسمنان 

15غالمعلی9427حوریه محمود زادهسمنانسمنان 

15...حجت ا6771فهیمه همتیسمنانسمنان 

-...صیف ا145ذوالفقاری.. قدرت اسمنانسمنان 

-محمد128غالمرضا سهرابیشاهرودسمنان 

14مصطفی431زهرا نیتیگرمسارسمنان 

-محمود4902-مه لقا قالسی زاهدانسیستان وبلوچستان

14کاکا جان2481خلیل خلیلیاوزفارس



-غالمرضا237جعفر زائریاوزفارس

-مسعود778حمید سروراماوزفارس

-مختار961یوسف صفریاوزفارس

-مجید-زینب اهالیآبادهفارس

14عطاقلی920فاطمه حیدریآبادهفارس

-محمد علی237راضیه رستمی پورآبادهفارس

-ناصر400مریم نادریآبادهفارس

14امامقلی25نرگس استادیجهرم فارس

-علیرضا3953-احمدرضا بزرگ زادهجهرم فارس

14عبدالحسین8066-حمیدرضا صادقی نیا جهرم فارس

14غالمعلی170محمدرضا فرهنگ دوستجهرم فارس

-مهرداد5691-فاطمه حیدری جهرم فارس

-علی8972-سارا حیدری فرجهرم فارس

6.81Eمحسن آرزمخرمبیدفارس -حسن09+

6.81Eطاهره استوارخرمبیدفارس -محمد حسین08+

6.81Eفائزه استوارخرمبیدفارس -محمد حسین09+

-امراله5نرگس بهمنیخرمبیدفارس

2.4Eملیحه خانیخرمبیدفارس -یحیی09+

-محمد علی550فرزانه رجاییخرمبیدفارس

6.81Eزهرا زارع زادهخرمبیدفارس -محمد جواد09+



-لهراسب25زینت طیبیخرمبیدفارس

15محمد علی4127ناصر طیبی خرمیخرمبیدفارس

14سیروس264سعید کوشکیخرمبیدفارس

14...اسدا74نرجس خاتون ترابیفسافارس

-امیر3250-فاطمه قبادیفسافارس

-عباس18محبوبه باتمیزکازرونفارس

-مرتضی1745الهام خسرویکازرونفارس

2.36Eمریم فرجیکازرونفارس -غالمحسین09+

-عبدالرضا506مریم عجمیالرستانفارس

-حسن25ابراهیم اسکندریارسنجانفارس 

-حسین645زهرا باقری استهبانفارس 

14محمدصادق45627امید امیدواریاستهبانفارس 

-فالمرز483مجیدرضا انصاریشیراز فارس 

-حسین15086غالمحسین اکبریشیراز فارس 

-سبزعلی2038حسن جعفری پناه شیراز فارس 

14امان اله9768-ارژنگ خانلریشیراز فارس 

14شکراله334مسعود ضابطیشیراز فارس 

-ولی130مجتبی ظهرابی شیراز فارس 

-داراب1عزیزاله معینیشیراز فارس 

14اسماعیل23حجت اله نهاوندشیراز فارس 



-علی کرم4183سمیرا ابراهیمیشیراز فارس 

-جعفر95سارا اسمعیلی شیراز فارس 

-یوسف86افسانه باقریشیراز فارس 

14محمدطاهر30سمیه پوریوسفشیراز فارس 

-محمدامین 1705ستاره حسینی فردشیراز فارس 

14مرتضی4576-فاطمه خاکسار شیراز فارس 

-مراد416لیال رضاییشیراز فارس 

-غالمرضا262زهرا کاظمی رهبرشیراز فارس 

-محمدعلی1295نرگس محبشیراز فارس 

-محمد2064الهام مولویشیراز فارس 

-محمدحسین5742-سجاد صنعتی نی ریزفارس 

-محمد52760امین عبدلینی ریزفارس 

-جهانگیر3712-علیرضا خلیلینی ریزفارس 

-غالمحسین2602سارا تنهوشنی ریزفارس 

-جلیل3769-نیلوفر شکوهینی ریزفارس 

-جمشید8330-مهناز منگلینی ریزفارس 

-حسین329زهرا نقی زاده نی ریزفارس 

15..ماشاا181داود حسین نژادبوئین زهراقزوین

-علی گل81080صغری احمدیقزوینقزوین

-علی اکبر731مرضیه جوادی نیاقزوینقزوین



14مسلم166مریم کیانیقزوینقزوین

-احمد930فهیمه نوحیقزوینقزوین

-محمد علی1022محمد رضا امانیقزوینقزوین

-احمد52فرهاد حسین زادهقزوینقزوین

17محمد75667علوی.. سید روح اقزوینقزوین

14محمد17مرتضی میریقزوینقزوین

15محمود1468وحید رحمانیقزوینقزوین

14سیدحسن709سیدمحسن حسینیقمقم

-محمد1599مالمحمدی.. روح اقمقم

14سیداسماعیل709سیدابراهیم نعمتیقمقم

-محمد کریم4685-سامان شکرالهیدیواندرهکردستان

-حسن3171-فرشید میرزائیدیواندرهکردستان

-سید رحمان563سید عطا حسینیسقزکردستان

-محمد صدیق1264حامد شیخ احمدیسنندجکردستان

14علی89طیفور فیضیسنندجکردستان

-جالل7010-هانا خیرآبادیسنندجکردستان

-مظفر5559-راحله زرین بیانسنندجکردستان

-اسعد40کورش مرادیمریوانکردستان

-مسعود7710-امین اکبریزرندکرمان

-حسین 665عظیمه پوررنجبرزرندکرمان



-...لطف ا2897-کبری زمانیزرندکرمان

-عباس4919رضا خضرائیانسیرجانکرمان

14اصغر1565رضا مکی آبادیسیرجانکرمان

-درویش2نادر همتی صحنه کرمانشاه 

-مسیح اله 1952-نرگس احمدی صحنه کرمانشاه 

-قربانعلی54شهره تیموری صحنه کرمانشاه 

-صفر 112نسرین احمدی ورمزانی کرمانشاه کرمانشاه 

3.24Eسایان            بساطی کرمانشاه کرمانشاه  -ظفر 09+

-سیف علی علی حسن    جوانمیری کرمانشاه کرمانشاه 

-حشمت اله 640فرزاد          چراغی نیا کرمانشاه کرمانشاه 

-علیدوست 992کورش        خسروی  کرمانشاه کرمانشاه 

14اکبر 18525جعفر        زارعی  کرمانشاه کرمانشاه 

-سلیمان 82علیرضا         زبرجدی کرمانشاه کرمانشاه 

-نمامعلی 9ایرج          سورنی  کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 7فرحناز           عبدلی کرمانشاه کرمانشاه 

15علی اکبر 241محمد علی       کاشانی زاده کرمانشاه کرمانشاه 

14حمزه 0013-حسنا خمیس آبادی کنگاور کرمانشاه 

-حاجی4834-هادی طاهر پوریاسوجکهکیلویه وبویراحمد

-...یدا-مسعود رضایییاسوجکهکیلویه وبویراحمد

-رمضان6399احمد طلعتیگنبد کاوسگلستان



2.73Eصاحبه اسماعیل پوراستانه اشرفیهگیالن 14یداله09+

2.73Eسارا اسماعیل زادهاستانه اشرفیهگیالن 14احمد09+

2.73Eمحدثه بزرگ نیا استانهاستانه اشرفیهگیالن 14حسن09+

14منوچهر57سیامک پورثابت علیاستانه اشرفیهگیالن

-حسینعلی1413مصطفی بزرگمهررشتگیالن

-حبیب27محمد تک سخنرشتگیالن

-قربان6416-مسعود رزاقیرشتگیالن

15رمضانعلی723فریبا اسماعیل نژادصومعه سراگیالن

14غالمعلی10مرتضی آصفی جمالهیجانگیالن

-کاظم33نسرین صابرالهیجانگیالن

15-3333ریحانه حائری الهیجانگیالن

15داود4834-حسین محمدیالهیجانگیالن

-مرتضی7999-اسماعیل  شوارعیالهیجانگیالن

-عین اله7661-افشار شیرین رضوانشهرگیالن 

14حسن33339زهره خشنود صومعه سراگیالن 

14ناصر8527-شادی رئوفصومعه سراگیالن 

14محمدعلی118اعظم قدیمی ربانیصومعه سراگیالن 

-..عزیز ا93ریحانه اسدیازنالرستان

-نوروزعلی30اعظم نعمتیازنالرستان

-حاجی بابا2863-حسن حاجیوندازنالرستان



15محمد692مجتبی جوانمردالشترلرستان

-علی اکبر4622بهرام احمدوند دورودلرستان

-علی4993-محمد کورانی زادهکوهدشتلرستان

-شکرعلی19209الهه محمدیاننورآبادلرستان

14محمود36ندا صارمیبروجردلرستان 

14غالمحسین4745-نگین ع مهدویبروجردلرستان 

-محمدکریم101معصومه قلیانچیبروجردلرستان 

-ولی اله1774سحر گودرزی بروجردلرستان 

14حسین 6976-محمدرضا احمدیبروجردلرستان 

-علی6263-محمدرضایی گودرزیبروجردلرستان 

-سهراب23مبینا اسدی خرم آبادلرستان 

-علی4311-آرین همتیان خرم آبادلرستان 

--107کیانوش سوریخرم آبادلرستان 

-محمدعلی500بیتا گودرزی تنکابن مازندران 

14یعقوب5895محسن اسحق نیموریچالوسمازندران 

15محمد3623-دانیال فالح ساریمازندران 

14محمدحسین1992عادل محمدیساریمازندران 

-عبداله968علی اکبر شعیبیقائم شهرمازندران 

-علی119مریم درزی شیخ قائم شهرمازندران 

-محمد6170ناهید محمد احمدی بستک هرمزگان 



14محمدعلی12258فرهاد انجام بندرعباسهرمزگان 

14مختار86علیرضا پورشهسواریبندرعباسهرمزگان 

-خیراله65محمدعلی قاسمی نژادبندرعباسهرمزگان 

-ابراهیم393فاطمه ابراهیمی اسدآبادهمدان 

-حمید22فرزانه نظریاسدآبادهمدان 

-شیرمحمد794زینب نوریاسدآبادهمدان 

-ابراهیم30061اشرف بختیاری تویسرکان همدان 

14خادم علی5708-میثم خادمیتویسرکان همدان 

-محرم207میثم محمودیمالیرهمدان 

-اسماعیل-سعیده احمدی وفاهمدانهمدان 

15حسین66اوستا جوادجابریهمدانهمدان 

14محمد385کاوه چمنیهمدانهمدان 

16علی میرزا497مهرداد خداییهمدانهمدان 

14زیادعلی6368وحیده رجبیهمدانهمدان 

14مصطفی53زهرا رضایی منشهمدانهمدان 

-هاشم 498علی شکوریهمدانهمدان 

-ابوالقاسم1123زهره صدرهمدانهمدان 

14محسن9394احمد طاهریهمدانهمدان 

14ولی4829هانا محمدیهمدانهمدان 

-حسین9605-طاهره مرتضاییهمدانهمدان 



-علی اکبر7114-زهرا حبیبیانمیبدیزد 

15حسین 9809-راضیه صادقیمیبدیزد 

14سید علی4242مرضیه سادات نمکیمیبدیزد 

14حسین7562-حمیدرضا دهقانیزدیزد 

-سعید5183-علی زارعیزدیزد 

14اسماعیل7099-محمد رضا یاورییزدیزد 

-محمدرضا119الهه دهقانییزدیزد 


