
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

قبولمحمد5234جبارزادهرضااردبیلاردبیل

قبولسعید1572-مهاجریمهرداداردبیلاردبیل

قبولیوسف1371نجفیاکبراردبیلاردبیل

قبولعزیز6315-محرم زادهمحمدتقیاردبیلاردبیل

-ساالر376علیپورمهدینمیناردبیل

-مسلم1244صادقی سوالموسینمیناردبیل

-علی اکبر21344آقایی محدثه اصفهاناصفهان

-مرتضی-آقایی صفورااصفهاناصفهان

-محمد809استکی انیس اصفهاناصفهان

-اصغر-تسلیمی آرزو اصفهاناصفهان

-علی 540جعفریزهرا اصفهاناصفهان

-مرتضی2912جاللیشیریناصفهاناصفهان

-رضا447رضویزهرا اصفهاناصفهان

-اکبر روستازاده شیف یوسف مبینا اصفهاناصفهان

قبولحمید1209ساالری مرضیه اصفهاناصفهان

-فضل اله791سپهریانناهید اصفهاناصفهان

قبولمحمدحسین212صفی خانی سارا اصفهاناصفهان
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قبولعلی127176936عظیمی پورغزاله اصفهاناصفهان

قبولمحمدرضا720کرمیمریماصفهاناصفهان

-محمود33334مسائلیزهرا اصفهاناصفهان

قبولعلیرضا43867مومیوندزینب اصفهاناصفهان

قبولمحمدرضا268یزدان پناه پریسا اصفهاناصفهان

قبولمصطفی2575آقاجوهریعلیرضااصفهاناصفهان

قبولسلیم4610060531ابراهیمیکامراناصفهاناصفهان

قبولقدرت اله 7103بهشتی زاده نبی الهاصفهاناصفهان

قبولمصطفی82پایندهحامد اصفهاناصفهان

قبولحسین1952خرم زاده رامین اصفهاناصفهان

-حسین761داوری علیرضااصفهاناصفهان

قبولناصر-رحیمیانعلی اصغر اصفهاناصفهان

قبولمحمدعلی14رمضانیانعلیرضااصفهاناصفهان

قبولکریم-زارعمحمداصفهاناصفهان

-مصطفی-زارعیمهدی اصفهاناصفهان

قبولناصر3181صمدیمهدی اصفهاناصفهان

-نعمت اله163فرهنگابراهیم اصفهاناصفهان

-عباس778کارگری حسین اصفهاناصفهان

قبولاصغر10830کرمانی احمد اصفهاناصفهان

قبولقنبر علی 268کریمیالیاس اصفهاناصفهان

-امصطفیکسائی کلیسانی حامد اصفهاناصفهان



-فضل اله28محبی رسول اصفهاناصفهان

قبولحمید1273519779منیریمحمد اصفهاناصفهان

قبولمحمد حسینموحدیان عطارمحمود اصفهاناصفهان

قبولبراتعلی1302مولویمجیداصفهاناصفهان

قبولعباسعلی 1178نوروزیجواد اصفهاناصفهان

-غالمعلی8281سلیمانیبتولخمینی شهراصفهان

-لطف اهلل291شکرانیحسنخمینی شهراصفهان

قبولعزیزاهلل2223صالحیابوالفضلخمینی شهراصفهان

-براتعلی1211طاهریفهیمهخمینی شهراصفهان

-ولی اهلل410مختاریوحیدهخمینی شهراصفهان

-شکراهلل1190051575ملکهدیخمینی شهراصفهان

-رمضان1100071911هادیانفروزانخمینی شهراصفهان

قبولابوالقاسم3100سلیمانیسعیدسمیرماصفهان

قبولعبدالمحمود5394بندیاکرمشاهین شهراصفهان

-حسینعلی1080449418محمدینرگسشاهین شهراصفهان

قبولمنصور341-1199248487بهرامی اسفرجانی امیر شهرضااصفهان

-محمدحسن23-6609843570رحیمی لیال سادات شهرضااصفهان

قبولامراله1190064790سبزواری مهناز شهرضااصفهان

-دادرس2380114110فرامرزی نژادحسن شهرضااصفهان

-ماشاله50احمدی طاهریابوالفضلکاشاناصفهان

-آقامحمد171تمدنیسید امیر محمودکاشاناصفهان



قبولاسداله11رستم آبادیفریبرزکاشاناصفهان

-رضا1250613442 محبوبیفاطمهکاشاناصفهان

قبولعباسعلی1172خوشنویسانامید گلپایگاناصفهان

-علی134معینیفاطمه گلپایگاناصفهان

قبولعلیرضا11جعفریمحسنلنجاناصفهان

قبولسیدمجتبی1589شهیدیشهاللنجاناصفهان

-رحمت اهلل92برومندقدرت اهللمبارکهاصفهان

قبولعلی42کرمیزهرامبارکهاصفهان

قبولعلی1558پوالد چنگفاطمهنجف آباداصفهان

قبولحسینعلی5061شریفیزینبنجف آباداصفهان

-اکبر2892غالمیزهرانجف آباداصفهان

قبولعلی1698لشنیمیالدنجف آباداصفهان

قبولسعادت1080463488نظرعلیانراضیهنجف آباداصفهان

قبولحسنعلی69یوسفانعباسعلی نجف آباداصفهان

-شکراله12الزامیمصطفیساوجبالغالبرز

-محمدمهدی190کارواناحمدفردیسالبرز

-نوروز706نظریافسانه فردیسالبرز

-شکرخدا313روستاییملیحهفردیسالبرز

-عباس0055652697/3579باغستانیفاطمهکرجالبرز

-سیدآقابختعلی4969156042/954حسینیسیدکیوانکرجالبرز

قبولحسین0385412665/755دمرچلیهادیکرجالبرز



-حسن0453041765/1عالئینناهیدکرجالبرز

قبولعنایت اله520222466/520222466فریدی فرفرنازکرجالبرز

قبولداود0061700762/9252یزدیداریوشکرجالبرز

-یونس465حشم فیروزلیالکرجالبرز

-حجت اله57نوزعیمرضاکرجالبرز

قبولعباس40676عشقیساراکرجالبرز

قبولسید حسین16594میرعابدینیسید امیرحسینکرجالبرز

-سیدسلطان15525طالگانیشهالکرجالبرز

قبولاصغر3262کشاورز بهادرتازعذراکرجالبرز

قبولحسن3575فتوحی فرمریم کرجالبرز

قبولولی اله3285فتاحینجمهکرجالبرز

19رفیق2998307ابوعبیدمحمد دبیامارات

-احمد944کوهییدالهایوانایالم

-عزت اله6160059157نادریامیرعباسایوانایالم

قبولجمشید353اقبالیکاظمایالمایالم

-همت3849-کرمیمهدیایالمایالم

قبولمحمد12صفریمظفرایالمایالم

-رضا548ربیعیاسدایالمایالم

-عیسی157حدیدیحمیدایالمایالم

-سیفعلی105ابوالقاسم زادهمهدی آذرشهرآذربایجان شرقی

قبولعلی اکبر15880رشیدیغدیرآذرشهرآذربایجان شرقی



-رحیم241هاشمی نسبمحسنآذرشهرآذربایجان شرقی

قبولحسنقلی109تقی نژادحسینآذرشهرآذربایجان شرقی

-محمدکاظم7746ابطحیوحیدهتبریزآذربایجان شرقی

قبولهاشم5جعفرزادهاحمدتبریزآذربایجان شرقی

قبولعبداله270حسین پورداودتبریزآذربایجان شرقی

-محمدتقی43979فرصتی سردرودیناصرتبریزآذربایجان شرقی

-حمزه علی1462فضلیپروینتبریزآذربایجان شرقی

-تورج979قاسمی بغدادینازیالتبریزآذربایجان شرقی

-مسعود437کریمیعبدالرضاتبریزآذربایجان شرقی

-حسین1730039308محمدیهادیتبریزآذربایجان شرقی

قبولهدایت14مردشجاعی نوبریاحدتبریزآذربایجان شرقی

-علی2790390290مصطفاییهادیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدقلی1204مهدویسعیدتبریزآذربایجان شرقی

قبولرئوف7198میرزانژاداسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

-اسماعیل1360119302وفادوستملیحهتبریزآذربایجان شرقی

-محمدحسن43هریسچیمژگانتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمود395ذاکریلیالتبریزآذربایجان شرقی

-محمد652ذوالفقارزادهاسمعیلتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلی1396قیاسیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

-نصیب756محمدییحییتبریزآذربایجان شرقی

قبولکریم39کریم نژند اصلامیرسرابآذربایجان شرقی



قبولاژدر1187عبادییوسفمراغهآذربایجان شرقی

قبولفیروز44834کنعانیفرهادمراغهآذربایجان شرقی

-گل محمد3492محمدیعلیرضامیانهآذربایجان شرقی

-فرمان4666-فالحمحمدجواد ارومیهآذربایجان غربی

قبولمحمود8390شکرهمصطفیبوکانآذربایجان غربی

قبولمحمدرضا1154صبوریفرهادخویآذربایجان غربی

قبولفریدون1354فردینی فرحافظخویآذربایجان غربی

قبولکریم2930023244ولیزادهصالح شاهین دژآذربایجان غربی

-فتاح14824اهلل ویسیکمالمهابادآذربایجان غربی

قبولاسماعیل256مهرپاککمالمهابادآذربایجان غربی

قبولاحمد58مستعانمسعودمهابادآذربایجان غربی

قبولعبداهلل207کاملیکاملمهابادآذربایجان غربی

-ستار173احسن نژادعلی اصغرمیاندوآبآذربایجان غربی

-الهویردی463حسینیانبیت اله میاندوآبآذربایجان غربی

قبولمحمد41043مطاعیعباسسلماسآذربایجان غربی 

قبولمیرکریم2790602948مظلومیرضاسلماسآذربایجان غربی 

-قلندر0186-فرامرزینعمت الهاهرم تنگستانبوشهر

قبولابوالقاسم32582رضایی مطلقمریمبرازجانبوشهر

-اسفندیار197کشاورزپرویزبرازجانبوشهر

قبولعلی1844محبیمیثمبرازجانبوشهر

قبولدرویشعلی4269006994 / 1012شیخ محمودیحلیمهبندردیلمبوشهر



قبولعلی1402سوسنیمحمدرضابوشهربوشهر

قبولعلی0890141851صحرانوردمصطفی بوشهربوشهر

-اکبر51حیدریحمیده جمبوشهر

قبولحسین16924درخشانستاره جمبوشهر

قبولحبیب32788شعبانی نسبمهدیجمبوشهر

قبولعلی8521-مشرفیحسینخارکبوشهر

-ابراهیم319امیریامیرگناوهبوشهر

-مجید249عموری تربوشی فرخنده گناوهبوشهر

قبولعبدالحسین497محسنی محمدرضاگناوهبوشهر

-محمدرضا82فداییطیبهانقالبتهران

قبولابراهیم1075فتحیمریمانقالبتهران

-علی حسین64قرصیراحلهانقالبتهران

قبولیحیی1351دبیریالهامانقالبتهران

قبولعلی574عسگریمحمدمهدیانقالبتهران

قبولسیدحسن91گلریزامیدانقالبتهران

قبولرحیم26943هاشم خانیمریمانقالبتهران

قبولاصغر30359رمضانی کهنکیطیبهپیشواتهران

-کریم33280محمدابراهیمیعلیرضا پیشواتهران

-رضا55641آجرلوملیحهتهران بزرگتهران

-رضا234آشوریعصمتتهران بزرگتهران

-ابراهیم740آهینبهروزتهران بزرگتهران



-موسی4599724-001استاکمهساتهران بزرگتهران

-حسین1821اصل روستامریمتهران بزرگتهران

قبولاکبر72802افتخاری رادفاطمهتهران بزرگتهران

قبولحسین3-007120-386افشاراکرمتهران بزرگتهران

-احمد777امام جمعهنوشینتهران بزرگتهران

-ایوب0197531-041امانیمریمتهران بزرگتهران

-کریم19257بابازاده شایانهومنتهران بزرگتهران

-یداله3558براتعلیمرتضیتهران بزرگتهران

-قاسم12572بی همتاطلعتتهران بزرگتهران

-حسین60بیگملیحهتهران بزرگتهران

قبولروح اله4807توتونچیانپانویهتهران بزرگتهران

قبولاسداله6647ثابتی دونیقیقاسمتهران بزرگتهران

-سیدمرتضی4436305-002جهرمی یکتاسیدسیاوشتهران بزرگتهران

قبولاحمد2302چلونگرالهامتهران بزرگتهران

-جهانگیر1805حمیدی هشجینزهراتهران بزرگتهران

-محمد4205خالصیحکیمهتهران بزرگتهران

-محمدعلی112170خیاطفرزانهتهران بزرگتهران

قبولحمداله2853رحیممعصومهتهران بزرگتهران

-علی اوسط2768رفیعیلیالتهران بزرگتهران

-داود2808زندآزادهتهران بزرگتهران

-قاسم14216سپاهیمحمدتهران بزرگتهران



-غالمرضا557سودمندانحسینتهران بزرگتهران

-منصور2-224189-002سهیلی مجدثمینتهران بزرگتهران

قبولعلی اکبر18555شفیعیگالیلتهران بزرگتهران

قبولمحسن37007صادقیزینبتهران بزرگتهران

-سیدبهادر18532صادقیسیدخلیلتهران بزرگتهران

قبولسیدحسن21137ضیاء رجائیانسیدمجیدتهران بزرگتهران

-منوچهر22758عابدیمنصورتهران بزرگتهران

قبولعلی محمد135عباس دزکیاسماعیلتهران بزرگتهران

قبولرضا8586علی محمدیزینبتهران بزرگتهران

قبولقربانعلی13362علیخانیزهراتهران بزرگتهران

قبولسیدابوالحسن2517عمادی قهیفاطمهتهران بزرگتهران

قبولمحمد4364425-001غفاری یوسف زادهعارفتهران بزرگتهران

قبولمحمدتقی32019فراهانیمحمدعلیتهران بزرگتهران

-علی66فرخیمریمتهران بزرگتهران

-مهدی6402فالح نژادمحمدرضاتهران بزرگتهران

-علی19174فیروزنژادمحبوبهتهران بزرگتهران

-محمد75کامکارگوهریرضاتهران بزرگتهران

-مظفر6985729-001کلهریآرمانتهران بزرگتهران

قبولنصراله1925کلهریسیروستهران بزرگتهران

-غالمعلی4473محمدرضای طیبیمریمتهران بزرگتهران

-محمدعلی19609معانیعلیتهران بزرگتهران



قبولعلی3349مقتدریهادیتهران بزرگتهران

-غالم459مهربخشعبدالهادیتهران بزرگتهران

-حسین166میرخلفسیدکمالتهران بزرگتهران

قبولمحمدحسن4523نادریاصغرتهران بزرگتهران

قبولعلی390نجف آبادی فراهانیخسروتهران بزرگتهران

-سیدعباس6واقفی اسفیدانیسیدحیدرتهران بزرگتهران

قبولابوطالب4043یاراحمدیشهروزتهران بزرگتهران

-محمدحسین697اسالمیسعیده رباط کریمتهران

قبولمحمدرضا4283امین بنانیفریدهرباط کریمتهران

قبولمهدی225نیکو قدم آزادفریدونرباط کریمتهران

-محمد5311فروزان کیاعلیریتهران

قبولمحمدرضا3575ابطحیسکینه شرقتهران

قبولسیدرسول 13776827حسینی جاللیان محیاسادات شرقتهران

قبولعلی اصغر7002خورسندفرزانه شرقتهران

قبولعلی محسن 3534حیدرپورمعصومه شرقتهران

-محمد9255شکراله نژادفاطمه شرقتهران

قبولعلی اصغر902کامیاب فردمنیره شرقتهران

-راه خدا358یوسفیولی الهشرقتهران

قبولجعفر1885گلبازصباشعبه شمالتهران

قبولصدراله2063اخالقیجوادشعبه غربتهران

-حشمت31597دارابیرضا شعبه غربتهران



قبولمحمد جان280حمزه پورعسکریشعبه غربتهران

قبولمیررسول18283موسویفرزانهشمیراناتتهران

قبولمنصور2918موتمنافشینشمیراناتتهران

-سیدحسین9034مدنیسیدمهدیشمیراناتتهران

-قادر1123شبانیفاطمهشمیراناتتهران

-نصرت اله4652خلیلیالهامقدستهران

قبولفرامرز13744زنگیابراهیمقدستهران

قبولولی30شکاریمنصورقدستهران

قبولعبدالهاختصاصیکبیرینغمه قدستهران

قبولشهباز812موسوی نژادسیدعلیقدستهران

-مصطفیاختصاصیمحمدیزیباقدستهران

قبولاوسط1501آجرلو فاطمه اسالمشهر تهران 

-علی 828اسکندری سهیال اسالمشهر تهران 

-علی 110239563پرسم محمد سبحان اسالمشهر تهران 

-یحیی 50802حیدری گیتی اسالمشهر تهران 

-محمد 2861داودی حمید اسالمشهر تهران 

-جعفر 62سلطان علی نیا علیرضا اسالمشهر تهران 

-بایرام علی 2030شکاری فاطمه اسالمشهر تهران 

-احد اهلل26821ضیائی معصومه اسالمشهر تهران 

-عالیخون112قالوند فیروزه اسالمشهر تهران 

-سعید 5560700789محمد حسن مطهره اسالمشهر تهران 



-شیر حسین 35 مرادیانی مهرداداسالمشهر تهران 

-اقبال108070805منصوریان مرضیه اسالمشهر تهران 

-رجبعلی 1061نجفیحسن اسالمشهر تهران 

قبولرضا 1115نو بهار مریم اسالمشهر تهران 

-محمدابراهیم4436آزادی نقشفاطمه شهریار تهران 

-محمد274شیرازی نازنین شهریار تهران 

-سیدقاسم666موسویسیدهماشهریار تهران 

قبولعلی اکبر311احمدی فرهادشهریار تهران 

قبولنورالدین861کاویارمحمدحسین شهریار تهران 

قبولنادر310-0سلیمانی احسان شهریار تهران 

قبولمحمدعلی 825عباسی محمدنریمان شهریار تهران 

قبولیونس2080217283نصیریسیناقیطریه تهران 

-عبدالخالق19آویندهحسنشمالتهران بزرگ

-داوود10117301آهنگرمجیدشمالتهران بزرگ

-حسن3567جابری زادههماشمالتهران بزرگ

-نادعلی152جاللی ابوالقاسمشمالتهران بزرگ

-سید جعفر459حسینیسید محمدشمالتهران بزرگ

قبولبهروز8021دارابیپریساشمالتهران بزرگ

-محمد حسن2990شاه محمدیزینبشمالتهران بزرگ

-رضا1602صادقیمحمدشمالتهران بزرگ

-مسلم1411عبداهلل پورانصاریمیتراشمالتهران بزرگ



-محسن5129فراهانی رادمهساشمالتهران بزرگ

قبولمحمد1755قدیریان خلجیمهدیشمالتهران بزرگ

قبولمحمود13324گازرسیده الدن شمالتهران بزرگ

قبولسید فرهنگ7645ناصرآبادیگلنوششمالتهران بزرگ

-نصرت اهلل876نوروزی لواسانیمینو شمالتهران بزرگ

-غالمعلی938وهابی حقیقیزهراشمالتهران بزرگ

-محمد30بنی طالبینرگسشهرکردچهار محال بحتیاری

-غالمعلی1079خاکسار حقانیصادقشهرکردچهار محال بحتیاری

-بهرام4610384876نجفی دهکردیبنفشهشهرکردچهار محال بحتیاری

قبولاحسان117صفری دهنویفاطمه بروجنچهارمحال و بختیاری

-اروجعلی4640029225کوچک زادهمحمدرضا بروجنچهارمحال و بختیاری

قبولصفی اله131محمدیجوادفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولمالک943106672یاریعلی بیرجندخراسان جنوبی

-مهدی581بخشاییمعصومهبیرجندخراسان جنوبی

-ابراهیم889914664مالکیامین بیرجندخراسان جنوبی 

قبولرحمت اله143پورمحمد عزیزیعزیزاهللتایبادخراسان رضوی

قبولنعمت740339346جوانبختبنیامینتایبادخراسان رضوی

قبولعبدالغفار1562عبداللهیمهران تایبادخراسان رضوی

-محمدعلی511رستگار مقدمحسنتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولحبیب اله345حبیب نژادمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولاسداله37قربانیانمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی



-عبدالجبار32دلشادعبدالجمیلخوافخراسان رضوی

-اصغر86محبی فرمسعودسبزوارخراسان رضوی

-صفرعلی454شعبان پورمحمدحسینسبزوارخراسان رضوی

قبولاسماعیل1دلقندیمحمدسبزوارخراسان رضوی

-غالمرضا5232مظفر آبادیمصطفی سبزوارخراسان رضوی

-موسی673آقاخانیساراسرخسخراسان رضوی

-سید محمد1844جمعه پورمحمودسرخسخراسان رضوی

-محمد رضا72587کریمی پورزهراسرخسخراسان رضوی

قبولغالمرضا3419علیزادهسعیده سرخسخراسان رضوی

-عباس1041آبساالنبهزادکاشمرخراسان رضوی

قبولرستم0442-تیموریامیرعلیکاشمرخراسان رضوی

-علی66256استوارمنور مشهدخراسان رضوی

قبولمسلم7اسالمیلیالمشهدخراسان رضوی

قبولحسین955اسماعیلیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-علیرضا-افسردههدیهمشهدخراسان رضوی

قبولابوالفضل1920امیررضویپیاممشهدخراسان رضوی

-اصغر2439امین التجاریتکتممشهدخراسان رضوی

-علی100باستانی نامقیناهیدمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا0924727276برومندامیرعلیمشهدخراسان رضوی

-امیدرضا0926261835بیگدلینازنینمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0925944440پودینهمحمدرضامشهدخراسان رضوی



-نصرت اله826جدیدیانفرهنگمشهدخراسان رضوی

-نبی383جمالیعزیزالهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی254حسینیحکیمه ساداتمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2135حسینیزهرهمشهدخراسان رضوی

-محمد0921443927خجستهموسی الرضامشهدخراسان رضوی

قبولحسین28درویش بدرآبادیجوادمشهدخراسان رضوی

-علی262ذبیحیسیدمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل-رحمتیساجدهمشهدخراسان رضوی

-رجبعلی14833رحیمیمنیرهمشهدخراسان رضوی

-جعفرقلی142زارع حصارمحمدرضامشهدخراسان رضوی

قبولسیدمهدی2552سخایی فرمنصورهمشهدخراسان رضوی

قبولسیدمحمدمهدی092086692سیدی کریمیسیدامیرمشهدخراسان رضوی

قبولابراهیم569شریفیاعظممشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر486صباحی آق کندیاشرفمشهدخراسان رضوی

-عباسعلی154صغیرزادهطاهرهمشهدخراسان رضوی

-علی1621فرجی زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

قبولحسین294فروزانمرضیهمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدرضا42637قربانیطیبهمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدمهدی603محمدیملیحهمشهدخراسان رضوی

قبولغالمرضا3610039434منصوری پورمحمدرضامشهدخراسان رضوی

قبولهاشم16420نبردیفاطمهمشهدخراسان رضوی



-مرتضی8778نوروزینسیممشهدخراسان رضوی

-سیداسماعیل1269744هاشمی نژادسیدعبدالکریممشهدخراسان رضوی

-احمد1050025490ایروانیالههنیشابور خراسان رضوی 

قبولعلی1050810368باشیانمسعودنیشابور خراسان رضوی 

قبولمحمدحسین5749787133پارساکیاجاللنیشابور خراسان رضوی 

قبولمحمدکاظم473تقی آبادیمحمودنیشابور خراسان رضوی 

قبولجابر8چنارانیعبدالصالحنیشابور خراسان رضوی 

قبولاحمد1050028112زمانی نیشابورروح اله نیشابور خراسان رضوی 

-محمدرضا1331شورگشتیعلی اصغرنیشابور خراسان رضوی 

-محمدرضا2طالبیمحمدنیشابور خراسان رضوی 

-غالمعلی3مراغهزهره نیشابور خراسان رضوی 

-غالمحسن 1050525401معربافسانهنیشابور خراسان رضوی 

-نصراله524صالح آبادیمجید نیشابور خراسان رضوی 

قبولمیراب643رحمانیمریمبجنوردخراسان شمالی

-حسین670757632نودهیفاطمهبجنوردخراسان شمالی

قبولمجید750085770مرتضوی رادعلیبجنوردخراسان شمالی

قبولحیدرعلی241زارعیکبریفاروجخراسان شمالی

قبولعلی عباس6223-آزادی پورفاطمهاندیمشکخوزستان

قبولناجی1743558309ترابیمحمداهوازخوزستان

-کریم806جرفیمحمد علیاهوازخوزستان

-حسن27536جوالییعبدالرحیماهوازخوزستان



-جمعه267حمیدیفوزیهاهوازخوزستان

-زاهد3270شاکری یوسفیغالمرضااهوازخوزستان

قبولمرتضی583قربانمصطفیاهوازخوزستان

-محمد2616محمدپورزینباهوازخوزستان

-عبوالقاسم3627مرید پوراحمداهوازخوزستان

-قنبر846وحیدزادهشهریاراهوازخوزستان

-عبد السید9ویسی پورحسین اهوازخوزستان

-حسنقلی819یزدانی کچوییمریم اهوازخوزستان

قبولراه علی10946رشیدیعباسایذهخوزستان

قبولنجاتعلی2051زندیمرتضیایذهخوزستان

قبولمحمد240زمانیعلیآغاجاریخوزستان

قبولتیمور142شیخی مفردزینب باغملکخوزستان

-سلطانمراد1281حبیبیزهراباغملکخوزستان

قبولرمضانعلی1974سلطانیمحمد جواد(ره)بندرامام خمینی خوزستان

-قربان23316یارمحمدیخدیجهخرمشهرخوزستان

-مجید718باویرضاخرمشهرخوزستان

-نصراله889عالف بهبهانیمائدهرامهرمزخوزستان

-مسعود9991-قماشیمنصورشوشخوزستان

-اسماعیل553ایروانیبهنامشوشترخوزستان

-محمدعلی3583تقی پور بیرگانیهماشوشترخوزستان

-عبدالحسن852بهبهانی اسالمیزلفیماهشهرخوزستان



قبولمحمد26رضاییفرزانهماهشهرخوزستان

قبولعبدالصمد249قنواتیفاطمهماهشهرخوزستان

-محمد حسین 46آخورد زاده افسانه دزفول خوزستان 

-سید علی 865حجازی عصمت دزفول خوزستان 

-رجب 1077شفیع نژاد الهام دزفول خوزستان 

قبولمحمود 1991048505مجد نازنین دزفول خوزستان 

قبولماشاءاله1063مورثافسانه دزفول خوزستان 

قبولعبدالعظیم 9553خدائی نجار پیمان دزفول خوزستان 

قبولمحمد علی 786در افشانی مهدی دزفول خوزستان 

-محمد رضا 68495رضا گل کارمحمد دزفول خوزستان 

-محمد علی 3463صافدل حسین دزفول خوزستان 

-حسن 13699شاهبداقی مصطفی دزفول خوزستان 

قبولعلی8009-عباسیانوحیدخدابندهزنجان

-مرادعلی136کالنتریعلیخرمدرهزنجان

-ارشد0326-ترکمنابوالفضلخرمدرهزنجان

قبولاسداله5عصفوریمحمدرضا زنجانزنجان

قبولسیدکمال448هاشمیسید محمدرضا زنجانزنجان

قبولجواد72محبوبی اصلفاطمه زنجانزنجان

قبولمحمد باقر983اعوانیمحمودسمنانسمنان

قبولسعید556کاشفیمحمدحسینسمنانسمنان

-مهدی4560278210پویان فردفاطمهسمنانسمنان



قبولقربان31حقوقیفاطمهسمنانسمنان

-محمدعلی4560272808رضاکاظمیناعمهسمنانسمنان

-مهدی257صندوقدارمریمسمنانسمنان

قبولمحمود4580230264 احمدیناهیدشاهرودسمنان

-عبدل رحیم274 آقاحسینیراضیهشاهرودسمنان

-برات17865557نرگس سلیم آبادصباشاهرودسمنان

-امیر محمد60162 علی محمدیاقبالشاهرودسمنان

-احمد1504 عمودیرشیدهشاهرودسمنان

قبولرمضان4986 مرادیمعصومهشاهرودسمنان

قبولآقا برار-اسفنجانیسارهگرمسارسمنان

قبولولی28پوررجبزهرهچابهارسیستان و بلوچستان

قبولحسین699خواجه حمودیمحمد زابلسیستان و بلوچستان

-غالمعلی637رحمتیمحمود رضازابلسیستان و بلوچستان

-سیدولی اله7998موسویسید نیکزادکنارکسیستان و بلوچستان

قبولمحدتقی689حکم آبادیعلیکنارکسیستان و بلوچستان

-میرزاعلی398محمودیشبیرارسنجانفارس

قبولحسن25اسکندریابراهیمارسنجانفارس

-حسین علی2520039027کیانی مقدمنجمهاستهبانفارس

قبولاصغر2530013861حیاتیاکبراقلیدفارس

-براتعلی1020شکیباییزینباقلیدفارس

-جهانگیر18996فارسیابوالفضلاقلیدفارس



قبولسیدجعفر53حسینیفروغ الساداتآبادهفارس

-محمد رضا2400211191داناحدیثهآبادهفارس

-عباس166صفاریلیالآبادهفارس

قبولامامقلی2375عزیزیمهناز آبادهفارس

-محمداسماعیل900عسکریانسارهآبادهفارس

-مجید2400212473فرخیسحرآبادهفارس

-محمدرضا950صادقیراضیهجهرمفارس

-عبدالحسین2کریمیآناهیدخرم بیدفارس

قبولداود2491174431/974تقویسمانهدارابفارس

قبولاله قلی159حسینیشهابرستمفارس

-کوهیار8149شرفیان اردکانیزبیدهسپیدانفارس

-رستم2874مهران فراعظمسپیدانفارس

-حمزه4046استوری مقدمزینبسروستانفارس

-یحیی2280117241آفتابملیحهشیرازفارس

-عبدالخالق78انصاری فردزهراشیرازفارس

قبولگل محمد13پارسایینصیبهشیرازفارس

-علی7661جلیلیانمستانهشیرازفارس

-عبدالحسین45044رجائی خواهافسانهشیرازفارس

قبولعلی1280رحمان پورمریمشیرازفارس

-حسین2280561336سمیعیساراشیرازفارس

قبولابراهیم1655شیرازی نژادهاشمیزهراشیرازفارس



قبولمحمد852عظیم پورمریمشیرازفارس

-محمدعلی3591فاضلیمرضیهشیرازفارس

-جالل278قهرمانیفاطمهشیرازفارس

قبولمهران2280910462کوهبرمرجانشیرازفارس

-رضا4312مسرورتاودانیحمیدهشیرازفارس

-حمید88مصباحیان خالصیرزیتاشیرازفارس

-منصور224کشاورزنجمهشیرازفارس

-محمد حسین1069اسکندری سنجابیحمید شیرازفارس

قبولابراهیم106اسماعیلی فریدعلیرضاشیرازفارس

-فالمرز483انصاریمجیدرضاشیرازفارس

قبولعلی126بویراحمدیکیهان شیرازفارس

قبولحسین622تقی نژادمحمدرضاشیرازفارس

-علی5906جعفرپورجوادشیرازفارس

-اسداله2148حبیب زادهاحمد رضا شیرازفارس

قبولقدمعلی4شهریاریمهدیشیرازفارس

-سلیمان457فتحی جالل آبادمحمدشیرازفارس

-خرم2281713288نصرتیمحمدشیرازفارس

-قدرت اهلل2سلیمان نیاهوشنگفسافارس

-اکبر33غوطه ورمجتبیفسافارس

قبولاسماعیل546منصفنعمت الهکارزونفارس

-محمود10630درویشیلیالگراشفارس



قبولاحمد671حقانیفاطمهالرستانفارس

-رضا5زارعیمحمدصادقالرستانفارس

قبولخلیل1096مشتاقیمیثمالرستانفارس

-عظیم1030گلگونالهاممرودشتفارس

قبولمحمدکریم9562-فرخیبنیامینمرودشتفارس

قبولعلیرضا58بهمنی فرمحمدرسولمرودشتفارس

-عباداله15استخرمجیدمرودشتفارس

-اسکندر22نیرومندییوسفمرودشتفارس

قبولمحمد353علیمردانحسین نی ریزفارس

قبولداود5590008077سعیدیمهدیتاکستانقزوین

-الیاس3111کشاورز زیارانیلیال آبیکقزوین

-نبی5058کاظمیملیحهآبیکقزوین

-نجفعلی175برزگر قاسمی الهامبوئین زهراقزوین

-غالمرضا1228-ارداقیفاطمهقزوینقزوین

-علیرضا9371-ثابت رفتارزهراقزوینقزوین

قبولیادگار1082جلیلوندمرتضیقزوینقزوین

قبولحسن214حسن نژادحمیدهقزوینقزوین

-علی2حمیدیعلی اکبرقزوینقزوین

قبولحسین1141خلیلیشاهرخقزوینقزوین

قبولعلی7790سعیدیمیتراقزوینقزوین

-حبیب اله4817شعاعیسیماقزوینقزوین



-حسن2886صالحیسمیهقزوینقزوین

-علیجان1094قاسم پورعبدالحسینقزوینقزوین

قبولطیب0101قربانیمجیدقزوینقزوین

قبولمحمدعیسی50قنبیریحسنقزوینقزوین

قبولمصطفی1209-کاشی پزهازهراقزوینقزوین

-محمود319گودرزوندحسینقزوینقزوین

-محمد0744منتظریمحمدامینقزوینقزوین

قبولسیدهادی8812میرباباییسیدعلیقزوینقزوین

قبولسیدمرتضی670301آبیارفاطمه ساداتقمقم

-غضنفر79آردینفاطمهقمقم

-محمد رضا800بابایی پورسیماقمقم

قبولمرتضی695بحریمهدیقمقم

قبولعبدالرضا31079خالصی زادهنداقمقم

قبولسید علی0372042953روان بخشزهرا سادات قمقم

-حسین29671سمیعی فردمریمقمقم

-محمد101صفاری نیافاطمهقمقم

-محمدرضا0371958598غفوریان حسامینرگس قمقم

-محمدرضا1017652فرهنگمرواریدقمقم

قبولسیدعلیرضا617مجاهدیانسیدمجتبیقمقم

قبولرضا286محمدیمریمقمقم

-غالمعلی0-132433-5مردی قشالقفاطمهقمقم



-رضا0169871میرزاجانیعلیقمقم

قبولسید محمد534میرصدریسیده سعیدهقمقم

-عباس32735ولی ئیفاطمهقمقم

قبولاسعد6460083193مرادیزانیارمریوانکردستان

قبولبها الدین982بزرگ امیدمظفرمریوانکردستان

قبولامین8رحیمیهوشیارمریوانکردستان

-غالم حسینی622اصلی نیاسید صدراله گچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-حسین علی577فضلیمعصومه گچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولسوار1009فرجینیربیجارکردستان

قبولیداله1618حاتمیزهرهبیجارکردستان

قبولصالح7111-شریفی پورپروین سقزکردستان

-محمدرشید626احمدیکوروشسنندجکردستان

قبولمحمدسعید1032احمدیمحمداسعدسنندجکردستان

قبولعبدالعلی1352قمریشیواسنندجکردستان

قبولمحمد131محمدیشریفهسنندجکردستان

قبولعبداله212قانعیاقبالکامیارانکردستان

قبولاحمد3077کمانگرکمالکامیارانکردستان

-احمد14محمدیانمسلمکامیارانکردستان

قبولیداله717منبریفردینکامیارانکردستان

-یداهلل1488-فتحیعلیرفسنجانکرمان

-احمد218جهانشاهیمهدیسیرجانکرمان



قبولاکبر167جعفریمحمدرضاسیرجانکرمان

-سید محمد601حسینیبی بی زهرهسیرجانکرمان

قبولموسی22ساردوییفاطمهسیرجانکرمان

قبولمحمد78شاهمرادیعلیسیرجانکرمان

-محمد3060002691شکاری مکی آبادیالهامسیرجانکرمان

قبولمحمدتقی2768نصرت آبادیزهرهسیرجانکرمان

-محمود3511-شهبامحمدسیرجانکرمان

-حسین774اسدی کرمفهیمهشهربابککرمان

-حسین3180032073خواجوییحدیثکرمانکرمان

-فضل علی589دلیجانیهدایتکرمانکرمان

قبولرحیم910فالحتیعلیرضاکرمانکرمان

قبولعلی21409250کامیابیاحمدکرمانکرمان

-محمد439کیانفرفیروزهکرمانکرمان

قبولمحمدباقز3913متقیخدیجهکرمانکرمان

-رمضان968نژاد صاحبیلیلیکرمانکرمان

-محمدرضا726نیک زادلیالکرمانکرمان

-مخدوم قلی56عزیز پورمقدمامیدکرمانکرمان

-علی2026-ذکریمسرورکرمانکرمان

قبولعلی حسین15513بشیری...حشمت اسنقرکرمانشاه

-علی0452-زارعیمریمصحنهکرمانشاه

-کرم4476-ناصریمعصومه صحنهکرمانشاه



قبولامیدعلی1055طاهرآبادیمحسنکنگاورکرمانشاه

قبولکریم خان16731دهقانیرسولهرسینکرمانشاه

-علی 256احمدیفرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

-حشمت اله 640چراغی نیا فرزاد کرمانشاه کرمانشاه 

قبولهوشنگ 107حیدر پور مسعود کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 6290خالصه سهراب کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد طاهر113رحمانی الران مهتاب کرمانشاه کرمانشاه 

-اردشیر 1567سروی پریسا کرمانشاه کرمانشاه 

-سعید14642سیفی معصومه کرمانشاه کرمانشاه 

-نورمراد318سلیمانی مریم کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 14045گفتاری فرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

-کسعلی 78منصوری مستانه کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 495محمدی بهرام کرمانشاه کرمانشاه 

قبولاصغر37261منیفی کریم کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعطا2077نظری واحد ابوذر کرمانشاه کرمانشاه 

قبولغالمحسین 3241489582نجاتی پوریا کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد باقرملی همتی محمد میالد کرمانشاه کرمانشاه 

قبولسلیم317یاری کیومرث کرمانشاه کرمانشاه 

قبولحسین13517رضائیفرزانهکرمانشاه کرمانشاه 

-مجتبی1600روان بخشسپیدهکرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی سینا222حمیده نسبزهرایاسوجکهگیلویه و بویر احمد



-مذکور79دوستانی پورامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-علی اوسط294رضاییمحترمبندرگزگلستان

-محمدعلی39خانیفاطمه زهراگرگانگلستان

قبولعباس294صفرپورمحمدگرگانگلستان

-تیمور201میرحسنیجعفرگرگانگلستان

قبولعباس4870012261حسین زادهعیسیگنبدکاووسگلستان

-عباس2020812525ضیغمیزینبگنبدکاووسگلستان

-محمدعلی616بستانی املشیهدایتاملشگیالن

-عباس29اعالییمحمدآستانه اشرفیهگیالن

-کاظم510طلوع قمریمحمودرشتگیالن

-تیمور1شاعرپوریاسررشتگیالن

-رحمت اله828میرزاییقاسمرشتگیالن

-سید صاحب5700124505جلیلیسید رضارضوانشهرگیالن

-اذن اله3کمالیسیف الهرضوانشهرگیالن

قبولفیض اله606صفدریعلیرودبارگیالن

-علی25برزگررودسریتینارودسرگیالن

قبولاحمد381خوشدلمریمصومعه سراگیالن

-مهدی2581081181رهنماسباصومعه سراگیالن

-بهمن2670332374طالبیپویا صومعه سراگیالن

-احمد1110043825نشاطفرزانهصومعه سراگیالن

-رمضان11زیرانیرویافومنگیالن



قبولسید صدر الدین428شیرازیسید محمدفومنگیالن

-خوشنام6619-ندیریمهرانلنگرودگیالن

-حسین 151زنگانه پریساالهیجان گیالن 

قبولغالمحسین 2721631403نوان مقصودی آناهیتا الهیجان گیالن 

-مرتضی7999-شوارعی اسماعیل الهیجان گیالن 

-غفور2721639005گلشاهی آزاده الهیجان گیالن 

قبولشیرزاد 5179926823کریمی محمد باقر الهیجان گیالن 

-کریم169شادرام ابراهیم الهیجان گیالن 

-حسین9گالبیابوالقاسمازنالرستان

-سیدمنیرالدین79عظیمیسیدآقا محمودازنالرستان

قبولعلی4172133282رضوانپورداریوشالیگودرزلرستان

-علی4170061128گلپایگانیمصطفیالیگودرزلرستان

قبولمحمد حسن474تفضلیمحمد مهدی بروجردلرستان

قبولمبارک1942ذوالنوری معصومه بروجردلرستان

قبولعلی حسین14380سلیمانی روزبهانی میترا بروجردلرستان

قبولمحمد4120551180عالم نژادمحمد مهدی بروجردلرستان

قبولخدارحم10246گودرزی علیرضا بروجردلرستان

-بختیار4198552312اوالد قبادعلیخرم آبادلرستان

-علی مردان4073438247ساالریآرزوخرم آبادلرستان

قبولاالن300لیریاییزهرادورودلرستان

-عباس8889-خادمیامیرحسیندورودلرستان



-حسن1437امراییمژگانکوهدشتلرستان

-غالمعلی233حسین زادهقاسم بابلمازندران

قبولسیداسماعیل680صابری خجستهسیدجمال الدینبهشهرمازندران

-قدیر2منصورکیاییضرغامتنکابنمازندران

-محمدعلی500گودرزیبیتاتنکابنمازندران

قبولصفی اله1303فراهانیحسنتنکابنمازندران

-حسن4علیدوستسیناتنکابنمازندران

قبولسلمان0755-علی خان گرگانیعلی اصغرتنکابنمازندران

قبوللطف اله26طاهرکیمائدهتنکابنمازندران

قبولحسین187زرآبادیعلیرضاتنکابنمازندران

قبولافالطون503سام دلیریعباسچالوسمازندران

قبولرمضانعلی32بیابانی محلیاصغرساریمازندران

-علی26995خاکساریانموسی ساریمازندران

قبولجانعلی2161918788امانیمهدیقائم شهرمازندران

قبولمحمدرضا9281خطیمعصومهقائم شهرمازندران

قبولمحسن2150650924محمدنژادمهرنازقائم شهرمازندران

-نصراله1855بهرامیعهدیهکالردشتمازندران

-منصور589آشتیانیحسین اراکمرکزی

-غالمعلی3احمدیغالمرضا اراکمرکزی

-عبدالحسین1044رضایی فرولی اله اراکمرکزی

قبولمحمود463قاسم خانیمهرداد اراکمرکزی



قبولسیف اله1431شمس پویاحمیدرضا اراکمرکزی

قبولحسن182زادحسین گنجیاحمد اراکمرکزی

قبولمحسن363حاجیانمحمدمهدی اراکمرکزی

-علی احمد258کاوندپروانه اراکمرکزی

-قاسم0521322839میرزاییصبا اراکمرکزی

-محمود51محسنیمظاهرتفرشمرکزی

-محمد550099158حاجی حیدریراضیهخمینمرکزی

قبولعلی550270396غالمیمریمخمینمرکزی

قبولمصطفی550265538خسرویسیمینخمینمرکزی

-حسین550272089عربیمحمدکاظمخمینمرکزی

قبولرجب1خان باباییاحمدساوهمرکزی

قبولامیر حمزه985صابریمصطفی ساوهمرکزی

-سلطانعلی185جمشیدیعالء الدینشازندمرکزی

-محمد رضا52453131حسینخانیسمیراشازندمرکزی

-حسن2446شیریمحسنشازندمرکزی

-حسین573شعیبیاکرمشازندمرکزی

قبولرمضان126فربد زادهمهریشازندمرکزی

-سید جواد610315773هاشمیمحدثه  ساداتشازندمرکزی

-احمد59حیدریمریمبستکهرمزگان

قبولصادق1412ظریفیمژدهبندرعباسهرمزگان

-    محمود336        الوندی      اکبرتویسرکانهمدان



قبول  خادمعلی3970145708        خادمی      میثمتویسرکانهمدان

-    اسداله2       محمدی      احمدتویسرکانهمدان

-نظامعلی2616ایمانیعلیرضااسدآبادهمدان

-کوچکعلی22940داراب پورعلیبهارهمدان

-علی اله583زهدیرسولبهارهمدان

قبولمحمدرضا248نعمتی اسعداحمدبهارهمدان

-حسین2922زمانی محمدکبودراهنگهمدان

قبولعسکر4020018561سلمانیفاطمهکبودراهنگهمدان

قبولپرویز4020047243میرزائیمهدیکبودراهنگهمدان

-مرادعلی2103اسدالهیرامینمالیرهمدان

قبولنظامعلی4099بیگیامیرمالیرهمدان

قبولقربان1122زهره وندمعصومهمالیرهمدان

قبولسعید3920530640شریفیمحمدرضا مالیرهمدان

-بهرام3920141172عابدی نژادمهدیمالیرهمدان

قبولمحمد723شهبازیعلینهاوندهمدان

قبولاردشیر3240075164بارانیافشینهمدانهمدان

قبولحشمت3860648731توکلی نوئینمحمدهمدانهمدان

-عین اله30جمشیدیزهراهمدانهمدان

-حسن25شاه محمدیعلیرضاهمدانهمدان

-اکبر5217عارفی کیامیثمهمدانهمدان

-حسن پاشا53گلریزاحدهمدانهمدان



-فغانعلی99محمدییدالههمدانهمدان

-یحیی3764موسویناهیدهمدانهمدان

-علی میرزا2270میرزاییسمیههمدانهمدان

-ابراهیم3860170783نجاریمجتبیهمدانهمدان

قبولعبداله12164پورزادهبهارابرکوهیزد

قبولمیرزامحمد290فتاحی اردکانیرضااردکانیزد

قبولاحمد1192مرادخانیمطهرهخاتمیزد

-سعداله120نجفیاناسدالهخاتمیزد

قبولمحمدجواد8329-خاکزارنفیسهمیبدیزد

-مجید2341-ادیبیمنصورهمیبدیزد

قبولمحمد رضا15حقیر ابراهیم آبادیعلی محمد یزدیزد

قبولمحمد547جاللیانفاطمهیزدیزد

قبولمحمدعلی4459960710جمعانی تفتیحسینیزدیزد

-محمدرضا119دهقانی تفتیالههیزدیزد

قبولاکبر413عبداله ناممحمد رضایزدیزد

قبولمحمدکاظم60116هدایتی شاهدیاکرمیزدیزد




