
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

15فتاح831خراط زبردستوحيداردبيلاردبيل

14حميد35رضائی سميانمهنازاردبيلاردبيل

14باب اهلل1630229873ترابیمالحت خلخالاردبيل

14مجتبی79مختاریایرانخلخالاردبيل

15عباس1080ابراهيمیبهاره اصفهاناصفهان

14مهدی1101ابراهيمیشادی اصفهاناصفهان

15حسين560احمدی نسبنسریناصفهاناصفهان

15رسول2929اميدوارمهریاصفهاناصفهان

14عباس1108ایزدیاعظم الساداتاصفهاناصفهان

15محمدرحيم -باقریپریسااصفهاناصفهان

14جليل1240073917برخورداریانجواهراصفهاناصفهان

15رضا702بصراوی سعيدهاصفهاناصفهان

15محمود1190171422بقاییزیبااصفهاناصفهان

15غالمرضابهرامی زهرااصفهاناصفهان

16بهروز 1270523341ترک زادمولوداصفهاناصفهان

15کامل712تقوی مقدم نرگساصفهاناصفهان

-علی 1270765531توصيفيان صدفاصفهاناصفهان

 1394زمستان   -سراسری دوره خوش  نتایج آزمون



15حبيب اله 1036توکلی فاطمهاصفهاناصفهان

15عباس-6529توکلی نرگساصفهاناصفهان

15اکبر 1100011153توکلی زهرهاصفهاناصفهان

14اکبر 1100152393توکلی مرضيهاصفهاناصفهان

16حميدرضا20006جلوان زهرااصفهاناصفهان

14جهانگير1160065551حسينی فاطمهاصفهاناصفهان

14محمد 1160208281خدابخشیمریماصفهاناصفهان

14عزیز1271372323خواجه آرمينااصفهاناصفهان

14محمد3415خوشبخت فردالههاصفهاناصفهان

15حسين1358دائی فاطمهاصفهاناصفهان

14اکبر 8070درویش نرگساصفهاناصفهان

15مرتضی 1319دوست محمدی نرگساصفهاناصفهان

14جعفر1273511182رضایی زهرااصفهاناصفهان

15مسعود 18892رضوی شهرنوشاصفهاناصفهان

15محمد علی71رنجبران مریماصفهاناصفهان

14جهانگير1272654850سرلکسپيدهاصفهاناصفهان

15نعمت اله 5212سيمنیامينهاصفهاناصفهان

15رمضان1130412415شاه نظری فاطمهاصفهاناصفهان

15بهنام3798شجاعی به آفریناصفهاناصفهان

-منوچهر1194شریفیشکوهاصفهاناصفهان

15فریبرز13058شهبازی فهيمهاصفهاناصفهان



15غالمعلی279شيرانی مریماصفهاناصفهان

15حسين1272869180صالحی نرگساصفهاناصفهان

14ناصر 1271290804طالبی نگاراصفهاناصفهان

15صفرعلی1271192438عابدی معصومهاصفهاناصفهان

15یادگار1837عزیزی زهرااصفهاناصفهان

-عزیز اله 341فرهمند نوش آفریناصفهاناصفهان

-حسن1271382180کرمعليان مهرنازاصفهاناصفهان

15ابراهيم 14984کرمی پور النازاصفهاناصفهان

16علی 508کریمی زهرااصفهاناصفهان

-داوود1220033677کسایی بهنازاصفهاناصفهان

14احسان2839کاله مال فاطمهاصفهاناصفهان

14محمدتقی8296گل محمدی زهرااصفهاناصفهان

15علی 1274513006مجيری مارالاصفهاناصفهان

16نعمت اله 15793محمودی برام زهرااصفهاناصفهان

14حسين 314مختاری پرویناصفهاناصفهان

-خدامرد4610078503مهربانی مينااصفهاناصفهان

14محمدتقی 15472نجفی شيوااصفهاناصفهان

15محرم1418نظری راضيهاصفهاناصفهان

16محمدرضا5120047122نيکی حميدهاصفهاناصفهان

-مجتبی4061211080هاشمی یاسمناصفهاناصفهان

15مصطفی1754یزدی شکوفهاصفهاناصفهان



14حميد 3240837544یوسف وند سپيدهاصفهاناصفهان

15حسين30آقاجانی مجيد اصفهاناصفهان

15عبدالرسول6153اثنی عشری منصور اصفهاناصفهان

14جواد1274017181احمدیاحسان اصفهاناصفهان

14حسين262افشاری مرتضی اصفهاناصفهان

14رجبعلی39465امينی رسول اصفهاناصفهان

15اصغر4372انصاری هادی اصفهاناصفهان

14جعفر25266081برمکی اميرحسيناصفهاناصفهان

17فریدون4610672316پرویزی سهيل اصفهاناصفهان

16قاسمعلی 92پناهی محمد اصفهاناصفهان

16الباس979پندند محمدرضا اصفهاناصفهان

16مهدیپی سيار عمادالدیناصفهاناصفهان

15عبدالوهاب49076جعفرپيشهخليل اصفهاناصفهان

15مهدی1100062491جمشيدی مجيد اصفهاناصفهان

14سيدحسينجنانی  محمداميناصفهاناصفهان

14معصومعلی688قنبری محمدرضااصفهاناصفهان

15غالمعلی 1096حجت یار مهدی اصفهاناصفهان

16حسين1817داعی بهزاد اصفهاناصفهان

14محمدحسين12389رحيميانمهدیاصفهاناصفهان

15داوود1274431935سبحانيانعلی اصفهاناصفهان

14شفيع1130519155سوادکوهی محمداصفهاناصفهان



16حسين782شيریغالمرضااصفهاناصفهان

15علی ضامن3صفدریانغالمرضااصفهاناصفهان

15عزیزاله1272448959طيبیمهدیاصفهاناصفهان

14ناصر 5010200721عزیزیمهدیاصفهاناصفهان

16احمد1273505263علی اکبری مهدیاصفهاناصفهان

16جمشيد52فاتحيانمسعود اصفهاناصفهان

18عباس89فقيهمهدی اصفهاناصفهان

-مهدیقائمی علی اصفهاناصفهان

16غالمرضا1270686461قادریانمحمدمهدی اصفهاناصفهان

16حسام2445قاضی حميدرضااصفهاناصفهان

15حسين33کریمی مجيد اصفهاناصفهان

15محمد 11معينی فر عباساصفهاناصفهان

16نظام وفا5410020278موسویساماناصفهاناصفهان

14حسين21765278نوروزیحميدرضااصفهاناصفهان

17رضا2943هادی زادهمجيد اصفهاناصفهان

-فرهاد1130672042افتادگانميناخمينی شهراصفهان

-مهدی1130408523باقریزهراخمينی شهراصفهان

14رمضانعلی1273324595بلدیمحسنخمينی شهراصفهان

-حميد1100531793جعفریدانيالخمينی شهراصفهان

14فرهاد1130682021حاج حيدریاميرحسينخمينی شهراصفهان

-جواد1130592537رحيمیمهدیخمينی شهراصفهان



14عليرضا1100407006رفيع زادهمسعودخمينی شهراصفهان

15قربانعلی6071روح الهیفيروزهخمينی شهراصفهان

-محسن1130639118زمانیفاطمهخمينی شهراصفهان

-مصطفی15754شمسپوران دختخمينی شهراصفهان

14محسن1100304861صفریسعيدهخمينی شهراصفهان

-حبيب اهلل110042890صفریزهراخمينی شهراصفهان

-محمدعلی2345عابدیفاطمهخمينی شهراصفهان

-رمضانعلی1130306275عمادیمحمدرضاخمينی شهراصفهان

14مصطفی108037582قربانیمریمخمينی شهراصفهان

14بهرام1100201688قورخانه چیمرجانخمينی شهراصفهان

-غالمعلی4034کریم زادهليلیخمينی شهراصفهان

14حسين1130584283کيانیمائدهخمينی شهراصفهان

-رحيم1130631370مهدیانزهراخمينی شهراصفهان

14محمدابراهيم382ناظمینادرخمينی شهراصفهان

15محمدرضا1220075078نظریزهراخوانساراصفهان

16نصيب اله1200226518احمدیفاطمهسميرماصفهان

17عماد4182راجیعليرضاسميرماصفهان

16سراج الدین1735راجیفوادسميرماصفهان

15عبدالرسول11892سامیرضاسميرماصفهان

16احمد32668دانشورآزاده شاهين شهراصفهان

15منوچهر1960814893عيدی وندیمانیشاهين شهراصفهان



17محمد21حاجيانزهراشاهين شهراصفهان

16رضا23208سعيدفرزانه شاهين شهراصفهان

16محمود543وطنخواهانبهنازشاهين شهراصفهان

19یداله5120003451باقریانمحسن شهرضااصفهان

17بهمن یار1190311389جهانشاهی محدثهشهرضااصفهان

18عبدالعلی10768-2755703555دهقانیندا شهرضااصفهان

14فرزاد1190362228دهقانپورمبيناشهرضااصفهان

15محسن1190225697سالکمحمدجوادشهرضااصفهان

15رسول1190324679عباس علی پورمقدمفاطمهشهرضااصفهان

16غالمحسين1190390349کدیورمتين شهرضااصفهان

15خسرو1190054256محمدیانسارا شهرضااصفهان

17حميد1190171600نادممحمدرضاشهرضااصفهان

18حميد1190271540نادممریمشهرضااصفهان

15ماشاله9563احمدی طاهریمحبوبهکاشاناصفهان

15علی4852حسينی مکارماحمدکاشاناصفهان

17محمد علی2153احمدیاسماعيلگلپایگاناصفهان

14ابولقاسم1150190061بدیعیصابرگلپایگاناصفهان

14حسين1270702599ثاراهللالنازگلپایگاناصفهان

14مرتضی1274202507حيدریعلیگلپایگاناصفهان

15مصطفی1230044884رجب حسينیامير حسينگلپایگاناصفهان

15عليرضا1150198788ریئسیفرنازگلپایگاناصفهان



14عبدالحسين 94سليمانیفرشتهگلپایگاناصفهان

15حسين315شبانیمعصومهگلپایگاناصفهان

15رضا1210217864عبيریزهراگلپایگاناصفهان

16حيدر103قربانیحسينگلپایگاناصفهان

15احمد رضا1150254033محمد صالحیمهساگلپایگاناصفهان

14بهمن1160455708اله وردیمرضيه لنجاناصفهان

15احمد7376پناهیآرزولنجاناصفهان

16عنایت اله54حسين زاده روشنک لنجاناصفهان

17عبداله1160405425فتحیفایزهلنجاناصفهان

19فضل اله383سليمانیمهسالنجاناصفهان

17ابراهيم1160064334مرادیان زهرا لنجاناصفهان

16سيداسداله6734ميرصفاییسيد محمد لنجاناصفهان

17منصور- 4560ابراهيمیمریممبارکهاصفهان

14ابراهيمجعفریعلی مبارکهاصفهان

14حسنجعفریفاطمهمبارکهاصفهان

14غالمحسين - 7697چاجاییحسينمبارکهاصفهان

17محمدرضا - 7165رضاییبيتامبارکهاصفهان

15حسن - 7794شریفیاسماءمبارکهاصفهان

14عبداله38مختاریفاطمهمبارکهاصفهان

-حسيننوریحسنمهردشتاصفهان

-عليرضا5959صادقی علویجهسميهمهردشتاصفهان



-اصغر - 6790کرباسيونزهرامهردشتاصفهان

-ابوالقاسمميرزاییمحمد مهدیمهردشتاصفهان

14محمدعلی1080249516ایران پورعلینجف آباداصفهان

16یوسف16116رحيمیعفتنجف آباداصفهان

15مجتبی1080593683رشيدیمحمد نجف آباداصفهان

15محمد صادق3531رضوانیفروغنجف آباداصفهان

-عليرضا1080598359سبحانی نجف آبادیفاطمه نجف آباداصفهان

-عباس1972302884عباسیالله نجف آباداصفهان

17حسينعلی1819466108محمدیپروانه نجف آباداصفهان

14اسحاق-1205بربرینرگسساوجبالغالبرز

14محمود-6413فالحت پيشهمحدثهساوجبالغالبرز

15عليرضا-60845مؤمنی زادهسعيدهساوجبالغالبرز

15ناصر-2234یارمحمدیاعظمساوجبالغالبرز

15سلمان10972احمدیرامشکرجالبرز

16ابراهيم758احمدی نسبفاطمهکرجالبرز

15محسن0312417233اسدیالهامکرجالبرز

14وحيد0312669526ایلياتستایشکرجالبرز

18عزیزبگ1060آدینه وندزینبکرجالبرز

14قامتعلی0311284280آذریمریمکرجالبرز

14علی اکبر0021511462بشيرزادهزهراکرجالبرز

14محمد10063بهادری رادزهراکرجالبرز



14مظفر124پولکیسيماکرجالبرز

14مجيد1506تقویانفریباکرجالبرز

18عزیزاله7263حبيبیعباسکرجالبرز

-محمد0015005593حسينخانیمهرابکرجالبرز

18شاعلی22خرم آبادیمسعودکرجالبرز

14رحمان2رحيمی نياعزیزکرجالبرز

14اصغر0370262069رمضانیزینبکرجالبرز

15حيدر0310195373روزبهانیاعظمکرجالبرز

15حيدر0310552321روزبهانیفائزهکرجالبرز

17علی هاشم24611زمانيانالهامکرجالبرز

14کوچک علی857سرحدینگينکرجالبرز

14صادق784سلطانیراضيهکرجالبرز

15محمدجعفر16051سليمانیمرجانکرجالبرز

16اله داد4992شکاریاکرمکرجالبرز

14محمدجعفر0312262620شهيدیعاطفهکرجالبرز

14علی اکبر39شيدوشیفرشتهکرجالبرز

14محمد1158فتاحیسميهکرجالبرز

14بمانعلی520فتاحی حسن آبادزهراکرجالبرز

15رجب10974فخيمیسهيلکرجالبرز

14عليرضا0312155115فالحمحمد حسينکرجالبرز

14مصطفی2278کاشانکیشهرزادکرجالبرز



14محمد188کاظم فشندیناصر محمدکرجالبرز

15محمود0520637593کریمیامير حسينکرجالبرز

14محمدحسين106کشاورزصدیقهکرجالبرز

16علی محمد3078کمائیمریمکرجالبرز

15کرمعلی699گودرزیمهدیکرجالبرز

-دوستعلی0310262811لرزمانیفاطمهکرجالبرز

15کریم4196ناصریعاطفهکرجالبرز

-حبيب اله0310148601نعمتیزهراکرجالبرز

14رضا0110435389نوروزیعسلکرجالبرز

15علی اصغر2332هاشم زادهپيمانکرجالبرز

14افشين312720645 زهرا ابصارینازنينکرجالبرز

14عبدالغفور287اعتمادنياروزبه کرجالبرز

-ابوالفضل3125 افاضتمریمکرجالبرز

15ولی4666افتخاریابراهيم کرجالبرز

14عباداله1640بذرپورعبداهلل کرجالبرز

14محرم150983591 خدادادی انبوهیفاطمهکرجالبرز

14علی اکبر221 خوش فرمعصومهکرجالبرز

15محمداسماعيل16135849 رباط جزیالههکرجالبرز

14عبدالحسن963 رضائیپيوندکرجالبرز

14محمد220سراوکیمصطفی کرجالبرز

15احمد943 سرمدیمحمدصادقکرجالبرز



-عباسقلی35صالحی فشمیفاطمه کرجالبرز

14علی اکبر4800صفائیمحمد کرجالبرز

15اصغر5129عباسی جشوقانیمحمد کرجالبرز

14سعيد15695311 غرباوی نژاداحمدرضاکرجالبرز

15قاسم2903 غنچه ئیمهدیکرجالبرز

14عباس143فرج اللهیسهيال کرجالبرز

14علی959فروغی نيکفاطمه کرجالبرز

14حسين31133637فالح پور فرشتمیمحبوبه کرجالبرز

14محمد520163931گلی وندمجتبی کرجالبرز

16منصور430083270گودرزیسهيل کرجالبرز

14جواد41 مجتهدزادهسيدمحمدعلیکرجالبرز

15شاپور25654551محلیکيانا کرجالبرز

16مهدیقلی390 محمودزادهمریمکرجالبرز

15مصطفی24نادیانشهناز کرجالبرز

15ابراهيم462 نخجوان شهرکیعبدالجوادکرجالبرز

15عين اله214 ندرلوفاطمهکرجالبرز

16ستار4913 نصيریسيناکرجالبرز

14مرادحاصل58065 نورپور همه کسیمحمدرضاکرجالبرز

14محمدعلی5746یاوریراضيه کرجالبرز

19محمد رحيم2948609267نجفیبهمننظرآبادالبرز

17عباس4431897046احراميانافسانهنظرآبادالبرز



18داوود84اخالقیالهامنظرآبادالبرز

18پرویز7023اسدیالهامنظرآبادالبرز

18حسين1478رضاپورفرهاد نظرآبادالبرز

17علی4890291369سيفیسمانهنظرآبادالبرز

17محمد مهدی108حيات غيبیعلیدبیامارات

17--العمرحمددبیامارات

19سيدعلی3داراب پور روح الهایالمایالم

15غالمحسين - 500156پورنجفابوالفضلایالمایالم

17الياس - 1234صالحیروح الهایالمایالم

14ابراهيم - 9512ولدیزهراایالمایالم

17عباس172رحيم بگیطيبهایالمایالم

15شهسوار9990گل محمدیمسعود ایالمایالم

15نجف77شمسی زاللبهروزایالمایالم

17کریم9عباسیکيومرثایوانایالم

-حسين7779نيکوفاطمهدهلرانایالم

16کریم5340006565بيگیمهدیبدرهایالم

16غالمعباس4550013699مهرابیسجادبدرهایالم

17جواد86417مددییونسآذرشهرآذربایجان شرقی

17جوادمددیداودآذرشهرآذربایجان شرقی

17جواد1071مددیوحيدآذرشهرآذربایجان شرقی

17حسين1351رضا زادهمریم آذرشهرآذربایجان شرقی



16داود274طالبیالميراسرابآذربایجان شرقی

15رستمعلی92باباییمحمد شبسترآذربایجان شرقی

-ابوالفضل15زمانلوی زکریازهراشبسترآذربایجان شرقی

-عبداهلل - 9754احدپور رضوانشبسترآذربایجان شرقی

18جواد74عباس زادهرضوانشبسترآذربایجان شرقی

16احمد70یعقوبی شندیمعصومهشبسترآذربایجان شرقی

14اسداله396فتحيانکریمبستان آبادآذربایجان شرقی

15فياض-6611آقاییالهامبستان آبادآذربایجان شرقی

15محبعلی131بهرام زادهمحدثهبستان آبادآذربایجان شرقی

15حيدر1003بستان آبادیاحمدبستان آبادآذربایجان شرقی

14نصرت اله1آصفوجيه الهتبریزآذربایجان شرقی

17رحمن21480احمدیاصغرتبریزآذربایجان شرقی

17عباس12550ایامیسعيدتبریزآذربایجان شرقی

16قادر202بایبوردینسرینتبریزآذربایجان شرقی

14حبيب3416بيگدلیاحدتبریزآذربایجان شرقی

14احمد1389چائی فروش غفاریانرسولتبریزآذربایجان شرقی

17محمدرضا1362723258حبشیاميررضاتبریزآذربایجان شرقی

16سلطانعلی270خسرویپونهتبریزآذربایجان شرقی

16حميد1362189871خطاطیحسامتبریزآذربایجان شرقی

14اصغر1362942812داوریشاهينتبریزآذربایجان شرقی

15رامين1361341238دژنگ فردميالدتبریزآذربایجان شرقی



20علی1067رعنائیفرزادتبریزآذربایجان شرقی

17حسين1248سقائیعلیتبریزآذربایجان شرقی

14حسين1361438975سلمانی نعمت آبادهادیتبریزآذربایجان شرقی

14رحيم740صادقی عدلاحدتبریزآذربایجان شرقی

15مسيب98740قنبری چراغلوناصرتبریزآذربایجان شرقی

15عبدالعلی259کریمیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15علی1362240737کریمیفریباتبریزآذربایجان شرقی

15حسين59806کمال غازانیحسنتبریزآذربایجان شرقی

14رحيم1363121911کيوانینفيسهتبریزآذربایجان شرقی

16جعفر1636مجدیوحيدتبریزآذربایجان شرقی

15علی478مهدویمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15سيدرضا1362059226ميربختسيدسجادتبریزآذربایجان شرقی

15سيدعلی اکبر1490439277ناصراهریمحدثه الساداتتبریزآذربایجان شرقی

16سيدمسعود566نقيبسيدمطهرهتبریزآذربایجان شرقی

16علی1360079645نوریسهيالتبریزآذربایجان شرقی

15بایرام6770نيکنامزهراتبریزآذربایجان شرقی

18محمدرضا570حسنپور حسنیتورجمراغهآذربایجان شرقی

18حسين808ملکیکریممراغهآذربایجان شرقی

15یعقوب-80239پيریمحمدرضااروميهآذربایجان غربی

17ولی اله1470دوستیروح الهاروميهآذربایجان غربی

17ابراهيم خليل-1979حميدی فرسارینااروميهآذربایجان غربی



15داریوش-4441صبح رخشانخواهآنيلاروميهآذربایجان غربی

19حسن39867فرخ زادهشاهيناروميهآذربایجان غربی

19عبداله-9123معصومی احساناروميهآذربایجان غربی

18غالمرضا-8148محمدیرادماناروميهآذربایجان غربی

16یونس2920635190پاره کارآریابوکانآذربایجان غربی

17علی1عباسیامير بوکانآذربایجان غربی

14شمس اله5082ميرزاییگلنازخویآذربایجان غربی

14مجتبی-6808صفرعليزادهنازنينخویآذربایجان غربی

14حسن715نجفیمختارخویآذربایجان غربی

14رضاقلی1نمازیمحمدرضاخویآذربایجان غربی

14سيدلطيف865عبدالهیسيد صادقخویآذربایجان غربی

14مجتبی-8232صفرعليزادهامين مهدیخویآذربایجان غربی

15احمد6399962196نيک زادسلمان مهابادآذربایجان غربی

14جمال2860539761مالزادهمنصورمهابادآذربایجان غربی

14ابراهيم2860540105فاتحیآکومهابادآذربایجان غربی

16اسمعيل2872228160عطاریاسرینمهابادآذربایجان غربی

20سليمان2780932731پيروتیکيوانمهابادآذربایجان غربی

14عين اله2828سيف الهیابوالفتحمياندوابآذربایجان غربی

15نصرت2960142500مرادیمریممياندوابآذربایجان غربی

-اسداله104محمد نژادمنصورمياندوابآذربایجان غربی

15مير حجت8381هاشميانربابهمياندوابآذربایجان غربی



-امير2940251193شاکرمحمدتکابآذربایجان غربی

18رسول4725افشاریفریبرزتکابآذربایجان غربی

18محمدعلی2940201536جاهدیحميدرضاتکابآذربایجان غربی

14محمدعلیاختصاصیهمتییلداتکابآذربایجان غربی

14رضا2930331021حاجی زادهآرتينشاهين دژآذربایجان غربی

14توفيق299حسن زادهحسنشاهين دژآذربایجان غربی

15...فتح ا105خليلیشبنمشاهين دژآذربایجان غربی

16یوسفخليل پورزینب سلماسآذربایجان غربی

16امامعلی3497خليلیمریم سلماسآذربایجان غربی

16محمد203عليزادهطيبه سلماسآذربایجان غربی

16اژدر4724محمدزادهثریاسلماسآذربایجان غربی

16محمد علی48369طایفه آیراملوعليرضاسلماسآذربایجان غربی

15غالمحسين6041بردستانیآسيهبرازجانبوشهر

17عليرضا3539968628 /  174غفاریعاطفهبندردیلمبوشهر

17علی14مهرابینجمهبوشهربوشهر

14جمشيد5221برقیبهاربوشهربوشهر

15اسداله530بياتپيمان بوشهربوشهر

16علی اکبر2380010218شجاعيانعلیبوشهربوشهر

-علی رضا3540228561عبدالهیمطهره بوشهربوشهر

-علی 5979زائر علی زادهفاطمهتنگستانبوشهر

14حسين129باقری آغچه بدینادرجمبوشهر



14مرتضی51شمس منوچهرخارکبوشهر

15محمد58عباسیخليلخارکبوشهر

14رضا4زمانینفيسهخارکبوشهر

14حسين14764مالکریمی آزادهخارکبوشهر

16سيد مرتضی5406بصيری پور مائده الساداتخارکبوشهر

15علی -2575رنجبراحسان خارکبوشهر

16عباسعلی3394راستیمحمدرضاخارکبوشهر

16خدارحم101پارسافرقادر دشتیبوشهر

17بهمن30059نبی اهلل همولهمریمکنگانبوشهر

19عبدالرضا70رحيمی زادهمحمود کنگانبوشهر

16علی71باقریرضاکنگانبوشهر

15حسين66احمدی صغری دیر بوشهر 

14عبداله629جعفری محمد دیر بوشهر 

18عوض1682احمدی  مریم گناوه بوشهر 

18علی 1086عابدینیاحمدگناوه بوشهر 

15علی 366نرگسیحسناندیشهتهران

16کمال638ابراهيمی توانی کلثوماندیشهتهران

16علی مراد1104شمسیطاهرهاندیشهتهران

15علی عزیزیالهاماندیشهتهران

16محمدنبی24978زرین افشانوحيدانقالبتهران

16رحمت اله44331جوادیحسينانقالبتهران



149917نيکبختعصمتانقالبتهران

16جمشيد2031جمال آشتيانیمصطفیانقالبتهران

14حسين98اصفهانیپروینانقالبتهران

16امير مهدی-4867عسگریباران انقالبتهران

16سيد جمال الدین780حجازی مقدمآرزوانقالبتهران

15علی اکبر1357اربابیليلی انقالبتهران

17علی  -1547کمالی زادمائده انقالبتهران

19غالمحسين-4620خوش نظرهالهانقالبتهران

15یوسفعلی410747505سعيدی رادمحمد حسينپيشواتهران

18عليرضا8-506205-001آریان پورافشينتهران بزرگتهران

19سعيد50625آرینسانازتهران بزرگتهران

16ناصر4924آریشسميهتهران بزرگتهران

18مکی0052564-181آیدینحدیثتهران بزرگتهران

18حسين4159آذرکمانليالتهران بزرگتهران

18غالمحسين31انصاریمریمتهران بزرگتهران

19ميراسحق139اسحاقیسيده مهدیهتهران بزرگتهران

17سعيد7519انجدانیمرضيهتهران بزرگتهران

19حسين4710374-001انتظاریانمهدیهتهران بزرگتهران

18عزیزاله17144اسمعيلیسميهتهران بزرگتهران

19عزیزاله50812اصالنیالنازتهران بزرگتهران

19بيژن12646اميرسليمانیمهدیهتهران بزرگتهران



17محمود7527اصغریفاطمهتهران بزرگتهران

19قادر5996اسالمی مجداعظمتهران بزرگتهران

17رحيم975ابوطالبیشهروزتهران بزرگتهران

18سيدشجاع17884اسالمیسيدهادیتهران بزرگتهران

19هادی1340اوحدیابراهيمتهران بزرگتهران

18منصور13592بختياریليالتهران بزرگتهران

16صفرعلی2740بادپروابنفشهتهران بزرگتهران

17عبدالرسول194بخشی جهرمیالهامتهران بزرگتهران

17محمود2-063526-001بياتمعصومهتهران بزرگتهران

17محمدعلی56458بنشاستهناهيدتهران بزرگتهران

15حکمعلی571بخشی خرم درهعباستهران بزرگتهران

18سيدحسن512بنی هاشمیسيدصدرتهران بزرگتهران

15محمد11767پوربحرینیليلیتهران بزرگتهران

14حسينعلی950پيماندارانسيهتهران بزرگتهران

17ناصر16توکلی مهرمجيدتهران بزرگتهران

17قربانعلی7ترابیصدیقهتهران بزرگتهران

19مهدی1413جعفرزاده کنارسریمرتضیتهران بزرگتهران

17عبدالمجيد15007383جوادیکورشتهران بزرگتهران

19محمد5585352-001جهان شيریجوادتهران بزرگتهران

-سيدعلی114جهرمی یکتاسيدمرتضیتهران بزرگتهران

17کریم6931جمشيدی اصلماهرختهران بزرگتهران



16خداداد5178جوانیفاطمهتهران بزرگتهران

17حميد501جعفریانطيبهتهران بزرگتهران

16احمدعلی28665جعفرزادهراضيهتهران بزرگتهران

17تقی3-386833-002حاج عليانزهراتهران بزرگتهران

17اصغر5995313-001حسينیطوبیتهران بزرگتهران

16مرتضی6370حسين پوررقيهتهران بزرگتهران

-اسداله652حسانیسکينهتهران بزرگتهران

14اکبر1264خوشيدهاسدالهتهران بزرگتهران

17حسن19268خدادادیمریمتهران بزرگتهران

14حسين15875خوشیمریمتهران بزرگتهران

16عليرضا4340خاتم سازفاطمهتهران بزرگتهران

17قادر1442داداش زادهعلی اکبرتهران بزرگتهران

17مرتضی15058دهقانمحمودرضاتهران بزرگتهران

19مجيد13206رادفرمهدیتهران بزرگتهران

17علیداودیسحرتهران بزرگتهران

16مجيد2-096133-001درویش مالمه گلتهران بزرگتهران

16محمدرضا32664دودانگهغزالهتهران بزرگتهران

14جهانفر0-043207-015دانشياندیاناتهران بزرگتهران

-سيدمحمود5048600-002رسولی آهاریسيدعباستهران بزرگتهران

15محب اله2261رضاوندیملوکتهران بزرگتهران

15محمد9617رشيدیانمریمتهران بزرگتهران



18محمدتقی1443زواریانالهامتهران بزرگتهران

14عباس4794زینلی خالدآبادیمعصومهتهران بزرگتهران

18جانعلی3زحمت کش کوملهرضاتهران بزرگتهران

16منصور89966رزاق شعارنيوشاتهران بزرگتهران

18محمود12301زندیهحدیثتهران بزرگتهران

18مجيد7275سلطان محمدیآمنهتهران بزرگتهران

19صفرقلی4سربازیحسينتهران بزرگتهران

16علی جان3844سروریعلی اصغرتهران بزرگتهران

14قنبر46266سليمیمجتبیتهران بزرگتهران

17مهران5-925942-001سليمان پورسيناتهران بزرگتهران

18حميدرضا5028682-001شعبانیآرزوتهران بزرگتهران

17حسين354شجاع پورليالتهران بزرگتهران

18حسين17809شکوریشيماتهران بزرگتهران

17حسين93154شيرنژادرضاتهران بزرگتهران

16قربانعلی1779شيری ترکمانیفيروزتهران بزرگتهران

17علی10238صالحی پوراشرفتهران بزرگتهران

18مهدی6988صدیقیزهراتهران بزرگتهران

18محمدحسين1-206176-001صابرسيماتهران بزرگتهران

17حسين5572صادق پور فرد منفردزهراتهران بزرگتهران

14رضا24صفدری انجيرکیمحمودتهران بزرگتهران

17سيدعلی7-076978-044طبائیمحياساداتتهران بزرگتهران



18سيدجواد115عرق بيدی کاشانیسعيدتهران بزرگتهران

16محمدجواد543عليخانی دهقیمحمدرضاتهران بزرگتهران

18رحمن3-465046-002عليئیاميررضاتهران بزرگتهران

17محمدحسن19عزیززاده روشنتهمينهتهران بزرگتهران

17محمدمهدی7118علی باباییزهراتهران بزرگتهران

18غالمرضا4682علی اکبری طامهليالتهران بزرگتهران

16منوچهر1490فتحیمحمدتهران بزرگتهران

16محسن0000279-658فروتنمصطفیتهران بزرگتهران

17معرفت19108فرجیليالتهران بزرگتهران

17ابوالحسن1051فقيهیمرضيهتهران بزرگتهران

16حسينعلی6212قورچيانپریساتهران بزرگتهران

14اصغر5195694-001کاشی پوراميرتهران بزرگتهران

17محمدعلی0-033623-001کنشلوسولمازتهران بزرگتهران

17قاسم3-031426-270کهن روزخدیجهتهران بزرگتهران

16غالمعلی0001808-001کردستانیميناتهران بزرگتهران

16محمدرضا26529گلیفرشتهتهران بزرگتهران

16ناصرمحمدی ميناتهران بزرگتهران

19مصيب0377354-105مظفری پورناهيدتهران بزرگتهران

18سيدرضا1258موسویزهراالساداتتهران بزرگتهران

18باقر156مهرزادحميراتهران بزرگتهران

18محمد60136محلوجیمریمتهران بزرگتهران



15محسن3839موسویزینب الساداتتهران بزرگتهران

16جعفر7630711-001محمودیمحدثهتهران بزرگتهران

18علی اشرف25520مجتهدی فرمحمدباقرتهران بزرگتهران

19محمدابراهيم5590مظفریحميدتهران بزرگتهران

18غالمعلی18739معيری کاشانیعليرضاتهران بزرگتهران

-ميرمسعود9-509462-002ميرسعسعانیميرآریاتهران بزرگتهران

18محمداسمعيل5340مخلص آبادی فراهانیحجت الهتهران بزرگتهران

17جمال8408معتمدیحامدتهران بزرگتهران

16مختار2554ملکانرضاتهران بزرگتهران

17شيخ محمد1170نباتی آق قلعهزهراتهران بزرگتهران

16محمدعلی908نویدشيرینتهران بزرگتهران

17جواد0650140-002نژادحسينیاميرحسينتهران بزرگتهران

18نيازعلی99473-008نجاتیهادیتهران بزرگتهران

17کامبيز5-026593-372همت پورآرميناتهران بزرگتهران

17عبداله378هاشمیاعظمتهران بزرگتهران

17حسين3436هدایتی فرمحبوبهتهران بزرگتهران

17داراب15833هاتفیمرتضیتهران بزرگتهران

16عليرضا3959احمدیمریم دماوندتهران

16مجيد1686گل آقاییزهرادماوندتهران

14جالل129محمدکاظمیفاطمهدماوندتهران

17محمد430162049شاه محمدیمحمدرضادماوندتهران



16نصراهلل16محمودی سعادترباط کریمتهران

17محمد مهدی12952کمانی محسنرباط کریمتهران

18علی 8530مبارکی مهدیهرباط کریمتهران

18عباس7386شجاعیمریم رباط کریمتهران

14قربان1313جليلیناصررباط کریمتهران

16محمد2092235435طالبی محمدعلیشعبه شمالتهران

16حسين451172418واحدی آزادهشعبه شمالتهران

16علی17184فرد حسينیملودیشعبه شمالتهران

16احمدعلی2593794178اکبری گيالنینداشعبه شمالتهران

16رضا3184پازوکیمریم شميراناتتهران

16حميدرضا16432665زارعی ابيانهزهراشميراناتتهران

16مصطفی11921کياروستامریم شميراناتتهران

17سيدحسن4455ميریسيده لعياشميراناتتهران

17بيژن4773آرام واالمژگان شهرریتهران

16 ابوالفضل1زادق آبادی طاهرهشهرریتهران

17مهدی1600سرلکليالشهرریتهران

17داود - 70104سلطانی بلقيس شهرریتهران

16حبی اهلل2445عشریهسعيدشهرریتهران

18هوشنگ3719فرهمند نژادعادلشهرریتهران

17محمد حسن8784محمد بيگیمحمد هادیشهرریتهران

17محمد حسن7نوروزی زهراشهریارتهران



18حسن 7096-کيانیسميه شهریارتهران

15فخراله3299فرزانهژیالشهریارتهران

17کمال1048فخریانعصمت شهریارتهران

16مسلم5482عشقيانرحيلهشهریارتهران

16علی 25شيخی ميابسميه شهریارتهران

16رجبعلی 1313درخشانمرضيهشهریارتهران

16احمد علی 6151نيک دهقاناميرشهریارتهران

16حسين2344نوده فراهانیحميدرضاشهریارتهران

19اسماعيل1848قدسيانکاظم شهریارتهران

18داود2239زارع مهدی شهریارتهران

16قدمعلی29568دانشور ارجمندحميدشهریارتهران

15فرزاد2510-خدادادی محمد امينشهریارتهران

16یحيی6409حقيقت خواهمحمد شهریارتهران

17محمد3980000923اسفندیاریرامينشهریارتهران

14علی-9901خواجویآیداغربتهران

14محمد9248سليمانیسحرنازغربتهران

14علی اکبر211نصيبیفریباغربتهران

15محمدباقر3849جوادیشهرزادغربتهران

15محمد موسی6156حيدریمرضيه غربتهران

15عليرضا-5009خاکی صنعتیالنازغربتهران

15محمدرضا2418محمدیعليرضاغربتهران



15ناصر 159ایمانینداغربتهران

14نصراله3135تقی زادهطيبهغربتهران

15کيخسرو-80886محسنیسانازغربتهران

15علی376اکبریفاطمهغربتهران

-محمد302منشییحيیغربتهران

14علی417نصيریعباسغربتهران

15اسداله36410دمرچلیفاطمهغربتهران

16علی10168عيارسميهغربتهران

14حبيب اله4149سلطانيانناهيدغربتهران

14محمدتقی-40212حسنلومحمدباقرفردیستهران

14حيدرعلی1حيدریانکيهانفردیستهران

-عليرضا - 7069خشنودفرنيمافردیستهران

14مسعود2154ضميرانسعيدفردیستهران

15یعقوبعلی673کاویان مقدمسعيدفردیستهران

-حسن8227محمدیعلی فردیستهران

-بهروز6860ملکیکوروش فردیستهران

14مرتضی8285شيریناویافردیستهران

-محمد111826متينیمهتابفردیستهران

18بایرام21673سالمیپروانه فردیستهران

14مهدی2835روحیسارافردیستهران

17احمد21238باباخانیليالفردیستهران



14خيراله4559باجالنیحدیثهفردیستهران

-احمد -5903احمدیآوافردیستهران

-اسالم2331ابراهيمینيلوفرفردیستهران

16محموداختصاصیاخوانسميهقدستهران

15رمضان1440اقاییسعيدقدستهران

17فرج اله129شاکریوسفقدستهران

16عليرضا7042جوکارآزادهقدستهران

16حسيناختصاصیحصيب آبادیميثمقدستهران

15عباس1902خزلیزهراقدستهران

16محمدصادق1234ذوالفقاریشهرامقدستهران

17امين8قرارییعقوبقدستهران

14سيد جليل-3866ميرجاللیآذرقدستهران

14اسداله3263قادریطاهرقدستهران

16بيت اله1099مقدمنبی الهقدستهران

14سعيداختصاصیمقدمآرميتاقدستهران

16سيف الهاختصاصینجفیاسماعيلقدستهران

14عليرضااختصاصینوروزیمحبوبهقدستهران

-سيدیحيی20احمدیاشرف الساداتقرچکتهران

14سيدعبداله1297دالوریعفت الساداتقرچکتهران

14فریدون1342موسی  رضاییسهيل قرچکتهران

18احمد1171بيدآبادیگلناز قيطریهتهران



17اسالم1137-صابریفاطمهقيطریهتهران

16اسداهلل80798-علی جربانفاطمهقيطریهتهران

17رضا3249-فالحتیفاطمهقيطریهتهران

16نيکپوی1440-قاسملوصباقيطریهتهران

-خدامراد24248983بياتمحمدحسينمرکزی- متفرقهتهران

14سيدعلی24102555موسویسيدمجتبیمرکزی- متفرقهتهران

15ميرطالب24787681موسویسيداميررضامرکزی- متفرقهتهران

14سيدقربان6660356916علویسيدسجادمرکزی- متفرقهتهران

14ابوالفضل24301663زندیمحمدمهدیمرکزی- متفرقهتهران

14صمد24521027رفيع پوردانيال مرکزی- متفرقهتهران

-علی6660348557باقریمحمد مهدیمرکزی- متفرقهتهران

14علی66603005821رستمیاميرحسينمرکزی- متفرقهتهران

17عليرضا5560814342آوجيانمریممرکزی- متفرقهتهران

16علی4900825034قاسمیمهدیمرکزی- متفرقهتهران

-صفر59205شفقیليالمرکزی- متفرقهتهران

16عبدالرحمان3750404240کارگرعلیمرکزی- متفرقهتهران

18محرمعلی38اسدییوسفمرکزی- متفرقهتهران

16محمد علی24528145واشقانینرگسمرکزی- متفرقهتهران

16علی محمد 2553ابراهيمیمهنازواحد شرقتهران

17اله مراد1بابایی توسکیحسن واحد شرقتهران

17محمد5699پورکيوانی محبوبه واحد شرقتهران



17عين اله 5284حبيبینرگسواحد شرقتهران

15سيدعقيل3578حسينیسيده افسانه واحد شرقتهران

17حسن 15082830حسينی سيانکی عاطفه واحد شرقتهران

14سيدپيمان 440834716خادم الحسينی سيدمحمدحسين واحد شرقتهران

17احساالدین 26995خسرویپروشاتواحد شرقتهران

17احمد780329732راه چمنیالههواحد شرقتهران

16محمدرضا13788809رستمیزهراواحد شرقتهران

17علی اوسط12139رحيمیمحمدجوادواحد شرقتهران

17محمد250308053فارسیزهراواحد شرقتهران

17حمزه 1624قاسمیغالمرضاواحد شرقتهران

17علی3030فراست فریده واحد شرقتهران

17محمد باقر267کاظم ملکیمحسنواحد شرقتهران

17غالمحسين 1865عباس نيا سارویزهراواحد شرقتهران

17فتح اله 6201نوروزطجریسميه واحد شرقتهران

16عليرضا1418مرادی چقامارانیالههواحد شرقتهران

17حشمت اله 2649مویدی رادمهدیه واحد شرقتهران

18عبدالعلی62دامنینادرواحد شرقتهران

18نعمت 4989519779محمدیانمهردادواحد شرقتهران

17علی اصغر13971فيوضی زرگیمحمد حامد واحد شمال تهران

15محمد بهاء الدین7929صدیقیمزدکواحد شمال تهران

15توشی یاسوژاپنميزوکامیریوواحد شمال تهران



15فرهاد440938821ناصری منشامير فرهودواحد شمال تهران

16رمضان11258زحمتکشمصطفیواحد شمال تهران

15حسينعلی 1526جواهری محمد مهدیواحد شمال تهران

18رضا200اثنا عشری نادرواحد شمال تهران

18عيسی5604نعمتی عباسعلی واحد شمال تهران

16محمد هادی 8368-کماليان محمد جواد واحد شمال تهران

17محمد قاسم3287درودی عليرضا واحد شمال تهران

19سيدحسن27حسينی آزادسيد جاللواحد شمال تهران

16آقا فخر5690عابدی پور اردوانواحد شمال تهران

18امين3508حسينی اکبر واحد شمال تهران

16عبدالصمد846کيهان فر شهبازواحد شمال تهران

17علی 65943منتخبی ناصر واحد شمال تهران

16مجيد4982-شيخ محمدی مهدیواحد شمال تهران

15عبداله13913یوسفیجوادواحد شمال تهران

15محمد300منشی زادهآرزوواحد شمال تهران

15موسی 779مسلمی اعظمواحد شمال تهران

15محمد حسن974اصغرنياليالواحد شمال تهران

15عبدالحسين143توکلی مژگان واحد شمال تهران

15حميد3315صدیقیفاطمهواحد شمال تهران

17محمد607بصيری مطهرهواحد شمال تهران

19نادر28161حميدیان پور متينواحد شمال تهران



16عباس11055دائی حسين هراتی سميراواحد شمال تهران

17سيد حسن50940رضائیسيده زهراواحد شمال تهران

18داود6910-جاللیمریم واحد شمال تهران

16احمد4078مجيدی محبوبه واحد شمال تهران

16علی محمد 7247-پور بروجردیمرضيهواحد شمال تهران

16اکبر3188بنی عامریانفهيمهواحد شمال تهران

17محمد2071درخشانمهساواحد شمال تهران

16سيد رضا1448سيد حسن طهرانی نغمهواحد شمال تهران

17محمد هادی 3714گلریزسميهواحد شمال تهران

17محمد10167سبوئیزهراواحد شمال تهران

14غالم 2503آرین اقدمشيواواحد شمال تهران

18اسماعيل9731-حيدریفاطمهواحد شمال تهران

16قاسم2647مختاری علویجهفرشتهواحد شمال تهران

15ابراهيم124عليزادهاعظمواحد شمال تهران

16غالم عباس1060گودرزیليالواحد شمال تهران

15محمد مهدی3733زارع نغمه واحد شمال تهران

16سعيد4477افغاننازپریواحد شمال تهران

16یعقوب1671کریمی وند طاهریرقيهواحد شمال تهران

17رحيم4292نيازیسولمازواحد شمال تهران

17مجيد32530هاشمیفاطمهواحد شمال تهران

17حسين3541-رستمیزهراواحد شمال تهران



14سيد طاهر1041جمالیزهراواحد شمال تهران

17محمد 548جمشيدی افخمشيرین واحد شمال تهران

14احمد438غالمی پور مجتبیورامينتهران

14حسينعلی-8110شاهسونزهراورامينتهران

14سيدعباس5981حسينیفاطمهورامينتهران

15سليمان 5416بی پروا غالم حسناسالمشهر تهران 

14محمد رضا 1011ترکاشوند فریبا اسالمشهر تهران 

14ابوطالب 5560693693تقی پور علی اصغراسالمشهر تهران 

15اروجعلی 2121چقلویی زهرا اسالمشهر تهران 

-محسن 5560902306حيدری احسان اسالمشهر تهران 

14محمد حسين 987دهقانی فاطمه اسالمشهر تهران 

14شهرام 21324867رحمانی کاوه اسالمشهر تهران 

16قبله علی 6225رفيع زادهموسی اسالمشهر تهران 

16عزیز 139زنگنه سجاد اسالمشهر تهران 

14یعقوب 110016440سارعلو امير حسين اسالمشهر تهران 

15رسول 20515523عجمی علی اسالمشهر تهران 

17محسن 6300049541عينی مریم اسالمشهر تهران 

16درویش 6863فرجی محمد حسن اسالمشهر تهران 

16هدایت 6723قاسمی اکرم اسالمشهر تهران 

16داود 103قدسی محمداسالمشهر تهران 

14حسن 110112806محمدی حيدر اسالمشهر تهران 



15قهرمان 654نور محمدی محمد رضا اسالمشهر تهران 

17اسکندر5نوریان ادریس اسالمشهر تهران 

15محمد حسن 9211هادی فرح انگيز اسالمشهر تهران 

15سيد اسماعيل 48300167505هاشميان سيد امير رضا اسالمشهر تهران 

15قهرمان 2228یکتا جعفر اسالمشهر تهران 

16اکبر416023622مهدور فریده سالمشهر تهران 

16نور بخش80144381احمدیسپيدهشعبه شمال تهران

17ناصر36190بنی جمالیسيد ابوذرواحد شمال تهران 

15شعبانعلی7991الياسیاکبرشهرکردچهارمحال و بختياری

15مصطفی354ایزدییدالهشهرکردچهارمحال و بختياری

16جالل-2242خودسوزشقایقشهرکردچهارمحال و بختياری

16علی -4561عباسی فرد فاطمهشهرکردچهارمحال و بختياری

17محمد104کریميانبهروز شهرکردچهارمحال و بختياری

16عبداله78منزویایرانشهرکردچهارمحال و بختياری

15هادی عطا اله348مهدویاميرشهرکردچهارمحال و بختياری

15جمشيد969یزدانیمحمدشهرکردچهارمحال و بختياری

15لهراسب-3456ایزدبورفاطمهفارسانچهارمحال و بختياری

16محمد صادق10675ملک پورکاظم بروجنچهارمحال و بختياری

16رمضان5239957754خورشيدیمحمد بيرجندخراسان جنوبی

14عبداهلل653109172خزاعیمهدی بيرجندخراسان جنوبی

14عباس 3611560383عبدالهیپوریا بيرجندخراسان جنوبی



16سيداحمد-4119هاشمی نژاداکرم ساداتفردوسخراسان جنوبی

15علی اکبر880281057شریف زادهشيرین قاینخراسان جنوبی

14نصير880329793محمدیعلی قاینخراسان جنوبی

14غالمحسين740578154احمدپرستایوبتایبادخراسان رضوی

15عبدالرحمن543رحمانیرامينتایبادخراسان رضوی

14عبدالحميد720417430باخدای رودیصدیقهتایبادخراسان رضوی

15داوود40543عبداله پورصدیقهتربت حيدریهخراسان رضوی

15مجتبی35315طاهریمنيرتربت حيدریهخراسان رضوی

15عليرضا -6587غفرانیفاطمهتربت حيدریهخراسان رضوی

15حسينعلی4184نجفیغالمرضاتربت حيدریهخراسان رضوی

15محمد حسن3096رحمانیجوادتربت حيدریهخراسان رضوی

15غالمعلی66اسدیوحيدتربت حيدریهخراسان رضوی

17علی اصغر232عرب خزاعی سرخسمعصومهسرخس خراسان رضوی

15رمضان2478بخش زائیسميهسرخس خراسان رضوی

16ابوالفضل5975نجاریاناميرعلی سرخس خراسان رضوی

16غالمحسين56احمدیحميده فریمانخراسان رضوی

17حسين1140صوفیمهدی فریمانخراسان رضوی

16حمزه125فرحبخش فریمانیاکرمفریمانخراسان رضوی

17محمد نبی840037562محمد حسن زادهمليحهفریمانخراسان رضوی

16علی اکبر860412539محمدیمحدثهقوچانخراسان رضوی

14حسن - 5581رخشاننگين کاشمرخراسان رضوی



15احمد - 2997جاللی رادالهامکاشمرخراسان رضوی

17غالمرضابهرامی فرمریمکاشمرخراسان رضوی

17سيد مهدی121فالح هاشميانسيد محمدکاشمرخراسان رضوی

15محمدمرادیان محمدرضاکاشمرخراسان رضوی

19محمد حسين15840معينی هادی زادهجوادکاشمرخراسان رضوی

14...ذبيح اکدملیپورحسينرضاگنابادخراسان رضوی

14اسماعيلکدملیدالوریابوالفضلگنابادخراسان رضوی

14عباسعلیکدملیرستمیمهران گنابادخراسان رضوی

-حسنکدملیفضلیمسعود گنابادخراسان رضوی

-محمدکدملیمولویاميدگنابادخراسان رضوی

15محمودکدملینصيرزادهنيماگنابادخراسان رضوی

-محمدحسينآجوریزهرامشهدخراسان رضوی

14عباس920711227ابریسحرمشهدخراسان رضوی

14عليرضا1287احدی اخالقیایمانمشهدخراسان رضوی

16مجيداحسانیاميررضامشهدخراسان رضوی

14محمد920926045احمدنژاداعظممشهدخراسان رضوی

-محمدرضااخگریاميرعلیمشهدخراسان رضوی

-محمدرضااخگریاميرمحمدمشهدخراسان رضوی

14ذکراله119باغبانیرقيهمشهدخراسان رضوی

14محمدرضا5210068579بصيریطهورامشهدخراسان رضوی

-حسين926249991بهمنآیدامشهدخراسان رضوی



14محمود3887پادرام پورسيروسمشهدخراسان رضوی

14محمدقاسم1839پوراسماعيلصدیقهمشهدخراسان رضوی

-رضا925886777جوادالمتقينحسينمشهدخراسان رضوی

14محمدابراهيم265حسين چیمسعودمشهدخراسان رضوی

15محمد10خاکسار زارع هامریممشهدخراسان رضوی

-غالمحسين24391خواجه لگزائيانمحمدتقی مشهدخراسان رضوی

14علیخوارزمی خراسانیاميررضامشهدخراسان رضوی

14علی790خيرآبادیراشينمشهدخراسان رضوی

15رمضانعلی770140378دهقان یکه باغیسميرامشهدخراسان رضوی

-محمد66715ربيع زادهعبدالهمشهدخراسان رضوی

-رامينرحمانیبرهانمشهدخراسان رضوی

19حصارعلی92235600191رحيمیایوبمشهدخراسان رضوی

15محمد1795رستم پورسارامشهدخراسان رضوی

-اسماعيل1051رضاییاکرممشهدخراسان رضوی

15محمدجواد224رضویغالمرضامشهدخراسان رضوی

-سيداسداله127رضویان نامقیبی بی مریممشهدخراسان رضوی

14ساعد22282785رمضانعلیمهدیمشهدخراسان رضوی

-مسعود860752372رنجبرعلیمشهدخراسان رضوی

-مصطفی927846969رئوفی پوررایحهمشهدخراسان رضوی

16محمد19993ساعدیغالمرضامشهدخراسان رضوی

-محمد915ساقیحسنمشهدخراسان رضوی



14علی اکبر2392ساالریعلی اصغرمشهدخراسان رضوی

14هادی630002916سيفیوجيههمشهدخراسان رضوی

14محمد14890شکری نائیاميرمشهدخراسان رضوی

14علی12769517شادسميرامشهدخراسان رضوی

16محمود2521شعاعیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-حسن150179911شيخ زادهپرهاممشهدخراسان رضوی

14محمدرضا323صابری طينت جوانبنت الهدیمشهدخراسان رضوی

-احمدعلی58171صابری طينت جوانمنصورهمشهدخراسان رضوی

15صفر82837صادقيانمليحهمشهدخراسان رضوی

14محمد1195صارم بافندهمهردادمشهدخراسان رضوی

-کاظم925666505صبوریزهرامشهدخراسان رضوی

17حسن750079886صفریزهرامشهدخراسان رضوی

16رستم علی1017صمدیعلیمشهدخراسان رضوی

14اسماعيل24صمدیمحسنمشهدخراسان رضوی

-کریم7991طویلیمریممشهدخراسان رضوی

14غالمرضا680عاکفی فرهادیمشهدخراسان رضوی

16علی920319130عباس زادهمهيامشهدخراسان رضوی

14عليرضا58551عظيمیاحمدرضامشهدخراسان رضوی

-سيدمحمدمهدی926066064علوییاسمنمشهدخراسان رضوی

14خدابخش4425فرهمندنيامریممشهدخراسان رضوی

14محمد9213039171قضاییسارینامشهدخراسان رضوی



16عباس20181قوی دلعبدالهمشهدخراسان رضوی

14قاسم986کریمیسارامشهدخراسان رضوی

-سيدمحمدمهدیگرجی نياالياسمشهدخراسان رضوی

-سيدمحمدمهدیگرجی نياسيدیونسمشهدخراسان رضوی

14محمدتقی923161511گنجعلینجمهمشهدخراسان رضوی

14عليرضالطفیسروشمشهدخراسان رضوی

14غالمرضا925459526لعل یوسفزهرامشهدخراسان رضوی

14سعيد927549565محجوبستاره مشهدخراسان رضوی

-محمدرضا26263محقق نيشابوریجوادمشهدخراسان رضوی

15نورعلی26039مرادیمریممشهدخراسان رضوی

-محمدعلی8214مرواریالههمشهدخراسان رضوی

-علی15845مشائی پورمحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

18محمد884مشهدی خوشخوحميدمشهدخراسان رضوی

-امير928327477معين تقویمحمدمشهدخراسان رضوی

-اکبر690240244ملوکیاميدمشهدخراسان رضوی

-اميدرضاموسویهليامشهدخراسان رضوی

-وحيدموالییایليامشهدخراسان رضوی

-مسعود922930090مؤیدیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-رضا67مهردادهاجرمشهدخراسان رضوی

14اسماعيل4917نظرخانی مقدماميررضامشهدخراسان رضوی

-محمدتقی927898985نظری گلبقراایمانمشهدخراسان رضوی



14اصغر920384579وفيد حنفیمارالمشهدخراسان رضوی

14محمدتقی11631هاشم زادهليالمشهدخراسان رضوی

14محمد1684یساولمهدیمشهدخراسان رضوی

14مهدی80517یغماییمنصورهمشهدخراسان رضوی

14سيد مهدی -5693حسينیسيد محسنمه والتخراسان رضوی

15رمضانعلی 123راه چمنی زهراسبزوار خراسان رضوی 

15علی 59394ایزدیانجواد سبزوار خراسان رضوی 

390314توشندیسولمازسبزوار خراسان رضوی 

15ابراهيم-6357بيدیجواد سبزوار خراسان رضوی 

15رحيم1صانعیمعصومهسبزوار خراسان رضوی 

14علی 4902رنجبر طرزقیفاطمهسبزوار خراسان رضوی 

14رشيد1684طيمزیفرشتهسبزوار خراسان رضوی 

16حسن149برادران نجاروحيدسبزوار خراسان رضوی 

16حسن802صائبی رادسعيد سبزوار خراسان رضوی 

76114ملک آرامحمدرضاسبزوار خراسان رضوی 

15یحيی964تابشیعقوبسبزوار خراسان رضوی 

15حميدرضا1050994175آذرمبينا نيشابور خراسان رضوی 

14رحمت اله106110950ابراهيمیزهرا نيشابور خراسان رضوی 

15محمدجواد1050370491اسالمیمریم نيشابور خراسان رضوی 

15مرتضی 1060361930انتظاریمنصوره نيشابور خراسان رضوی 

14غالمرضا1050967895الهیمحمدنيشابور خراسان رضوی 



14محمدابراهيم 1050722744بياتیریحانه نيشابور خراسان رضوی 

16حسن 382تاجيکاحسان نيشابور خراسان رضوی 

16سيدعلی 1050481312حسينی  سيد یاسر نيشابور خراسان رضوی 

15حميدرضا1051245729دورخشان ميترانيشابور خراسان رضوی 

15غالمرضا 1063986702رحيمی نژادمسعود نيشابور خراسان رضوی 

16محمدحسين 640غفوری فرد محمود نيشابور خراسان رضوی 

15غالمرضا 1064153062غليچی نيشابوری زهرا نيشابور خراسان رضوی 

15محسن 106لطفی ابوالفضل نيشابور خراسان رضوی 

18حسين3190000298قادریزینب بجنوردخراسان شمالی

18احمد5240094837فيروز بخترامين بجنوردخراسان شمالی

19محمد حسن28952کالبییونسبجنوردخراسان شمالی

15مهدی1094صيامیحسنفاروجخراسان شمالی

16ناظم1810211220علی زادهفاطمهاميدیهخوزستان

15ایرج4061430238احمدی فخرهستیاندیمشکخوزستان

14فریدون4427برگ گلکوثر اندیمشکخوزستان

14فریدون1990808441برگ گلنغمهاندیمشکخوزستان

14چنگيز1920452133بيرانوندمهشاداندیمشکخوزستان

15ایرج1920341323شيرمهدفائزهاندیمشکخوزستان

16سعيد1920457798صالح فرراضيهاندیمشکخوزستان

16باقر192256725صاحب کمالمهدیاندیمشکخوزستان

16علی عباس543قاسمیعلیاندیمشکخوزستان



15سيدعالی1920017161کریمیسيده کبریاندیمشکخوزستان

16عيدی561ميریاحمد اندیمشکخوزستان

15کاظم12969ميرالیصالحهاندیمشکخوزستان

16محمد1741978106حزباوییوسفاهوازخوزستان

15شعبان1742300146حمادیعالاهوازخوزستان

16محمدعلی1754485111خادممنيراهوازخوزستان

18فریح1869دلفیعباساهوازخوزستان

16عبدالحميد2001175938دهندهندااهوازخوزستان

16محمد حسين1742740413رضا زادهنسترن اهوازخوزستان

16عاشور10140سخراویزینباهوازخوزستان

16مهدی1741446007سواریماجداهوازخوزستان

15فيروز243سيففرید اهوازخوزستان

16گودرز2330صالحیحسيناهوازخوزستان

16اکبر1740علی نژادليالاهوازخوزستان

15ناصر2520فلسفیآناهيتااهوازخوزستان

15عليقلی1740449541قائدیاسماعيلاهوازخوزستان

16عباس1740412540کردانیليالاهوازخوزستان

15حسين706کهن آزمودهليالاهوازخوزستان

16محمد هادی21204الیجیپریدختاهوازخوزستان

14سيامک1743163533مرادیسينااهوازخوزستان

14ابراهيم9967ملکیزهرااهوازخوزستان



15عبدالکریم257ادهمیرویااهوازخوزستان

14اسماعيل30741برهمنجاناناهوازخوزستان

14طویح5بنی سعيدمدینه اهوازخوزستان

15محمد حسين4260033077پناهیرخسارهاهوازخوزستان

15عبد الحسين4883تبرک پورمينااهوازخوزستان

16حسين1097حاتمی نژادنرگساهوازخوزستان

14عبدالحسين502حاجتیزینب اهوازخوزستان

17نعمت956حاجی زادگانرویااهوازخوزستان

18محمد - 7740ارزن برزینرضاایذهخوزستان

16نوید1810863457ميهن دوستفاطيماآبادانخوزستان

16عبدالحسن3672عبداله زادهمحمودآغاجاریخوزستان

14صادق-20525آل بو طرفی عباسآغاجاریخوزستان

-محمد - 9868شاهپوریهاجربندر ماهشهرخوزستان

15لطيف-90605فکاریسمادبندر ماهشهرخوزستان

15جمعه4293یوسفی نسبفرحنازبندر ماهشهرخوزستان

15سيد ضياء الدین -4683طباطبائیالهه ساداتبندر ماهشهرخوزستان

16اکبر202الرتیرسول(ره)بندرامام خمينی خوزستان

-حسين1940144590بهبهانی نژادسنا(ره)بندرامام خمينی خوزستان

14رحيم11آرميونغالمرضابهبهانخوزستان

14محمد اسمعيل - 9962برکت رضاییمهسابهبهانخوزستان

-حمداله620بينش وریوسف بهبهانخوزستان



14محسن2408جوادیهانيهبهبهانخوزستان

14اصغر - 3448گل کارفرحنازبهبهانخوزستان

14خليفه3209مزارعمسعود خرمشهرخوزستان

-محمود18236رضاییشهنازسوسنگردخوزستان

15عباس3992سواریحکيم سوسنگردخوزستان

14سيد عباس10259جرفيانسيد محمدسوسنگردخوزستان

16علی اکبر10974دولت آبادی فراهانیسميهشوشخوزستان

14عبدالرضا - 7003ناصرفاطمهشوشخوزستان

17جانمراد4خيرآبادیغالمرضاشوشخوزستان

14محمد76محجوبیاسماعيلشوشخوزستان

14علی1870752228زمانی فرمتينشوشترخوزستان

14علی18707552236زمانی فررضوان شوشترخوزستان

15حميد1744722471کوره چينیاسشوشترخوزستان

15جعفر1870572191موسویمریمشوشترخوزستان

15حسينعلی1870667212موسی زادهیاسمنشوشترخوزستان

16محمدرضا6825هدایتميناشوشترخوزستان

15یونس1870572610یوسفی نژادشهرزادشوشترخوزستان

15جابر436آغازیمحمودگتوندخوزستان

16بخشی1131احمدی حسينگتوندخوزستان

15عبدالرحمن7676خسرویمعصومهگتوندخوزستان

18منوچهر218رضاییحجتگتوندخوزستان



14مندنی4146سليمانیمجتبیاللیخوزستان

14محمدباقر1557نصيرزادهنریماناللیخوزستان

-بهمن - 7145سلجوقیپردیساللیخوزستان

14نصراله9560محمدیفاطمهمسجدسليمانخوزستان

14هوشنگ-1282عزیز نژادیاکرممسجدسليمانخوزستان

14امير1390جاهدمنشپریامسجدسليمانخوزستان

16محمد961مالکی نژادامينمسجدسليمانخوزستان

-فرج اله854چراغی سيف آبادیوسفمسجدسليمانخوزستان

14حسين134حاجی تبارناصر مسجدسليمانخوزستان

18غالمعلی 199007706آسوده حميد دزفولخوزستان 

15غالمعلی 828ارشم فرزانه دزفول خوزستان 

14عليرضا 1991036159جهانی سارادزفول خوزستان 

14عبدالعلی 66129شکوهيان ليلی دزفول خوزستان 

14علی 6959عبدی گواشينیزهره دزفول خوزستان 

15سعيد 1991011806عطابخش شکوه دزفول خوزستان 

16رحيم 2236کالنتریان نفيسه دزفول خوزستان 

16سيد محمد جعفر 6595معصومی دزفولی فرشته دزفول خوزستان 

15عليرضا 1920459757مهشاد نگار دزفول خوزستان 

14عبدالکریم 7حاتمی پوریا دزفول خوزستان 

15خسرو87خبازیان محمد علی دزفول خوزستان 

14محمد حسين 1991064713شاه حيدر محمد امين دزفول خوزستان 



15هرمز 1991042736شایگان رادمحمد دزفول خوزستان 

15محمود 1991084986ماپارعلی دزفول خوزستان 

14موسی 1991028466یرمو شمس آبادی احمد رضا دزفول خوزستان 

17رجبعلی5873کيانی مهراحمدابهرزنجان

16محمد تقی -79090باباییاصغرخرمدرهزنجان

14هوشنگ12پيشکاریسادینازنجانزنجان

14رضا2حسنیداود زنجانزنجان

14جواد6884صفری زنجانیمجيدزنجانزنجان

17محمدطاهر6439فالح جعفریحسن زنجانزنجان

15ضياءالدین4270237910طوماریحسينزنجانزنجان

16رسول91کریمیمصطفی زنجانزنجان

15عباس4271515493محمدیسينا زنجانزنجان

15سيد حسين2650280115ناظرکاخکیسيد یزدان زنجانزنجان

17قدرت اله937محمدینبی اله زنجانزنجان

14محمود5305نعمتی مقدممهدیزنجانزنجان

16محمد18252نوربخشمهدی زنجانزنجان

14زیداله1558جعفریزعفرماه نشانزنجان

15مرتضی9677کریمیجوادماه نشانزنجان

15محمدرضا121عاطفیمجيدسمنانسمنان

15محمود4580255801حاجی محمدیعذراسمنانسمنان

15...امر ا4580135938قوشه ئیميناسمنانسمنان



15محمد3794بامدادیانخاطرهشاهرودسمنان

14غالمرضا4580358759تيمور تاشعمادشاهرودسمنان

17محمد رضا1009صادقیمحمدشاهرودسمنان

14حسين4580126106صنحتیوجيههشاهرودسمنان

14حسن4580371488عرب احمدیمسعودشاهرودسمنان

16حسين5819مظهریمریمشاهرودسمنان

15علی116منصوریمریمشاهرودسمنان

17محسن6565یزدانيان پوراميرحسينشاهرودسمنان

14رضا4580381688یوسفیعمرانشاهرودسمنان

14حميد38512ملکیميتراگرمسارسمنان

14احمد100قربانیمصطفی مهدیشهرسمنان

14یونس845درکیفهيمه سوئدسوئد

14حسين12249احمدیحميدرضاسوئدسوئد

17دادالرحمن1312حسين برسميهسراوانسيستان و بلوچستان

16عمو-1912کاوهنرگس کنارکسيستان و بلوچستان

15غالمرضا1409بادینقاسمکنارکسيستان و بلوچستان

14ابوالقاسم1ابن علی فاطمهکنارکسيستان و بلوچستان

18غالمحسين3660258180بارانیمحمد علیزابلسيستان و بلوچستان

16مهدی3661237411سنچولیامير محمد زابلسيستان و بلوچستان

19شيرعلی20644خالقپورهادیزابلسيستان و بلوچستان

18محمد 2کيقبادیمهدی زابلسيستان و بلوچستان



18علی اکبر 1725مالیی زاهدحامد زابلسيستان و بلوچستان

17سيد جالل الدین4785کاللیسحرزاهدانسيستان وبلوچستان

16محمدرضا366044349رضایی بنجارسپهرزاهدانسيستان وبلوچستان

19عباس736ميرعزیزالهزاهدانسيستان وبلوچستان

18رمضان10551گرگیطاهرهزاهدانسيستان وبلوچستان

18یعقوب361194939زمان آبادیاميرحسينزاهدانسيستان وبلوچستان

19ولی12925پورکيخاییمحمدرضازاهدانسيستان وبلوچستان

14رضا252نظریمجيدارسنجانفارس

14محمد5شاهسونیمسلماستهبانفارس

15ميرزا اسداله - 8254حقایقیابوالفضلاستهبانفارس

14علی اکبر-5660عابدی حقيقیفاطمهاستهبانفارس

14اسداله - 4994عشاقمصطفیاستهبانفارس

17ابوالقاسم138نظریمحمد حسناستهبانفارس

14ابوالقاسم567خوش نيتمریم استهبانفارس

14مرادعلی -9846رضائیمحمد صادقاقليدفارس

14عبدالرحمن111خضریآرزواوزفارس

-جعفر19راستگومحمدرسولاوزفارس

14احمد165صالحیالهاماوزفارس

-محمد کاظمرستمیفاطمهآبادهفارس

20عبدالرحيم504عسکریانمحبوبهآبادهفارس

15جواد2400251169عطاریفاطمهآبادهفارس



14خداخواست2420556585مرادیمحسنآبادهفارس

-محمد کاظم2400114463نورمحمدیمژگانآبادهفارس

15غالمرضا611متقی پيشهابوذرپاسارگادفارس

-عليرضا6810044302احمدپور خرمیسيناخرم بيدفارس

14احمدرضا6810062580احمدپور نسترنخرم بيدفارس

14محمدحسين6810042091تصدیقیمائدهخرم بيدفارس

-عزیزاله6810047646فرجیزهراخرم بيدفارس

-حميدرضا2283259592کارگرمهرشادخرم بيدفارس

-مظفر6810073892محمدیاناميرمحمدخرم بيدفارس

-بدیع اله6810041771نصيریحسينخرم بيدفارس

16محمدرضا2490231151/155اسماعيلیعلیدارابفارس

15حبيب249131532/4جویااعظمدارابفارس

15حسين2491798530/14رضاییفریدهدارابفارس

15سيددواود2480080048شریفیسيده زهرادارابفارس

14عبداله6549892880/23فاطمیراضيهدارابفارس

15ولی1793ملک نصب اردکانیسميهسپيدانفارس

14حسين2540085601گلناریساراسپيدانفارس

15خدارحم13112اسکندری زادهعباسسپيدانفارس

15حميدرضا-2345ثابت سروستانیآنوشاسروستانفارس

15سهراب1316شبان سروستانیراحلهسروستانفارس

15علی اکبر2282739302اسالم لوزهراشيرازفارس



14عبدالرسول3550092245اسلوبی خواهنرجسشيرازفارس

14رحمت4235اميدی هارونیصدیقهشيرازفارس

14یحيی2280356848انصاریشریعتشيرازفارس

-سيد حسن2284324479پای گذارسيده مارالشيرازفارس

15کرامت اله921پروینفاطمهشيرازفارس

-غالمرضا2002104131پيمانفرانکشيرازفارس

14عبدالخالق1650جواهری نيستانکزهرهشيرازفارس

14محمد رضا7418جوکارفاطمه شيرازفارس

14مهدی2280588048جوکارفاطمهشيرازفارس

14محمود14حيدری مدوئيهحميدهشيرازفارس

14علی ضامن28دهقانسميهشيرازفارس

-سيد جليل9283دهقان باغیسيده فاطمهشيرازفارس

-حسن2281716368رئيسیفروغ شيرازفارس

14اکبر1542رضاییحميدهشيرازفارس

-سيد رضا88زارعزهراشيرازفارس

14غالمحسين1938زارعمطهرهشيرازفارس

14علی محمد19228زره پوشراضيهشيرازفارس

14علی16166سليمیمعصومهشيرازفارس

14سيد عليرضا7120شهابی حقيقیسيده مرضيهشيرازفارس

-محمد علی478شکيباآزیتاشيرازفارس

-احمد19669ظریف صنایعیفاطمهشيرازفارس



-عليرضا2284398154ظهير امامیفاطمهشيرازفارس

14محمدرضا3550061064عالی نژادشکوفهشيرازفارس

14احمد68250فاضلهماشيرازفارس

-کرم1250فربدفرناز شيرازفارس

-کاظم847قاسمینداشيرازفارس

14صمد2620176263قلی پورفریدهشيرازفارس

-احمد427گنجی نژاد مروستیمرضيهشيرازفارس

15احمد184گنجی نژاد مروستیمهدیهشيرازفارس

-مصطفی7529محمدیمحدثهشيرازفارس

14شاپور112مسيحفاطمهشيرازفارس

-مجتبی925684171معينیزهراشيرازفارس

14قربانعلی375نعمتیزهراشيرازفارس

14حسن1232نيلویی فرنرجسشيرازفارس

14عبدالرحمن2560078449هاشمی نسبسميراساداتشيرازفارس

14مسيح اله309وکيلیفيروزهشيرازفارس

-اصغر414یاریفاطمهشيرازفارس

-فرج اله2420004264کمالیشکوفهشيرازفارس

14حسن45آشنااسماعيل شيرازفارس

15زین العابدین-1306ابراهيم پورمحمدرضاشيرازفارس

14محمدصادق-10432احمدی حميدشيرازفارس

-مالجان9508اميری کيالطف الهشيرازفارس



14حيدرعلی16647اهتدائی جهرمیحبيب الهشيرازفارس

15عبدالرضا405پورعطاییحميدرضاشيرازفارس

-محمد-6375حسينیسيدعرفانشيرازفارس

-محمد علی9264خاصه سيرجانیمحسنشيرازفارس

14سيف اله61خزائیوحيدشيرازفارس

-یوسف43خوشروامينشيرازفارس

17محمد-2791دیانتمجتبیشيرازفارس

14عبدالصمد-9421رحمانیاحمدرضاشيرازفارس

16علی 14رودیجانیمختارشيرازفارس

15منصور218سجادیوحيدشيرازفارس

18حکمت اله2998سلطانی ماگانیوحيدشيرازفارس

15کریم447طهماسبیغالم علیشيرازفارس

14عباسعلی470عليمردانیمحمود شيرازفارس

15علی131فرخندهمحمدشيرازفارس

-عزیز355کاظمیمهرزادشيرازفارس

18غالم رضا10مومنیاحمدشيرازفارس

-بهادر923آقاجانی آلسعدیوحيدفسافارس

16حسن8602امتحانیفرانکفسافارس

14حميدرضا2560598485زارعینيمافسافارس

-حميدرضا2560598477زارعیسينافسافارس

-امينزارعیکوثرفسافارس



14احمد2560451700یوسف پورمحمدرضافسافارس

18حمزه1292دواریاحسانکازرونفارس

14فرهاد37قرمزیداریوشکازرونفارس

15محمد علی126خورشيد سوارمریمالرستانفارس

14اسکندر493بهمنیاحمدمرودشتفارس

14عباس500060افروختهکسریمرودشتفارس

15صدراله - 4382اژدری قصردشتیاميررضامرودشتفارس

-درویشعلی22زارعفاطمهمرودشتفارس

-رضا98محمودیهماممسنیفارس

14خليفه حسين2976شهریورعلی ممسنیفارس

14هادی585رضاییمسلممهرفارس

14سيد علی6570062379هاشمیسيد محمد مهدی مهرفارس

18قاسم 909مهارت فرمحمدرضا جهرم فارس 

14سيدمرتضی 2460480822پيلتن سيد علی جهرم فارس 

17سيد مهدی 2460139731مصلی نژادفاطمه السادات جهرم فارس 

17محمدحسين 2460041225روایی فاطمهجهرم فارس 

18هوشنگ 123یوسفی نفيسهجهرم فارس 

15سيد صبوح127طالبیسيده مریمتاکستانقزوین

16محمود1075رحمانیفائزهتاکستانقزوین

14مرتضی-2612ابوعلیمحمدقزوینقزوین

16حميد -1075احرام بانيانحميدهقزوینقزوین



16محسن-7702اخویانزادگاناسماءقزوینقزوین

14اکبر-8119اسماعيل خانیمهدیهقزوینقزوین

15عباس9852پيریمعصومهقزوینقزوین

17مظاهر9جعفری نژادآمينهقزوینقزوین

16محمد-7157خدابندهمحمد عرفانقزوینقزوین

17سعداله125راست پوریاورعلیقزوینقزوین

14اکبر1718روحیمسيبقزوینقزوین

16خداکرم1965شکوهیزهراقزوینقزوین

14سيدرسول50795صادقی زینب ساداتقزوینقزوین

18عبدالصمد81طالبیحسن قزوینقزوین

14علی رضا -2000239فرهمندپوردنياقزوینقزوین

15حسنعلی124کاظمیزهراقزوینقزوین

15عليرضا -30891کریماییحميدرضاقزوینقزوین

17محمدرضا-92159کریمینيوشاقزوینقزوین

15حجت اله12گروسیعباس قزوینقزوین

14ابوطالب14863محمد نژاداعظم قزوینقزوین

17محمد5572نجفی سانازقزوینقزوین

18رجبعلی 137نجفی سوسفیحسينقزوینقزوین

16علی اصغر765نيک خصلتکامران قزوینقزوین

15مصطفی4311291833پيریرقيهالوندقزوین

14محسن4311812809نجفی جهانیمعصومهالوندقزوین



-امير150092210برجعليانمحمد مهدیآبيکقزوین

14رضا علی418شعبانیحسنآبيکقزوین

-محمدرضا5080187328عبدلیمهدیآبيکقزوین

-علی اصغر5090255725زمانی رحيمیاميربوئين زهراقزوین

14حسن28اصغری بوئينیحسينبوئين زهراقزوین

16جعفر5090014507حيدریزهرابوئين زهراقزوین

18رمضان3763زمانی رحيمیعلی اصغربوئين زهراقزوین

15عباسعلی182ابراهيمیمریمقمقم

17محمد210ابراهيمیعبدالحسينقمقم

16حسن739ایرانیمحمدقمقم

15مهدی1985919آزادعلی اصغرقمقم

-عبدالحسين2252آزمونعلیقمقم

14محمد1731بابایی خاوهمعصومهقمقم

15محمد-20482پرنيان رادفاطمهقمقم

16غضنفر-4805پيرامنمژگانقمقم

16صفر2209جهانی فردعلیقمقم

15سيدابوالحسن103حسينیصدیقهقمقم

16محمد5574دوستانآتناقمقم

17سيدمحمد16212رسولیسيدعلی اکبرقمقم

-چنگيزرمضان توبیمریمقمقم

15چنگيزرمضانی توبیمهدیقمقم



16علی-7792زنجيرانی فراهانزهراقمقم

-حسين0371917433سليممهدیقمقم

16عباس2117شفيعینفيسهقمقم

15طاهر-9522عبدی چومالوویداقمقم

16یونس23علياریعليرضاقمقم

16عبداهلل5574عيسی لوساراقمقم

15حسن-5421فرهادزادهشهابقمقم

17ذبيح اهلل-8641قاسمیامينقمقم

15محمود-1866قانعی فردمعصومهقمقم

16عليرضا3616قربانیمریمقمقم

16حسن191گودرزینرگسقمقم

15علی اکبر0550047166متقيانزهراقمقم

15عزیزآقا237مرادیاحسانقمقم

16علی1076معارف وندسهيالقمقم

16عباس450معينی فرمحمدقمقم

17محمد-4484نادرفاطمهقمقم

15محمدحسين2429یعقوبلوحميدقمقم

16نجاتعلی-22033یوسفیزهراقمقم

14علی165شریفیبهارامریوانکردستان

14حسين3810111058سبحانیمسلممریوانکردستان

14علی3810059307مرادیدلنيامریوانکردستان



15اسماعيل1810اکرمیمعتصممریوانکردستان

14خالد3720899357غفارییادگارمریوانکردستان

16ناصر234شمسمحسن گچسارانکهگيلویه و بویر احمد

19فضل اله38عظيمی فردحسنگچسارانکهگيلویه و بویر احمد

17یوسف623مردانیجمشيدگچسارانکهگيلویه و بویر احمد

15اقبال3380ایرجیسميرابيجارکردستان

15محمد حسين24امين پور محمد وحيدبيجارکردستان

17اسمعيل383اميریشکرالهدهگالنکردستان

15اسعد-3750رشيدیکسریدهگالنکردستان

14محمد صدیق -2616ناصرآبادیدیمندهگالنکردستان

16عبدل-2795بهرامی راشدسنندجکردستان

-منوچهر - 7760جواهریماجدسنندجکردستان

-محمد عارف -4371دولت آبادی نسرین سنندجکردستان

16محمد امين - 7060رستمیسميرهسنندجکردستان

14سيدهادی - 3477تيغ احمدیسيده فائزهسنندجکردستان

16محمود28541صادقيانمحمدسنندجکردستان

14فرج اله288طاری مرادیعلی سنندجکردستان

17عباس488علی ميرزا نژادهيمنسنندجکردستان

16امين7205فتحیارسالنسنندجکردستان

16سيد عطااله2234فحرالکونينیسيده شليرسنندجکردستان

15علی 956قره ویسیژیالسنندجکردستان



14طيب-3015هروندیقدرت الهسنندجکردستان

14ابراهيم757کریمیتوفيق سنندجکردستان

14علی اشرف12101گویلیشرمينسنندجکردستان

16حبيب اله3121محمدیآرینسنندجکردستان

17عباس419محمدیمژگانسنندجکردستان

18احمد609محمودیشهرامسنندجکردستان

18محمد مهدی7206مرادیزهرهسنندجکردستان

14هادی -6915امينینيماسنندجکردستان

16محمد3790205117جهانگيریميالدقروهکردستان

16رضاالهياری فرشتهقروهکردستان

15خليل418خزائیشهرامکاميارانکردستان

14ماشااله304مالیی پورمحمدجيرفتکرمان

15صفرعلی2660زارعی موینیليالجيرفتکرمان

14حسين - 4752ندافيانمریم رفسنجانکرمان

-مهدی-1271محمدیمليکارفسنجانکرمان

-حسن379تقی زاده بهرمانمژگان رفسنجانکرمان

-علی قم-70122قالوندکلثومرفسنجانکرمان

15مهدی2596ایران نژادمحمودسيرجانکرمان

15علی باز1723موسی پورمحمد ابراهيمسيرجانکرمان

-حسن3071050380یعقوبیمحمدسيرجانکرمان

14سعيد3140222114ریيسیپرنيانشهربابککرمان



14حبيب اهلل5844محمودیمحمدشهربابککرمان

16علی1600ایرانمنشرضاکرمانکرمان

14پيمان2981444034ایرانمنشسروینکرمانکرمان

14علی2981190733پورمحی آبادیفاطمهکرمانکرمان

14سيدولی 1702حقگوسيدمحمد کرمانکرمان

-آیت اهلل3105328064دریجانیفارانکرمانکرمان

15اکبر4065رحيمیداودکرمانکرمان

-عبدالمهدی2981891510رضاییفاطمهکرمانکرمان

14عباس2980702900سعيدیسمانهکرمانکرمان

-مرادعلی5830024098شمس الدینیهاجرکرمانکرمان

-محمود2981415174طاهریفاطمهکرمانکرمان

-محمود190عباسیزهراکرمانکرمان

-حجت306011545خان آقاییمصطفیکرمانکرمان

-علی3080089650عباس زادهمحمدعلیکرمانکرمان

14حميدرضا2981271271عزیززادهحسن کرمانکرمان

15عباس1690قاسمی نژادزهرهکرمانکرمان

14محمدرضا2981258931قربانیمهتابکرمانکرمان

14محمدرضا159موسی پورحدیثکرمانکرمان

14عزیز2981457063مریدزادهرقيهکرمانکرمان

-مهدی2981408410محمودیساراکرمانکرمان

-احمد65محمدیمحمدرضاکرمانکرمان



-علی2981709461محمدیانشهریارکرمانکرمان

-عليرضا2981838016اميرپوراميرمهدیکرمانکرمان

-مهدی2981813617نيک طبعهانيهکرمانکرمان

15حسين2981529862هوشمنداميرحسينکرمانکرمان

-محمود5350016644اکبریعاطفهکوهبنانکرمان

14حسن3080033957توکلیمهدیکوهبنانکرمان

-جواد5350049240شبانفاطمهکوهبنانکرمان

14محمد5350037560نوری کوهبنانیفاطمهکوهبنانکرمان

14سيدمحمد5350038559هاشمیمریم السادات کوهبنانکرمان

17کيومرث3387بهادر زادهزهرااسالم آباد غربکرمانشاه

16کالنتراحمدیانمهوش اسالم آباد غربکرمانشاه

16شيخ علی8959فرضیحسن سرپلذهابکرمانشاه

16جعفر4597اعتمادیحسينسنقرکرمانشاه

17احمد7-007212-335حشمتیپرستو سنقرکرمانشاه

16بهزاد4-023355-35صدر زادهعلیسنقرکرمانشاه

16محمد رضا239صمدیمعصومهسنقرکرمانشاه

14بهمن8-029900-335عباسیدرناسنقرکرمانشاه

15محمد علی4-035876-335فوالدیترنمسنقرکرمانشاه

15...حشمت ا3350187341کماسیمرضيهسنقرکرمانشاه

15حيدرعلی3358079775نجفيانعلیسنقرکرمانشاه

-رشيد18ویسیپریساصحنهکرمانشاه



14دوستعلی531کرمیحاجی علیصحنهکرمانشاه

-هوشنگ -4903قربانیسعيدصحنهکرمانشاه

14محمد440الياسیتيمورکنگاورکرمانشاه

-خداداد372خزاییمریمکنگاورکرمانشاه

15یعقوب14034رحمان آبادیعلیکنگاورکرمانشاه

14اسمعلی24زارعیفروزانکنگاورکرمانشاه

14اکبر3300236738عسگرینگينکنگاورکرمانشاه

14مجتبی3300260744مرآتیعلیکنگاورکرمانشاه

16احمد14288نيستانیفرشادهرسينکرمانشاه

17سيد کرم اله4رحمتی موسویسيد خليل هرسينکرمانشاه

16علی616آشناور محسن کرمانشاه کرمانشاه 

-علی284اکبری شریف کرمانشاه کرمانشاه 

16داراب 22819اسدی ماموميانعلی محمد کرمانشاه کرمانشاه 

14یارمحمد 6251اسماعيلی مژگان کرمانشاه کرمانشاه 

-بشير 48پور جواد یفرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

17حيدر 3240065681پرویزی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

15همه مراد35980حيدری معصومه کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد 2581خدا رحمی خدیجه کرمانشاه کرمانشاه 

-هایر 116دارابی عباس کرمانشاه کرمانشاه 

14محسن ملی دوامی امير حسين کرمانشاه کرمانشاه 

17نورمراد3240214393رحمتی کامران کرمانشاه کرمانشاه 



16نورمراد11732رحمتی محسن کرمانشاه کرمانشاه 

15پاشا214زارعی بهروز کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد روان ساالر باربد کرمانشاه کرمانشاه 

16حسين 37421فتاحی شهرام کرمانشاه کرمانشاه 

-جوا دقنبری کاویان کرمانشاه کرمانشاه 

15غالمرضا 941قاسمی مریم کرمانشاه کرمانشاه 

18محمد رضا 39256کيهانی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

16فرج اله 215عزیزی مرادحاصلی حسين کرمانشاه کرمانشاه 

16فریبرز32406330052عزیزی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

14محمو بگ 3241335720کرباسی مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

-علی اکبر921مرادی فرانک کرمانشاه کرمانشاه 

14جبار 63مهربان سعيد کرمانشاه کرمانشاه 

14نورعلی 38محسن پور شهریار کرمانشاه کرمانشاه 

14علی 356هاتفی روشنک کرمانشاه کرمانشاه 

15نصراله331طالبیحبيب الهرستمکهگيلویه و بویراحمد

15امراله42غضنفرفردذبيح اهللرستمکهگيلویه و بویراحمد

14یداله1200030605قنبرینجمهیاسوجکهگيلویه و بویر احمد

14عبدالکریم4220134174گلبنمسلمیاسوجکهگيلویه و بویر احمد

17محمد علی 988ارشحاتم دهدشتکهگيلویه وبویر احمد

17فضل اهلل5012شریفیعزیزاهلل دهدشتکهگيلویه وبویر احمد

17سيد رمضان7طبيب زادهسيد سليمهدهدشتکهگيلویه وبویر احمد



18امين2110324902ابراهيمیپریساگرگانگلستان

16اسماعيل193استارمیخدیجه گرگانگلستان

16علی اکبر2110540877باقریفاطمه گرگانگلستان

15علی2110950870برزنونیفرشته گرگانگلستان

16عباس305پناهیمسعود گرگانگلستان

18سيدجالل4جمالیسيد عبدالرسولگرگانگلستان

17عبدالمجيد554حجه فروشندا الساداتگرگانگلستان

15سيدحسن2110877405حسينیسيده فاطمهگرگانگلستان

16رحمت2050409672حق شناس کتابیاميدگرگانگلستان

15محمدرضا2063دیلمیایمان گرگانگلستان

16احمد1289سلطانیمحمدحسينگرگانگلستان

16احمد628سليميانسياوش گرگانگلستان

17علی اصغر2480سهمی حصاریغالمرضاگرگانگلستان

17محمود2260294650شاهرودیرویاگرگانگلستان

17غایب محمد2شرقیآرمانگرگانگلستان

16مرتضی2260412051شکیپرنيانگرگانگلستان

16محمدحسن2900کمالیساراگرگانگلستان

14محمود2665کوثریغزالگرگانگلستان

15احمد553گرگانیعبيدالهگرگانگلستان

18مهدی-5219اکبرپورپارميدا گنبدگلستان

18محمدرضا -9950فرامرزیرقيهگنبدگلستان



17محمد علی  - 1541قاسم زادهنگار گنبدگلستان

18علی - 1768محبیصادقگنبدگلستان

17سيف علی 407مقدمهانيهگنبدگلستان

17اصغر-4222شيریحبيباملشگيالن

15مهدی -50149حسين نياءقادراملشگيالن

14محمد جواد558ادراکیمعصومهرشتگيالن

14عباس-90609عينی خراسانیدرسارشتگيالن

14سيف اله-4048صفائیسجادرشتگيالن

14حسين-8991قربان پور مطهرهرشتگيالن

14علی -2603رضازادهمحمد حسينرشتگيالن

15ابوالقاسمداوطلبفاطمهرشتگيالن

14سيد حجت اله-7691خوشکردارفائزهرشتگيالن

14علی بهاجیالياسرشتگيالن

14علی  -9277نارنجیحسنرشتگيالن

17عيسی7عشورپورعليرضارشتگيالن

16ایرج3720آصفی اميررشتگيالن

15مهردادغيوریفاطمهرشتگيالن

15محرمعلی606عطائی پوررحيمرشتگيالن

14شعبان1082شفيعی ورازگاهیمریمرشتگيالن

14ابراهيم780پور مهرانعقيقرشتگيالن

14سليمی شالدهییاسمينرشتگيالن



14فریدون108خداجو یوسفیمينارشتگيالن

14ارسالن399حسن پورسيده معصومهرشتگيالن

14احمد106نيک منشنازنينرشتگيالن

-خليل528ثابت کردارفاطمه رشتگيالن

14محسن15214خوشحال رودپشتیوجيههرشتگيالن

14محسن5449خوشحال رودپشتیصفورارشتگيالن

17مهيار -7664سهرابی وسکهمحمد طاهارضوانشهرگيالن

16حسينعلی  - 5379شریفیمهسارضوانشهرگيالن

-داریوشغالمیدرساالهيجانگيالن

-یوسف412فالح وحدتیسيماالهيجانگيالن

-علی فاطمیفاطمهالهيجانگيالن

-حميدرضاکریمیسعيدالهيجانگيالن

14محمد -5618بخشی پورعرشياالهيجانگيالن

14حسين4304دریابخشامين محمد الهيجانگيالن

14داود-60970آذرارجمندمحبوبهالهيجانگيالن

-محمدرضا - 6173حامدیمهناالهيجانگيالن

-ساسان2843گل و بوستان فردفاطمهالهيجانگيالن

14علی اکبر182نوشریسميهالهيجانگيالن

-سيدعلی اصغر15حسينی فردسيد محسنالهيجانگيالن

14ابراهيم24خليل غریبیمعصومهالهيجانگيالن

17رضا علی 4کاظمیآرش ماسالگيالن



15رمضان2610101228آسایشزهرا آستاراگيالن

18کریم316فتحعلی زادهمحمد آستانه اشرفيهگيالن

17احمد2730252711دالور للوجه سریفاطمهآستانه اشرفيهگيالن

18ولی اله2580353038شریفیمریمآستانه اشرفيهگيالن

16یوسف2738531911یوسفی چهاردهمحمدحسينآستانه اشرفيهگيالن

17عبدالرسول2730056637رجبعلی زاده چورکوچانیصادقآستانه اشرفيهگيالن

15برزو2650302224گردشیمرتضیرودبارگيالن

17محمد304باقری امينرودسرگيالن

17فرخ - 2665حسين زادهصالح رودسرگيالن

18غالمحسن 1210حميدیمهسارودسرگيالن

18محسن2179علی نيا مقدمربابه رودسرگيالن

19نجفقلی 2186رمضانی معصومهرودسرگيالن

19حسنپژوهندهعرفان رودسرگيالن

15سيروس5170122373عضدیمصطفیسياهکلگيالن

-اسماعيل1319اقایی پورابراهيمصومعه سراگيالن

-عليرضا2670343198باقریمحمد امينصومعه سراگيالن

14عباس1949پروانه جهاناحمدصومعه سراگيالن

14رحيم5160پوررحيمیمنيرهصومعه سراگيالن

14احسان اله1394شادیمحياصومعه سراگيالن

14یداله18628389شهابیسناصومعه سراگيالن

-سيد حجت2670324851شمس زادهسيد عليرضاصومعه سراگيالن



-فرهاد2670361005عليدوستامير حسينصومعه سراگيالن

15کاسه8ابراهيمی فرزینب فومنگيالن

-علی5831جهانفکرهادیفومنگيالن

-محمد ابراهيم725عامرحسين فومنگيالن

15مهدی2580556028مقدم نيامائدهفومنگيالن

17غالمعلی9141داداشیمهدی ماسالگيالن

15ناصر قلی20شکاریعلی ماسالگيالن

17صالح -9391محمد زادهایمانماسالگيالن

16عزیزاله153نوروزیولی ماسالگيالن

-محمدرضا -9918محمودیفاطمهازنالرستان

19عباس11597راجیعمادازنالرستان

18علی محمد707کوچکینور محمدالشترلرستان

19قدرت اله481گودرزیمریماليگودرزلرستان

19حشمت اله6506صلواتیکریماليگودرزلرستان

16قنبرعلی12جاپلقیمحسناليگودرزلرستان

19ميرزاقلی216آقاییموسیاليگودرزلرستان

17امراله4160692273مسلمیمحسناليگودرزلرستان

15مهدی41201032764ابوالحسنی محمد امين بروجردلرستان

14غالم علی 1311جواد منش سهيال بروجردلرستان

-رضا 13107داربی بهنام بروجردلرستان

-سعيد 4120879844دليرانی علی بروجردلرستان



15علی احمد4120234487شجاعی مریم بروجردلرستان

16علی 4120942465شمس بيرانوند محمد  بروجردلرستان

14غالمعباس4210491985عالیی روزبهانی زهرا بروجردلرستان

14حميد رضا5570083057کریمی روزبهانی طاها بروجردلرستان

14ذوالفقار254مبشری محمود بروجردلرستان

16محمود11672مبشری رئوف بروجردلرستان

14مهرداد 4120936813مساعد شيره جينیآیدین بروجردلرستان

-عبدالرضا 4120476278نقویمحمد بروجردلرستان

15عالقلی407162543بهنامطوبیخرم آبادلرستان

16محمد رضا4072604119طوالبیشهرامخرم آبادلرستان

16موال4072629146عطایی پورصدیقهخرم آبادلرستان

16فتحعلی4070420193صانعی بقاعلی محمدخرم آبادلرستان

-موسی - 1896شریف زادهناصر درودلرستان

-حسين32رحمتمحرمدرودلرستان

14پرویز779وثوقی رادمهدیدرودلرستان

16علی بابا298جودکیحجت اله درودلرستان

-محمد-3461وانشانیعلی درودلرستان

14مرتضی -8842جودکیگلشيددرودلرستان

-منوچهرآدمیامير محمدکوهدشتلرستان

15مراد بگ368امراییمحمد کوهدشتلرستان

17باونعلی730امراییمرادکوهدشتلرستان



15علی بک5074فرخ شهابراهيمکوهدشتلرستان

16الفت10383ناصری کيشاصغرکوهدشتلرستان

-حشمت اله1587کاظمی مقدمطاهرهنورآبادلرستان

18علی اکبر2663جهانگيریراحمهبهشهرمازندران

19عبداهلل2170237372چيانیمبينابهشهرمازندران

19عيسی32کرمانیوحيدبهشهرمازندران

16حسينرجبیمعصومهتنکابنمازندران

17حاتم3146شوهانیشيرینتنکابنمازندران

17محمدصفرتوبیمحمد جواد تنکابنمازندران

17هرمزدجنت صادقیرضاتنکابنمازندران

16نادرعشوریمهرشادتنکابنمازندران

17یعقوبعلی - 8979منصوریمحمد علی تنکابنمازندران

17حسن4جمال اميدیمرضيهتنکابنمازندران

17احمد410فيروزکوهخيرالهتنکابنمازندران

17سيدعطااله1231وهابیسيده هنگامهتنکابنمازندران

14محمد2680069404حسين زادهزینبرامسرمازندران

14مجتبی2270166299گلعلی پورآریارامسرمازندران

14صياد5620ناظریزهرارامسرمازندران

15مهدی2270191390گلمحمدیماهانرامسرمازندران

17علی1917بياضسمررامسرمازندران

-مهدی2270200411عليزادهبه آیينرامسرمازندران



16جواد560غنمیزهرهرامسرمازندران

14محمدرضا227018115رمضانیاميرمحمدرامسرمازندران

16غالمرضا67554هادی زادهزینبرامسرمازندران

17علی اصغر926387677ساالرعبدیاهورارامسرمازندران

-مهران - 9007اسماعيلیمریمساریمازندران

14حجت اله - 1442باکوییماجدهساریمازندران

14حبيب - 3163حبيبیعلیساریمازندران

16رضاحریباربدساریمازندران

15نبی اهللحسين پورحدیثهساریمازندران

18عبداله-4349دالوریانزهراساریمازندران

15محمدرضا -3248ذليکانطاهاساریمازندران

15اسماعيل318رهنماحکيمهساریمازندران

14عليرضا-5938گرزدینرامتينساریمازندران

15محمد-5918گویاساراساریمازندران

15جعفرعبدیثناساریمازندران

17سيد جبار3عمادی منشسيد احمدساریمازندران

17رجب-9895قربانیزهراساریمازندران

17رجب - 2033قربانیمرتضیساریمازندران

17 قلی 48محمود آبادیحسينساریمازندران

17درویش رضی40قنبریغالمعلیسوادکوهمازندران

16ولی اهلل5820133773مرادیساراقائم شهرمازندران



14الياس2150730634محمدینرگس قائم شهرمازندران

14محمود2150768021کاویان فرمریمقائم شهرمازندران

14حسن2150822571عاليشاهاحمد قائم شهرمازندران

14تقی2150734060فالححسينقائم شهرمازندران

15محمد5779784515محمدیالياسقائم شهرمازندران

14رضا2150695091قبادیاميرعلیقائم شهرمازندران

15فتح اهلل2150602695هادیانزینبقائم شهرمازندران

14محمد6بيک زادهفروغ قائم شهرمازندران

18زلفعلی5محمد زادهاسداهللکالردشتمازندران

16سيدطاهر6270102820نوراشرف الدینمحدثه ساداتکالردشتمازندران

17فخرالدین4830006285لطيفیمحدثهکالردشتمازندران

15اسماعيل21ربيعیسکينهمحمود آبادمازندران

15رمضان4990006577سورتيجیزبيده نکامازندران

15سيف اله4990086848نجفیزهرا نکامازندران

15سيد عباس2081197448هاشمیسيد جوادنکامازندران

16روح اله1767احمد پورمنيرهنکامازندران

16قربانعلی743شيخ نژادایوبنوشهرمازندران

19حبيب اهلل4651اسفندیارپورعلیآملمازندران 

16صمد 135اميری اندی عاطفهبابلمازندران 

17هوشنگ 5595ایزدی فر مژگان بابلمازندران 

17سيدجعفر326ترابی روشنک السادات بابلمازندران 



18مجيد ترحمی مریم بابلمازندران 

17مرتضی 4980324509جوادی ایمان بابلمازندران 

18حسن 2050449283ذبيحی عليرضا بابلمازندران 

18جواد2050602510صالحی مریم بابلمازندران 

17علی 2050302959عباس پور یسنا بابلمازندران 

17مهدی عسگریان محمد بابلمازندران 

17علی اصغر 335عليزاده محدثه بابلمازندران 

18سيدسعيد 2050145438قریشی سيدسحر بابلمازندران 

-کاظم1744331685کفاشانایمان اراکمرکزی

14قدرت اله8334آخوندیعلی اراکمرکزی

14جعفر95مجيانبابکاراکمرکزی

14محسن521721482توکلیصدرااراکمرکزی

-مجتبی5221359295رحمتیزهرا اراکمرکزی

-محمدعلی520768639بيابانیزهرااراکمرکزی

14شعبانعلی19صالحیسمانهاراکمرکزی

-محمد520835948بيابانیبهنام اراکمرکزی

14حميد520784960جدیدیفرزانهاراکمرکزی

15محمداسماعيل229راستگردانیفاطمه اراکمرکزی

15مجتبی52145045نظام آبادیسيد محمداراکمرکزی

-محمدرضا2192کاظمیحسن اراکمرکزی

17غالمرضا447دستارموسیاراکمرکزی



14محمدعلی109375مجتهدیطيبه اراکمرکزی

16محمدرضا1660نادری منشعلی اراکمرکزی

-عبدالکریم8041ادیبی زهرااراکمرکزی

16رضا521274303بورقانیمهدی اراکمرکزی

14رضا521141303بورقانیاميرحسين اراکمرکزی

-رضا521276926بياتثنااراکمرکزی

-سعيد25478321خواجه مندلی بهاراراکمرکزی

14عباس533250625سقاییالدناراکمرکزی

-مهدی1273910631شکرانینگاراراکمرکزی

-حجت اله610364251گاللهریحانه اراکمرکزی

-حجت اله4322842951نصرالهیپروانه اراکمرکزی

16منصور510051898کرم آشتيانیامير علیآشتيانمرکزی

14فرج اله-90442هادی محمد مهدیتفرش مرکزی

15محمدعلی550076824حاجی حيدریزهرهخمينمرکزی

14رضا559843674هاشمی زادهشهالخمينمرکزی

-سيد سليمان200302140ابوالقاسمینيماخمينمرکزی

14محمد جواد55288600اميدینگينخمينمرکزی

14محسنجعفریعليرضاخمينمرکزی

-هاشم550270248محمدرضاییزهراخمينمرکزی

-محمدرضا55133070جوکارمرجانخمينمرکزی

-حميداختریفائقهخمينمرکزی



14علی550303758عبدیمحمدجوادخمينمرکزی

-علی550340912باقریساجدهخمينمرکزی

16مهدی - 5525جعفریتانيادليجانمرکزی

-اکبر - 2176علی اکبریمائده دليجانمرکزی

14اسماعيل590464507پيله ورشهریارساوهمرکزی

14صفرعلی590461801غالمیمجتبیساوهمرکزی

15محمد590471406قربانلیمحمدمهدیساوهمرکزی

14حسن590608118محمدیمهدیساوهمرکزی

17علی اکبر184نائينیحجتساوهمرکزی

16محمد590095757افتخاریسعيدهساوهمرکزی

15علی اصغر10545743ارجمندیالههساوهمرکزی

15حسين18747رحمت نژادمليحهساوهمرکزی

15عباسعلی25247174حقيقیپانيذساوهمرکزی

17عبد الرضا52135425باباییعلیشازندمرکزی

16علی1424161بادکوبهآرمينشازندمرکزی

17محمد جواد1424161رنجبرانحانيهشازندمرکزی

16رحم خدا179زمانیفاطمهشازندمرکزی

17سيد بهمن86سجادیسيد علی شازندمرکزی

17رحيم189سرخی للوپریساشازندمرکزی

17محسن521092439کالنتریزهراشازندمرکزی

17عطاء اهلل48نجفیسودابهشازندمرکزی



18سلطانعلی520786580یونسیعاطفهشازندمرکزی

15هاشم2840سوریمولودمحالتمرکزی

16مهدیفروغيانعلیمحالتمرکزی

15محمد5746قائدیانماه بانبستکهرمزگان

14عبدالعزیز736مالسميهبستکهرمزگان

15معين4550فقيهسميره بستکهرمزگان

15احمد118حاجی طالبیرقيهبستکهرمزگان

17حميد24188ابوالحسنی احمدیگلناربندرعباسهرمزگان

19محمد2671بهشتی نيافائزهبندرعباسهرمزگان

16محمد حسين463برهانیمهدی بندرعباسهرمزگان

18محمود - 6427ذاکری ننگیرویابندرعباسهرمزگان

17امان اهلل2318شمساییشکوفهبندرعباسهرمزگان

14عبداله482فاتح نيافاطمهبندرعباسهرمزگان

17جعفر206قالين پوراميرحسينبندرعباسهرمزگان

16خليل917ميرزائیمحمدبندرعباسهرمزگان

18رضا - 2020نجف آبادی پور محمد جواد بندرعباسهرمزگان

15اکبر 2542نادرپورفرهادبندرلنگههرمزگان

15رستگارگوهرشادبندرلنگههرمزگان

16علی شير104درخشاناحمدبندرلنگههرمزگان

19حسينعلی52543390زرین پورمحمدرضاکيشهرمزگان

15رستم5869641535داداله زادهعلیکيشهرمزگان



16احمد4000000421بنی بياتفرنگيساسدآبادهمدان

18محمد410شاکریناصر اسدآبادهمدان

18بهروز2634فدائیکژال اسدآبادهمدان

16کرم اله17اميدیسعيدبهارهمدان

14رحيم1069بخشی زادهمينابهارهمدان

16صاحب علی9940جبرئيلیمجيدبهارهمدان

-محمدرضا3860282255فتح الهیعرفانبهارهمدان

14محمد4040198913مطلبیزهرهبهارهمدان

14عباس379موفق آزادمرضيهبهارهمدان

16احمد423نبی پورفرشتهبهارهمدان

14قنبرعلی3نجفی ممتازعلیبهارهمدان

18  ارسالن2109       احمدی   مرتضیتویسرکانهمدان

14    عباس3970267145       حسنوند   محمدسعيدتویسرکانهمدان

17    حسين3708      شيرزادی      مهدیتویسرکانهمدان

15محمد20426بادیانیمصطفیکبودراهنگهمدان

15رضا4020128391سلمانی معصومه کبودراهنگهمدان

14صمد25685شاملو احمدی..روح امالیرهمدان

14احمد934فرجیجعفرمالیرهمدان

16جعفر3920074394چهاردولیعلی مالیرهمدان

-مسعود3920182464کریمیرحمان مالیرهمدان

15مصطفی3920993268کریم پيرحياتیآرشمالیرهمدان



15ابن الدّین3920861884یارمحمد توسکیعلی مالیرهمدان

14منصور3920852656نوروزیعلی رضامالیرهمدان

16صيد محمد1124دالوندفرزاد مالیرهمدان

14سهراب8462ترکزبانسودابهمالیرهمدان

-سيف علی 328بياتاکرمنهاوندهمدان

-خدامراد14جهانيانفاطمهنهاوندهمدان

-طهماسب6501موميوندفرانکنهاوندهمدان

14ولی اله1343معصوميانزینب نهاوندهمدان

14نورمحمد386111452آقداغیمهشيدهمدانهمدان

14علی542اختریانپورداود همدانهمدان

15رضا317اطلسی پاکعليرضاهمدانهمدان

14رسول186باقریحميدههمدانهمدان

14سيد قاسم17097به جانسيده زهراهمدانهمدان

14رضا3860856235جليلیفایزههمدانهمدان

14علی12421جوادیمریمهمدانهمدان

15سيف اله3627حجتیمریمهمدانهمدان

14شمس اله3860395351حسنیمهنازهمدانهمدان

15ایرج191حيدری کوچیشکوفههمدانهمدان

15سلطانعلی13755ختن لومحدثههمدانهمدان

14اقبال3860323474خداویسیعلی همدانهمدان

16جهانبخش691خزاعیليالهمدانهمدان



14فرج اله238خليلیراحيلهمدانهمدان

16مهدی4000002351ربيعیبهاره همدانهمدان

14محمدرضا7452زمردی فاطمه همدانهمدان

14حمداله79شعبانیرحمت الههمدانهمدان

16علی2397شمشيریسميه همدانهمدان

16قاسمعلی3860433806شيرازیزهرههمدانهمدان

15عباس1963صادقیحسن همدانهمدان

16پنجعلی14655طالیی مصاحبسميراهمدانهمدان

16پنجعلی350طالیی مصاحبپریساهمدانهمدان

14تقیقادریمهساهمدانهمدان

16هادی4102کاظميانوحيدهمدانهمدان

14اسداله3860015456کرد ورکانهفاطمه همدانهمدان

14مرادعلی3861431866مهاجرستایشهمدانهمدان

14ابراهيم3861229961نادریمهتابهمدانهمدان

14ضياالدین742ناصرشریعتیجميلههمدانهمدان

14محمد7538وفایی بصيرحجتهمدانهمدان

17سيد احمد -60758ابراهيم خانیفائزه ساداتابرکوهیزد

14احمدرضا6057-پور باباییمانداناميبدیزد

15عباسعلی 4063دهقانیحميدهميبدیزد

14محمد حسين - 8273شيخیعارفهميبدیزد

14محمد علی - 6569کریمی فهيمهميبدیزد



15مرتضی 2557اکرمیکریمابرکوهیزد

14عباس -3551اکرمیسمانهابرکوهیزد

16محمود - 60839حيدری مدوئيهفاطمهابرکوهیزد

16نجفعلی1229رحمانیاحمد علیابرکوهیزد

16رمضان6زارعروح الهابرکوهیزد

17محمود3256صالحیليالابرکوهیزد

18محمد حسين25عارفیمحمد ابرکوهیزد

16   مراد علی4440084273     گزستانی        مهدیهاردکانیزد

14    مهدی4440178431    یکه  مرد     فاطمهاردکانیزد

16   غالمحسين18     اشرفی    محمد رضااردکانیزد

15   سيد مهدی4440155596    حسين  ميری    سيد  حسناردکانیزد

15هاشم45پوراحمدیفاطمهخاتمیزد

14غالمحسين1378عطاییمعصومه خاتمیزد

14حميرضا19کيومرثیفریباخاتمیزد

16خدابخش5430007056حيدریمحمدخاتمیزد

-نوشاد1286رنجبراکبرخاتمیزد

15محمدرضا5430009083محمودی ميمندمجتبیخاتمیزد

14مهدی4460165899ابوییعلی محمدمهریزیزد

16محمدرضا713زارع زادهحجتمهریزیزد

17علی 801ابراهيمیحميدیزدیزد

14سيدعباس4460006286توکلی خورميزیسيد ایمانیزدیزد



14علی اکبر9225حاجی شمس الدینیغالمحسينیزدیزد

15علی اکبر1851حاجی شمس الدینیفاطمهیزدیزد

14محمد حسن 152دهقانی اشکذری مجيدیزدیزد

14علی 925دهقان دهنوی منصور یزدیزد

16یداله 65شيرانی فرادنبه ناصر یزدیزد

16سيد محمد5510016183طباطباییسيدضياءیزدیزد

16کریم 1199عباسی هفشجانی مهوش یزدیزد

16حسينعلی 323الیقمحمدیزدیزد

14حسين 4489743947نبی پورفهيمه یزدیزد

14سيدابوالقاسم1428وزیریانمریم السادات یزدیزد




