
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

-عزیز6315-محرم زادهمحمدتقیاردبیلاردبیل

قبولمحمد5234جبارزادهرضااردبیلاردبیل

-قربان حسین1638048649آزمونعسگرخلخالاردبیل 

-علی1630012483پرستوآسیه خلخالاردبیل 

-میر یوسف88صالح زادهنسیم خلخالاردبیل 

-سید جبار1630088986موالییسیده محدثهخلخالاردبیل 

قبولزبور1351مرسلیهمتعلینمیناردبیل 

-میرزاقلی14975آقایی محموداصفهاناصفهان

-مرتضی513امیریامیریاسیناصفهاناصفهان

-محمدعلی18713بابایی حمید اصفهاناصفهان

-عباسعلی122جعفریان صدیق حامداصفهاناصفهان

قبولحسین1952خرم زادهرامین اصفهاناصفهان

-ناصررحیمیانعلی اصغر اصفهاناصفهان

-علی اکبر122رشیدپورشمس الدیناصفهاناصفهان

-کاظم129شیخی فربهزاد اصفهاناصفهان

-ناصر 3181صمدی مهدی اصفهاناصفهان

-عبدالرسول1143صفایی فردژیالاصفهاناصفهان
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-علی94شفاییسهیالاصفهاناصفهان

-محمود33334مسائلیزهرااصفهاناصفهان

-غالمحسن26نصیریآسیهاصفهاناصفهان

قبولاصغر727صهبا شهرضاییمنیرهاصفهاناصفهان

-علی9360-عظیمی پورغزالهاصفهاناصفهان

-ذبیح اله1256-کریمیانزینتاصفهاناصفهان

-مرتضی27488آقاییصفورااصفهاناصفهان

-سهراب6820سوزندهسارااصفهاناصفهان

-عبدالرسول18499عمادیفاطمه خمینی شهراصفهان

-علی1130260836مختاریمهساخمینی شهراصفهان

-علی24463مختاریمحمدرضاخمینی شهراصفهان

قبولرمضانعلی1308سیاهمردزهراخمینی شهراصفهان

-فخرالدین147لقمانیمسعودخمینی شهراصفهان

قبولمحمد1130321517حدادزهراخمینی شهراصفهان

-علی1034عسگریمحمودخمینی شهراصفهان

-سعید1229708553اسدیمهدیخوانساراصفهان

-کرمعلی3295طاییامیر حسینسمیرماصفهان

-امراله1397اکبریحسینعلیشاهین شهراصفهان

-عبدالمحمود5394بندیاکرمشاهین شهراصفهان

-رسول5100073357حمیدزادهحامدشاهین شهراصفهان

-محمدعلی691زلفیالهامشاهین شهراصفهان



-فیض اله2کربیانعلیشاهین شهراصفهان

-فضل اله5745اخوانفرزانه شهرضااصفهان

-عبدالعلی2306عباسی شاهزاده علی اکبریفاطمه شهرضااصفهان

-اسداله11رستم آبادیفریبرزکاشاناصفهان

-جواد305قناییمحمدکاشاناصفهان

-علی اکبر436حکیمیعبدالرضاگلپایگاناصفهان

-جلیل4999عابدیداودگلپایگاناصفهان

-غالمحسین246قربانیابراهیمگلپایگاناصفهان

-حسن2360آبیاری مهدی لنجاناصفهان

قبولسیف اهلل5410076559ابراهیمی هراتمهمحمدمبارکهاصفهان

-اکبر2892غالمیزهرانجف آباداصفهان

-محمدعلی8158تک فالحفرنوشساوجبالغالبرز

-امیر6682-کرملیمحدثهساوجبالغالبرز

-مرتضی5379آزادروستامریمساوجبالغالبرز

قبولامیر5855کرملیمهدیهساوجبالغالبرز

-احمد11649مهربانی فرزهرافردیسالبرز

-سیدحسین36382خیاطفهیمه ساداتفردیسالبرز

-فتحعلی894بیگدلیمحمدکرجالبرز

قبولابراهیم3861خواجه ئیمصطفیکرجالبرز

-سید موسی8506رستگار ماجالنیسیده خدیجهکرجالبرز

-سید مهدی22795مسعودیانالهام ساداتکرجالبرز



-میرمحمد183موسوی خوشروسید اسد الهکرجالبرز

-جابر10182بزرگینیلوفرکرجالبرز

-علی10254جاللیامینکرجالبرز

-عباسعلی112-جهانبخشفاطمهکرجالبرز

-محمدحسین5538جواهریاکرمکرجالبرز

-سیدآقا بختعلی954حسینیسیدکیوانکرجالبرز

-مسیح1687حیدریالهامکرجالبرز

-حسین5902خلجزهرهکرجالبرز

-مهدی4204دشیریمنتهیکرجالبرز

-رحیم4زرگر(نجیمه)پروینکرجالبرز

قبولمحمدقلی2695سلیمانیعلیکرجالبرز

-ابوالقاسم1445فیض آبادیاشرفکرجالبرز

-میرزاعلی33795محمدی دیالنچیمسعودکرجالبرز

-حسین6026مدیرروستاوحیدهکرجالبرز

-مصطفی1594مرندی مقدمهانیکرجالبرز

-داود9252یزدیداریوشکرجالبرز

-اروجعلی262تکزارعسمیهنظرآبادالبرز

قبولسیدمحمود7575فتاحسیده فریبادبیامارات

قبولمحسن1668غفوریانمحمدرضاایالمایالم

قبولمحمود8053-محسن زادهحسن ایالمایالم

-حاتم1171-سلیمانیپروینایالمایالم



-همت3849-کرمیمهدیایالمایالم

-ولی800سراجینورالدینبدرهایالم

-کاظم865بلندیحسن آذرشهرآذربایجان شرقی

قبولعلیرضا1712حسین نژادحمیدرضاآذرشهرآذربایجان شرقی

-تورج979قاسمی بغدادینازیالتبریزآذربایجان شرقی

-نصیب756محمدییحییتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمد3155رسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولیحیی330آقاییجعفرتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمد5479-بخشیامیرتبریزآذربایجان شرقی

-ابوالفضل7157-چینه کشتوحیدتبریزآذربایجان شرقی

قبولعلی9074-حیدرنژادوحیدتبریزآذربایجان شرقی

-تراب3459داوری چکانبابکتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلی6728رنج اندیش اللهشفیقهتبریزآذربایجان شرقی

-جعفر61494علیمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

-یوسف665فرهنگی آبریزنداتبریزآذربایجان شرقی

-جواد96272مددیحبیبهتبریزآذربایجان شرقی

-یوسف376محدثیمحمودسرابآذربایجان شرقی

-قربان3میرزائیاسرافیلسرابآذربایجان شرقی

-اسماعیل46جاللیفرزانه شبسترآذربایجان شرقی

قبولمحمدابراهیم6520زارعیرستمعلیشبسترآذربایجان شرقی

-بالل318ذوقی ملکیجعفرمراغهآذربایجان شرقی



--3492محمدیعلیرضامیانهآذربایجان شرقی 

-محمد8390شکرهمصطفیبوکانآذربایجان غربی

قبولحسین21247تازه کارمحسنبوکانآذربایجان غربی

-اسماعیل2920458647فیاضیمحمدبوکانآذربایجان غربی

قبولقربانعلی156بهرامیاحمدتکابآذربایجان غربی

قبولعالء الدیناختصاصیسلطانیآریاتکابآذربایجان غربی

قبولنوروز2446میکائیل زادهاسماعیلتکابآذربایجان غربی

قبولمالک10531کریمیکاظمتکابآذربایجان غربی

-حبیباختصاصیامیریزیباتکابآذربایجان غربی

-فریدون1354فردین فرحافظخویآذربایجان غربی

-محمدرضا1154صبوریفرهادخویآذربایجان غربی

-رسول5حسنی نیاامیر شاهین دژآذربایجان غربی

قبولخضر2860279237نیک پورسامان مهابادآذربایجان غربی

-احمد58مستعانمسعودمهابادآذربایجان غربی

قبولاحمد967صالح زادهسامان مهابادآذربایجان غربی

-سید ابراهیم128عبداللهیسیدمحمدجمالمهابادآذربایجان غربی

-سعید685یوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

-اسماعیل256مهرپاککمال مهابادآذربایجان غربی

قبولمحمد646صوفی امینیحسینمهابادآذربایجان غربی

قبولفتاح14824اهلل ویسیکمال مهابادآذربایجان غربی

-ستار173احسن نژادعلی اصغرمیاندوابآذربایجان غربی



-الهویردی463حسینیانبیت الهمیاندوابآذربایجان غربی

-رضاقلی1708پرنیانفتاحمیاندوابآذربایجان غربی

-بهمن792ولیزادهحسینمیاندوابآذربایجان غربی

-عبدالقادر7317الیاسیحسیننقدهآذربایجان غربی

-محمدتوفیق4298خضریمحمدشریفنقدهآذربایجان غربی

-جلیل568احمدیان احمد اورمیهآذربایجان غربی 

-رحمان54246علیزادهفریده اورمیهآذربایجان غربی 

-رحم خدا1765 فالحعباساورمیهآذربایجان غربی 

-جواد1278مولوی تبار رسول اورمیهآذربایجان غربی 

-جمشید1557اسمعیل نژادبهمنسلماسآذربایجان غربی 

-علی اشرف265خلیل زادهصفیهسلماسآذربایجان غربی 

قبولمحمد591عینانلوی اسبقلیال سلماسآذربایجان غربی 

قبولشمس الدین93یزدانیفریباسلماسآذربایجان غربی 

-احمد1371استادزادهآزادهبرازجانبوشهر

-ابوالقاسم32582رضایی مطلقمریمبرازجانبوشهر

قبولحسن677رضاییعبدالهبرازجانبوشهر

-محمدعلی503فاتحیکشوربرازجانبوشهر

-محمد670واحدی مقدمرقیهبرازجانبوشهر

-شهریار64جوکاریمجیدخارکبوشهر

-مهدی446حلی سازمحمدرضاخارکبوشهر

-عبدالحسین2280913755حیدرینیلوفرخارکبوشهر



-حسن159مهدشتیمانداناخارکبوشهر

-محمد5129محمدپورعلی اکبرکنگانبوشهر

قبولنامدار1541درویشیعبدالحسینکنگانبوشهر

-عبدالحسین497محسنیمحمدرضاگناوهبوشهر

قبولحسن 10درویشیقاسم دیر بوشهر 

قبولحسن19697بصیری کیاسمیراانقالبتهران

قبولحسین2259نوشاوندعاطفهانقالبتهران

-میرشجاعت2408شریفیمیرحکمتانقالبتهران

قبولمحمود10122ترک زادهامیرحسنانقالبتهران

-سیداحسان اله1299شهابیسیدحسنانقالبتهران

-علی اصغر58رامشینرگسانقالبتهران

-عبداهلل0410327700بختیاریزهراپیشواتهران

-سید سعید1856حسینی نقویزهرا الساداتپیشواتهران

-علی0410259101شیرکوندراضیهپیشواتهران

-لطف اله11500افخمیاحسانتهران بزرگتهران

قبولمهرعلی51062افضلیحسنتهران بزرگتهران

-ولی1995بابایی روحیفاطمهتهران بزرگتهران

-عباس2591تندافشانالمیراتهران بزرگتهران

قبولداود725چهارنظمبهنامتهران بزرگتهران

-علیجان874حبیبی پورمهریتهران بزرگتهران

-احمد9-352540-001داودیان شالکوهیفاطمهتهران بزرگتهران



-علی2435107-002دشتیامیدتهران بزرگتهران

-جعفر2597رحمانیعلیرضاتهران بزرگتهران

-محمدعلی8468رحیم تبریزیاکرمتهران بزرگتهران

-بهرام8198رعیتمهشیدتهران بزرگتهران

-حسین1031زمردیانپوراندختتهران بزرگتهران

-حسین1219ستارزادهاشرفتهران بزرگتهران

-خان حسین44506سلحشورمریمتهران بزرگتهران

-جهانبخش1851سلیمانی فردناهیدتهران بزرگتهران

-غالمرضا557سودمندانحسینتهران بزرگتهران

-سیداسماعیل454سیدحاجیفاطمهتهران بزرگتهران

-رضا2545شهروان مهرحسینتهران بزرگتهران

-ابراهیم217صادقیعباستهران بزرگتهران

-سیدحسن21137ضیاء رجائیانسیدمجیدتهران بزرگتهران

-حسین56عسگریمهدیتهران بزرگتهران

-حمید276عطربرمحمدیوحیدهتهران بزرگتهران

-عباس3083فرخیعلیرضاتهران بزرگتهران

-احسان242کیخسرویمرجانتهران بزرگتهران

-نعمت اله1381لطفی خجستهاحمدتهران بزرگتهران

قبولابوالحسن1495مرادیانفرزینتهران بزرگتهران

-براتعلی2497مهدیزادهمجیدتهران بزرگتهران

-محمدرضا18836میرزادهساراتهران بزرگتهران



-بیت اله6256نام آورمرضیهتهران بزرگتهران

-21679نوحیتقیتهران بزرگتهران

-عباس56واقفیاحمدتهران بزرگتهران

قبولقربانعلی2020بخشیآزادهدماوندتهران

-مهدی225نیکوقدم آزادفریدونرباط کریمتهران

-اسداله671شخصیمحمدرضارباط کریمتهران

-هاشم1248افشارابراهیمرباط کریمتهران

-علی174اردستانیمجیدریتهران

-رحیم716میرزایی مفرطمحمودریتهران

-حسن رضا640229931آزادگان عارفشرق تهران

-حسین 491565232باقرعبیریسعیدشرق تهران

-نعمت اله 3037پیرهوشیاران طاهره شرق تهران

-سیداحمد757موسویسیدمحمدمهدیشرق تهران

-میرحسن 481هاشمی کوچصفهانیسیده فاطمه شرق تهران

-علی محسن3534حیدرپورمعصومهشرق تهران

قبولجعفر1885گلبازصباشعبه شمالتهران

-حبیب اله 271صمیمیپروینغربتهران

-فرهاد2509منصوریسید مهدیغربتهران

-محمد957حاجی شیخنادرغربتهران

قبولمهدی2908کریمیانفاطمهغربتهران

قبولاسماعیل6190004342ایجادیعباسغربتهران



قبولمرتضی39595گلکطاهرهغربتهران

قبولحسنعلی4614عزتیلیالغربتهران

-محمدعلیاختصاصیپاشائیالهامقدستهران

-نصرت اله46525خلیلیالهام قدستهران

قبولغیبعلیاختصاصیرضاییاعظم قدستهران

-شهباز812موسوی نژادسیدعلیقدستهران

-احمد917سیاه تیریروح اهللقرچکتهران

-محمود650نظریزهرهقرچکتهران

-نوروزعلی294نوروزیعباسقرچکتهران

-نصراله8رفیعیزهرهمرکزی- متفرقهتهران

-خلیل1146افراسیابیمحبوبهورامینتهران

-حسن28124قدرتمنیرهورامینتهران

-محمد حسین1280ابراهیمیاکرمواحد شمالتهران

قبولغضنفر45احمدیام البنینواحد شمالتهران

-حمید13718991بلقیس زادهفرنوشواحد شمالتهران

-سید ولی 329حقیقی بردینهسید برومندواحد شمالتهران

قبولبهروز8021دارابیپریسا واحد شمالتهران

-اصغر6703دزج خلیلیمهرخواحد شمالتهران

-عبداهلل4163سلیمانیزهرهواحد شمالتهران

-محمد87984علی آبادی زادهامیر محمد واحد شمالتهران

-معین اهلل7محسنیشبنمواحد شمالتهران



-غالمعلی938وهابی حقیقیزهراواحد شمالتهران

-میر سبحان 20آقا نژاد میر شاپور اسالمشهرتهران 

-عبداهلل5560515590باقری علی اسالمشهرتهران 

-اسماعیل 30608رجبی طاهره اسالمشهرتهران 

قبولجالل9824روشنایی محمود اسالمشهرتهران 

-علیرضا 7784عالی کلوکانی رابعه اسالمشهرتهران 

-علی 2457عربلو اکبر اسالمشهرتهران 

-علی اصغر15942بیگلریشهروزشرق تهران 

-علی اصغر3اوالد قبادیمحمدشهریار تهران 

-محرمعلی 799جوکارحسینشهریار تهران 

-بهرام4876-نجفی دهکردیبنفشهشهرکردچهار محال و بختیاری

-ابراهیم5374-موسویعقیلشهرکردچهار محال و بختیاری

-خدابخش408صادقی زادهعلیشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولفرود61ابراهیمیآمنهشهرکردچهار محال و بختیاری

-داراب171اسماعیلیفرزاد بروجنچهارمحال و بختیاری

-البرز219امانی سیوکیبهرام بروجنچهارمحال و بختیاری

قبولعیسی6290050151حسینیسید احمدبروجنچهارمحال و بختیاری

-محمدتقی2880رضایی بروجنیمرضیه بروجنچهارمحال و بختیاری

قبولشمسعلی115رفیعی بلداجیتورجبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولعلیرضا3700-مرادیصادقفارسانچهارمحال و بختیاری

قبولیوسف علی2034افرایاسینشیروانخراسان  شمالی



قبولعلی اکبر820387789بااصلمحمدشیروانخراسان  شمالی

-سیدمحمد6بنائیسید سعیدقاینخراسان جنوبی

-احمد1137مقیمی چاهک امیدبیرجندخراسان جنوبی 

-علیرضا653099789شفیعی سمانه بیرجندخراسان جنوبی 

-عصمت اله14زارعیحبیب اله خوافخراسان رضوی

قبولغالمرضا3986امیری مریم سبزوارخراسان رضوی

-علی2320صادقیعباسسبزوارخراسان رضوی

-محمود1237خوییپرویزسبزوارخراسان رضوی

-اسماعیل1دلقندیمحمدسبزوارخراسان رضوی

-اسماعیل58063اشرافی کاخکیصدیقهمشهدخراسان رضوی

-ناصر0924894687انطیقه چیزهرامشهدخراسان رضوی

-محمدابراهیم1ایزدیجوادمشهدخراسان رضوی

-حسینقلی2726بیاتملیحهمشهدخراسان رضوی

-رحمت اله143پورمحمدتیموریعزیزالهمشهدخراسان رضوی

-علی محمد6پهلوانجوادمشهدخراسان رضوی

قبولسیدمهدی0922710341تفتیسیدحامدمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا0925801534تمدن پناهحامدمشهدخراسان رضوی

-عبداله1627جعفریمرتضیمشهدخراسان رضوی

-حسین194جمالیخاطرهمشهدخراسان رضوی

-محمدهاشم4جهانگیریحبیب الهمشهدخراسان رضوی

قبولسیدجالل0924349719دانشمندمریم ساداتمشهدخراسان رضوی



قبولجواد31دهقانیان دیزاوندیمجتبیمشهدخراسان رضوی

-حسین80728رضوی تقویمحمدصادقمشهدخراسان رضوی

-مرتضی18213ساالری بایگیمحمدمشهدخراسان رضوی

-مهدی259سیدی ابردهاکرم سادات مشهدخراسان رضوی

-محمدرضا16315صادق نژادگلریزمشهدخراسان رضوی

-محمدعلی571صباغ کاخکیمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

-محمدجواد6583طلوع قصابانهانیهمشهدخراسان رضوی

-عبدالرحمن634عبدالسالمیامام الدینمشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر1930فداکارسعیدمشهدخراسان رضوی

-علی1621فرجی زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

-محمدقلی2کلیدریعلی مشهدخراسان رضوی

قبولرضا10948محبی عدلمنامشهدخراسان رضوی

قبولعلی6947محمودی توبکانلوحمیدمشهدخراسان رضوی

-عسکری5252هاشم نیاشیمامشهدخراسان رضوی

-علیرضا66شبانیسعیدتربت حیدریهخراسان رضوی 

-احمد12325نحویساراتربت حیدریهخراسان رضوی 

-رضا 8دستجردی موسی الرضانیشابور خراسان رضوی 

-اکبر38721آتشی حمیدرضا نیشابور خراسان رضوی 

قبولقلیچ1615مقامی فرافسانهبجنوردخراسان شمالی

-محمد5349173837معمریناصربجنوردخراسان شمالی

قبولعبدالکریم67شکاردنیارقیصرامیدیهخوزستان



-شمسعلی45فرهادی شهنیاسماعیلامیدیهخوزستان

-عبداالمیر6821شیخ نجدیفاطمه اندیمشکخوزستان

-احمد343ناصحی مهرمنصور اندیمشکخوزستان

قبولباقر2341پویان مهرحدیث اهوازخوزستان

-حسین علی1095خزاییمریماهوازخوزستان

-افراسیاب1302سلیمیمحمداهوازخوزستان

-محمد رضا259قیمزهرااهوازخوزستان

قبولبنی اله8995کیهانیمحمود اهوازخوزستان

-محمد رحیم549مکوندینرگس اهوازخوزستان

قبولصمد1850219222نیک پورفاطمه اهوازخوزستان

-نجاتقلی2051زندیمرتضیایذهخوزستان

-بهنام8487-مومنیپوریاایذهخوزستان

-حاتم104بغالنیجهادآبادانخوزستان

-عبداالمین1272دارمیرویاآبادانخوزستان

-هادی412عسکرشهبازیعاطفه آبادانخوزستان

-حسن20235فرصیادمحمودآبادانخوزستان

قبولاسفندیار881نظاراتعبدالحسینآبادانخوزستان

-محمد240زمانیعلیآغاجاریخوزستان

-محمد903بزرگمهراعظم آغاجاریخوزستان

-فرضعلی77ابراهیمیعلیباغملکخوزستان

قبولمحمد حسین1089حسینی بروجنیمحمدباغملکخوزستان



-غالمحسین3962روهندهنصرت اهللباغملکخوزستان

-عزیز2814امیدیمجتبی بهبهانخوزستان

قبولشنبه27252لطفی زادهساسان خرمشهرخوزستان

-محمدعلی3583تقی پور بیرگانیهماشوشترخوزستان

-حسن27536جوالییعبدالرحیمشوشترخوزستان

-محمدقلی191حسینیامام قلیشوشترخوزستان

قبولبیلر806قلی پوراسماعیلشوشترخوزستان

-صفرعلی9757حسنیمژدهگتوندخوزستان

-محمد حسین 1264ثابت عمل مهتاب دزفول خوزستان 

-ماشاهلل 1063مورث افسانه دزفول خوزستان 

-مهدیقلی8901نوروزی لیال دزفول خوزستان 

-سید عنایت اهلل623آذرنگ سید عزیزاله دزفول خوزستان 

-عبدالنبی 1990295738ادیبی نیا محمد مهدی دزفول خوزستان 

-مزعلی 345اندی زاده محمد مهدی دزفول خوزستان 

قبولرحیم 64553جوهریان زاده عبدالحمید دزفول خوزستان 

-سید حسین 386سید قلندر سید رضا دزفول خوزستان 

-حسن 13699شاهبداقی مصطفی دزفول خوزستان 

-محمد علی 3463صافدل حسن دزفول خوزستان 

-محمد علی 669مصلحی پور حبیب دزفول خوزستان 

-اکبر230ربیعلیرضاابهرزنجان

-رضا14515عطوفیمحمد رضاابهرزنجان



-علی4360048009عباسیانوحیدخدابندهزنجان

-یداله4360203934حیدریروح الهخدابندهزنجان

-محمداسماعیل11گرایلوغالمحسنخرم درهزنجان

قبولیوسف2066اکبریعباس زنجانزنجان

-علی اوسط277نوریعلی اکبرزنجانزنجان

-سیدکمال448هاشمیسید محمدرضا زنجانزنجان

قبولاسماعیل370667433بیگدلیزهرهزنجانزنجان

قبولسید زمان11551زمانیسیده کیانا زنجانزنجان

-قسدرعلی54خلجیاعظم زنجانزنجان

قبولشیرافکن25مناف پور قمیعبدالعلیسمنانسمنان

-قربان31حقوقیفاطمه سمنانسمنان

قبولمحمدرضا4560220931عاقلیزهراسمنانسمنان

-عبد الهادی2892 اسماعیلیمحمد علیشاهرودسمنان

-محمد اسماعیلی4 افتخاریتکتمشاهرودسمنان

قبولعلی968امیریامیرشاهرودسمنان

-محمد تقی4580203518 جاللیمهدیشاهرودسمنان

-محمد رضا4580035216 دربانیانمهدیشاهرودسمنان

قبولمحمد4580180951 ربیعیارمینشاهرودسمنان

-امیر محمد60162 علی محمدیاقبالشاهرودسمنان

-احمد1504 عمودیرشیدهشاهرودسمنان

-علی315چوزوکلیبهزادگرمسارسمنان



---فرشته نژادمحمدسوئدسوئد

-محمد حسین8472طاهری علیزابلسیستان و بلوچستان

-محمد10صمدیهوشنگسراوانسیستان و بلوچستان

-ملک محمد3529مسکانزهی کهن ملکمحمدسراوانسیستان و بلوچستان

-ولی28پوررجبزهرهچابهارسیستان وبلوچستان

-نیک محمد2400کشتگرمریمزاهدانسیستان وبلوچستان

-عباس2097هدایتیمحبوبهزاهدانسیستان وبلوچستان

-محمد1866-حسن شاهیاحمدرضاارسنجانفارس

-اصغر2530013861حیاتیاکبراقلیدفارس

-محمد ابراهیم2530132739مسعودیمحمودرضااقلیدفارس

-محمد علی211امینیمرضیه آبادهفارس

-محمد رضا2400211191داناحدیثهآبادهفارس

-محمداسماعیل900عسکریانسارهآبادهفارس

-غریب601کامجومریمآبادهفارس

-سیدیونس1200116471موسویسیدمحسنآبادهفارس

-عبدالحسین 2460008066 صادقی نیاحمیدرضاجهرمفارس

-محمد106خرسندراشدجهرمفارس

-احمد2219 رحمتیفاطمهجهرمفارس

-سهراب3242539361فرشادصفوراخرم بیدفارس

قبولداود974تقویسمانهدارابفارس

قبولغالمعباس128نصیرزادهسیاوشسروستانفارس



-یوسف433ایماندوستفاطمهشیرازفارس

قبولعباس8622خالص حقیقیمژگان شیرازفارس

-رضا13533دهقانیمحبوبهشیرازفارس

-خوبیار2425دوکوهکیفاطمهشیرازفارس

-علی1273شهابیفاطمهشیرازفارس

-اسداله148صفاییالهامشیرازفارس

-غالمرضا262کاظمی رهبرزهراشیرازفارس

-محمدحسین2913کشاورزصدیقهشیرازفارس

-محمود2869کیانیسمیهشیرازفارس

-حسین5132گودرزیهانیهشیرازفارس

-محمد علی1295محبنرگسشیرازفارس

-مقیم1702نوروزیفاطمهشیرازفارس

-علی126بویراحمدیکیهان شیرازفارس

قبولاصغر12267پرویزی انبویمحمد شیرازفارس

-اسداله227پورعبدالهعبدالرحمنشیرازفارس

قبولاحمد1084تحویلدارعباسشیرازفارس

قبولسید مرتضی1233خاکرهسید مهدیشیرازفارس

-محمدحسن256خالقیعبدالحسنشیرازفارس

-فالمرز596رستگارایرجشیرازفارس

-سیدرضا191روغنی جهرمیسیدمحمدشیرازفارس

-شکراله334ضابطی جهرمیمسعودشیرازفارس



-فرهاد87عباسیرضاشیرازفارس

-درویش1015غضنفریداریوششیرازفارس

-اکبر2022فتحینصرالهشیرازفارس

-علی283گل خورشیدیحسنشیرازفارس

-الخاص357مرادیرحیمشیرازفارس

-رضا11317معصومیسروش شیرازفارس

-داراب1معینیعزیزاهللشیرازفارس

-همداد2303هوشمندعلیشیرازفارس

-علی7423ولیئیمحمد حسینشیرازفارس

-جمشید2967اسماعیلی پورفاطمهفسافارس

-محمد رحیم60بذرافکنلیالفسافارس

-اکبر33غوطه ورمجتبیفسافارس

-اسد اهلل2560034271فرخ پورزهرافسافارس

-اسماعیل2560079348کشاورزیانابراهیمفسافارس

-ناصر3549دریزهرهگراشفارس

قبولنصرت اله2057کسرائیانسحرمرودشتفارس

-عبدالحسین 140تقی زادهمحمدصادقمرودشتفارس

-صنم602سرکوبیغالمحسینمرودشتفارس

قبولابراهیم532صلح نسبمسعودمرودشتفارس

-اسداهلل11 خالقیغفارنی ریزفارس

-کریم657راستگو لیال نی ریزفارس



-محمد52760عبدلیامیننی ریزفارس

-داود5590008077سعیدیمهدیتاکستانقزوین

-حیدر8079لشگریمریمتاکستانقزوین

-شعبان3کوچک پورمحمدالوندقزوین

قبولشمس اله2603حسن زادگانرضاآبیکقزوین

-حسن3185زارعان زیارانیخدیجهآبیکقزوین

قبولمحمود71سردهقانلیالآبیکقزوین

-الیاس3111کشاورز زیارانیلیالآبیکقزوین

قبولرئوف77مرادی زیارانیزهراآبیکقزوین

قبولعلی2عشرتیحسنبوئین زهراقزوین

-محمدتقی10احمدیمرتضیبوئین زهراقزوین

-محمود34محمودیمهدیبوئین زهراقزوین

-محمدعلی1022امانیمحمدرضاقزوینقزوین

-سیدعلی371حسینیصدیقهقزوینقزوین

-جبار0236-حیدریمرضیهقزوینقزوین

-محمود1468رحمانیوحیدقزوینقزوین

-حسن314غیاثوندفاطمهقزوینقزوین

-حسن76955کاظمی آزادزهراقزوینقزوین

-مسلم166کیانیمریمقزوینقزوین

-سیدرحمان9511-هاشمیسیدرضاقزوینقزوین

-حسن479مشفقمهریقزوینقزوین



قبول18محمودباوفاایرجقمقم

قبول110629محمد مهدیصادقیذبیح اهللقمقم

قبول1114احمدعطائیسمیهقمقم

قبول5802نصرالهمحمودیفاطمهقمقم

-1599محمدمالمحمدیروح اله قمقم

-اسعد6460083193مرادیزانیارمریوانکردستان

-حسنقلی1361جاللیحسین گچساران کهگیلویه و بویر احمد

-عزیزاله69دارامسعود گچساران کهگیلویه و بویر احمد

قبولعیدی112داوودی نژادزهراگچساران کهگیلویه و بویر احمد

-غالم عباس963شریف دشتیمرجان گچساران کهگیلویه و بویر احمد

-حبیب اله17078فریدون فرطاهرهگچساران کهگیلویه و بویر احمد

-حسین علی577فضلیمعصومه گچساران کهگیلویه و بویر احمد

-غالم739ارجمندمحمد حسنیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-مذکور79دوستانی پورامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

قبولطالب1927محبت خواهداوددهدشتکهگیلویه و بویر احمد

-محمد1246نیک دلصابردهدشتکهگیلویه و بویر احمد

-احمدعلی603کاظمیفریبابیجارکردستان

قبولابراهیم387فتحیحامددهگالنکردستان

-کاکا  علی61خاک پزمحمدسنندجکردستان

-جالل3720037010خیرآبادیهانا سنندجکردستان

-عبدلعلی1352قمریشیواسنندجکردستان



-مظفرزرین بیانراحله سنندجکردستان

-محمدباقر643بستانیمختارسنندجکردستان

-محمدباقر572بستانیمحمدکوهسارسنندجکردستان

قبولاحمد2441گلیعلیسنندجکردستان

-محمد3486غالمیشفیعهقروهکردستان

قبولحبیب اهلل136صادقیسلمانقروهکردستان

قبولعبداله212قانعیاقبالکامیارانکردستان

-باباجان2094عادلیمحسنجیرفت کرمان

قبولمحمد2543مرتضویغالمحسینجیرفت کرمان

قبولعباس1308رجبی نفیسهرفسنجانکرمان

-غالمحسین4ملکی باب هویزیغالمرضارفسنجانکرمان

-حسین382کاظمیمحمدرفسنجانکرمان

-سهراب50صالحیعلیرفسنجانکرمان

-غالمحسین1ملکیحسینرفسنجانکرمان

-ماشاهلل1554حبیب زادهزهرازرندکرمان

-اکبر167جعفریمحمدرضاسیرجانکرمان

قبولعبداهلل1شهباعلیرضاسیرجانکرمان

-علی حسین11233صفریحمیدرضاسیرجانکرمان

-غالمرضا25ملک پور افشارمعصومهسیرجانکرمان

-محمد211نوری نسبغالم رضاسیرجانکرمان

-حسین204اسدیفهیمهشهربابککرمان



-حسن194طهماسبیمریمشهربابککرمان

قبولاصغر556قاسمیانسمیهشهربابککرمان

-داود32آیینعباسکرمانکرمان

-علی3527امیناییامینکرمانکرمان

-عباس24جعفرزادهمعصومهکرمانکرمان

-اسکندر2155ساالریراحلهکرمانکرمان

قبولناصر2980621382شعبانیانسعیدکرمانکرمان

-اسفندیار971گواریمحمدکرمانکرمان

-غالمرضا772ملک لوزادهاعطمکرمانکرمان

-علی اکبر47سلطانیارسالناسالم آباد غربکرمانشاه

-علی حسین15513بشیری...حشمت اسنقرکرمانشاه

-مسیح اله1952-احمدینرگسصحنهکرمانشاه

-نورمراد174عزیزیمهردادصحنهکرمانشاه

-درویش2همتینادرصحنهکرمانشاه

-علی عسگر15رحمان ابادیسمیهکنگاورکرمانشاه

قبولامیدعلی1055طاهرآبادیمحسنکنگاورکرمانشاه

-محمدکرم131طاهرآبادیمولودکنگاورکرمانشاه

-سیدبهاء الدین202میرمعینیسیدحسینکنگاورکرمانشاه

-علی عسگر3300226619نجفیشیماکنگاورکرمانشاه

-یداله7814فرخینصرالههرسینکرمانشاه

-صحبت 459اعظمی شهرام کرمانشاه کرمانشاه 



-محمد ملی بساطی سایان کرمانشاه کرمانشاه 

-فتح اله 302پارسا فر فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی 621حقیقی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-علیدوست 992خسروی کورش کرمانشاه کرمانشاه 

-ملک مراد 453رفیعی زاده سعید کرمانشاه کرمانشاه 

قبولخلیل 283رحمانی مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

-سلیمان 82زبرجدی علیرضا کرمانشاه کرمانشاه 

-اردشیر 1567سروی پریسا کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد صادق ملی شهرکی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 4491صادقی کبری کرمانشاه کرمانشاه 

قبولجهانبخش 10483صمیمی محمد رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-حاجی 656عسگری علی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-عزیز محمد 666کیانیان کهیار کرمانشاه کرمانشاه 

-محمود10ریاحیربابهبندرگزگلستان

-افشار77رفعتی رحیم زادهسامان گرگانگلستان

-سیدحسین6178میردوستیسیداحمدگرگانگلستان

-محمدصادق2020899876رحیمیمائده گنبدکاووسگلستان

-محمدصادق202076553محمدنیامهدیگنبدکاووسگلستان

-فرمان10بنی خادمیرسولآستاراگیالن

قبولیونس792سخی کارفریدونآستاراگیالن

-فرشید2610179839قاسم زادهآرمانآستاراگیالن



-هوشنگ24شعبانیفاطمهآستانه اشرفیهگیالن

-عبداله50کیماسیمحمودآستانه اشرفیهگیالن

-مسعود48نبی چنانیمجیدآستانه اشرفیهگیالن

قبولعلی اکبر780پوررضاییحسینرشتگیالن

-حسین1162امیریاعظمرشتگیالن

-رحمت36حضوریمریمرشتگیالن

-سیدهاشم771حسینی فرسیده زهرارشتگیالن

-عبدالناصر5700137011اصولی طالشفریمارضوانشهرگیالن

-قربانعلی2650150221گونجیمهرانرودبارگیالن

-اسماعیل3028مهدوی نیافهیمهرودسرگیالن

-رمضانعلی723اسماعیل نزادفریباصومعه سراگیالن

-کریم اله33689خدایاریرضاصومعه سراگیالن

-کریم1020صفریفریدهصومعه سراگیالن

قبولسید صدر الدین428شیرازیسید محمدفومنگیالن

-محمدحسن0526-ابراهیم پورعارفالهیجانگیالن

-محمدعلی3155-پورجعفرفاطمهالهیجانگیالن

-ابراهیم9312-رضوی صدرمحمدرضاالهیجانگیالن

-جالل51فالحدوستندوشنالهیجانگیالن

-سیدمهدی5826-موسوی مهرسیدمهدیالهیجانگیالن

-مراد6341-منتظریرقیهالهیجانگیالن

-حسین151زنگانه رنجبرپریساالهیجانگیالن



-داود4834-محمدیحسینالهیجانگیالن

-رمضان1771-دلیری نژادسجادالهیجانگیالن

قبولعیسی1543حقیقیعارفالهیجانگیالن

-مسعود1359اعظمینداالهیجانگیالن

-نوروزعلی93اسدیریحانهازنالرستان

-عزیزاله30نعمتیاعظمازنالرستان

-اعظم خان110عزیزیاردشیرالشترلرستان

-محمدرضا539توکلیمحمدمهدیالیگودرزلرستان

-صیدحسین484داودیشمس اله الیگودرزلرستان

-حسین1116عسگریحامدالیگودرزلرستان

-محمد4120871428ایران پور مهدیه بروجردلرستان

-حسن2352پور غالمحسین عباس بروجردلرستان

-علی محمد4120109151حبیب زاده قمری مهناز بروجردلرستان

قبولمرادعلی4شجاعی رئیسی رضا بروجردلرستان

-صیدموسی167عالی تبارعیدی بروجردلرستان

-غالم42غالمزاده نیکجوسعید بروجردلرستان

-محمود778نیکوکار مهتاب بروجردلرستان

قبولعزت اله 6مرادزاده روزبهانی معصومه بروجردلرستان

-محمد465یاراحمدی غزال بروجردلرستان

-شاحسین4060178705صحرایی بیرانوندمحسنخرم آبادلرستان

-خدا کرم4073494384کمالوندمرضیهخرم آبادلرستان



-سید عباس4072750433منصوریزینب الساداتخرم آبادلرستان

-علی اکبر4622احمدوندبهرامدورودلرستان

-علی اصغر714توحیدیانبهروزدورودلرستان

-محمدابراهیم4237عندلیبیجمشیددورودلرستان

-شیخعلی13محمدیابراهیمنورآبادلرستان

-اسماعیل680صابری خجستهسید جمال الدینبهشهرمازندران

-اسداهلل345صیامیان گرجیلیال بهشهرمازندران

-محسن17مشهدیمنیرهتنکابنمازندران

-عین اهلل727باقرسلیمیمحمدرامسرمازندران

-غالمحسین2359رعایت کننده فالحزینبرامسرمازندران

-مجید2170404082یاریآیالررامسرمازندران

-عیسی2اکبریزهراساریمازندران

-غالمرضا1 زمانیفاضل ساریمازندران

قبولکیامرز2150255162اسدیمحمدقائمشهرمازندران

-حسین2161620551زنده دلزهراقائمشهرمازندران

-حمیدرضا-غالم زادهامیرحسینقائمشهرمازندران

-عبداهلل2161445091شعیبیعلی اکبرقائمشهرمازندران

-شکراهلل5820011864علی نژادفاطمهقائمشهرمازندران

-حمید2150389460کوپاییمهساقائمشهرمازندران

قبولمرتضی55تدریسیمهدیمحمودآبادمازندران

-اسماعیل28خواجوندعباسمحمودآبادمازندران



-میررمضان9433سید نژادنسریننکامازندران

-علی2168شهناسیبهمننکامازندران

-رمضان5181عباس نژادمهدی نکامازندران

-عبدالعلی727متقیمجتبی نکامازندران

-سید اسداهلل55حسینیسیده طاهرهنورمازندران

-امین46کاویان پورزهرانورمازندران

-نوروزعلی280عیسی کاکرودیمصطفینوشهرمازندران

-محمد2143113730محمدی زهراآمل مازندران 

-احسان2142244483محبوبیهدیآمل مازندران 

قبولحسین217فاطمیسیدعطاءالهآمل مازندران 

-ابراهیم809هیاسماعیلآمل مازندران 

-محمدتقی 4980349013حقی فاطمه بابل مازندران 

-محمد تقی 32خواجه وندی اسماعیلبابل مازندران 

-عبدالحسین1044رضایی فرولی اله اراکمرکزی

قبولسیف اله 1431شمسی پویامحمدرضا اراکمرکزی

-محسن363حاجیانمحمدمهدی اراکمرکزی

-مجید5210003024ابراهیمیمحمدمهدی اراکمرکزی

-غالمعباس520248104نادرینسرین اراکمرکزی

-آیت اله1529اسماعیلیمریم اراکمرکزی

-عزیراله784علی ایرامک اراکمرکزی

-تقی61150برزیگرحبیب اراکمرکزی



-غالمعباس1034احمدیبهزاد اراکمرکزی

-اسماعیل96خانقانیغالمرضا اراکمرکزی

-احمد30ربیعیمریم اراکمرکزی

-امیرحمزه985صابریمصطفیساوهمرکزی 

-حسن2446شیریمحسنشازندمرکزی 

قبولعطاءاله1260شمساییفاطمه بندرعباسهرمزگان

-مختار86پورشهسواریعلیرضابندرعباسهرمزگان

قبولنادر258سوریزهرهاسدآبادهمدان

-فریبرز4000329552فیروزبختمحمدرضا اسدآبادهمدان

-شهریار141شاهوردی شیفرزانهبهارهمدان

-ابراهیم149گنج تابشحسینبهارهمدان

قبولمحمدرضا248نعمتی اسعداحمدبهارهمدان

-خادمعلی5708-خادمیمیثمتویسرکانهمدان

-اکبر9705فضلعلیمریمتویسرکانهمدان

-محمود336الوندیاکبرتویسرکانهمدان

-بیاضعلی18اله رضائیمحمدکبودراهنگهمدان

-حسین2922زمانیمحمدکبودراهنگهمدان

-مرادعلی2103اسدالهیرامینمالیرهمدان

قبولحسین16براتیمحسن مالیرهمدان

-محمد حسین5611رضاییمحسن مالیرهمدان

-محمد علی216زنگنهمرتضیمالیرهمدان



-مجید4375عباسیجوادمالیرهمدان

-اهلل محمد569فضلیمحمد مالیرهمدان

قبولمحمدجواد20675مفردطاهریسجادنهاوندهمدان

-محمدابراهیم1271فلکیحامدنهاوندهمدان

-روح اله257انصاریمجتبیهمدانهمدان

قبولعلی وردی8308بشیریهادیهمدانهمدان

-علی یاور11367بیاتسیماهمدانهمدان

قبولعلی یاور386075315بیاتشیواهمدانهمدان

-هاشم21توسلیفاطمههمدانهمدان

قبولسید محمد مهدی3860545116حسینی سیرسیده فاطمههمدانهمدان

قبولعلی161خدابخشیاحسانهمدانهمدان

-محمد علی3860858262زنگنه نجفیساراهمدانهمدان

قبولنادعلی387صاحبیلیالهمدانهمدان

-ابوالقاسم1123صدرزهرههمدانهمدان

-محسن9394طاهری همراهاحمدهمدانهمدان

-امیر9508قادری فروتناعظمهمدانهمدان

قبولحسن پاشا53گلریزاحدهمدانهمدان

-قربان1139گمارجاللهمدانهمدان

-مصطفی1060محراب زادهمهنازهمدانهمدان

-محمدعلی8737نجاتیسحرابرکوهیزد

-       ناصر4440172954     شاکر    امیر محمداردکانیزد



-   میرزا محمد290    فتاحی    رضااردکانیزد

-غالمحسین2194بذرافشانمحمدرضاخاتمیزد

-محمدحسین3291سلیم پورمحمدرضاخاتمیزد

-سعداله120نجفیاناسدالهخاتمیزد

-محمد841جراح زادهمژگانمهریزیزد

-علی1955رنجبرمهدیهمهریزیزد

-عباسعلی4420267674مشایخیزهرامهریزیزد

-محمد70دهقانی فیروزآبادیحسنمیبدیزد

-محمد1471-زارعیمحدثهمیبدیزد

-سیدحسین138دهقانی فیروزآبادیفرشته ساداتمیبدیزد

-علی اکبر7114-حبیبیانزهرامیبدیزد

-محمد رضا15حقیر ابراهیم آبادیعلی محمد یزدیزد

-حسین35حکیمیانفرزانه یزدیزد

-غالمحسین8851زارع زردینیمحمد علی یزدیزد

-اکبر413عبداله ناممحمد رضا یزدیزد

-محمدمهدی44220607551کریمیامیر حسین یزدیزد




