
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

قبولحسین1فتح الهیمیثماردبیلاردبیل

قبولزبور1351مرسلیهمتعلینمیناردبیل

قبولعلی35قاسمیاکرماصفهاناصفهان

قبولنوروز1532زبرجدیبهنازاصفهاناصفهان

قبولاسد1786حقیقی پورفریدهاصفهاناصفهان

قبولمحمدرضا4414-باقریانسمیرااصفهاناصفهان

قبولرحمت اله4844-هوشمندزهرااصفهاناصفهان

قبولرضا4857-اسحاقیزهرااصفهاناصفهان

قبولعنایت اله5799ارشادی فارسانیلیال اصفهاناصفهان

قبولاحمد1444-حجتیبتولاصفهاناصفهان

قبولرضا887گیوپورالهاماصفهاناصفهان

-اکبر-روستازادهمبینااصفهاناصفهان

قبولحسین868کتابیهمااصفهاناصفهان

94سراسری دوره کتابت ممتاز تابستان فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون



قبولحسین2584-هراتیانمطهرهاصفهاناصفهان

قبولحجت1271وکیلینفیسهاصفهاناصفهان

قبولحسین102صادقیمریماصفهاناصفهان

-فضل اله791سپهریانناهیداصفهاناصفهان

-مرتضی2912جاللیشیریناصفهاناصفهان

قبولنعمت اله1656فدوی الحسینیآمنهاصفهاناصفهان

-محمدعلی3240عبادی پورالههاصفهاناصفهان

قبولبهرام443بازیارمصطفی اصفهاناصفهان

قبولنوراله206دهقانیمحمداصفهاناصفهان

قبولحسینعلی3جعفریعلیاصفهاناصفهان

قبولسیف اله 5592-فرهادیمحمدرضااصفهاناصفهان

قبولیداله231شریفیعلیاصفهاناصفهان

-مصطفی82پایندهحامداصفهاناصفهان

قبولجعفر67458توکلیفریدوناصفهاناصفهان

قبولصفرعلی4921-شتابیوحیداصفهاناصفهان

قبولمحمد98رحیمیعباساصفهاناصفهان

-قنبرعلی268کریمیالیاساصفهاناصفهان



-منصور1263ترابیکیواناصفهاناصفهان

-عبداالمیر5555-اخگرمسعوداصفهاناصفهان

-علی540جعفریزهرااصفهاناصفهان

قبولحسین798بشارتعلی اصغرخمینی شهراصفهان

قبولصادق1130089061حاجی حیدریریحانهخمینی شهراصفهان

قبولعبدالرسول9434شیروینفیسهخمینی شهراصفهان

-رحیم21211عمادیفاطمهخمینی شهراصفهان

قبولاحمدرضا1130017606لطفیمحمدخمینی شهراصفهان

قبولابوالحسن1130462293مجیریمائدهخمینی شهراصفهان

قبولنوروزعلی4439مختاریفاطمهخمینی شهراصفهان

-شکراهلل1190051575ملکهدیخمینی شهراصفهان

قبولسیدعلی5772موسویسیدهاشمخمینی شهراصفهان

-رضا1029هوازدهمحمدخمینی شهراصفهان

-حسین20طالییمرتضیشاهین شهراصفهان

قبولجمشید6220020685عبداله یانمهدیشاهین شهراصفهان

قبولحبیب اله1248عزیزیعلیرضاشاهین شهراصفهان

قبولکریم2326غریوندفرحنازشاهین شهراصفهان



-سیدرحیم1850045097موسوی بنیسیدسعیدشاهین شهراصفهان

قبولمحمود11حمامیعلیرضاکاشاناصفهان

قبولحسینعلی44333زارع مهرجردیعباسکاشاناصفهان

قبولرضا2725شریفیانمجیدکاشاناصفهان

قبولمهدی150413796قدیریانمحبوبهکاشاناصفهان

قبولحیدر5718افضلحمیدرضا نجف آباداصفهان

قبولمصطفی27492سلیمانی نجف آبادیرضانجف آباداصفهان

-نعمت اله87شریفیالیاسنجف آباداصفهان

-حسینعلی69یوسفانعباسعلینجف آباداصفهان

قبولمحمد5410178912ایرانپور زهرا مبارکه اصفهان 

قبولحسین1967-قندهاریفائزهمهردشتاصفهان 

-قاسم229موسویصدیقهمهردشتاصفهان 

قبولعلی5542-شفیعیمریممهردشتاصفهان 

قبولابراهیم321631651-0اخالق دوستزینتکرجالبرز

قبولحسین علی67678815-00 آپشک نفیسهکرجالبرز

قبولسعید23598141-00بهارلوئی غزلکرجالبرز

قبولعبداله324003455-0ترابی زهراکرجالبرز



قبولروح اله47249455-00حمزه زاده سیروسکرجالبرز

قبولذبیح اله 4898095070خرد فالح ولی اهللکرجالبرز

قبولموسی323948278-0رستگار ماجالنی سیده خدیجهکرجالبرز

قبولصفر0385474-031رسولی نارین آبادی مریمکرجالبرز

قبولیوسف323515202-0زین الدینی وحیدکرجالبرز

قبولولی اله61648965-00صابر اکرمکرجالبرز

-سیدسلطان1815596791طالگانی شهال کرجالبرز

قبولعباداله3781189007طهماسبی مصطفیکرجالبرز

قبولاسکندر39عزیز زاده محمد جوادکرجالبرز

قبولنعمت323266983-0عمودی نفیسهکرجالبرز

قبولداود310423651-0فرائی بنت الهدیکرجالبرز

قبولشیرولی323507751-0مرآتی  منشی فاطمهکرجالبرز

قبولمحمود3004آقامحمدیمحسننظرآبادالبرز

قبولعروجعلی262تک زارعسمیهنظرآبادالبرز

قبولسرمعلی603خلخالیوحیدنظرآبادالبرز

قبولحاتم13237علیزادهمحمرضا نظرآبادالبرز

قبولمحمد ربیع6792-جهانگیریآرمان ایالمایالم



قبولمحمدحسین10خانشیریعبدالحسینایوان غربایالم

-فرخ 4838-بی باکمحمدباقرایوان غربایالم

قبولولی800سراجینورالدینبدرهایالم

-حبیب8816-خلیل زادهعلیآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولصمد4380-میرزایی دهقانحامدآذرشهرآذربایجان شرقی

-موسی1388-سیاریونسبنابآذربایجان شرقی

-غالمرضا1361517492توپالمهساتبریزآذربایجان شرقی

-اکبر293خلیق آذرسعیدتبریزآذربایجان شرقی

-محمدتقی43979فرصتیناصرتبریزآذربایجان شرقی

قبولحسن4210087750کیانی فرمهدیتبریزآذربایجان شرقی

قبولعلی اصغر1360630211محروممحمدحسنتبریزآذربایجان شرقی

-نصیب756محمدییحییتبریزآذربایجان شرقی

قبولغالمعلی554مقصودی خسروشاهیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-رئوف7198میرزانژاداسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

قبولیداله1360729380نوحی اقدمسمیهتبریزآذربایجان شرقی

-سلمان1362193186نوریهلدانهتبریزآذربایجان شرقی

-گل محمد3492محمدیعلیرضامیانهآذربایجان شرقی



قبولمحمد رضا1419باقری رادلیال اورمیهآذربایجان غربی

قبولرحمان54246علیزادهفریدهاورمیهآذربایجان غربی

قبولزلفعلی6قنبر پورفرامرزاورمیهآذربایجان غربی

قبولعلی2740773803نوریسارااورمیهآذربایجان غربی

قبولحسین1013ایوبیسلیمان بوکانآذربایجان غربی

قبولحسین21247تازه کارمحسنبوکانآذربایجان غربی

قبولصدیق34رحمانیخسرو بوکانآذربایجان غربی

-عزیز2920200429شافعی بوکانیمحمدبوکانآذربایجان غربی

-مجید30جعفریمسلم تکابآذربایجان غربی

قبول-اختصاصی نظریابراهیمتکابآذربایجان غربی

قبولغالمعلی502 سبحانیسیده احیاتکابآذربایجان غربی

قبولرسول5حسنی نیاامیرشاهین دژآذربایجان غربی

قبولسعید685یوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

-اسماعیل256مهرپاککمالمهابادآذربایجان غربی

-ابراهیم23600خندانی رادکریممهابادآذربایجان غربی

قبولظفر9237-نیک پورسامان مهابادآذربایجان غربی

-احمد58مستعانمسعود مهابادآذربایجان غربی



-کریم11450محمودی آذرشهال مهابادآذربایجان غربی

قبولسید ابراهیم128عبدالهیسید محمد جمال مهابادآذربایجان غربی

-میرکریم2790602948مظلومیرضاسلماس آذربایجان غربی 

-رحیم34259مظلومیمیرلطیفسلماس آذربایجان غربی 

-امامعلی2766مرادوردیمنوچهر سلماس آذربایجان غربی 

-ستار173احسن نزادعلی اصغرمیاندوآبآذربایجانغربی

قبولعسگر1304داس زرینجمشیدمیاندوآبآذربایجانغربی

قبولاحمد1371استادزادهآزاده برازجانبوشهر

قبولیوسف5589-پورجمشایسته برازجانبوشهر

-محمد670واحدی مقدمرقیه برازجانبوشهر

قبولسیروس6581-استوارفرشته بندربوشهربوشهر

-علی1402سوسنیمحمدرضابندربوشهربوشهر

قبولعبدالرسول10فوالدیاحمدبندربوشهربوشهر

قبولیداله189رنجبرعباسبندربوشهربوشهر

قبولعلی1052فرامرزیعلمدارجمبوشهر

-رمضان20عیدیابراهیم اسالمشهرتهران

قبولحاجعلی130عبدالرحیمیجواد اسالمشهرتهران



-عشقعلی19218آقا خانیعلیرضا اسالمشهرتهران

-محمدجواد15606هاشمیسمانهاندیشهتهران

-شیرحسین35مرادیانیمهرداد انقالبتهران

-علی20عباسی آمنه پاسدارانتهران

-اصغر30359رمضانی کهنکیطیبه پیشواتهران

قبولعلی0410259101شیرکوندراضیه پیشواتهران

-کریم33280محمد ابراهیمیعلیرضاپیشواتهران

قبولحسین 49باقرعبیریعلی اصغرشرقتهران

قبولمحمد حسن817سعیدیسعیده شرقتهران

قبولحسین 82347565خلیلیزینبشرقتهران

قبولعلی77غفاریمهدی شرقتهران

-راه خدا358یوسفی ولی اله شرقتهران

-محمد ابراهیم4436آزادی نقشفاطمه شهریارتهران

-محمد274شیرازینازنینشهریارتهران

قبولابوالفضل2073محمدیمریم شهریارتهران

قبولمحرمعلی799جوکارحسینشهریارتهران

قبولعلی مقصود11187گلنار پورعباسشهریارتهران



قبولمحمود4410222گودرزیحسین شهریارتهران

قبولحسین6160مرادیعلی محمد شهریارتهران

قبولعلی اکبر1431نصیریعلی اصغر شهریارتهران

قبولعلی صفر3اوالد قبادیمحمد شهریارتهران

قبولحسین521قندیاراحمد غربتهران

قبولوحید0655-بیتوئیصدفغربتهران

-محمد جان280حمزه پورعسکری غربتهران

قبولمحمدعلیاختصاصیپاشائیمریمقدستهران

قبولمحمدعلیاختصاصیپاشائیالهامقدستهران

قبولجهانشیراختصاصیمحمدزادهمحمودقدستهران

قبولمیرشجاعت2408شریفیمیرحکمتمرکزیتهران

قبولایرج3491- روح افزایاشارمرکزیتهران

-علی22صدیقمجیدمرکزیتهران

-رضا16287توانامحمد مرکزیتهران

قبولعباس5912-شاکریمرضیه مرکزیتهران

قبولعلی اکبر7913-عمادی اله یاریمهریمرکزیتهران

قبولمحمدرضا1875اصانلومهدی مرکزیتهران



قبولامیر1861استادفاطمه مرکزیتهران

قبولحمید6283-حق شناسمهدی مرکزیتهران

-محمد حسن2990شاه محمدیزینب مرکزیتهران

قبولرضا842-حیدریفاطمه مرکزیتهران

-اسکندر3901مالآقا میرزاییداود ورامینتهران

قبولهاشم1248افشارابراهیم رباط کریمتهران 

قبولمسعود6285آتشیویدا قیطریهتهران 

قبولحیاتقلی143امینینسرینشهرکردجهارمحال بختیاری

قبولغالمرضااختصاصیکامکارنداشهر کردچهار محال بختیاری

قبولغالمرضا3167مرادیاکرمشهر کردچهار محال بختیاری

قبولبهادراختصاصییزدانی سامانیعلیرضاشهر کردچهار محال بختیاری

-پنجعلی135اسالمیفارسانیحلیمهشهرکردچهار محال بختیاری

قبولعلی جمعه40اسماعیل زادهکریمشهرکردچهار محال بختیاری

-غالمعلی1079خاکسار حقانیصادقشهرکردچهار محال بختیاری

قبولجواد2993غالمیانبدریشهرکردچهار محال بختیاری

قبولصولت1176فاطمیحمیدشهرکردچهار محال بختیاری

-حجت اهللاختصاصییادگاریپرتو شهرکردچهار محال بختیاری



-مصیب737حیدریکبریشهرکردچهارمحال بختیاری

قبولابراهیماختصاصیموسوی قهفرخیعقیلشهرکردچهارمحال بختیاری

قبولشمسعلی115رفیعی بلداجیتورجبروجنچهارمحال وبختیاری

-محمدقاسم269فداییسعیدفارسانچهارمحال وبختیاری

-جواد83نقوی حسینیاحمدبشرویهخراسان جنوبی

قبولسید محمود8530-زجاجیسید علیبیرجندخراسان جنوبی

-سید مسعود880047127ایوبیسمیرا ساداتقاینخراسان جنوبی

-حسین1 غالمیعلی محمدبردسکنخراسان رضوی

قبولحجی ابراهیم7 نظام آبادیمجتبیبردسکنخراسان رضوی

قبولغالمحسین0149-عباس زادهعارفهتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولحسن11براز آبادیمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

قبولعبدالرحمان228دلبریحسینسبزوارخراسان رضوی

قبولعلی اکبر 2157کرابیاعظمسبزوارخراسان رضوی

-عباسعلی365کریمی تبریزیمرتضیسبزوارخراسان رضوی

قبولرجبعلی382شیرین فرعلیسبزوارخراسان رضوی

قبولسید رسول2272بیاتسید نادرسبزوارخراسان رضوی

-محمد حسن215کریمیعباسسبزوارخراسان رضوی



-سید محمد1844جمعه پورمحمود سرخسخراسان رضوی

قبولعباسعلی355پریشان شیدامحسن سرخسخراسان رضوی

-محمدرضا-کریمی پورزهرا سرخسخراسان رضوی

-محمد4آزاد اندیشموسی سرخسخراسان رضوی

-علی740054805حدادیحمیدهقوچانخراسان رضوی

قبولعلی6947محمودی توپکانلوحمیدقوچانخراسان رضوی

قبولمجید3240-صائمصادقکاشمرخراسان رضوی

-عباس1041آبساالنبهزاد کاشمرخراسان رضوی

-علی66256استوارمنورمشهدخراسان رضوی

قبولکاظم0923571930باقریفاطمهمشهدخراسان رضوی

قبولاصغربامدایبیتامشهدخراسان رضوی

قبولحسینعلی297براتی محسن آبادطاهرهمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا0924727276برومندامیرعلیمشهدخراسان رضوی

-محمدحسن1126بیاتهادیمشهدخراسان رضوی

-امیدرضابیگدلینازنینمشهدخراسان رضوی

قبولمحمود4420498838پاک سیماروح اهلل مشهدخراسان رضوی

قبولمحمود4420979011پاک سیماسجادمشهدخراسان رضوی



-روح االمین33756پارسابهروزمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0925944440پودینهمحمدرضامشهدخراسان رضوی

قبولحمیدرضا092581534تمدن پناهحامدمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضاتوکلی رادتهمینهمشهدخراسان رضوی

-نبی383جمالیعزیزالهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی254حسینیحکیمه ساداتمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2135حسینیزهرهمشهدخراسان رضوی

قبولسیدجالل0924349719دانشمندمریم ساداتمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر742دیاننی پورعزت مشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل0926386662رحمتیساجده مشهدخراسان رضوی

قبولحسن8780رمگیزهرامشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل0860648389زارعمهسامشهدخراسان رضوی

قبولسیدرضا7305سادات رضوی کته شمشیریسیده محبوبهمشهدخراسان رضوی

قبولعبدالرحمن2395سائیانمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-محمد6850سعیدیبهارهمشهدخراسان رضوی

قبولمحسن5194شاندیزی ثانیحسنمشهدخراسان رضوی

قبولعلی0921493533طلوعمهینمشهدخراسان رضوی



قبولفضل اله2565عابدیمجتبیمشهدخراسان رضوی

-رضا0926439243عباسپورمهسامشهدخراسان رضوی

-اسماعیل1586عبدی خیبریعصمتمشهدخراسان رضوی

قبولقربانعلی0924287004علی مرادیعالیهمشهدخراسان رضوی

قبولغالمرضا2785عودیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر59048غفاریفاطمهمشهدخراسان رضوی

-علیقاضی زادهسنامشهدخراسان رضوی

-علی اصغر29قره قاشلومهدیمشهدخراسان رضوی

قبولاحمد834مقدممریم ساداتمشهدخراسان رضوی

قبولنجم الدین0780952561منصوریانمریم ساداتمشهدخراسان رضوی

قبولابراهیم22009نظریعلیمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد4753نوائی لواسانیمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

قبولعلی محمد0922097127یزدانیمرتضیمشهدخراسان رضوی

قبولعلیرضا1050834116خالویانمریم نیشابور خراسان رضوی 

-رمضانعلی 1050991842خواستهطهورا نیشابور خراسان رضوی 

-احمد 1050028112زمانی روح الهنیشابور خراسان رضوی 

قبولعلی 1063956072سعیدان مینانیشابور خراسان رضوی 



قبولمحمد 1050872215سنگونی حدیثه نیشابور خراسان رضوی 

-محمدرضا6449276940شورگشتی علی اصغر نیشابور خراسان رضوی 

-نصراله1062704355صالح آبادی مجید نیشابور خراسان رضوی 

-محمدرضا 1063250730طالبیمحمد نیشابور خراسان رضوی 

قبولمحمدصادق1247-گوهریمرجان اسفراینخراسان شمالی

قبولاحمد3243-فیروزبختامین بجنوردخراسان شمالی

-بابامحمد234-نودهیاحمد بجنوردخراسان شمالی

-مجید5770-مرتضوی رادعلی بجنوردخراسان شمالی

-حسین7632-نودهیفاطمه بجنوردخراسان شمالی

-یوسفعلی2034افرایاسین شیروانخراسان شمالی

قبولنصیر1293-قشقاییایمانامیدیهخوزستان

قبولاسکندر19آرزومندمحمداهوازخوزستان

قبولعلی محمد1870403703آیهنفاطمهاهوازخوزستان

قبولعبد الحمید1741538531بزرگ مرعشیسروشاهوازخوزستان

قبولغالمعلی8638بنی طرفالهاماهوازخوزستان

قبولروزعلی17230حسینیروح الهاهوازخوزستان

قبولاحمد علی2115خوشنویسانعاطفهاهوازخوزستان



قبولمحمد حسن3084فایضی زادهنرگساهوازخوزستان

قبولعباس1753768608فرامرزیسمیهاهوازخوزستان

قبولعیسی312فرهادیمحسن اهوازخوزستان

قبولوحید208کاظمیداوودرضااهوازخوزستان

-ایرج249کیانیایماناهوازخوزستان

-محمود2616محمد پورزینب الساداتاهوازخوزستان

-اصغر819یزدانی کچوییمریماهوازخوزستان

قبولهادی412عسگرشهبازیعاطفه آبادان خوزستان

-موسی18436محسن پورخدیجه آبادان خوزستان

قبولمحمد903بزرگمهراعظم آغاجاریخوزستان

-سلطان مراد1281حبیبیزهرا باغملکخوزستان

قبولصمد9222-نیک پورفاطمه بهبهانخوزستان

-محمد حسین 46آخورد زاده افسانه دزفولخوزستان

-سید علی 865حجازی عصمت دزفولخوزستان

قبولعبدالحمید 276خدابخش نژادسعادت دزفولخوزستان

قبولمحمد1303علیدادی زینب دزفولخوزستان

قبولسید حسین386سید قلندرسید محمد رضا دزفولخوزستان



-حسن13699شاه بداقی مصطفی دزفولخوزستان

-محمد علی 3463صافدل حسین دزفولخوزستان

-محمد حسین 1991076762ملهمی مهدی دزفولخوزستان

قبولسید محمد علی 648موسوی قلندری سید محسن دزفولخوزستان

قبولجابر14597سیاحیاحمدسوسنگردخوزستان

-مسعود9991-قماشیمنصورشوشخوزستان

قبولعبدالحسین1747کیهان منشطیبهشوشترخوزستان

قبولحسین648عسگرینجمهگتوندخوزستان

قبولمحمدعلی216پاپیمحمدرضااندیمشک خوزستان 

قبولعیسی959فتوتیونساندیمشک خوزستان 

قبولاحمد343ناصحی مهر منصوراندیمشک خوزستان 

قبول محمد صادق2940019517 حیدری قرخلو سعید ابهرزنجان

- کاظم6150125009 صباغی صباابهرزنجان

قبولشاه علی192دین محمدیابوالفضلخدابندهزنجان

قبولاسداله768نظریمحمد علی خدابندهزنجان

قبولنوروز41باباییفریباخرم درهزنجان

قبولآیت اله2790060428جلیلینیماخرم درهزنجان



-مرادعلی136کالنتریعلیخرم درهزنجان

قبولاسماعیل373667433بیگدلیزهرهزنجانزنجان

قبولعلی442باقریانمعصومه  دامغانسمنان

قبولرجبعلی4570156363مطلبی نژادفاطمه  دامغانسمنان

-ابراهیم190اخالقیحسنسمنانسمنان

-محمدباقر983اعوانیمحمودسمنانسمنان

قبولشیرافکن25مناف پورقمیعبدالعلی سمنانسمنان

-کاظم67ترحمیمیتراسمنانسمنان

قبولعلیرضا642ترحمیهماسمنانسمنان

-محمدعلی4560272808رضاکاظمیناعمهسمنانسمنان

-مهدی257صندوقدارمریمسمنانسمنان

قبولیعقوب7219قوشچیزهراسمنانسمنان

-امیرهوشنگ4560068216منشی زادگانسهیالسمنانسمنان

-محمدتقی3518-جاللیمهدیشاهرودسمنان

-علی3575شمساییسمیهشاهرودسمنان

-امیرمحمد-محمدیاقبالعلیشاهرودسمنان

-احمد1504عمودیرشیدهشاهرودسمنان



-خلیل16315نیازیحسینشاهرودسمنان

-احمد5121-ناصاریفاطمهگرمسارسمنان

-آقابرار3658اسفنجانیسارهگرمسارسمنان

قبولمحمدتقی3611237401شهریامیرمحمدزاهدانسیستان و بلوچستان

-سیدمحمدرضا3610642955حسنیبنفشهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولعلی حسین12577قلندریسارازاهدانسیستان و بلوچستان

-حبیب اله405قلیش لیآزادهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولنیک محمد2400کشتگرمریم زاهدانسیستان و بلوچستان

-محمدتقی689حکم آبادیعلیکنارکسیستان و بلوچستان

قبولمحمود7480حیدریاحسان کنارکسیستان و بلوچستان

قبولبهروز53قائدی رشید ابادیمرتضیاستهبانفارس

قبولاحمد296شیبانیهاجراستهبانفارس

قبولسیدابراهیم2400236127حسینیذریه ساداتآباده فارس

-حمزه56جنتیپروین آباده فارس

-عباس166صفاریلیال آباده فارس

-رضا440مسعودیسمیهآباده فارس

قبولمحمد ابراهیم2530132739مسعودیمحمودرضاآباده فارس



-محمد رضا950صادقیراضیه جهرمفارس

-عبدالحسین8066-صادقی نیاحمیدرضا جهرمفارس

قبولرضا4894 تهمتنآمنهخرم بیدفارس

-عبدالحسین2کریمیآناهید خرم بیدفارس

قبولسیدعبدالخالق2540081274غازیسیدحسینسپیدانفارس

-غالمحسین4355نعمت اللهیعبداهللسپیدانفارس

قبولعبدالحسین1آگاهیمرتضیشیرازفارس

-محمد حسین1069اسکندری سنجابیحمیدشیرازفارس

قبولعلی شیر2280970651بهروزبکتیحسینشیرازفارس

-علی5906جعفرپورجوادشیرازفارس

-اسداله2148حبیب زادهاحمد رضاشیرازفارس

قبولمحمد5042رنجبرصحراییفرزادشیرازفارس

-محمد حسن2280238845صفی خانی قصرالدشتیمهدیشیرازفارس

قبولمهدی242444108ظهرابیسعیدشیرازفارس

قبولمحمد جواد837عظیمیسید عباسشیرازفارس

-سلیمان457فتحیمحمدشیرازفارس

-علی5105فهیمیعبدالعزیزشیرازفارس



قبولعلی283گل خورشیدیحسنشیرازفارس

قبولهمداد2303هوشمندعلیشیرازفارس

-هدایت45هوشمند قصردشتیعباسشیرازفارس

قبولمحمد تقی10609بحرانیفرشتهشیرازفارس

قبولداود936برزوقصرالدشتیزهراشیرازفارس

-محمود56پوالدخدیجهشیرازفارس

-رضا400پیروزمهران دختشیرازفارس

قبولهادی2281318036زرنشانفاطمهشیرازفارس

قبولسید محمد15490عیاننگارشیرازفارس

قبولهدایت اله72فتحی کو هنجانیعاطفهشیرازفارس

قبولهدایت اله13534قاسمیپریساشیرازفارس

-عباس15515کاتبراضیهشیرازفارس

-منصور224کشاورزنجمهشیرازفارس

قبولسیف اهلل1471کنگاوری آرایزهرهشیرازفارس

قبولعبدالصمد3010محمدپورمهساشیرازفارس

قبولسرافراز335جوکارطاهره فسافارس

قبولناصر1961-خان پورالهام فسافارس



-قدرت اله2سلیمان نیاهوشنگ فسافارس

قبولاسدقلی4271-فرخپورزهرا فسافارس

-مختار553کنعانیفهیمه فسافارس

قبولمحمدصادق8866-مریدیزهرا فسافارس

-عبدالرسول2360509251جعفری زادهزینبکازرونفارس

-عبدالعظیم2360038931دهقانعلیرضاکازرونفارس

-سعید2360555030صفریرضاکازرونفارس

-رضا5زارعیمحمدصادقالرستانفارس

قبولسلطانعلی604رضائیمسعودمرودشتفارس

قبولروح ااهلل4485زارعهاجر مرودشتفارس

-عظیم1030گل گونالهاممرودشتفارس

قبولفتح اله7381-محمدلوآسیه الوند و البرزقزوین

قبولسیدحسن662خجسته روزسید احمدآبیکقزوین

قبولاسفندیار612شریفیفتح اله آبیکقزوین

-الیاس3111کشاورزلیالآبیکقزوین

قبولعلی100مافیمنظرآبیکقزوین

-نجفعلی175برزگر قاسمیالهام بوئین زهراقزوین



قبولابراهیم1021فرهادی مجیدقزوین قزوین 

قبولسیف اله278محمودی زینبقزوین قزوین 

-محمد4311540744منتظری  محمد امین قزوین قزوین 

قبولرحیم343ندافعلیرضاقزوین قزوین 

قبولیوسفعلی1207رمضانی  مریم  قزوین قزوین 

قبولمحمدرضا4310996531قربانی خمسه عباسقزوین قزوین 

-حسن2886صالحی سمیه قزوین قزوین 

-عباس4311198256قزوینی  محمد حسن قزوین قزوین 

قبولابوالقاسم1760معمارپور  شادی قزوین قزوین 

قبولمهدی3242196813میرزایی علی قزوین قزوین 

قبولعلی2060مغنیان  احسانه قزوین قزوین 

قبولحمیدرضا4310938892ساروخانی علی اکبرزادهاحسان قزوین قزوین 

قبولمرتضی1171مدرسی نیا فاطمهقزوین قزوین 

-فتح اله4311415745پارسا محمدمتینقزوین قزوین 

قبولمجید4311049471حمیدی  ایمان قزوین قزوین 

قبولعین الهخدادابیگی سعید  قزوین قزوین 

قبولحسن314غیاثوند فاطمه قزوین قزوین 



قبولعباس158نجفی معصومهقزوین قزوین 

-علیرضا4311539371ثابت رفتار  زهراقزوین قزوین 

-محمود319گودرزوند چگینیحسینقزوین قزوین 

قبولقنبر57خالقی  قاسم قزوین قزوین 

قبولمحمد2013آشوری معصومهقزوین قزوین 

قبولبهروز6استواریمسلمقمقم

-ابوالفضل0372051405ایرانی خواهثمینقمقم

قبولمحمود1926آموزگارمریمقمقم

-مرتضی695بحریمهدیقمقم

قبولبهروز3309برقینرگسقمقم

قبولمحمد0932253پورقاسمزهراقمقم

قبولجواد29120تقی پناهیزهراقمقم

قبولهادی1800حاج صفریسعیدهقمقم

قبولسید حسن957997حسینیسید محسنقمقم

قبولمجید38911خالقیانفائزهقمقم

قبولسید مصطفی4313خداشناسلیال ساداتقمقم

قبولعبداهلل03-69892-4خوش لهجهطیبهقمقم



قبولعادل16786سعیدیمرضیهقمقم

قبولفتح اهلل2226701سلیمطوبیقمقم

قبولمجید0-782458-3شمس کالهیزهراقمقم

قبولمحمد4800صادقی اصفهانیمحمدحسینقمقم

قبولیداهلل221محمدیطاهرهقمقم

-محمود12397محمدی نخجیریمهدی قمقم

-محمود0371803616مدنیفاطمهقمقم

قبولمحمد573مال محمدیزهراقمقم

قبولعلی037209575موحدی نژادزهراقمقم

قبولعلی0371637333نیک خواهفاطمهقمقم

قبولابوالفضل0372237665نیکوگفتار طاهرمحدثهقمقم

قبولمحمد1وفایی احمد آبادمجیدقمقم

قبولسید محمد رضا0هاشمییاسمن ساداتقمقم

قبولرضا0یزدی زادگانفاطمهقمقم

-اکبر24017یزدی زادهامیر حسامقمقم

قبولعمر6401احمدیهاوریبانهکردستان

قبولمحمدکریم7624قربانیخالد سقزکردستان



-صالح7111-شریفی پورپروین سقزکردستان

-محمود625موسویمحمد امین سقزکردستان

-بهاالدین982بزرگ امیدمظفرسنندجکردستان

-ابراهیم490حاصلیشهرامسنندجکردستان

-یداله83صالحی نژادشهرامسنندجکردستان

قبولمسعود15270مردوخ روحانیشیالنسنندجکردستان

قبولخسرو12274میرزاییکژالسنندجکردستان

قبولمجید9پیره مهدیفریده قروهکردستان

-احمد14محمدیانمسلمکامیارانکردستان

قبولخالد1648امیریحسن دهگالنکردستان 

قبولیوسف359محمدی سروالهحبیب اهلل دهگالنکردستان 

قبولابراهیم601محمدیطیب دهگالنکردستان 

قبولغالمرضا365زمانی رادحمیدرضا رفسنجانکرمان

قبولحسین4025-بارانیفاضله رفسنجانکرمان

-یداله1688-فتحیعلی رفسنجانکرمان

-محمود375افسرمسعودزرندکرمان

-باقر43جعفریسهیالسیرجانکرمان



-محمد126شهسواریفرزانهسیرجانکرمان

-اصغر310عسکریمحمودسیرجانکرمان

قبولاحمد1104اسدنژادعلیکرمانکرمان

-محمدرضا2981022962پورمالجمالریحانهکرمانکرمان

-علی2991662026ذکویمسرورهکرمانکرمان

-رحیم910فالحتیعلی رضاکرمانکرمان

-محمد439کیانفرفیروزهکرمانکرمان

قبولمحمدزمان0665-نادریصدیقهکرمانکرمان

قبولعلیرضا9045-ناصریهادیکرمانکرمان

-محمد1523نعمتیفرحکرمانکرمان

قبولمحمد1212نورالدینیعابدکرمانکرمان

قبولسیدبهاءالدین202میرمعینیسیدحسینکنگاورکرمانشاه

قبولشاه مراد1661شفائیانمریم هرسین کرمانشاه

قبولنوذر7656نادرینوشین هرسین کرمانشاه

قبولکرم رضا8989بهرامیزهرهاسالم آباد غربکرمانشاه 

قبولعلی  1219بهرام بیگی الههکرمانشاه کرمانشاه 

قبولکبود 352تنها کیونانی فریده کرمانشاه کرمانشاه 



قبولاسماعیل 3240093022حیدری شهنامهسا کرمانشاه کرمانشاه 

-107حیدر پور  مسعود کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس  6290خالصه سهراب  کرمانشاه کرمانشاه 

قبولملکمراد 453رفیعی  زاده سعید کرمانشاه کرمانشاه 

-یحیی 562رستمی  عباس کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد 1613رشیدی  شراره کرمانشاه کرمانشاه 

-حسین 13517رضایی فرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

-علی جعفر 4606رفیعی  سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

-نورمراد 318سلیمانی  مریم کرمانشاه کرمانشاه 

-نوروز علی  70عباسی محمد ولی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولرضا 5212قلعه سفیدی راحیل کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی یاور  36633کرمی پاامامی حمید رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-اصغر 37261منیفی کریم کرمانشاه کرمانشاه 

قبولامامقلی 545محمدی فرامرز کرمانشاه کرمانشاه 

-کسعلی 78منصوری کریانی مستانه کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد باقر 3242121892همتی محمد میالد کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد1246نیک دلصابردهدشتکهگیلویه و بویراحمد



-غالم حسین622اصلی نیاصدرالهگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولمنصور6361-بخشاییرضاگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولعیدی112داودی نژادزهراگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولسیدکریم4میریسیداسماعیلگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولمحمدیار129سعادت فردسعیدیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

قبولمحمد3026صیادیانشهرامیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-علی اوسط294رضاییمحترمبندرگزگلستان

قبولقاسم44بایثریارامیانگلستان

قبولالهقلی55صادقلوسودابهرامیانگلستان

قبولهادی4880058084حسینیمحدثهگنبد کاووسگلستان

-مجتبی2020322269حسینیمحبوبهگنبد کاووسگلستان

قبولعلی اکبر545 حسینی االرزیسید محسنگرگانگلستان 

-تیمور201میرحسنیجعفرگرگانگلستان 

قبولعبداله50/5179625041کیماسیمحمود استانه اشرفیهگیالن

قبولعلیرضا8568-پورمحمدمجتبیاملشگیالن

قبولاصغر3508عباس زادهمهدی آستاراگیالن

قبولغالمرضا24هاشمیحسن آستاراگیالن



قبولمنصور7514-دانشورمیثاقتالشگیالن

قبولاسماعیل1232حسن زادهمحمدرشتگیالن

قبولعلی اکبر780پوررضاییحسینرشتگیالن

قبولعلیرضا5700119692پورمیرزاسحررضوانشهرگیالن

-رضا5700096080شیخ سندیانیفاطمهرضوانشهرگیالن

-احمد1160043825نشاط چرودهفرزانهرضوانشهرگیالن

قبولهمتعلی 4460رحمتیاشرفسیاهکلگیالن

-خسرو1محمدیفاطمه صومعه سراگیالن 

-مسعود5524-عفت دوستمریمصومعه سراگیالن 

قبولسید عبدالوهاب4419-صفاییسیده معصومهصومعه سراگیالن 

-تیمور1شاعرپوریاسرصومعه سراگیالن 

قبولحسن33339خشنودزهره صومعه سراگیالن 

قبولغفار399حسن زادهحدیثه صومعه سراگیالن 

قبولمحمد علی 2710033155پور جعفر دوست فاطمه الهیجانگیالن 

قبولعیسی 1543حقیقی عارف الهیجانگیالن 

قبولمحمد علی 27147632رنجبر رضوانه الهیجانگیالن 

قبولمراد4310436341منتظری رقیه الهیجانگیالن 



-مرتضی 2710387999شوارعی اسماعیل الهیجانگیالن 

-غفور 96گلشاهی آزاده الهیجانگیالن 

-علی 162مظفری مریم الهیجانگیالن 

قبولابراهیم 2580599317رضوی صدر محمد رضا الهیجانگیالن 

قبولجهانگیر 2710358670ابراهیمیصدیقه الهیجانگیالن 

قبولسید عطوف1987موسوی اصل سیده رحیمه الهیجانگیالن 

-محمدابراهیمیکدملیغالمیآزاده الهیجانگیالن 

-حسین151زنگانه رنجبرپریساالهیجانگیالن 

-حاجی بابا2863-حاجیوندحسن ازنالرستان

-حسین9گالبیابوالقاسم ازنالرستان

قبولمجتبی818ایرانشاهیپریسا ازنالرستان

قبولاعظم خان110عزیزیاردشیرالشترلرستان

قبولمیرزا قلی267آقاییعباس الیگودرزلرستان

قبولمحمد رضا539توکلیمحمد مهدی الیگودرزلرستان

-سید حسن484داودیشمس الهالیگودرزلرستان

-علی6035گلپایگانیمصطفی الیگودرزلرستان

قبولمحمد طاهر10279ملک محمودیمعصومه الیگودرزلرستان



قبولملک4120358251باجالنسمیه بروجردلرستان

-رحم خدا154دارابیان آمنه بروجردلرستان

قبولکرم رضا 4120688186دیناروند فاطمه بروجردلرستان

قبولغالم 42غالم زاده نیک جو سعید بروجردلرستان

قبولعلی10489معظمی گودرزیمحمد بروجردلرستان

قبولمهدی7960صفی خانیحدیث خرم آبادلرستان

قبولعلی1561مرادی نادیاخرم آبادلرستان

-جعفر3157نجفی پورمنصوره خرم آبادلرستان

قبولماشااله2315جعفریرکساناخرم آبادلرستان

-خداکرم2426کمالوندمرضیه خرم آبادلرستان

قبولغالمرضا7635عاروانمهنازدورودلرستان

قبولولی4414چگنیمحمددورودلرستان

قبولمحمدابراهیم4237عندلیبیجمشیددورودلرستان

قبولکهزاد68کهزادیانفتح الهکوهدشتلرستان

قبولعلی آقا744امرایی شهبازیهانیهکوهدشتلرستان

قبولشیخغلی13محمدیابراهیم نورابادلرستان

قبولحسن81تاتارخراسانیطرالنبابلمازندران



قبولمحمدتقی2054239189خواجه وندیاسماعیلبابلمازندران

-فرخ 221مرزبانفرشادبابلمازندران

قبولحسن359ازاریمحمد تنکابنمازندران

قبولیعقوبعلی2210201901رجب زادهمائده تنکابنمازندران

-سید حمیدسیدیسید مهدی تنکابنمازندران

-حسن4علیدوستسیناتنکابنمازندران

-سلمان2210210755علیخان گرگانیعلی اصغر تنکابنمازندران

-محمدعلی500گودرزیبیتا تنکابنمازندران

-قدیر2منصورکیاییضرغامتنکابنمازندران

-خسرو15نصیرشعیبیعفیفه تنکابنمازندران

قبولعیسی2150603721ارادتمندکوثرساریمازندران

-علی26995خاکساریموسیساریمازندران

قبولحسین491خداداداحمدساریمازندران

قبولعلیرضا553خلیلیرضاساریمازندران

قبولسید رسول2080313487هاشمیسمیراساریمازندران

-محمدجان2334احمدیانزهرا    قائم شهرمازندران

قبولکیامرث2150255162اسدیمحمد      قائم شهرمازندران



-عباس2150531658الیاسیآنا    قائم شهرمازندران

قبولعلی98تقی زادهمحمد     قائم شهرمازندران

-پنجعلی2150028573    طبریانفاطمه    قائم شهرمازندران

قبولشکراهلل5820011864   علی نژادفاطمه     قائم شهرمازندران

قبولحمیدرضا2150612471   غالم زادهامیرحسین    قائم شهرمازندران

قبولیارعلی16     فتحیمحبوبه        قائم شهرمازندران

قبولعباس52     متدینعلی      قائم شهرمازندران

-محسن2150650924محمدنژادمهرناز قائم شهرمازندران

قبولاسماعیل28خواجوندعباس محمود آبادمازندران

قبولغالم عباس577فراهانیمحمدرضااراکمرکزی

قبولمحمدرضا3127صبوریاسماعیلاراکمرکزی

قبولسید احمد3392علویانالهام الساداتاراکمرکزی

قبولقدرت اهلل2723جدیدیهدیاراکمرکزی

-عباس3879-آقانوریالههآشتیانمرکزی

-احمد59حیدریمریم بستکهرمزگان

قبولمحمدجواد1نصیریفرخ بندرعباسهرمزگان

-نظام علی-ایمانیعلیرضااسدآبادهمدان



-علی اله583زهدیرسول بهار همدان

-شهریار141شاه وردیفرزانه بهار همدان

-علیرضا5قرائیتقی بهار همدان

قبولناصر5949بلوردیحمیدهمالیرهمدان

قبولمحمدعلی11097ترک چناریفرزانهمالیرهمدان

قبولمحمدحسن643سایه ونداعظممالیرهمدان

قبولحسین16براتیمحسنمالیرهمدان

-محمد اسماعیل378سوریمهردادنهاوندهمدان

قبولمحمدجواد20675مفرد طاهریسجاد نهاوندهمدان

قبولعلی یاور386075315بیاتشیواهمدانهمدان

قبولمحمد15تجریقاسمهمدانهمدان

قبولهاشم21توسلیفاطمههمدانهمدان

-غالمرضا19653چراغ مغانمیالدهمدانهمدان

قبولمحمدتقی41دست پیمانفهیمههمدانهمدان

قبولغالمرضا57علی پورمسعودهمدانهمدان

-محمدرضا371017653فرهنگمرواریدهمدانهمدان

-حسن چاشا53گلریزاحدهمدانهمدان



قبولنصراله332مجیدیمهدیهمدانهمدان

-نصراله1134مجیدیوحیدهمدانهمدان

قبولعلیرضا3860666584محققیعاصفههمدانهمدان

قبولمحب علی_نادیشیماهمدانهمدان

-پرویز4020047243میرزایی مهدی کبودراهنگ همدان 

قبولسید جلیل146عظیمیسیده وحیده ابرکوهیزد

قبولبمانعلی1813دهانیمحمدحسنخاتمیزد

-سعداله120نجفیاناسدالهخاتمیزد

قبولمحمود5475-کمالیانمحمد مهریزیزد

قبولقاسم4480027726اباذریمطهره میبدیزد

قبولعلیرضا4480098836بامدادیمحمدمیبدیزد

قبولمحمد70دهقانیحسنمیبدیزد

قبولمحمد حسن4420945745شفیعیامیرحسینمیبدیزد

قبولاکبر44800331138کاظمی نژادآسیه میبدیزد

قبولعباس365اسماعیلیابراهیمیزدیزد

قبولمحمدعلی5151-اکبریریحانهیزدیزد

-محمدرضا15حقیرابراهیم آبادیعلی محمدیزدیزد



قبولحسین7562-دهقانیحمیدرضا یزدیزد

قبولسیدمحمد3581-ساالریسیدعلی اکبریزدیزد

-محمدعلی9506-فرهنگفهیمهیزدیزد

قبولحسن179فتح آبادیعبدالکریمیزدیزد

-جمال3331-قضاوتیمریمیزدیزد




