
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

15محمد5234جبارزادهرضااردبیلاردبیل

-ابراهیم397دادجویوسفبیله سواراردبیل

-عباس46جوادیبهنامگرمیاردبیل 

15کاظم129شیخی فربهزاد اصفهاناصفهان

14ناصر3181صمدیمهدیاصفهاناصفهان

-جلیل8419امانیاسریناصفهاناصفهان

-محمد20رجبیفاطمه اصفهاناصفهان

14علی9360-عظیمی پورغزالهاصفهاناصفهان

-عبدالکریم181فقهیطاهرهاصفهاناصفهان

15ذبیح اله1256-کریمیانزینتاصفهاناصفهان

15نورمحمد120توازهیاصغرخمینی شهراصفهان

15محمد1130321517حدادزهراخمینی شهراصفهان

15فرج اهلل246محمودیرسولخمینی شهراصفهان

94سراسری دوره شکسته عالی تابستان فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون



14امراله1397اکبریحسینعلیشاهین شهراصفهان

-حسن55حاتم پور جزیمحبوبهشاهین شهراصفهان

14رسول5100073357حمیدزادهحامدشاهین شهراصفهان

16قربانعلی3954شمگانی مشهدیمیناشاهین شهراصفهان

-سیداصغر1566موسویناهیدشاهین شهراصفهان

-حسین729سقاخوانراضیهکاشاناصفهان

15مهدی1250413796 کریمیابوالفضلکاشاناصفهان

14احمد19قدیریمهدیلنجاناصفهان

15محمدعلی2662-قاسمی مبارکهمریممبارکهاصفهان

14تقی21معدنی پورسمیهساوجبالغالبرز

14ارسالن165مکرمیهدیکرجالبرز

-ابراهیم601غیابیفرشته ایالمایالم

-محمد12صفریمظفرایالمایالم

14عیسی22علیزادهمیثمایالمایالم

15محمد3347فرخزادفاطمهایالمایالم

-حسین6115-رجبیمحمدایوانایالم

-سیدمحمود8952-محبتیسیدمسعوددهلرانایالم



-قادر7882-ستارپوراقدملیالبنابآذربایجان شرقی

-ابراهیم26افروشهعالیهبنابآذربایجان شرقی

14موسی1388-سیاریونسبنابآذربایجان شرقی

14کاظم372جعفرزادهطاهرهتبریزآذربایجان شرقی

15محمد1720135363خداپرست اولمهدیتبریزآذربایجان شرقی

14محمدقلی3155رسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

14نصیب756محمدییحییتبریزآذربایجان شرقی

-اکبر82947جانانهیوسفتبریزآذربایجان شرقی

-رسول2111-اسماعیلیامیرشبسترآذربایجان شرقی

14محمدتقی2335-سعادتینیماشبسترآذربایجان شرقی

-سیامک6976-صفرخانلوشادیشبسترآذربایجان شرقی

14محسن23قربانی اعالیییوسفملکانآذربایجان شرقی

-غالمعلی185قلیزادهمعصومهاورمیهآذربایجان غربی

-عباس2237مالکیاشرف اورمیهآذربایجان غربی

15جواد1278مولوی تباررسول اورمیهآذربایجان غربی

14عزت اله2740491077رسول زادهفاطمهاورمیهآذربایجان غربی

15سیدغالمعلی502صبحانیسیده احیاتکابآذربایجان غربی



-صابر-طهماسبیصباتکابآذربایجان غربی

14محمود-امینینصیبهتکابآذربایجان غربی

14کریم3244-ولی زادهصالح شاهین دژآذربایجان غربی

-رحمان9227-تحریریانشایانمهابادآذربایجان غربی

-سیدعلی1586سیداحمدیسیدهیمنمهابادآذربایجان غربی

-ابراهیم23600خندانی رادکریممهابادآذربایجان غربی

-کریم1385محمودزادهسهندعلیمیاندوابآذربایجان غربی

15عبداهلل2840348098آریاپوریوسفسلماس آذربایجان غربی 

14اسماعیل192رزمخواهالهامسلماس آذربایجان غربی 

-یعقوب1364067877قاسمی خوییحانیهسلماس آذربایجان غربی 

-اکبرملیملک خواهریحانه سلماس آذربایجان غربی 

-علی2790981507ولیزادهحسین سلماس آذربایجان غربی 

-محمد40قاسم زادهرضااهرم تنگستانبوشهر

14ابوالقاسم32582رضایی مطلقمریمبرازجانبوشهر

14محمدعلی503فاتحیکشوربرازجانبوشهر

15عبدالرسول10فوالدیاحمدبندربوشهربوشهر

14سیدمرتضی271وسمه گرزادهسیمابندربوشهربوشهر



15محسن5261-بصیرائیعلیبندربوشهربوشهر

14کمال89کمالیمحمد رحمانجمبوشهر

14یداهلل7689طالبی خزروقیزینباسالمشهرتهران

-محمدصادق15389ناظرانی هوشمندحسیناندیشهتهران

15حسن9261یوسفی نژادیاسراندیشهتهران

-شیرحسین35مرادیانیمهردادانقالبتهران

15اسمعلی13وکیلیاکرمبهارستانتهران

15هاشم5739رضاپورنرگسبهارستانتهران

15بیات211بیاتبهاره رباط کریمتهران

14نور الدین861حسن کاویارمحمدشهریارتهران

-علی202بهادریرضا غربتهران

-عبداله660عظیمی دیزججاویدغربتهران

15علی173شادمهرسمیهفیروزکوهتهران

14نصرت اله4652خلیلی الهام قدستهران

15شهباز812موسوی نژادسیدعلی قدستهران

---زینیسیدبهراممرکزیتهران

15یداله 131دادورنازنینمرکزیتهران



16سیف اله854شیخیمیثممرکزیتهران

-احسان اله26رجب الریجانیحمیدرضاورامینتهران

15جوادعلی98هداوندطیبهورامینتهران

16علی اصغر15942بیگلریشهروزشرقتهران 

14محمدحسین 3932790006ترکاشونددهنومهدیشرقتهران 

15میرحسن 481هاشمی کوچصفهانی فاطمه شرقتهران 

15مرتضی289شیرزاداکبرشهرکردچهار محال بختیاری

14رضا301صالحیفاطمهشهرکردچهار محال بختیاری

15بهراماختصاصینجفی دهکردیبنفشهشهرکردچهار محال بختیاری

14شمسعلی115رفیعی بلداجیتورجبروجنچهار محال و بختیاری

-شعبانعلی336سلطانی ده توتیکبریبروجنچهار محال و بختیاری

-مرتضی643یلمه علی آبادیمحمودبروجنچهار محال و بختیاری

14حسن رضا640229931آزادگانعارفبیرجندخراسان جنوبی

-غالم نبی132احراریمونسبیرجندخراسان جنوبی

-سید رضا640744192موسویسید محمد مهدیبیرجندخراسان جنوبی

14سیدمسعود7127-ایوبیسمیه ساداتقائنخراسان جنوبی

15محمدحسین34جابریمهدیقائنخراسان جنوبی



14علیرضا66شبانیسعیدتربت حیدریهخراسان رضوی

14احمد12365تحویساراتربت حیدریهخراسان رضوی

14ابوالفضل4374-رشیدسرخ آبادیبهنازتربت حیدریهخراسان رضوی

14عباسعلی32863رحیم دادزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

-رمضان25ساالرزادهاسماعیلخوافخراسان رضوی

14رستم علی3995خلیلیکریمدره گزخراسان رضوی

14علی اصغر3947-عرفانیشیمادره گزخراسان رضوی

14اسماعیل1دلقندیمحمدسبزوارخراسان رضوی

14غالمرضا2185اکرمیمهدیسبزوارخراسان رضوی

15ابراهیم87داورزنیمریمسبزوارخراسان رضوی

-غالمعلی578بهلولمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

16حسن5361-ابراهیمیانمحمدمهدیکاشمرخراسان رضوی

14علیرضا3684اکرمیمصطفیمشهدخراسان رضوی

14علی 66256استوارمنورمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر9872افضل نیاقمرمشهدخراسان رضوی

14اصغربامدادیبیتامشهدخراسان رضوی

14حسین قلی2726بیاتملیحهمشهدخراسان رضوی



14حمیدرضا0925801534تمدن پناهحامدمشهدخراسان رضوی

-قربانعلی25حسنیبهروزمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا64600دانش نسیانزهرهمشهدخراسان رضوی

14مرتضی18213ساالری بایگیمحمدمشهدخراسان رضوی

-حسین  0923948015عدالتیانمهسامشهدخراسان رضوی

-محمد 0922603308مالسیمعصومهمشهدخراسان رضوی

14سیداحمد307موسویسیدحسینمشهدخراسان رضوی

15محمدصادق972مشولیمریمنیشابورخراسان رضوی

14کریم10828حسین زادهحامد اسفراینخراسان شمالی

14اسماعیل2689رحیمی کیکانلومحموداسفراینخراسان شمالی

-خلیل820490032جعفریعلیشیروانخراسان شمالی

-محمدحسن1605-محبوبمحمودفاروجخراسان شمالی

-محمود231رضازادهکبریاندیمشکخوزستان

-سیدشیرمرد8-012426-192میرعالیسیده نجمهاندیمشکخوزستان

-علیجان913دانشمندماندانااهوازخوزستان

14محمدرضا259قیمزهرااهوازخوزستان

14نبی اله8595کیهانی فرمحموداهوازخوزستان



-حمید13580لطیفی زادگانالهاماهوازخوزستان

14حسینعلی1095خزاییمریماهوازخوزستان

15هادی412عسگر شهبازیعاطفهآبادانخوزستان

15یونس571 عالی مرادیانزینبآبادانخوزستان

-موسی18436محسن پورخدیجهآبادانخوزستان

14جعفر1850340021 آراندانسارابهبهانخوزستان

-حیدر1163زمانی جمشیدیشوکت بهبهانخوزستان

15یوسف345عسکریعلی  بهبهانخوزستان

15محمد هاشم117 قبادیخدیجه بهبهانخوزستان

14عبدالنبی 1990295738ادیبی نیا محمد دزفول خوزستان

14لطف علی 1634جمال وند علی دزفول خوزستان

-غالمحسین 1510سلمانی زاده داوود دزفول خوزستان

14محمد علی 669مصلحی پورحبیب دزفول خوزستان

14محمدجواد3453-مؤیدزرگرعلیرضاشوشترخوزستان

14جواد32116فتاحیمحمدگتوندخوزستان

-امامقلی526جنجالیعلیمسجدسلیمانخوزستان

-عیسی133فرضی کاکشهوشنگمسجدسلیمانخوزستان



14داریوش1436قنبری بیرگانیعلیمسجدسلیمانخوزستان

-عباس1751-حسین زادهلیدامسجدسلیمانخوزستان

14غالمرضا3245-رحیم دشتیزینبمسجدسلیمانخوزستان

-سیدمحمد3954صالحیسیده مریممسجدسلیمانخوزستان

15علی8009-عباسیانوحیدخدابندهزنجان

15اسماعیل-بیگدلیزهرهزنجانزنجان

16سلطاتعلی16884رسولیاکبرزنجانزنجان

-عبدالحسین53448بهمن وند فرداسدالهماه نشانزنجان

14عباس4570022510یوسف نژادمریم  دامغانسمنان

14نیکزاد5158-رستمیحامدسمنانسمنان

14ابوالفضل2555-جعفریانسپیدهسمنانسمنان

15قنبرعلی968امیری امیرشاهرودسمنان

15محمد951-ربیعیآرمینشاهرودسمنان

14سیدحسین-رضوانیسیدعلیرضاشاهرودسمنان

15محمدرضا931-عاقلیزهراشاهرودسمنان

17عباس5اکرمیحشمت الهزاهدانسیستان وبلوچستان

14عبداله816بیاتمعصومهزاهدانسیستان وبلوچستان



-علی3660291633نوروزیمحمدامینزاهدانسیستان وبلوچستان

14عباس2097هدایتیمحبوبهزاهدانسیستان وبلوچستان

-حسین465باقریزهرااستهبانفارس

-فاضل3655براتی رکعتیحافظایذهفارس

-حمزه56جنتیپروین آباده فارس

14سیدجعفر53حسینیفروغ الساداتآباده فارس

14محمدرضا2400211191داناحدیثه آباده فارس

-محمد5130000803رضاییملیحهآباده فارس

-قاسمعلی2400165106محمودینسرینآباده فارس

-رضا2400028631میرزاییالهه آباده فارس

14اکبر5884-تراب جهرمیمهدیجهرمفارس

-مصیب8491-جاماسبیمهدیجهرمفارس

14کاکاجان1189شکوهیمذکورجهرمفارس

14عبدالحسین5692آهنگنازیالجهرمفارس

-نصراله143شمشمیمنوچهرجهرمفارس

-خرم بید6810038361آبکارفاطمه  خرم بیدفارس

-خرم بید6810029508 زارع زادهزهراخرم بیدفارس



-خرم بید2282682983 شریفیثمینخرم بیدفارس

14خرم بید25طیبیزینت خرم بیدفارس

14خرم بید6810028978 مفتاحیعارفهخرم بیدفارس

-مهرداد9287پانیسمیراشیرازفارس

14غالمعباس963شریف دشتیمرجانشیرازفارس

-عباس15515کاتبراضیهشیرازفارس

15حسین5132گودرزیهانیهشیرازفارس

-محمد حسین1069اسکندریحمیدشیرازفارس

-حسین15086اکبریغالمحسینشیرازفارس

16اصغر12267پرویزی انبویمحمدشیرازفارس

14احمد1084تحویلدارعباسشیرازفارس

-منصور444حلوانیعلی اکبرشیرازفارس

14سید مرتضی1233خاکرهسید مهدیشیرازفارس

14نعمت اله4647رضویسیداحسانشیرازفارس

14محمد رضا12رنجبرحجتشیرازفارس

-سید عبدالرسول2951سبحانیسید فریدشیرازفارس

-سید احمد6480036298ناظم الساداتسید امینشیرازفارس



-سید شجاع الدین2283347742هاشمیسید شهاب الدینشیرازفارس

14علی اصغر178توحیدیمحبوبهفسافارس

14اکبر33غوطه ورمجتبیفسافارس

-عبدالمجید9427-محصلییلداکازرونفارس

14روح اهلل4485زارعهاجر مرودشتفارس

-منصور3086مروجیزهرامرودشتفارس

-علی محمد 718سجادیانمحمدمرودشتفارس

-سید محمد4خلیلیسید عبدالهادیمهرفارس

-اله نظر163محمودیزهرا نوراباد ممسنیفارس

-محمدحسین4269محمدیانزهرانی ریزفارس

-حسن2359ابوالقاسمیسمیهنی ریزفارس

-همت168سعادتمندجوادنی ریزفارس

-جمشید8330-منگلیمهنازنی ریزفارس

-مسعود2164-زارعاحمدنی ریزفارس

-زین العابدین995مسرورینزهتنی ریزفارس

-بنی اله2346-حیدرپناهنیلوفرنی ریزفارس

14محمد353علیمردانحسیننی ریزفارس



15شعبان3کوچک پورمحمدالوندقزوین

15رئوف77مرادی زیازرانیزهراآبیکقزوین

14حسن3185زارعانخدیجه آبیکقزوین

14الیاس3111کشاورز زیارانیلیال آبیکقزوین

-رحمت اله742اینانلوشویکلوحسینبوئین زهراقزوین

-اسداله1355افروزی  مهدی قزوین قزوین 

14محمدعلی1340حمیدی مجیدقزوین قزوین 

14داود1370سعیدیمهدیقزوین قزوین 

-غالمرضا2536آبکارآزادهقمقم

14حسین4247آقا محمدیفائزهقمقم

14بهروز3309برقینرگسقمقم

-طه43036کافیمحمدقمقم

15نصراله5802محمودیفاطمهقمقم

14عیدی112داودیزهراگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-عبدالغفار23شفیعیحامدگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

14حبیب اله17078فریدون فرطاهرهگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

14حسینعلی577فضلیمعصومهگچسارانکهگیلویه و بویراحمد



14رحمان166شبانیاحمدبانهکردستان

15احمدعلی603کاظمیفریبابیجارکردستان

-علی حیدر53ترکمندیعلیرضا بیجارکردستان

15محمدکریم3850204685شکراللهیساماندیواندرهکردستان

15محمدخلیل10795سالمیعبدالهسقزکردستان

15محمدحسن211صالحیانورسقزکردستان

14جالل3720037010خیرابادیهاناسنندجکردستان

14وفافرهادآبادیپرهامسنندجکردستان

14ابوالقاسم20185فرجامرضاسنندجکردستان

-احمد238مرادیانیدالهسنندجکردستان

14محمد3486غالمیشفیعهقروهکردستان

-خالد1648امیریحسن دهگالنکردستان 

16حسین3040315471اسماعیل زاده  رضارفسنجانکرمان

15غالمحسین3091383792ملکی باب هویزی حسینرفسنجانکرمان

14مراد23روح االمینیخدابخشسیرجانکرمان

-اسد اله3060004323زیدآبادی نژادحمید رضاسیرجانکرمان

-جمشید2624شهسواریمعصومهسیرجانکرمان



14علی حسین11233صفریحمید رضاسیرجانکرمان

15...ولیا3140151667زین الدینیشایستهشهربابککرمان

-عباس3140001576زین الدینیسعیدهشهربابککرمان

15اسفندیار971گواریمحمدکرمانکرمان

14محمدزمان665-نادریصدیقهکرمانکرمان

14سروش2همتینادرصحنهکرمانشاه

-قهرمان1رحیمیشهرامصحنهکرمانشاه

14محمدحسن1981رجبیبهارصحنهکرمانشاه

14احمد2641-فرهادیامیرصحنهکرمانشاه

14کرم4476-ناصریمعصومهصحنهکرمانشاه

-داریوش-عظیمی فشیامیرحسینکنگاورکرمانشاه

-مجتبی-حسن آبادینرگسکنگاورکرمانشاه

-کیومرث 324189135امیری ثنا کرمانشاه کرمانشاه 

-مسعود 3242397134اسفندیاری مهدیس کرمانشاه کرمانشاه 

-مجتبی 911پناهی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 187جمالی پور بابک کرمانشاه کرمانشاه 

14یداله 15604جمشیدی سیاوش کرمانشاه کرمانشاه 



14سلیمان 82زبرجدی  علیرضا کرمانشاه کرمانشاه 

14یاور 3241875156سورنی فرد یگانه کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد صادق  3242474872شهرکی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

14رضا 5212قلعه سفیدی راحیل کرمانشاه کرمانشاه 

14علی محمد 473لرستانی  سیاوش کرمانشاه کرمانشاه 

-اسداله29کریمپور وحدت کرمانشاه کرمانشاه 

-کیومرث 442مرادی الهه کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد علی اختصاصی میرخانی سعید کرمانشاه کرمانشاه 

14عزت اله 3240313278ویسی بهاره کرمانشاه کرمانشاه 

15عباس9مزنگیمحمدعلیبردسیرگرمان

14علی اکبر6211بایداودرامیانگلستان

16رمضانعلی4870221543رجنیمطهرهرامیانگلستان

14علی5220قریب مجنیفاطمهرامیانگلستان

14علی2730152717رمضانی پور ششکلیطاهرهاستانه اشرفیهگیالن

14غالمحسن631/2594721735میرزاییمریم استانه اشرفیهگیالن

17مسعود48/2596063069نبی چنانیمجید استانه اشرفیهگیالن

15منصور7514-دانشورمیثاقتالشگیالن



14خسرو157فرنودیساسانتالشگیالن

-محمدرضا7209-عظیمیامینرشتگیالن

14علی اکبر780پوررضاییحسینرشتگیالن

15عبدالناصر5700137011اصولی طالشفریمارضوانشهرگیالن

15محمد5700104628اصولی طالشمهنارضوانشهرگیالن

15عین اله5700147661شیرین سیابیلافشاررضوانشهرگیالن

15محرم2580968288رضایتیفاطمهصومعه سراگیالن

-ابوالحسن135شریفیشرارهصومعه سراگیالن

15نجفعلی938محمدیآیت الهصومعه سراگیالن

14--صیقلیفروزانالهیجانگیالن

15محمد علی 2710003155پورجعفردوستفاطمهالهیجانگیالن

16عیسی1543حقیقیعارفالهیجانگیالن

15کدملیاعظمی نداالهیجانگیالن

14حسین کدملیزنگانه رنجبر پریسا الهیجانگیالن

15محمد کدملیمحبی زینب الهیجانگیالن

15ابراهیم کدملیرضوی صدر محمد رضا الهیجانگیالن

14حسن 2710158574نجفی مهدی الهیجانگیالن



14سردار126سلیمانیفاطمه ازنالرستان

15محمد4120871428ایران پور مهدیه بروجردلرستان

15محمد4120814955دارابی مهدی بروجردلرستان

-علی اکبر2521478سعیدی زاده علیرضا بروجردلرستان

17شاهین8705-صحرایی بیرانوندمحسنخرم آبادلرستان

17-9052همه زادهپریساخرم آبادلرستان

16احمد10علیزادهزهراخرم آبادلرستان

-علیمردان4190736856آزادبختمحمد پارساکوهدشتلرستان

15سید پیمان2210384834میثاقیسید امیر علیتنکابنمازندران

14حسن19نعیمائی عالیلیال تنکابنمازندران

14حمیدرضا2150612471غالم زادهامیرحسین     قائم شهرمازندران

14مرتضی55تدریسیمهدیمحمودآبادمازندران

14محمود463قاسم خانیمهرداداراکمرکزی

-صالح472پیروزهلیالبستکهرمزگان

-احمد59حیدریمریمبستکهرمزگان

-هیبت علی425قمری گلبهارفاطمهبهارهمدان

14محمود336الوندیاکبرتویسرکانهمدان



14حسن3970174910شریعتمداریمهدیتویسرکانهمدان

14محمدرضا51شمسیانمحبوبهتویسرکانهمدان

-علی محمد3970175275فضلعلیامیر حسین تویسرکانهمدان

-محمدحسن643سایه ونداعظممالیرهمدان

-محمدحسین2287بختیاراحمدمالیرهمدان

14بهروز4127-عمرائیهوماننهاوندهمدان

-اردوان-متینعلینهاوندهمدان

-علی اکبر278547زرینیزینبنهاوندهمدان

17علی161خدابخشیاحسانهمدانهمدان

15اکبر527عارفی کیامیثمهمدانهمدان

15محمدرضا160کرمیوحیدهمدانهمدان

15مصطفی1060محراب زادهمهنازهمدانهمدان

15محب علی-نادیشیماهمدانهمدان

-بریر10526اسحاقیطاهرهابرکوهیزد

14اسماعیل109اعتمادیکاظمابرکوهیزد

14جلیل146عظیمیوحیدهابرکوهیزد

14محمدعلی5030028737نجاتیسحرابرکوهیزد



14ناصر4440172954شاکرامیرمحمداردکانیزد

-عبدالرضا622چرخیمرضیهخاتمیزد

-جمشید496شجریاناسماعیلمهریزیزد

15کمال5798-خاکزارعلیرضامیبدیزد

14سیدحسین138دهقانیفرشته سادات میبدیزد

14عباس365اسماعیلیابراهیمیزدیزد

-غالمعلی663حسینیناصریزدیزد

14محمدرضا15حقیر ابراهیم ابادیعلی محمدیزدیزد

14سیذاحمد422رضوی بهابادیمهری ساداتیزدیزد

14محمدمهدی551-کریمیامیرحسینیزدیزد




