
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

قبولعزیزاله1620139286-1140فتاحیوالحگرمیاردبیل

-زبور1351مرسلیهمتعلینمیناردبیل

-محرم344اکرامیمهدینمیناردبیل

-قربانعلی34عزیزی ننه کرانانصارنمیناردبیل

قبولسیدحسین9342فاطمیفائزه سادات اصفهاناصفهان

قبولوحید6254-گلبنسینا اصفهاناصفهان

-منصور1263ترابیکیوان اصفهاناصفهان

-فرامرز3470نامدارپورنصراله اصفهاناصفهان

-ناصرقلی117رحیمیانعلی اصغر اصفهاناصفهان

قبولعبداهلل1736صالحیعباسعلی اصفهاناصفهان

قبولمرتضی2351سعیدیداود اصفهاناصفهان

-عبداهلل808محبیمحمدحسین اصفهاناصفهان

-عباس11711خرم آبادیاعظمآران و بیدگلاصفهان

94سراسری دوره شکسته ممتاز تابستان فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون



-نادعلی6221انتظاریمعصومهخمینی شهراصفهان

-رمضانعلی1308سیاهمردزهراخمینی شهراصفهان

-علی1034عسکریمحمودخمینی شهراصفهان

-عبدالرسول18499عمادیفاطمهخمینی شهراصفهان

--147لقمانیمسعودخمینی شهراصفهان

-علی1130260836مختاریمهساخمینی شهراصفهان

-رضا1029هوازادهمحمدخمینی شهراصفهان

-سعید98اسدیمهدیخوانساراصفهان

-امراله1397اکبریحسینعلیشاهین شهراصفهان

-محمدعلی691زلفیالهامشاهین شهراصفهان

-قربانعلی3954شمگانی مشهدیمیناشاهین شهراصفهان

-فیض اله2کربیانعلیشاهین شهراصفهان

-اصغر412محمدیزهراشاهین شهراصفهان

-رضا2725شریفیانمجید کاشاناصفهان

قبولمهدی1250413796کریمیابوالفضل کاشاناصفهان

قبولناصر1831کاردانیصفیهلنجاناصفهان

قبولمحمدرضا2937-بهارلوییشیما نجف آباداصفهان



-سیف اهلل5410076559ابراهیمی محمد مبارکه اصفهان 

-براتعلی 12بکرانی حبیب اهللمبارکه اصفهان 

قبولنعمت اهلل7253کریمی کوشکچهاعظم مبارکه اصفهان 

-رجب87راکعیمحسنساوجبالغالبرز

-محق1611بذر افشان داودکرجالبرز

-خدامراد14145ترکیان ثریاکرجالبرز

قبولصفر0385474-031رسولی نارین آبادی مریمکرجالبرز

-حبیب اله271صمیمی پروینکرجالبرز

قبولناصر8751عباسی علیکرجالبرز

-اسکندر39عزیز زاده محمد جوادکرجالبرز

-محمدکرم748عظیمی محمد حسینکرجالبرز

-قاسم42مرزبان حمید رضاکرجالبرز

-محمود3004آقامحمدیمحسننظرآبادالبرز

قبولعزیز36ساری دهیحسننظرآبادالبرز

قبولحاتم13237علیزادهمحمدرضانظرآبادالبرز

-محمود8053-محسن زادهحسنایالمایالم

-همت3849-کرمیمهدیایالمایالم



-ولی800سراجینورالدین بدرهایالم

-جعفر45رحیمیمحسنبدرهایالم

-یحیی330آقاییجعفرتبریزآذربایجان شرقی

قبولحبیب1795بویاقچیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

-جلیل1360336605علیپور امتنانیمهساتبریزآذربایجان شرقی

-یوسف376محدثیمحمودسرابآذربایجان شرقی

-قربان3میرزائیاسرافیلسرابآذربایجان شرقی

قبولیداله5اکبریلرعلیشبسترآذربایجان شرقی

-بالل418ذوقی ملگیجعفرملکانآذربایجان شرقی

-گلمحمد3492محمدیعلیرضامیانهآذربایجان شرقی

-جلیل568احمیاناحمداورمیهآذربایجان غربی

قبولذبیح اله834دائمیمرتضی اورمیهآذربایجان غربی

قبولخلیل959شریفی آذرندا اورمیهآذربایجان غربی

-علی54775رحیم زادهسعیده اورمیهآذربایجان غربی

-زلفعلی6قنبر پورفرامرزاورمیهآذربایجان غربی

قبولعلی2262عابدینیمحمد اورمیهآذربایجان غربی

-رحمان2750543061علیزادهفریده اورمیهآذربایجان غربی



-محمد1670نویدیپیماناورمیهآذربایجان غربی

-حسین21247تازه کارمحسنبوکانآذربایجان غربی

قبولصدیق34رحمانیخسرو بوکانآذربایجان غربی

-عزیز2920200429شافعی بوکانیمحمدبوکانآذربایجان غربی

-عالء الدیناختصاصیسلطانیآریا تکابآذربایجان غربی

-قربانعلی156بهرامیاحمد تکابآذربایجان غربی

قبولمحموداختصاصیغالمیحسین تکابآذربایجان غربی

-سعید685یوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

-خضر9237-نیک پورسامانمهابادآذربایجان غربی

-اسماعیل256مهرپاککمالمهابادآذربایجان غربی

-احمد58مستعانمسعودمهابادآذربایجان غربی

-سیدابراهیم128عبدالهیسیدمحمدجمالمهابادآذربایجان غربی

قبولعبداله443چلبیانیصالحمهابادآذربایجان غربی

-محمد646صوفی امینیحسینمهابادآذربایجان غربی

-ستار173احسن نژادعلی اصغرمیاندوآبآذربایجان غربی

-رضاقلی1708پرنیانفتاحمیاندوآبآذربایجان غربی

-مولود633شیخهرضامیاندوآبآذربایجان غربی



-بهمن792ولیزادهحسینمیاندوآبآذربایجان غربی

-محمدتوفیق4998خضریمحمدشریفنقدهآذربایجان غربی

قبولیوسف3993حاجی محمدلومهین سلماس آذربایجان غربی 

-رحیم34259مظلومیمیر لطیفسلماس آذربایجان غربی 

-شمس الدین93یزدانیفریباسلماس آذربایجان غربی 

-عبداهلل181پژوهیدهرسولشاهین دژآذربایجان غربی 

-رسول5حسنی نیاامیرشاهین دژآذربایجان غربی 

-محمد670واحدی مقدمرقیهبرازجانبوشهر

-احمد1371استادزادهآزادهبرازجانبوشهر

-عبدالنبی95عطارعلیبندر دیلمبوشهر

-علی724خوش قلبناهیدبوشهربوشهر

-محمد649آذرشبعلی تنگستانبوشهر

قبولغریب3283عباسیحسیندیربوشهر

-حسن10درویشیقاسمکنگانبوشهر

-محمد5129محمدپورعلی اکبرکنگانبوشهر

--1541درویشیعبدالحسنکنگانبوشهر

قبولاسداله7820ذاوق آبادیمرضیهانقالبتهران



-پرویز5999شاملومهرشبنمبهارستانتهران

-اصیل-صمیمیداریوشبهارستانتهران

-اصیل-صمیمیمجتبیبهارستانتهران

قبولفتح اله5759-عزیزیسعید بهارستانتهران

قبولبخشعلی3014سالمتیعلیبهارستانتهران

-عبداهلل0410327700بختیاریزهراپیشواتهران

-سید سعید1856حسینی نقویزهرا الساداتپیشواتهران

-علی0410259101شیرکوندراضیه پیشواتهران

-هاشم1248افشارابراهیمرباط کریمتهران

-لطف اله 49580باقریروشنک شرقتهران

قبولعلی اصغر71313451خورسندفرزانه شرقتهران

-حسین 4172111041فروتنآتوساشرقتهران

-حمید9833صعودیمرضیه شرقتهران

-سیداحمد757موسویسیدمحمد مهدیشرقتهران

-رحیم1372پارساالهیارشهریارتهران

-مرتضی39595گلکطاهره غربتهران

-حسنعلی4614عزتیلیالغربتهران



قبولحسین521قندیاراحمدغربتهران

قبولمحمدعلیاختصاصیپاشائیمریمقدستهران

-محمدعلیاختصاصیپاشائیالهامقدستهران

-علیاختصاصیرضاییاعظمقدستهران

قبولغالمعلیاختصاصیکیوانیحجتقدستهران

قبولعبدالهاختصاصیکبیرینغمهقدستهران

قبولجهانشیراختصاصیمحمدزادهمحمودقدستهران

-اصغر16624محمودخانیزینبقدستهران

-قوام الدین192بحرینیمهدی مرکزیتهران

-نجفقلی1133ایرجیشکرالهمرکزیتهران

قبولمهدی1528گیگاسریمهرنازمرکزیتهران

-حسن19697بصیری کیاسمیرامرکزیتهران

-محمد557حاجی شیخنادرمرکزیتهران

-میرشجاعت2408شریفی آتشگاهمیرحکمتمرکزیتهران

-علی22صدیقمجیدمرکزیتهران

قبولشکراله18نیکومرامفتاحمرکزیتهران

-رضا16278توانامحمدمرکزیتهران



-محمدرضا1785اصانلومهدیمرکزیتهران

-علی اکبر216عسگریحسنمرکزیتهران

قبولفضل اله9188-کرمیبهناممرکزیتهران

-خلیل1146افراسیابیمحبوبهورامینتهران

-حسن28124قدرتمنیرهورامینتهران

قبولعلی جمعه40اسماعیل زادهکریم شهرکردچهار محال بختیاری

-خدابخش408صادقی زادهعلی شهرکردچهار محال بختیاری

-علیرضا2766کمالیصغریشهرکردچهار محال بختیاری

-ابراهیماختصاصیموسوی قهفرخیعقیل شهرکردچهار محال بختیاری

-داراب171اسماعیلیفرزادبروجنچهار محال و بختیاری

-البرز219امانی سیوکیبهرامبروجنچهار محال و بختیاری

-علی6290050151حسینیسید احمدبروجنچهار محال و بختیاری

-قربانعلی604آذرنیوشمحمودفارسانچهار محال و بختیاری

-علیرضا3700-مرادیصادقفارسانچهار محال و بختیاری

-قدرت اله1161-بهرامیمحمدفارسانچهار محال و بختیاری

-حسن171قنبررشیدحسین بشرویهخراسان جنوبی

-مصیب2773طالبیراضیهبیرجندخراسان جنوبی



-علی اصغر7اکبری مطلقعلیرضاقاینخراسان جنوبی

قبولغالمحسین 7806075امیریمریمسبزوارخراسان رضوی

-علی6947محمودی توپکانلوحمیدقوچانخراسان رضوی

قبولغالمرضا9684اصغرزاده گلزارصدیقه گنابادخراسان رضوی

-اسماعیل58063اشرافی کاخکیصدیقهمشهدخراسان رضوی

-علی محمد6پهلوانجوادمشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر1014ترجمانبی بی فاطمهمشهدخراسان رضوی

قبولسیدحسن10490جاللی پوریزدیمرضیه بی بیمشهدخراسان رضوی

-سیدمیرحسینحسینیسیدعباسمشهدخراسان رضوی

قبولهادی128ذوالریاستین نعمت اللهیمحمدپویامشهدخراسان رضوی

قبولحسنعلی13348زارعملیحهمشهدخراسان رضوی

قبولعبدالرحمن2395سائیانمحمد مشهدخراسان رضوی

قبولامراله10258شعبانیامیدمشهدخراسان رضوی

-محمدجواد6583طلوع قصابانهانیهمشهدخراسان رضوی

-علی0921493533طلوع  مهینمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر59048غفاریفاطمهمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر29قره قاشلومهدیمشهدخراسان رضوی



قبولاحمد5427محدثجوادمشهدخراسان رضوی

قبولعلی2000مختاری فرهادیمشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر0923646671موراسبانیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-عسکری5252هاشم نیاشیمامشهدخراسان رضوی

قبولمحمدابراهیم983یزدان دوستفاطمهمشهدخراسان رضوی

-رضا8دستجردیموسی الرضانیشابورخراسان رضوی

قبولمحمدجواد582صادقیحمیدرضانیشابورخراسان رضوی

قبولحبیب اله10121پایاپژمان اسفراینخراسان شمالی

-محمد48معمریناصربجنوردخراسان شمالی

-بابا محمد670430234نودهیاحمدبجنوردخراسان شمالی

قبولحسین670757632نودهیفاطمهبجنوردخراسان شمالی

-یوسف علی2034 افرایاسینشیروانخراسان شمالی

-علی اکبر820387789با  اصلمحمدشیروانخراسان شمالی

-...سید اسدا34618رحیمی زادهسیدرضا فاروجخراسان شمالی

-علی8قراچهحسینامیدیهخوزستان

قبولسیف اله13رحمتیحفیظ الهامیدیهخوزستان

-ناصر8235نجاتی فرهومناندیمشک خوزستان



قبولعبدالحمید8531بزرگ مرعشیسروشاهوازخوزستان

قبولکاظم4ترابیمهراناهوازخوزستان

-روزعلی17230حسینیروح الهاهوازخوزستان

قبولرضا1981لیاقتمندمریماهوازخوزستان

-شنبه27252لطفی زادهساساناهوازخوزستان

-بهنام8487-مومنیپوریاایذهخوزستان

-عبداالمین1272دارمیرویاآبادانخوزستان

-هشام1285حاجیان عجمالهامآبادانخوزستان

-اسفندیار881نظارتعبدالحسینآبادانخوزستان

-فرضعلی77ابراهیمیعلیباغملکخوزستان

-محمدحسین1089حسینی بروجنیمحمدباغملکخوزستان

-عزیز2814امیدیمجتبی  بهبهانخوزستان

-محمد سید98تنورهغالمحسین  بهبهانخوزستان

-باقر102مفتاحیالهام  بهبهانخوزستان

-حمداله659شریعت مصطفویسمیه  بهبهانخوزستان

-صمد1850219222نیک پورفاطمه  بهبهانخوزستان

-علی815اسمی زادهاعظم  بهبهانخوزستان



-محمد حسین 1991076762ملهمی مهدی دزفولخوزستان

-جبار19047بنی طرفییاسرسوسنگردخوزستان

-سیدمهدی999میرزاده مرعشیسیده زهراشوشترخوزستان

-صفرعلی9757حسنیمژدهگتوندخوزستان

-محمدعلی60حاجی پوررحیم اللیخوزستان

-رجب1077شفیع نژادالهام دزفول خوزستان 

-رحیم64553جوهریان زادهعبدالحمید دزفول خوزستان 

-کرمعلی524پدیدارمحمد دزفول خوزستان 

قبولعبدالوحید 1990477348پور موسوی سیدرضادزفول خوزستان 

-حسن13699شاه بداقی مصطفی دزفول خوزستان 

-سید حسین386سید قلندرسید محمد رضا دزفول خوزستان 

-محمد علی 3463صافدل حسین دزفول خوزستان 

- رضا14515 عطوفی محمدرضا ابهرزنجان

قبولهاشم4400002977ملکیامیرخرم درهزنجان

-یوسف2066اکبریعباسزنجانزنجان

قبولصمد4271448923کرمیمائدهزنجانزنجان

-عسگر80ذوالفقاریسارازنجانزنجان



-سید رحیم4570025791ستیزآساسیده بهنوش دامغانسمنان

-ولی اله231جندقیانفرشته  دامغانسمنان

-...سیف ا145ذوالفقاری...قدرت اسمنانسمنان

قبولمحمد207قدسکمال الدینسمنانسمنان

قبولسعید556کاشفیمحمدحسینسمنانسمنان

-شیرافکن25مناف پورقمیعبدالعلیسمنانسمنان

-محمد رضا4580035216 دربانیانمهدیشاهرودسمنان

-امیر محمد60162 محمدیاقبال علیشاهرودسمنان

-علی315چوزوکلیبهزادگرمسارسمنان

-قربانعلی12326قنبریرقیهگرمسارسمنان

-سیدابراهیم521میرعلیسیده راضیهگرمسارسمنان

-سیدمهدی6فرشته نژادسیدمحمدسوئدسوئد

-رحمت356اربابی سرجوعبدالصمدزاهدانسیستان وبلوچستان

-ابراهیم1417آتشگهمهدیهزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولحسینم699خواجه محمودیمحمدزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولابراهیم3610961069ذوالفقاریمحمدصادقزاهدانسیستان وبلوچستان

-حبیب اله405قلیش لیآزادهزاهدانسیستان وبلوچستان



-نیک محمد2400کشتگرمریمزاهدانسیستان وبلوچستان

-محمد1866-حسن شاهیاحمدرضاارسنجانفارس

-محمد3982حسن شاهیعلیارسنجانفارس

-عبدالحسین8066-صادقی نیاحمید رضاجهرمفارس

-منصور1941برخانمحمدحسنجهرمفارس

-مصطفی40جهانگیرمجتبیجهرمفارس

-جواد1558برقرارلیالجهرمفارس

-صادق6686-زارع زادهزکیه خرم بیدفارس

-سهراب9367-فرشادصفورا خرم بیدفارس

قبولمحمد226دریطیبهسروستانفارس

قبولنوازاله1987امیری فرشادسروستانفارس

قبولمرتضی2281344576خاکسارفاطمهشیرازفارس

-عباس8622خالص حقیقیمژگانشیرازفارس

-محمدابراهیم12841سمیعی الرینسرینشیرازفارس

-علی2212عباسیزهراشیرازفارس

-غالمرضا262کاظمی رهبرزهراشیرازفارس

-محمد علی1295محبنرگسشیرازفارس



-مقیم1702نوروزیفاطمهشیرازفارس

-محمود2869کیانیسمیهشیرازفارس

-عبدالحسین1آگاهیمرتضیشیرازفارس

-علی126بویراحمدیکیهانشیرازفارس

-اسداله227پور عبدالهعبدالرحمنشیرازفارس

-ایاز855جانبازی ناصروعلیشیرازفارس

-محمد509حسن زاده فشانیعلی مددشیرازفارس

-محمد حسن256خالقیعبدالحسنشیرازفارس

-سیدرضا191روغنی جهرمیسیدمحمدشیرازفارس

قبوللطف اله27ریاستیفرهادشیرازفارس

-شکراله334ضابطیمسعودشیرازفارس

قبولمهدی242444108ظهرابیسعیدشیرازفارس

-درویش1015غضنفریداریوششیرازفارس

-علیرضا907غیور فردمحمد رضاشیرازفارس

-علی اصغر311کیخاحسینعلیشیرازفارس

قبولسرمست2380249695گرجی زاده کهوادهعلیشیرازفارس

-الخاص357مرادیرحیمشیرازفارس



-رضا11317معصومیسروششیرازفارس

-داراب1معینیعزیزاهللشیرازفارس

-همداد2303هوشمندعلیشیرازفارس

-پنجعلی522سربازاسماعیلشیرازفارس

-اسداله74ترابینرجس خاتونفسافارس

-اسماعیل9348-کشاورزیانابراهیمفسافارس

قبولسیدهاشم2نبویسیدعلیکازرونفارس

-عبادااله15استخرمجید مرودشتفارس

-عبد الحسین140تقی زادهمحمد صادقمرودشتفارس

-ابراهیم932صلح نسب مسعودمرودشتفارس

-عظیم1030گل گونالهاممرودشتفارس

-کریم657راستگولیالنی ریزفارس

-اسداله11خالقیغفارنی ریزفارس

-سیدعبداله530موسویسیدفخرالدیننی ریزفارس

قبولرضا5080157135پوردشتشایانآبیکقزوین

-محمدتقی 10احمدیمرتضیبوئین زهراقزوین 

-محمدعلی1022امانیمحمدرضاقزوین قزوین 



-حسن214حسن نژاد سالکحمیدهقزوین قزوین 

-جبار4310430236حیدریمرضیهقزوین قزوین 

-محمود1468رحمانیوحیدقزوین قزوین 

قبولمسلم2794صفدریعلیقزوین قزوین 

قبولفریدون397قمری یاوریسیدفرزاد قزوین قزوین 

-حسن76955کاظمی آزادزهراقزوین قزوین 

-مسلم166کیانیمریمقزوین قزوین 

-حسن479مشفقمهریقزوین قزوین 

قبولسید هاشم10974نیک پیسیده آرزوقزوین قزوین 

-سیدرحمن4310459511هاشمیسیدرضا قزوین قزوین 

قبولمحمد علی0371926645اسالمیشبنمقمقم

-احمد1114عطائیسمیهقمقم

-حسنعلی1جاللیحسینگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-الماس629قلی زادهنگین گچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-ابراهیم387فتحیحامد دهگالنکردستان

قبولمحمدکریم7624قربانیخالدسقزکردستان

-سیدرحمن563حسینیسیدعطاسقزکردستان



قبولتوفیق466اسدیوریاسنندجکردستان

-مظفر3720735559زرین بیانراحلهسنندجکردستان

-کاکا علی61خاک پزمحمدسنندجکردستان

قبولمحمد صدیق1264شیخ احمدیحامدسنندجکردستان

قبولفاروق3720678172گرجیمحمد فرحانسنندجکردستان

-عبداله780گل باغیعلی اشرفسنندجکردستان

-صدیق13720173410مرادینشاطسنندجکردستان

قبولعلیرضا1540پویانرگسقروهکردستان

-محمد63حیدرآبادیصادقبردسیرکرمان

-اسکندر2155سالری بردسیریراحله بردسیرکرمان

-سهراب9283-صالحی نسب  علیرفسنجانکرمان

-حسین7868-کاظمی دره در محمدرفسنجانکرمان

-محمود375افسرمسعودزرندکرمان

-عباس24جعفرزادهمعصومهزرندکرمان

-عبد اله1شهباعلیرضاسیرجانکرمان

قبولاصغر1565مکی آبادیرضاسیرجانکرمان

-غالمرضا25ملک پور افشارمعصومهسیرجانکرمان



-علی اکبر13کافی زادهمهدیشهربابککرمان

-حسن194طهماسبیمریمشهربابککرمان

-اصغر556قاسمیانسمیهشهربابککرمان

-محمود1396حسین رضاییمنیژهکرمانکرمان

-علی711درخشانحسنکرمانکرمان

-سلیم4477ویسیامین سرپلذهابکرمانشاه

قبولابراهیم9297-یارمرادیفرزادسرپلذهابکرمانشاه

-نورمراد174عزیزیمهردادصحنهکرمانشاه

-مسیح اله1952-احمدینرگسصحنهکرمانشاه

-نصراله209کرمی میرعزیزیهنگامهصحنهکرمانشاه

-سیدبهاءالدین202میرمعینیسیدحسینکنگاورکرمانشاه

قبولمجید 9اسفند یاری کنعان کرمانشاه کرمانشاه 

-حجت اله 3037پیرهوشیاران طاهره کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 621حقیقی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-ملک مراد 453رفیعی  زاده سعید کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد طاهر  113رحمانی الران مهتاب کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد رضا 504غالمپور ساره کرمانشاه کرمانشاه 



-مراد 3194کمجوریان اعظم کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد علی 38006مهر پناه پریسا کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 3370073536محمدی ادریس کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد علی 3310333590میر خانی  سجاد کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 518نظری اصغر کرمانشاه کرمانشاه 

-طالب1927محبت خواهداووددهدشتکهگیلویه و بویر احمد

-محمد1246نیک دلصابردهدشتکهگیلویه و بویر احمد

قبولسیدسلیمان15881رضابیگینسرینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

قبولغضنفر812پراهاممسلم دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

-حسن2110243481رجبی نسبفاطمهرامیانگلستان

-مهدی2110842040فرهمند نیامهرنوشرامیانگلستان

-سیدمهدی922710341 تفتیسید حامدگرگانگلستان

-سیدمجتبی2269-حسینیمحبوبه سادات گنبدکاوسگلستان

-عبداله50کیماسیمحموداستانه اشرفیهگیالن

-فرمان10بنی خادمیرسولآستاراگیالن

قبولاصغر3508عباس زادهمهدیآستاراگیالن

-فرشید2610179839قاسم زادهآرمان آستاراگیالن



-غالمرضا24هاشمیحسنآستاراگیالن

-فرید249شهروزابراهیمیفریدهرشتگیالن

-محمد154احمدی پورمونسصومعه سراگیالن

-رمضانعلی733اسماعیل نزادفریباصومعه سراگیالن

-کریم اله33689خدایاریرضا صومعه سراگیالن

-کریم  1020صفریفریدهصومعه سراگیالن

-مرتضیکدملیشوارعیاسماعیل الهیجانگیالن

-رمضانکدملیدلیری نژادسجادالهیجانگیالن

-سیدهادیکدملیموسوی مهرسید مهدیالهیجانگیالن

قبولکاظم33صابرنسرینالهیجانگیالن

-داودکدملیمحمدیحسینالهیجانگیالن

-حاجی بابا2863-حاجیوندحسنازنالرستان

-نوروز علی30نعمتیاعظمازنالرستان

قبولاسد اله48675پشم کار حجت اله بروجردلرستان

قبولحسین511پیرهادی مصطفی بروجردلرستان

-محمد رضا4120278565ع صابونی مریم بروجردلرستان

-صید موسی167عالی تبارعیدی  بروجردلرستان



-نصراله4120320391کارگر فرد جهرمی نگاربروجردلرستان

-عزت اله6مراد زاده روزبهانی معصومه بروجردلرستان

-ولی4414چگنیمحمددورودلرستان

-محمدابراهیم4237عندلیبیجمشیددورودلرستان

-علی اکبر4622احمدوندبهرام دورودلرستان

-علی اصغر714توحیدیانبهروزدورودلرستان

-اعظم خان110عزیزیاردشیرالشترلرستان 

-غالم24تاجدیوندفریدهالیگودرزلرستان 

-صیدحسن484داودیشمس الهالیگودرزلرستان 

قبولعلی293رضوانپورداریوشالیگودرزلرستان 

-پرویز398خورشیدیحمیدرضاالیگودرزلرستان 

-حسین1116عسگریحامدالیگودرزلرستان 

-مراد305عباسی مقدمنصیرخرم آبادلرستان 

-شیخعلی13محمدی ابراهیم نوراباد لرستان 

قبولیارمراد632داوودیعلینوراباد لرستان 

-محمد قاسم2210124530عبدالعظیمیفاطمهتنکابنمازندران

-محسن17مشهدیمنیره تنکابنمازندران



-حسین491خداداداحمدساریمازندران

قبولعلیرضا553خلیلیرضاساریمازندران

-رضا379تیموریانمحمدرضاساریمازندران

-کیامرث2150255162        اسدی محمد       قائمشهرمازندران

-حسین2161620551زنده زلزهرا     قائمشهرمازندران

-عبداهلل968    شعیبیعلی اکبر    قائمشهرمازندران

-حمید2150389460        کوپاییمهسا        قائمشهرمازندران

-ابراهیم809لکاسماعیل محمودآبادمازندران

-تقی 4980349011حقی فاطمه بابل مازندران 

-محمدتقی 2054239189خواجه وندی اسماعیل بابل مازندران 

-فرخ 221مرزبان فرشاد بابل مازندران 

قبولعبداله34191کاظمی دستجردیفاطمه اراکمرکزی

-منوچهر8اشرفیزهرهدلیجانمرکزی

-حادف4848کشاورزصدیقهبستکهرمزگان

قبولمحمد6170محمداحمدیناهیدبستکهرمزگان

-عباس1308رجبی بهجتنفیسهبندرعباسهرمزگان

-جان محمد16362مسلمیموسیبندرعباسهرمزگان



قبولحمید22نظریفرزانهاسدآبادهمدان

قبولنظام علی2616ایمانیعلیرضااسدآبادهمدان

-علیرضا5شاهوردئیفرزانهبهارهمدان

-خادمعلی3970145708خادمیمیثمتویسرکانهمدان

-اکبر9705فضلعلیئیمریمتویسرکانهمدان

-حسین16براتیمحسنمالیرهمدان

-محمدحسین5611رضاییمحسنمالیرهمدان

-مجید4375عباسیجوادمالیرهمدان

-محمداسماعیل378سوریمهردادنهاوندهمدان

-علی3860294113آزادیانسمیههمدانهمدان

-روح اله257انصاریمجتبیهمدانهمدان

-علی یاور3860753150بیاتشیواهمدانهمدان

-علی یاور11367بیاتسیماهمدانهمدان

-هاشم21توسلیفاطمههمدانهمدان

-سید محمد مهدی3860545116حسینی سیرسیده فاطمههمدانهمدان

-نادعلی387صاحبیلیالهمدانهمدان

-ابوالقاسم1123صدرزهرههمدانهمدان



-فتح اله3009طاهریطیبهمدانهمدان

-محسن9394طاهری همراهاحمدهمدانهمدان

-اسماعیل9342عسگریفرزانههمدانهمدان

-حسن پاشا53گلریزاحدهمدانهمدان

-نصراله1134مجیدیوحیدهمدانهمدان

-امیر9508قادری فروتناعظمهمدانهمدان

-بیاضعلی 18اله رضایی محمدکبودراهنگ همدان 

قبولمحمد11667رعیت زادهعلیاردکانیزد

قبولمنوچهر632صوفیمحمداردکانیزد

-حمیدرضا4440133169فتوحیامیرمهدیاردکانیزد

-غالمحسین5سلیم پورمحمدحسینخاتمیزد

-محمدحسین3291سلیم پورمحمدرضاخاتمیزد

-سعداله120نجفیاناسدالهخاتمیزد

-حسین835زارع بیدکیزهرامهریزیزد

قبولحسینعلی8056میرجمالیمرضیهمهریزیزد

-محمد841جراح زادهمژگانمهریزیزد

-علی اکبر4480137114حبیبیانزهرامیبدیزد



-سیدمحمود4480028811حینی نسب سید محمدعلیمیبدیزد

-محمد70دهقانیحسن میبدیزد

-حسین4480119809صادقیراضیه میبدیزد

قبولعلی 112یوسفی محمودمیبدیزد

-غالمحسین 8851زارع زردینیمحمدعلییزدیزد

-علیمحمد2965سلیمیانعفتیزدیزد

-اکبر413عبداله ناممحمدرضایزدیزد




