
نتایجنام پدرشماره شناسنامهنام و نام خانوادگیشعبه استان

-عیوض1679وحیده ابراهیم زادهاصفهاناصفهان

-سیدعباس3104نفیسه سادات اعتصامیاصفهاناصفهان

قبولعلیرضا5789-زینب بهارزادهاصفهاناصفهان

-عباس47991الهام پور میریاصفهاناصفهان

قبولعلی9895-مهین حسینیاصفهاناصفهان

-محمد1673معصومه حسین پوراصفهاناصفهان

-...حبیب ا2140مهناز خلیلیاصفهاناصفهان

-اصغر1226فریبا زواراصفهاناصفهان

-حسن 1089زهرا شاهزیدیاصفهاناصفهان

-قلی921شهپر شریفیاصفهاناصفهان

-عباس1569فریده شریفی فرداصفهاناصفهان

-احمدرضا5774-مرضیه شیخ پوراصفهاناصفهان

-علی9360-غزاله عظیمی پوراصفهاناصفهان

-ابراهیم-مهسا فرهنگاصفهاناصفهان

قبولعباس859شراره کدخداییاصفهاناصفهان

-بهمن7802ندا مالکی پوراصفهاناصفهان

-ابراهیم294بتول مختاریاصفهاناصفهان
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-مرتضی1323زهره مینوتناصفهاناصفهان

-محمدعلی204محمدرضا ابراهیمیاصفهاناصفهان

قبولسیدساالر25سیدمرتضی احمددوستاصفهاناصفهان

-مرتضی513امیر یاسین امیریاصفهاناصفهان

قبولمنوچهر8556خشایار بهروزاصفهاناصفهان

-رضا2157علیرضا پهلوانی نژاداصفهاناصفهان

قبولعباسعلی122حامد جعفریاناصفهاناصفهان

-سیدهادی1191-سیدمحمدرضا جوالییاصفهاناصفهان

-عباس43هادی حسنیاصفهاناصفهان

-علی194مجتبی حمیدیاصفهاناصفهان

-احمدقلی4689-معین حیدریاناصفهاناصفهان

-...نورا206محمد دهقانیاصفهاناصفهان

-ناصرقلی117علی اصغر رحیمیاناصفهاناصفهان

قبولمصطفی2417سید مهدی زارعیاصفهاناصفهان

قبولابراهیم9341محسن سلیماناصفهاناصفهان

-...فضل ا272حسین سمندریاناصفهاناصفهان

قبولمحمد534سعید سیدحناییاصفهاناصفهان

-محمود52سیدمهدی سیدبرزانیاصفهاناصفهان

-مهدی9244-امیرحسین شفیع زادهاصفهاناصفهان

-کاظم129بهزاد شیخی فراصفهاناصفهان



قبول...نبی ا1583غالمحسین صفدریاناصفهاناصفهان

-علی677حسین عمومیاصفهاناصفهان

-...نعمت ا163ابراهیم فرهنگاصفهاناصفهان

قبولوحید6254-سینا گلبناصفهاناصفهان

-سیدمنصور33سیدمحمد منصوریاصفهاناصفهان

قبولسیدرضا14229سیدعلیرضا مؤمنیاصفهاناصفهان

-علی 380-مهران مؤیدیاصفهاناصفهان

قبولکورش2224احمدرضا مهرابیاصفهاناصفهان

قبولیوسف2735امیرحسین مهرابیاصفهاناصفهان

-عبدالعلی279رضا مهران نژاداصفهاناصفهان

-حسن-مهدی نوریاصفهاناصفهان

قبولدخیل436زینب بخشیآران و بیدگلاصفهان

-مهدی113طاهره قدیریآران و بیدگلاصفهان

-حیدر1915فرنگیس قاسمیخمینی شهراصفهان

-عباس886آمنه قصریخمینی شهراصفهان

-ابراهیم245نغمه نادریخمینی شهراصفهان

قبولنورمحمد120اصغر توازهیخمینی شهراصفهان

-فخرالدین 148مسعود لقمانیخمینی شهراصفهان

-احمدرضا7656-محمد لطفیخمینی شهراصفهان

-علی24463محمدرضا مختاریخمینی شهراصفهان



-عباس3613-زهرا مبینیخوانساراصفهان

-مصطفی0548-محمدحسین جنابیخوانساراصفهان

-علیجان3محمد سبزیخوانساراصفهان

-اکبر3206-زهرا اشرف زاده زرین شهراصفهان

-امراله 5054بهنام زینلیزرین شهراصفهان

قبولمحمدحسن317مرتضی هداوندزرین شهراصفهان

قبولقربانعلی3954مینا شمکانیشاهین شهراصفهان

-اصغر412زهرا محمدیشاهین شهراصفهان

قبولامیرقلی1176ناهید نجفیشاهین شهراصفهان

قبولامراله1397حسینعلی اکبریشاهین شهراصفهان

-...اسدا11فریبرز رستم آبادیکاشاناصفهان

-مهدی22224حمیدرضا معزیکاشاناصفهان

-مسعود5481-فریبا سادات حسینیگلپایگاناصفهان

-علی اکبر3232-حدیثه احمدپورمبارکه اصفهان

-میراسماعیل3801-زهرا سادات بنی هاشمیمبارکه اصفهان

-...شکرا394مرضیه سلمانیمبارکه اصفهان

-مجید3936-حدیثه ربیعیمبارکه اصفهان

-اصغر6579-مریم عربیمبارکه اصفهان

-محمدعلی0911-امیرحسین احمدپورمبارکه اصفهان

قبولحسین1967-فائزه قندهاریمهردشت اصفهان



-حسینعلی11حسن باقریمهردشت اصفهان

قبولنجف قلی2556فاطمه سادات احمدینجف آباداصفهان

-ابراهیم212مریم سلطانینجف آباداصفهان

-حسینعلی5061زینب شریفینجف آباداصفهان

-جهانبخش6887-نسترن کیماسینجف آباداصفهان

-...شکرا12مصطفی الزامیساوجبالغالبرز

-محمدعلی8158فرنوش تک فالح ساوجبالغالبرز

قبولداود9870زهرا کاظمیساوجبالغالبرز

-احسان255مهدی کیانساوجبالغالبرز

قبولنادعلی11حمیدرضا اسالم خواهکرجالبرز

-قربانعلی3262عاطفه بوربورکرجالبرز

قبولمحمدحسین1222افخم جدیدیانکرجالبرز

-اسماعیل2865-ابراهیم کشاورزیکرجالبرز

قبولناصر8751علی عباسیکرجالبرز

-...عزیزا118علی اکبر میرزا آقا تبارکرجالبرز

قبولناصر2826مسعود کمندیکرجالبرز

قبولیداله 2255خسرو مصطفی زادهکرجالبرز

قبولحسین262عبدالحمید حبیبی مهرکرجالبرز

-محمدمراد915احمد روزبهانینظرآبادالبرز

-محمدخان 16619زهرا ابراهیم زاده ایالمایالم



-نظر131ثریا عباسی مقدمایالمایالم

-همت2147-مهدیس کرمیایالمایالم

-...عزیزا5338گلناز ناصرنیاایالمایالم

-علی اکبر2علی عباس احمدیایالمایالم

-رضا548اسد ربیعیایالمایالم

-حسین 7991-محمدرضا خورانیایالمایالم

-ابراهیم 252امید عربشاهی ایالمایالم

-همت 3849-مهدی کرمیایالمایالم

-محمود8053-حسن محسن زاده ایالمایالم

-امیررضا 0093-سارا رنجبرآبدانانایالم

-اسماعیل1216محمد حیدریآبدانانایالم

-محمدرضا 1630مهدی ظریفیآذرشهرآذربایجان شرقی

-حبیب8819-علی خلیل زاده آذرشهرآذربایجان شرقی

-صمد4380-حامد میرزاییآذرشهرآذربایجان شرقی

-حمید6381-علی کفیلیآذرشهرآذربایجان شرقی

-علی196فرامرز آلمالویی داشآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولموسی1388-یونس سیاریبنابآذربایجان شرقی

-محمدعلی19970رضا نژادنقیبنابآذربایجان شرقی

-حبیب  444سعیده فضل علی پوربنابآذربایجان شرقی

-نجف 6149مریم جعفریتبریزآذربایجان شرقی



-اکبر12924سمیه حبیب خلقتبریزآذربایجان شرقی

-حسین2681-احسان زرگریتبریزآذربایجان شرقی

-فیروز2996محمدرضا صعالیکیتبریزآذربایجان شرقی

-سیف اله 1294طاهره فرهادیتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلی1396معصومه قیاسیتبریزآذربایجان شرقی

قبولجواد96272حبیبه مددی ایرانقتبریزآذربایجان شرقی

-محرم1404سعید مقدمتبریزآذربایجان شرقی

قبولاسماعیل46فرزانه جاللیشبسترآذربایجان شرقی

-اژدر1187یوسف عبادی مراغه آذربایجان شرقی

-علی اصغر19بهناز خدایارمراغه آذربایجان شرقی

قبولمحسن23یوسف قربانیملکانآذربایجان شرقی

-محمدرسول40معصومه پنهانیارومیه آذربایجان غربی

-...عزت ا1077-فاطمه رسول زاده ارومیه آذربایجان غربی

-یوسف840حکیمه جعفرپورارومیه آذربایجان غربی

قبولعباسعلی53545هدایت گلشنیارومیه آذربایجان غربی

-اروج205صمد کاظمیانارومیه آذربایجان غربی

-رحمان54246فریده علیزاده ارومیه آذربایجان غربی

-رحم خدا1765عباس فالحارومیه آذربایجان غربی

-جواد1278رسول مولوی تبارارومیه آذربایجان غربی

قبولعلی3803-سارا نوریارومیه آذربایجان غربی



قبولعزیز8616فتح اله شیربیگیبوکانآذربایجان غربی

قبولصفرعلی3201-وحید براتیتکابآذربایجان غربی

قبولعبدالمطلب2862-ایرج نجفیتکابآذربایجان غربی

-ابوالفضل-عبداله سبحانیتکابآذربایجان غربی

-...آیت ا2230-کوثر جهدیتکابآذربایجان غربی

قبولعالءالدین-آریا سلطانیتکابآذربایجان غربی

قبولحبیب5093-امیر امیریتکابآذربایجان غربی

-علیرضا4911-امید نیک خوخویآذربایجان غربی

قبولمحمد544علی محبوبیخویآذربایجان غربی

-یوسف3993مهین حاجی محمدلوسلماسآذربایجان غربی

-اسماعیل4084-شیما محمدلوسلماسآذربایجان غربی

قبول...شکرا40شهال عظیمیماکوآذربایجان غربی

قبولامامعلی40داریوش گالبیماکوآذربایجان غربی

قبولعبداله 7رحمان بیگی پورمهابادآذربایجان غربی

قبولابراهیم418طاهر درویش زاده مهابادآذربایجان غربی

-ابراهیم128سید جمال عبداللهیمهابادآذربایجان غربی

-ستار 173علی اصغر احسن نژادمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولمرادعلی 4960مسعود نقیمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولمولود633رضا شیخه میاندوآبآذربایجان غربی

-احمد1371آزاده استادزادهبرازجانبوشهر



-...ماشاا116مریم قنواتیبندردیلمبوشهر

-علی28زهرا باباخانیبوشهربوشهر

-غالمرضا28سکینه بازیاربوشهربوشهر

قبولمحسن10256سمیرا بالندهبوشهربوشهر

-عباس530غالمرضا پوررضوانبوشهربوشهر

-غالمرضا550عاطفه پور محمدبوشهربوشهر

قبولحسن21عسکر جمالیبوشهربوشهر

قبولعباس3570060871محسن شهنیائیبوشهربوشهر

-عبدالمحمد124غالمعلی شیردلبوشهربوشهر

-حیدر608پیمانه گناوه ایبوشهربوشهر

-حسن3570010503حامد محمد دوستبوشهربوشهر

-علی اکبر4610648210ابوالفضل ولی پوربوشهربوشهر

قبولکهزاد899حسین رستمیدشتیبوشهر

-محمد40رضا قاسم زاده اهرم تنگستانبوشهر 

-سیدمصطفی10سیدصادق نورشبندر دیّربوشهر 

-اصغر2علی اکبر حیدریجمبوشهر 

قبولکمال89محمدرحمان کمالیجمبوشهر 

-علی 1052علمدار فرامرزیجمبوشهر 

قبولعبدالرسول598مهدی قاسمیجمبوشهر 

-عبدالحسین5983-مهسا باغبانیگناوه بوشهر 



قبولعلی 16116صدیقه محمدیگناوه بوشهر 

-غالمحسین15612ریحانه همت زاده گناوه بوشهر 

-علی صفدر50فرشته شیراونداندیشه تهران

-سیدسعید1856زهرا سادات حسینی تقویپیشواتهران

-ابراهیم19007زهرا مرادخانیپیشواتهران

-محمداسماعیل24محسن ابراهیمیشرقتهران

-سیدهاشم581سیدامیر بی باکشرقتهران

-عبدالحمید8531-سروش بزرگ مرعشیشرقتهران

-محمدحسین2454کسری سپندارشرقتهران

-زین العابدین10مصیب سعیدیشرقتهران

-محمدحسین15787مهدی شعبانیشرقتهران

-قهرمان7561امین شکراللهیشرقتهران

قبولاکبر11202محمدرضا علیخانیشرقتهران

-موسی2702حسین شهبازیشرقتهران

-علی اصغر768محبوبه امانی همدانیشرقتهران

-جعفر29670الهام شرفیشرقتهران

-جعفر7412الهه شرفیشرقتهران

-حسن594رحیمه صادقیشرقتهران

قبولاسماعیل 68بنی فاطمه کریمیشرقتهران

-سیف اله 1149مریم عبداله زادهشرقتهران



-فاتح3644محمدصابر برادرانشهرقدستهران

-علی 9395-زهره مقیسه شهرقدستهران

-...عبدا3067-نغمه کبیریشهرقدستهران

-علی 6157مرتضی مرادیشهرقدستهران

-صدقعلی7742مجید نوروزیشهرقدستهران

-فتحعلی1268زهرا محمد حسنیشهریارتهران

-قاسم7295نفیسه نفرشهریارتهران

-جالل0034881-002پرهام الیاسیشهریارتهران

قبولقند علی2464داود خوشدلشهریارتهران

قبولعلی2023محمدرضا رهنماشهریارتهران

قبولمهدی134ابوالفضل غفاریشهریارتهران

-حسین6160علی محمد مرادیشهریارتهران

قبولماشااهلل8566مجتبی معصومیشهریارتهران

---محمداسماعیل امیریمرکزیتهران

-محمدرضا4283فریده امین بنانیمرکزیتهران

قبولامیر16155نرگس استادمرکزیتهران

-مصطفی412فربیا رحمانیمرکزیتهران

-علی5618نگارحیدریمرکزیتهران

قبول...قدرت ا2256زهرا مهریمرکزیتهران

قبولمسلم7892فاطمه خوشدونی فراهانیمرکزیتهران



-مهدی5450ندا نظامی نژادمرکزیتهران

-حسنعلی4614لیال عزتیواحد غربتهران

-فرهاد2509سیدمحمد منصوریواحد غربتهران

قبولمرتضی39595طاهره گلکواحد غربتهران

-منصور76فاطمه خاکسار بروجن چهارمحال و بختیاری

-...نعمت ا11182نرگس عظیمیبروجن چهارمحال و بختیاری

قبولداراب171فرزاد اسماعیلیبروجن چهارمحال و بختیاری

-...عبدا465شیرین اصغریانشهرکردچهارمحال و بختیاری

-داریوش2210سمیه خدادایشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولسیدمحمود1435هنگامه موسویشهرکردچهارمحال و بختیاری

-علی یار11علی اسماعیلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-...عبدا44رضا خزاییشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبول...قدرت ا1161-محمد بهرامیفارسانچهارمحال و بختیاری

-بیژن28813ایمان فروغیفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولهوشنگ1036سینا فارسیانفارسانچهارمحال و بختیاری

-جمشید7118-مهدی جهانگیربیرجندخراسان جنوبی

قبولسیدغالمرضا 409بی بی طاهره قرشیبیرجندخراسان جنوبی

-عبدالجواد1174-عبدالرضا مصلحیبیرجندخراسان جنوبی

قبولمهدی5695-مهرنوش نقاش مودیبیرجندخراسان جنوبی

-علی اکبر1510محدثه جاللیقائنخراسان جنوبی



-سید محمدتقی2سید محمد علی محمدیقائنخراسان جنوبی

-غالمرضا11امین مختاریقائنخراسان جنوبی

قبولحجی ابراهیم 7مجتبی نظام آبادی بردسکن خراسان رضوی

-یعقوب266بهجت ماالنیتایبادخراسان رضوی

-عباسعلی3030-حسین نوروزیتربت حیدریه خراسان رضوی

-غالمحسین0149-عارفه عباس زادهتربت حیدریه خراسان رضوی

-علی41144طوبی ابراهیمی منشسبزوارخراسان رضوی

قبولغالمرضا 3986مریم امیریسبزوارخراسان رضوی

-محمدحسین3060هاجر صفاپورسبزوارخراسان رضوی

-...عین ا1012پروین مکارم سبزوارخراسان رضوی

-...عزیزا197طاهره کوشکیسبزوارخراسان رضوی

-هادی07809561علی خسروجردیسبزوارخراسان رضوی

-عبدالرحمان228حسین دلبریسبزوارخراسان رضوی

-...حبیب ا33981-علیرضا زارعی بونشسبزوارخراسان رضوی

قبولاصغر86مسعود محبی فرسبزوارخراسان رضوی

-محمدحسن215عباس کریمیسبزوارخراسان رضوی

-اصغر -بیتا بامدادیقوچانخراسان رضوی

-علی 4805-حمیده حدادیقوچانخراسان رضوی

-ابوالفضل8389-مهسا زارعقوچانخراسان رضوی

-علی اصغر518محسن اولیاییکاشمرخراسان رضوی



-حسین 79مهدی زاده عباسکاشمرخراسان رضوی

قبولعلیرضا اختصاصیامیررضا حاتمیکاشمرخراسان رضوی

-محمدحسناختصاصیمهدی حسین زادهکاشمرخراسان رضوی

-علیاختصاصیمحمدحسین سعادتیکاشمرخراسان رضوی

-علی محمد176فرشته حسنی عارفیکاشمرخراسان رضوی

قبولمحمدتقی196زهرا فخارکاشمرخراسان رضوی

-علیرضا 6904-حمید اصفرزادهگنابادخراسان رضوی

--1979تکتم   ابراهیمیمشهدخراسان رضوی

-علیرضا1546فرشته    استادمشهدخراسان رضوی

قبولجواد90407امیر   اسکوئی مقدممشهدخراسان رضوی

-اسماعیل58063صدیقه   اشرافی مقدممشهدخراسان رضوی

-رسول5245الهه    اصفهانیمشهدخراسان رضوی

-علی7453مهتاب    اکبریمشهدخراسان رضوی

-سیدضیاءالحق8934بی بی ترانه   الداغیمشهدخراسان رضوی

-حسین9621طیبه     ایوبیمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا1696راحله بزاززادگانمشهدخراسان رضوی

-حسینقلی2726ملیحه     بیاتمشهدخراسان رضوی

-محمدحسن 1126هادی    بیاتمشهدخراسان رضوی

-8-049883-442 روح اله     پاک سیمامشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0-594444-092محمدرضا    پودینه مشهدخراسان رضوی



-حسناطلسی      پیروزمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا4-580153-092حامد    تمدن پناهمشهدخراسان رضوی

قبولعباس9-881793-001زهرا    ثاقب موفقمشهدخراسان رضوی

-علی محمد43532زهرا   جهان پورمشهدخراسان رضوی

قبولسیدابوتراب5-198454-092سیدعلی   چاوشیمشهدخراسان رضوی

-جمشید1932تکتم چمنی اصغریمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی 5-4609090-092زینب    حسینیمشهدخراسان رضوی

قبولقاسم86604سیدمعصومه   حسینیمشهدخراسان رضوی

قبولرضا-عاطفه     حسینیمشهدخراسان رضوی

-سعید0-008853-635علی   خرمدینمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا64600زهره   دانش نسیانمشهدخراسان رضوی

-علی1061فرزانه    درویشمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدعلی84950زهرا    ذاکریمشهدخراسان رضوی

-سیدجلیل79942بتول   ربانیمشهدخراسان رضوی

قبولابراهیم634سمانه    رحمانی نژادمشهدخراسان رضوی

-عباس0-288828-092آسیه   رستگار مقدم مهجوریمشهدخراسان رضوی

-رستم3883زهرا    رستمیمشهدخراسان رضوی

-سیدحسین6-372045-092فاطمه سادات  رضائیمشهدخراسان رضوی

-محمد6850بهاره   سعیدیمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین5ابراهیم   سلحشور جمع آبیمشهدخراسان رضوی



-محسن5194حسن   شاندیزی ثانیمشهدخراسان رضوی

-حسن5339منیره    شمسمشهدخراسان رضوی

-موسی7-226915-092ابوالفضل   صباغمشهدخراسان رضوی

-برات7-391363-092نفیسه صحراگردمشهدخراسان رضوی

قبولعلی3-149353-092مهین طلوع مشهدخراسان رضوی

-حسین586محمود   عباس زادهمشهدخراسان رضوی

-حسین2943حمیده عباسی گیوشادمشهدخراسان رضوی

-عبدالرحمن634امام الدین عبدالسالمی سنگ آبمشهدخراسان رضوی

-حسین5-394801-092مهسا عدالتیان شعربافمشهدخراسان رضوی

-محسن15656سحر   عظیمی فرمشهدخراسان رضوی

-علی1621فاطمه فرجی زادهمشهدخراسان رضوی

-احمد85925زینب فرخ زادمشهدخراسان رضوی

قبولموسی2242زهره  فرزادفرمشهدخراسان رضوی

-حسن971عباسعلی  فرهمندمشهدخراسان رضوی

-سیدمجید4-032293-088سیدعرفان  فقیهمشهدخراسان رضوی

-سیدباقر3-014296-091سیدسجاد  فالحمشهدخراسان رضوی

-اصغر1-607443-092صالح قصاب طوسیمشهدخراسان رضوی

-علیرضا7-151908-092مهسا  قناعت طلبمشهدخراسان رضوی

-حیدرعلی1235محمد گل کرمشهدخراسان رضوی

-عبداله1-756296-001ریحانه  لکزیمشهدخراسان رضوی



-حسن22سحر متین خواهمشهدخراسان رضوی

قبولغالمحسین6-196470-092حسن محمدپورمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدباقر593مرتضی محمدپورمشهدخراسان رضوی

قبولمهدی25343ندا محمدیمشهدخراسان رضوی

-احمد834مریم   مقدممشهدخراسان رضوی

-محمد8-260330-092معصومه مالسیمشهدخراسان رضوی

-محمدتقی595غالمرضا  مالشاهیمشهدخراسان رضوی

-محمدعلی40386آذر منصوریمشهدخراسان رضوی

-سید جوادسید مسعود موسوی مشهدخراسان رضوی

-حسین 17067فاطمه مهریزیان مشهدخراسان رضوی

-جواد15سید احمد میرمعزی مشهدخراسان رضوی

-محمد جواد5-26536-092علیرضا نصیری مشهدخراسان رضوی

-قدرت458شیرین نصیری خانقاه مشهدخراسان رضوی

-سلیمان1217سیمین نوری مشهدخراسان رضوی

-علی اکبر58407مسعود نیک منشمشهدخراسان رضوی

-مجید20140سمانه ویس یزدی مشهدخراسان رضوی

-حسن1820افسون هوشیار مشهدخراسان رضوی

-علی محمد7-209712-092مرتضی یزدانی مشهدخراسان رضوی

قبولمحمد حسین 34822فاطمه یعقوبی مشهدخراسان رضوی

-حسن1629-عطیه خان حسین آبادیمشهدخراسان رضوی



-محمدعلی6112-سجاد حصارینیشابورخراسان رضوی

-علی اصغر2113سمانه خیرینیشابورخراسان رضوی

قبولمحمدامین2914مریم دربهشتینیشابورخراسان رضوی

-قاسم6479-محسن سخدرینیشابورخراسان رضوی

-محمدرضا 1331علی اصغر شورگشتینیشابورخراسان رضوی

-سیدحسین5724-سیده محبوبه طباطبایینیشابورخراسان رضوی

-محمدرضا 2172سحر فرخ کاظمیان نیشابورخراسان رضوی

-مصطفی250جواد کریمینیشابورخراسان رضوی

قبولمحمدصادق979مریم مشمولینیشابورخراسان رضوی

-حبیب اله 10121پژمان پایااسفراینخراسان شمالی

-احیا3966مستوره رحمانیبجنوردخراسان شمالی

-علی اکبر364لیال فیروزیانبجنوردخراسان شمالی

قبولجابر21محمد جهان دیده بجنوردخراسان شمالی

-براتعلی41مهدی قدیمیبجنوردخراسان شمالی

-مجید5770-سیدعلی مرتضوی رادبجنوردخراسان شمالی

-هوشنگ3990-مهسا سالخوردشیروانخراسان شمالی

قبولعلی اکبر7789-محمد بااصلشیروانخراسان شمالی

-...سید اسدا34618سیدرضا رحیمیفاروجخراسان شمالی

-برات محمد1222رضا زاهدیفاروجخراسان شمالی

-علی15305مرضیه خلیل دشتیاندیمشکخوزستان



قبولتقی1199پریسا پاک طینتاندیمشکخوزستان

-حسینی9731-محمود محمدی صدراندیمشکخوزستان

قبولناصر8235هومن نجاتی فراندیمشکخوزستان

قبولعلی باز51صادق بهزادی شیخآبادانخوزستان

-محسن2860عبداالمیر بنی طرفآبادانخوزستان

قبولسیدقدرت6109سید احسان اله  موسویآبادانخوزستان

-اسفندیار881عبدالحسین نظاراتآبادانخوزستان

قبولعباس16701نرگس ادیبانآبادانخوزستان

-محمدکاظم490مژگان بدیعیآبادانخوزستان

قبولعبدالحمید4666زهرا غالمیآبادانخوزستان

-ابراهیم547مژگان محمدی فرآبادانخوزستان

-علی105صادق رئیسی فرآغاجاریخوزستان

-محمد903اعظم بزرگمهرآغاجاریخوزستان

-...قدرت ا429ذبیح اله جهانگردباغملکخوزستان

-بردی آقا10275وحید یوسفی هزاروندباغملکخوزستان

-عبدالحمید267سعادت خدابخشدزفولخوزستان

قبولمحمد1303زینب علیدادیدزفولخوزستان

-عبدالمحمد1839راضیه قاصدزاده دزفولخوزستان

-...ماشاا1063افسانه مورثدزفولخوزستان

-مزعل345محمدمهدی اندی زادهدزفولخوزستان



-عبدالوحید7348-سیدرضا پورموسویدزفولخوزستان

-محمدرضا 68495محمد   رضا گلکاردزفولخوزستان

-سیدحسین386سیدمحمدرضا سیدقلندردزفولخوزستان

-علیرضا 3994محمد ناصحی فردزفولخوزستان

قبولکاظم0899-لیال راج باال شوشترخوزستان

-خیرعلی142اعظم سماله ایشوشترخوزستان

-شکرخدا1076هاجر اکبرنژادگتوندخوزستان

-عبدالنبی303مریم حسنیگتوندخوزستان

قبولمحمدحسین30عبدالحسین کریمیگتوندخوزستان

-نورمحمد376-ارانوس باقری مسجدسلیمانخوزستان

-تیمور30596خدیجه عسکرپورمسجدسلیمانخوزستان

-سبزعلی203علی ذفوری پورامیدیه خوزستان 

-نصیر1293-ایمان قشقاییامیدیه خوزستان 

-محمد2915اکرم مهدوی امیدیه خوزستان 

-احمد512مینا حسین زاده اهوازخوزستان 

-اصغر5111معصومه حسین احمدیاهوازخوزستان 

-حسینعلی1095مریم خزاییاهوازخوزستان 

-علیجان18مهرنوش دانشمنداهوازخوزستان 

-علیرضا 9507-زینب گرجی دزفولیاهوازخوزستان 

-سیدمحمود2616زینت السادات محمدپوراهوازخوزستان 



قبولمحمود3395احسان بیگیاهوازخوزستان 

-کاظم 4مهران ترابیاهوازخوزستان 

قبولاکبر5050ابوالقاسم چرخچیاهوازخوزستان 

-...حبیب ا19393هادی زلفی زادهاهوازخوزستان 

-زاهد3170غالمرضا شاکریاهوازخوزستان 

-عبدالرحمن 166علی صارمیاهوازخوزستان 

-عیسی312محسن فرهادیاهوازخوزستان 

-نبی اله8995محمود کیهانی فراهوازخوزستان 

-دهراب511حمیدرضا مکوندیاهوازخوزستان 

قبولبهنام8487-پوریا مؤمنیاهوازخوزستان 

قبولسلمان6617-مهدی قنواتیبندرامام خمینیخوزستان 

-عزیز 2874مجتبی امیدیبهبهانخوزستان 

-علی جان182ابراهیم حق دوست بهبهانخوزستان 

-ابراهیم2699-یاسمن سبکباربهبهانخوزستان 

-حمداله659سمیه شریعت بهبهانخوزستان 

-کاظم 52مهدی ساکیسوسنگردخوزستان 

-نادعلی741نرگس شوشی نسبشوشخوزستان 

-محمدعلی 22چهرازی... نعمت اشوشخوزستان 

-عبدالصاحب788ساسان دیناروندشوشخوزستان 

-مسعود-منصور قماشیشوشخوزستان 



-فتاح11592البرز نوبختاللیخوزستان 

قبولاکبر230علیرضا دبیابهرزنجان

قبولامراله 8جواد جهانشاهلوخدابنده زنجان

قبولخیراله1406محمد محمدیخدابنده زنجان

-هاشم4400002977امیر ملکیخرمدرهزنجان

-علی6637اکرم نوروزیخرمدرهزنجان

-عبدالرضا 6227-پرندیس احمدیزنجانزنجان

قبولعسگر80سارا ذوالفقاریزنجانزنجان

-منصور480الهام ساختمانیانزنجانزنجان

قبولصمد8923-مائده کرمیزنجانزنجان

-سیدناصر0254-سیدامیرحسین بطحائیزنجانزنجان

-...حبیب ا407کمال رابطزنجانزنجان

-حسین 5707علی ترابیدامغانسمنان

-بهرام 4483-فاطمه کیانی ونددامغانسمنان

-مجتبی3حسین عبداله زادهدامغانسمنان

قبولایوب4560019460ام کلثوم   امینی فوالدیسمنانسمنان

-...سیف ا642هما  ترحمیسمنانسمنان

-علی18619622شیرین   خرم جاهدسمنانسمنان

قبولیوسف4560220931زهرا   عاقلیسمنانسمنان

-یوسف4560092801مهدیه   وردی عالییسمنانسمنان



قبولمحمدابراهیم41حسن  بنائیانسمنانسمنان

قبولمحمود223مهدی   دوستمحمدیسمنانسمنان

قبولمحمد207کمال الدین   قدسسمنانسمنان

قبولناصر0924894687زهرا انطیقه چیشاهرودسمنان

قبولحسن-مهشاد سادات رضوانیشاهرودسمنان

-سید احمد428مینا سادات همایونفردشاهرودسمنان

-عبدالرضا4580240820الهه حیدریشاهرودسمنان

-محمد4580029364مطهره شاهینیشاهرودسمنان

قبولمحمد1152سحر جاللیشاهرودسمنان

قبولعبدالهادی2892محمد علی اسماعیلیشاهرودسمنان

-امیرمحمد60162اقبال علی محمدیشاهرودسمنان

-مصطفی4580362950امیر حسین سعیدیشاهرودسمنان

-عباس43قاسم جعفریشاهرودسمنان

-محمد0144-مصطفی خاوریگرمسارسمنان

قبولنصیر728مسعود خلوتیسوئدسوئد

-محمدتقی689علی حکم آبادیبندر کنارکسیستان و بلوچستان

-رجب668حسن ایران منشزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعبدالغفور777خالد حسین برزاهدانسیستان و بلوچستان

-غالمعلی637محمودرضا رحمتیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدتقی7401-امیرمحمد شهریزاهدانسیستان و بلوچستان



-علی1633-محمدامین نوروزیزاهدانسیستان و بلوچستان

-صفر31صدیقه رضا نژادزاهدانسیستان و بلوچستان

-عبدالحمید7425-سمیه ریگیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولدوست محمد1588مرجان محمدیانزاهدانسیستان و بلوچستان

-محمد1866-احمدرضا حسن شاهیارسنجانفارس

-هادی1399عاطفه نعمتیارسنجانفارس

-محمدحسن 1020فاطمه صداقتی استهبانفارس

-محمدخلیل172فاطمه فرزانه استهبانفارس

-جابر309اصغر کاظمی نژاداستهبانفارس

قبولابراهیم94رضا نیکوییاقلیدفارس

-سعید8042-محمد توفیقاوزفارس

-محمدشریف2عین الدین ابراهیمیاوزفارس

-مسعود-مائده اکبریآبادهفارس

-سیدابراهیم23612ذریه سادات حسینیآبادهفارس

-مجید21582زهرا رستمیآبادهفارس

-حسن14836نیلوفر سلیمیآبادهفارس

-عباس166لیال صفاریآبادهفارس

-جلیل2972عزت اله واحدی پورآبادهفارس

-غالمعلی170محمدرضا فرهنگ دوستجهرمفارس

-اکبر6629-ام البنین دهقان خلیلیجهرمفارس



-علی975سلطانعلی بیاتجهرمفارس

-جعفر466راضیه ناطقیجهرمفارس

-سهراب9367-صفورا فرشادخرم بیدفارس

قبولطهماسب864-فرزاد فوالدفردارابفارس

-حاجیمراد13فریبا ابراهیمیسروستانفارس

-حمزه 4046زینب استواری مقدمسروستانفارس

-نوازاله1987فرشاد امیریسروستانفارس

-عباس1055محمدجواد قدمیسروستانفارس

-محمدحسین1069حمید اسکندریشیرازفارس

-فالمرز483مجیدرضا انصاریشیرازفارس

-علیرضا 5666-محمدحسین برزگرشیرازفارس

قبولحجت اله 1020دارا بهرامیشیرازفارس

-محمدرضا 9038صادق پودنکیشیرازفارس

-حسین622محمدرضا تقی نژادشیرازفارس

قبولایاز855علی جانبازی ناصروشیرازفارس

-علی5906جواد جعفرپورشیرازفارس

-اسداله 2148احمدرضا حبیب زادهشیرازفارس

-مراد2177فرج اله حسین آبادی شیرازفارس

قبولمحسن5207-محمدباقر حق جوشیرازفارس

-محمدحسن256عبدالحسین خالقیشیرازفارس



-امان اله9768-ارژنگ خانلریشیرازفارس

-سیدمرتضی1233سیدمهدی خاکره شیرازفارس

-حسن آقا4رضا خلجیشیرازفارس

-اسداله 90اسماعیل خلیفه شیرازفارس

-گنجعلی230علمدار دانشورشیرازفارس

-غالمعباس0075-امیرحسین دهقانیشیرازفارس

-بهزاد220احمدعلی زارع شیرازفارس

-فریدون9سلیمان زارعشیرازفارس

-قربانعلی741حمیدرضا زارعیشیرازفارس

قبولغالم9252محمد سخنگوشیرازفارس

قبولجواد1074رضا سرکشیکیانشیرازفارس

-محمدحسن8845-مهدی صفی خانیشیرازفارس

-حسین1322محمدمهدی کانون پرورشیرازفارس

-خرم3288-محمد نصرتیشیرازفارس

قبولشاهمردان361کرامت نوروزیشیرازفارس

-غالم عباس15862مریم برزگرشیرازفارس

-داود936زهرا برزو قصرالدشتیشیرازفارس

-کاظم0409-بنفشه بزرگیشیرازفارس

-عباس8622مژگان خالص حقیقیشیرازفارس

-سیدوفادار7050-مرضیه دستارانشیرازفارس



-حسین2218سمانه دلپذیرشیرازفارس

-حسین5ماندانا رجائی دستغیبشیرازفارس

-عبدالمهدی4394پریسا رحیمیشیرازفارس

-منوچهر3287غزال رستم نژادشیرازفارس

-مسعود15نگین رنجبرشیرازفارس

-محمدحسین9129-مریم رهبرشیرازفارس

-علی2140نرگس خاتون زروانیشیرازفارس

-منصور7728لیال ساختمانیانشیرازفارس

-خیراله177پروانه شریعتیشیرازفارس

-محمود2029نازنین شیبانیشیرازفارس

-جعفر6641محبوبه صفائی پورشیرازفارس

-عبدالحسین2602صدیقه غالمیشیرازفارس

-محمدعلی3591مرضیه فاضلیشیرازفارس

-...عبدا1741سارا کالنیشیرازفارس

قبولمحمدکریم7474مهناز کیقبادیشیرازفارس

-سیدمحسن721زهرا موسویشیرازفارس

-سیدحسین40نادره موالشیرازفارس

-مجتبی3230-سمانه میرهادیشیرازفارس

قبولحبیب121زهرا ابوالقاسمیفسافارس

-مختار553فهیمه کنعانیفسافارس



-ناصر9002-سیده پریسا حسینیکازرونفارس

قبولمحسن7718-محمدرضا خداپرستکازرونفارس

-داراب208فاطمه مسرورکازرونفارس

-رسول542نعیمه قدرت زاده کازرونفارس

-غالمعباس79حسن حسین زادهگراشفارس

-رضا 459زهره معقولالرستانفارس

-جبار568حسن اژدریالرستانفارس

-رضا 5محمدصادق زارعیالرستانفارس

-اسماعیل 1336مرضیه تقی زاده مرودشتفارس

قبولمحمدعلی0919-الهه روامرودشتفارس

-محمدرضا 341آمنه رضانژادمرودشتفارس

-عبدالحسین140محمدصادق تقی زاده مرودشتفارس

-محمد886رضا خلیفه مرودشتفارس

قبولخدایار3321پیمان رحمان نژادمرودشتفارس

-ملک2علی نیاز چوبینه نورآبادممسنیفارس

-یادگار1082مرتضی جلیلوند باجلوندقزوین قزوین

-محمود319حسین گودرزوند قزوین قزوین

-مهدی6813-علی میرزاییقزوین قزوین

-یعقوبعلی16684مریم باباییقزوین قزوین

-عباس1428نرگس تاروردیلوقزوین قزوین



-حسین923مرضیه خدابخشقزوین قزوین

-غالمعلی654مهناز درویش قزوین قزوین

-غالم عباس6443-فاطمه شهسواریقزوین قزوین

-حسن2513لیال قانع رودبارکیقزوین قزوین

-ناصر2789فاطمه قنبریقزوین قزوین

-مرتضی1171فاطمه مدرسیقزوین قزوین

-علی 2060احسانه مقنیانقزوین قزوین

-اسفندیار612فتح اله شریفیآبیکقزوین 

-جعفر 1169مژگان حاجی زاده آبیکقزوین 

-علی100منظر مافیآبیکقزوین 

قبولمحمدتقی10مرتضی احمدی بوئین زهرا قزوین 

-مظفر912حمیده جمالیتاکستان قزوین 

-محمود5096سپیده رحمانیتاکستان قزوین 

-هاشم202حمید رحمنیتاکستان قزوین 

قبولمحمد4553-معصومه بخشی نیا قمقم

قبولبهروز3309نرگس برقیقمقم

-محسن5088-مریم جعفریقمقم

-اصغر7708مرجان حسینیقمقم

قبولمجید 38911فائزه خالقیان قمقم

-...عبدا9892-طیبه خوش لهجه قمقم



-سیدمحمدعلی1650-فاطمه روحانی قمقم

قبولاحمد1114سمیه عطائیقمقم

-عباس5798فاطمه قائم پناه قمقم

-...عنایت ا4246-حکیمه قزلباشقمقم

-اسماعیل118830مریم کرم باباییقمقم

قبولعلی 6836-ریحانه مقدسقمقم

-مهدی851فرزانه نصرتیقمقم

-احمد 620رقیه نورپورقمقم

-علی 6373-فاطمه نیک خواه قمقم

-سیدحسن12127سیده لیال هاشمیقمقم

-رضا -فاطمه یزدی زادگانقمقم

قبولحمزه 3723-مصطفی باقریقمقم

-علی 7-امین دیهیمیقمقم

قبولحسین 3452-محمدامید طیبیقمقم

-اکبر2805محمدرضا غفورزاده قمقم

-کریم 31عبدالرحیم قبادیقمقم

قبولرضا 741آیت اله گودرزیقمقم

-حسین 478محمدحسن مزرعه شاهیقمقم

-اکبر24017امیرحسام یزدی زاده قمقم

قبولمحمدامین258ناصر فتاحیسقزکردستان



قبولعزیز1ادریس عبودیسقزکردستان

-ابراهیم490شهرام حاصلیسنندجکردستان

قبولاقبال669هیرش صالحیسنندجکردستان

قبولواحد923سیروان نادریسنندجکردستان

-حسن81طرالن تاتارخراسانیسنندجکردستان

-محمد1739پخشان نازدارسنندجکردستان

-قربانعلی1223زینب خسرونژادقروه کردستان

قبولغفور549شاهو برقیمریوانکردستان

-صالح1154آرزو محمدکریمیمریوانکردستان

-پیرعلی9767-علی رحیمیرفسنجانکرمان

-غالمرضا 365حمید زمانیرفسنجانکرمان

-...یدا1488-علی فتحیرفسنجانکرمان

-احمد62محبوبه حسنیرفسنجانکرمان

-رضا 1149ملیحه عربزرندکرمان

-رمضان 424وحیدچابکسیرجانکرمان

-عباس4919رضا خضرائیانسیرجانکرمان

-احمد6879-نادیا اکبری نسبسیرجانکرمان

-محمد126فرزانه شهسواریسیرجانکرمان

-کریم5008-فرزانه شیباییسیرجانکرمان

-غالمحسین9585-فهیمه نامدارسیرجانکرمان



قبولعلی3527امین امیناییکرمانکرمان

-علی497فیروزه خواجه نظامکرمانکرمان

قبولرمضان2980518999سجاد صانعیکرمانکرمان

-اسفندیار971محمد گواریکرمانکرمان

-سیدمحمدعلی2981106414نرجس السادات محمدیکرمانکرمان

-نورمراد174مهرداد عزیزیصحنهکرمانشاه

-اله مراد2104-شهرام همایونکشیصحنهکرمانشاه

-علی0452-مریم زارعیصحنهکرمانشاه

-سید کاظم1907سیده  صدیقه احمدیکنگاورکرمانشاه

-علی عسگر15سمیه رحمان آبادیکنگاورکرمانشاه

-...عزت ا455زهره گردکانهکنگاورکرمانشاه

قبولحسنعلی1036محمد پروانهکنگاورکرمانشاه

-محمدحسن4960012544سعدی گورانیکنگاورکرمانشاه

-سید بها الدین202سید حسین میرمعینیکنگاورکرمانشاه

-حجت-محمد یوسفیکنگاورکرمانشاه

-سیدسلیمان15881نسرین رضا بیگیاسالم آبادغربکرمانشاه 

-علی8211-عرفان پیکریاسالم آبادغربکرمانشاه 

-مجید 9کنعان           اسفندیاری کرمانشاه کرمانشاه 

-سیف علی 54علی حسن      جوانمیری کرمانشاه کرمانشاه 

-فرج اله 151تورج       جیهونی کلهری کرمانشاه کرمانشاه 



-یداله 15604سیاوش          جمشیدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 621رضا             حقیقی کرمانشاه کرمانشاه 

-هوشنگ107مسعود    حیدر پور ناز پرورکرمانشاه کرمانشاه 

-خلیل 283مهدی              رحمانی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعبدالمجید 3242045531کیوان              رامین کرمانشاه کرمانشاه 

-حشمت 274علی اصغر       زنگیشه ای کرمانشاه کرمانشاه 

-اسماعیل 3242072227امیر حسین       سیاهکمری      کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد ملی  مهدی        سید زاده هاشمی  کرمانشاه کرمانشاه 

-صید احمد 340حسین          عزت پناه          کرمانشاه کرمانشاه 

-اسداله 29وحدت           کریمپور کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد 309جواد                 کاووسی کرمانشاه کرمانشاه 

-علی محمد 473سیاوش            لرستانی  کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد 1اکبر         محمدی کرناچی  کرمانشاه کرمانشاه 

-بهلول 89926محرم                نامور کرمانشاه کرمانشاه 

-رضا 3241413853مهدی               نظری کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد جواد 3242001087حامد             ورمزیار کرمانشاه کرمانشاه 

-نعمت اله 3037طاهره       پیرهوشیاران کرمانشاه کرمانشاه 

-جلیل 12612فرزانه        سیاه کمری  کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد صادق 3242474872زهرا            شهرکی  کرمانشاه کرمانشاه 

-جوانمیر 513تاج دولت       طهموری  کرمانشاه کرمانشاه 



-ابراهیم 286معصومه        واحدی  کرمانشاه کرمانشاه 

-جانباز2282-فرشته آرام بن یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-حاجی4834-هادی طاهرپوریاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-محمدیار12967سعید سعادت فردیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-شعبان352محمدعلی رسولیبندر گزگلستان

-علی اصغر57مائده امیرخانلوبندر گزگلستان

-محمود10ربابه ریاحیبندر گزگلستان

قبولفریبرزاختصاصیفرزاد یازرلورامیانگلستان

-عباس294محمد صفرپورگرگانگلستان

-عیدعلی6211زهرا اسکندریگرگانگلستان

قبولشبانعلی10131093فاطمه اعرابیگرگانگلستان

قبولغالمحسین290سپهر... حبیب اگنبد کاووسگلستان

قبولرمضانعلی2048مهدی ضابطگنبد کاووسگلستان

قبولمصطفی20ابوطالب عرب لوگنبد کاووسگلستان

قبولاحمد2730103651سارا اسماعیل زادهاستانه اشرفیهگیالن

-حسن2730013131محدثه بزرگ نیا استانهاستانه اشرفیهگیالن

قبولصفر علی7147علیرضا پرسهاستانه اشرفیهگیالن

قبولمسعود48مجید نبی چنانیاستانه اشرفیهگیالن

-تقی7550بهمن اسماعیل زادهاملشگیالن

-شعبانعلی5جمشید فرزانگاناملشگیالن



-محمدعلی616هدایت بستانیاملشگیالن

-فرمان10رسول بنی خادمآستارا گیالن

قبولیوسف64امین رحیمیآستارا گیالن

قبولخسرو157ساسان فرنودیتالشگیالن

-محمدرضا 7209-امین عظیمیرشت گیالن

-صمد8082عباس مرادیرشت گیالن

-خلیل49طیبه حاجی زاده رشت گیالن

-اسماعیل9690-فاطمه کساریرشت گیالن

-علیرضا 3060-مهسا بیگی طالشرضوانشهرگیالن

-کیوان1276-معصومه سهرابیرضوانشهرگیالن

-علیرضا 6668-سیما عزیزیرضوانشهرگیالن

-جعفر6752-آیناز غریبیرضوانشهرگیالن

-احمد3825-فرزانه نشاط چرودهرضوانشهرگیالن

-سهراب2170پریسا نگهبانرضوانشهرگیالن

-عین اله7661-افشار شیرین سیابیلرضوانشهرگیالن

-مراد6341-رقیه منتظریسیاهکلگیالن

-شعبانعلی3ذکریا عبدالعلی پورسیاهکلگیالن

-حسین191علی بهاجیصومعه سراگیالن

قبولهادی8705مصطفی شریفیصومعه سراگیالن

قبولرحیم99سجاد نبی پورصومعه سراگیالن



قبولمحمد0094-معین نوروزیصومعه سراگیالن

-رجبعلی1851محبوبه اکبریصومعه سراگیالن

-فریدون7320-مائده خداپرستصومعه سراگیالن

-علی5افسانه زادآقاجانیصومعه سراگیالن

-عبدالوهاب4419-سیده معصومه صفاییصومعه سراگیالن

قبولکریم1020فریده صفریصومعه سراگیالن

-یوسف 6300097013هستی حسین زاده الهیجان گیالن

-ابراهیم -الهه پورمهــــدی الهیجان گیالن

-جعفر 14956فروزان صیقلی کومله الهیجان گیالن

-محمد 2710348081زینب محبــــی الهیجان گیالن

-محمد حسن 2710120526عارف ابراهـــیم پور الهیجان گیالن

-حسن 2710158574مهدی نجفی کپس الهیجان گیالن

-محمدرضا19794حسین بابایی صداقت الهیجان گیالن

-رمضان 2710381771سجـــاد دلیری نژاد الهیجان گیالن

-هــــادی 1523سهراب کشــــاورزالهیجان گیالن

-حمیدرضا3146-مصطفی احمدخانیلنگرودگیالن

-احمد8661-محسن مدنی چافیلنگرودگیالن

-محمود3864-دنیا نوبختلنگرودگیالن

-عزیزاله 93ریحانه اسدیازنا لرستان

-سردار126فاطمه سلیمانیازنا لرستان



-علی2127نرجس طهماسبیازنا لرستان

-حاجی بابا 2863-حسن حاجیوندازنا لرستان

-حسین9ابوالقاسم گالبیازنا لرستان

-علی 6035مصطفی گلپایگانیالیگودرزلرستان

-کرم رضا 8186-فاطمه دیناروندبروجردلرستان

قبولمرتضی0578-مرجان کردیبروجردلرستان

-غالمرضا 2099-مهفام گودرزیبروجردلرستان

قبولقباد3064-نرگس گودرزتله جردیبروجردلرستان

-علیرضا 739زینب خاتون منصوریبروجردلرستان

-محمد4955-مهدی دارابیبروجردلرستان

-محمد3519-امیرحسین ساکیبروجردلرستان

-غالم 42سعید غالمزاده نیکجوبروجردلرستان

-غالمعباس51965رضا مقدسیبروجردلرستان

-یداله57هومن مظفریبروجردلرستان

-علی10489محمد معظمی گودرزیبروجردلرستان

قبولعلی4224-حسین همتی نیکوبروجردلرستان

قبولخداکرم2426مرضیه کمالوندخرم آبادلرستان

-پرویز4604-علی علی پور سرابیخرم آبادلرستان

-رحمان643خدیجه باجالنیدورودلرستان

-غالمحسین618سیدخسرو موسویدورودلرستان



قبولاصغر714بهروز توحیدیاندورودلرستان

قبولکهزاد68فتح اله کهزادیکوهدشتلرستان

-محمدهاشم6087-آرمان مرادیکوهدشتلرستان

-مرتضی1145-آرشام یاریکوهدشتلرستان

-مرتضی5509-محمد مهدی پورکوهدشتلرستان

قبولحسین10904هما مهدی پورنورآبادلرستان

قبولولی بگ1798-شاهرخی... حجت انورآبادلرستان

-محمد186شکوفه انصاریبابل مازندران

-محمد0851فاطمه قلی پورتنکابنمازندران

-مصطفی4فریناز مصطفی منتقمیتنکابنمازندران

-سلمان0755علی اصغر علیخان گرگانیتنکابنمازندران

-حسن4سینا علی دوستتنکابنمازندران

-قدیر2ضرغام منصورکیاییتنکابنمازندران

-عیسی3721-کوثر ارادتمندساریمازندران

قبولابراهیم 3095فرزانه ظاهریساریمازندران

قبول...عبدا1964حکیمه محمودیساریمازندران

-بهداد6333-علیرضا باباییساریمازندران

قبولمحمد-دانیال فالحساریمازندران

-...عبدا3هانی مهدویساریمازندران

قبولکیامرز2150255162محمد             اسدیقائم شهرمازندران



-احمد2150255162امیررضا           باوندقائم شهرمازندران

-نبی اله577984718موسی            رحیمیقائم شهرمازندران

قبولحمیدرضا2150612471امیرحسین   غالم زادهقائم شهرمازندران

-حسن42فاطمه           درزیقائم شهرمازندران

-حمیدرضا2150653087سحر              زارعقائم شهرمازندران

قبولعلی370405072فاطمه               شاکریقائم شهرمازندران

قبولشکراهلل582001184فاطمه          علی نژادقائم شهرمازندران

قبولیارعلی16محبوبه            فتحیقائم شهرمازندران

-...سیداسدا5829547317زهرا              قریشیقائم شهرمازندران

قبولحمید2150389460مهسا           کوپاییقائم شهرمازندران

-حمیدرضا 3514-سجاد رضاییدلیجانمرکزی

قبولمحمدعلی0101-مرتضی فیضیدلیجانمرکزی

-محمدجواد5899-مهدیه اسماعیلیدلیجانمرکزی

-مرتضی4071-نسترن رحیمیدلیجانمرکزی

-...عبدا7232-سمانه حیدریدلیجانمرکزی

-هادی8512-فاطمه فداییدلیجانمرکزی

-ابوالقاسم 3مریم قدوس محالتمرکزی

-علیرضا 495کریم ابراهیمیمحالتمرکزی

-حسن440فرهمند ابراهیمی فربندرعباسهرمزگان

قبولعبداله 555حسن باباییبندرعباسهرمزگان



-کوهزاد478کامران سلجوقیبندرعباسهرمزگان

قبولموسی530هاشم رام باشبندرعباسهرمزگان

-خیراله 65محمدعلی قاسم نژادبندرعباسهرمزگان

-حجت اله 258منوچهر صادق پوربندرعباسهرمزگان

-محمد431علی مریدی زادهبندرعباسهرمزگان

-سلمان8جمیل نیای زادهبندرعباسهرمزگان

-سیف اله 766سمیه شیخیبندرعباسهرمزگان

-محمد153طاهره کریمیبندرعباسهرمزگان

قبولمحمدجواد960صغری فاضلیبندرعباسهرمزگان

-حجت4463-مریم قائم مقامیبندرعباسهرمزگان

-حسین9317-سحر حیدری نصیراسدآبادهمدان

-نادر258زهره سوریاسدآبادهمدان

-یونس333عاطفه لطیفیاسدآبادهمدان

-...یدا888زهرا مرادیاسدآبادهمدان

-حمید22فرزانه نظریاسدآبادهمدان

-عباس علی10310رضا سالمیاسدآبادهمدان

-تاریمراد1364سمیرا رشیدیمالیرهمدان

-محمدحسین5611محسن رضاییمالیرهمدان

-شعبان653رضا هنرجومالیرهمدان

-علی2308-رضا کرمعلینهاوندهمدان



-علی4113-سمیه آزادیانهمدانهمدان

-محمد385کاوه چمنیهمدانهمدان

-زیادعلی6368وحیده رجبی شادیانهمدانهمدان

-حسن145مسعود رضانیاهمدانهمدان

قبولعلی6553محمدمهدی ساالری جمهمدانهمدان

-محسن3808سمیه سماواتیهمدانهمدان

-محمدحسن4علیرضا سیاوشیهمدانهمدان

-نادعلی387لیال صاحبیهمدانهمدان

-علی1846زهرا صبائیهمدانهمدان

-محسن9394احمد طاهری همراههمدانهمدان

-محمدرضا226زهرا علی بیگیهمدانهمدان

قبولامیر9508اعظم قادریهمدانهمدان

-بیرامعلی9428سیما قادریهمدانهمدان

-حاجی علی189حمید کرمیهمدانهمدان

-علیرضا6584-عاصفه محققیهمدانهمدان

-امیر1451-فائزه رهبری صفا بهارهمدان 

-نجاتعلی1169اکبر کاتوزیانبهارهمدان 

-ابوالقاسم 68طیبه ضرابی ابرکوهیزد

-12علی محمد احمدیاردکانیزد

-8حسنعلی کمالیاردکانیزد



-غالمعلی 11346زهرا دهقان خاتم یزد

-احمد211فاطمه دهقانیخاتم یزد

قبولحسین7479-محمدعلی دهقانزادهخاتم یزد

-عبداله 583حسین دهقانیخاتم یزد

-فریبرز1030طهمورث دهقانیخاتم یزد

-غالمحسین5محمدحسین سلیم پورخاتم یزد

-رضا4607محدثه دهقانیمهریزیزد

-جالل0615-سعیده مهدوی زادهمهریزیزد

-قاسم4480027726مطهره  اباذریمیبدیزد

-هدایت2400006032ساجده حسنیمیبدیزد

قبولسید محمود4480028811سید محمدعلی حسینی نسبمیبدیزد

-محمد70حسن دهقانی میبدیزد

-سید حسین4489737531فرشته السادات دهقانیمیبدیزد

-محمد حسن4420945745امیر حسین شفیعیمیبدیزد

-حسین4480119809راضیه صادقیمیبدیزد

-سید سعید4480101195سید محمد مهدی طباطباییمیبدیزد

-محمدرضا4480134905زهرا فخارچیمیبدیزد

-سید علی 4242مرضیه السادات نمکی میبدیزد

-محمود4449717864امیر نامداریمیبدیزد

-اکبر1138-آسیه کاظمیمیبدیزد



-محمد1260محمدرضا ابهتیزدیزد

-محمد9030-علی ابوئی مهریزییزدیزد

-غالمعلی 663ناصر حسینییزدیزد

قبولمحمدرضا 15علی محمدحقیرابراهیم آبادییزدیزد

-غالمحسین8851محمدعلی زارعیزدیزد

-محمدرضا 0831-مانی سروش نیا یزدیزد

-مرتضی58306محمدحسین غدیرییزدیزد

قبولسیدمحمود1455سیدخلیلی عرب زاده یزدیزد

-محمدحسین9773-علیرضا مهدی نسبیزدیزد

-محمدحسن3508-فاطمه انتظارییزدیزد

-حسن 0419-نرگس دهستانییزدیزد

-محمد2409وحیده ردائییزدیزد

قبولعلی محمد2965عفت سلیمیانیزدیزد

قبولعباسعلی7674-زهرا مشایخییزدیزد




