
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

14علی13فرهنگوحيدبيله سواراردبيل

17سيد شکور1سليمی زاویهسيد رضاخلخالاردبيل

14رضا1630115460شير عليپوراسماعيلخلخالاردبيل

15اسالم1621394077/55باوفاداودگرمیاردبيل

-صالح575صدیقیمحمدرضاگرمیاردبيل

16جبریيل188محسنیجهانبخشنميناردبيل

14غالمحسين9034افروغ دهکردیخداداداصفهاناصفهان

14حميد2986بختياری علی اصفهاناصفهان

-عبداله15برهانی فيض الهاصفهاناصفهان

-علیتحسيریمحمدعرفاناصفهاناصفهان

-محسن1274087724حدادیمسلماصفهاناصفهان

-عليرضا1742366519داعی مهرداد اصفهاناصفهان

15محمدحسين828راتقی مرتضی اصفهاناصفهان

-محمدقاسم1798سلطانی محمد اصفهاناصفهان

15جالل371278562شریفيانمحمدهادیاصفهاناصفهان

14علی1080215476صالحیحسيناصفهاناصفهان

17عبدالکریم661صباغاحمداصفهاناصفهان

 1394زمستان    -سراسری دوره نستعلیق عالی   نتایج آزمون



-خداداد2891عزیزیحسين اصفهاناصفهان

14مصطفی1289607788قاسمیمجتبی اصفهاناصفهان

14مرتضی2556کاردان پورمجيد اصفهاناصفهان

14محمدعلی3856مرادیمحسناصفهاناصفهان

17نوراهللموسویسيدعلی اصفهاناصفهان

14محمدرضا1274352401موفقنيمااصفهاناصفهان

17غالمرضاوکيلی مطلقآرماناصفهاناصفهان

15شکراله1هادیانسعيداصفهاناصفهان

16رضایزدانبخشمحمداصفهاناصفهان

15سليماناحمدیسميهاصفهاناصفهان

-عليرضا10132احمدناصریعزت اصفهاناصفهان

14محمدرضا174اخوان طباطباییگلياساصفهاناصفهان

14غالمحسيناشتریمهسااصفهاناصفهان

14خسرو1272229246الماسیغزالهاصفهاناصفهان

-حسن1092117520انتشاریساجدهاصفهاناصفهان

-نورمحمد925بختياری تبارمينا اصفهاناصفهان

15رضاعلی3719براتی زینب اصفهاناصفهان

17ایرج5439توکلی طاهرهاصفهاناصفهان

17نبی اله10189تيموریزهرا اصفهاناصفهان

14احمدرضا55حسينی نيکنرگس اصفهاناصفهان

-محمدحسين1271110458خاکسار جاللیعارفه اصفهاناصفهان



14سيدجواد2185خلقی پورزهرالساداتاصفهاناصفهان

14محمد5390خليليانمحبوبه اصفهاناصفهان

-حسن9112481073دیانیهانيه اصفهاناصفهان

-اکبر249زارعی زهرااصفهاناصفهان

-محمدرضا51129زرشکیآزاده اصفهاناصفهان

-مرتضی1274615674زمانی ژینا اصفهاناصفهان

-مرتضی1270653423سليمانی پورآرزواصفهاناصفهان

14ناصر15849791شاهرخی شبنماصفهاناصفهان

-علی 19819شيوانفرسميرااصفهاناصفهان

14محمدرضا1273307313شيواییصبا اصفهاناصفهان

-رضا طاهریمریماصفهاناصفهان

-مرتضی9191تهرانی فاطمهاصفهاناصفهان

14قاسم2678عاقلیمهنوشاصفهاناصفهان

-حسن467فالحيانمحبوبه اصفهاناصفهان

14محمدصادق8432قدیریمجبوبهاصفهاناصفهان

14اکبر7146کریمیالههاصفهاناصفهان

-تيمور725کشاورزشهنازاصفهاناصفهان

-عبداله15761مباشرینرگس اصفهاناصفهان

14عبدالهمصطفاییپریسااصفهاناصفهان

14ابوالقاسم2310مقدسيانمریم اصفهاناصفهان

14کمال1160165815ميراشرفیشهرزاد اصفهاناصفهان



-سيدابراهيم1270886126ميرباقریسعيده الساداتاصفهاناصفهان

-محمد3116نصریفائزه اصفهاناصفهان

-علی1272993876نورصبحییاسمين اصفهاناصفهان

19عبداله3710یادگاریطيبهاصفهاناصفهان

14عبدالغفار49657یراقیحوری اصفهاناصفهان

-هوشنگ212یوسليانی هلناصفهاناصفهان

15مهدی1100386246جعفریمجيداصفهاناصفهان

-مرتضی1130009920تقی پورنيکتاخمينی شهراصفهان

-مرادعلی32دادورمریم ساداتخمينی شهراصفهان

-بهرام1130029158صادقیناهيدخمينی شهراصفهان

-حسن1130279286قانع پورمسعودخمينی شهراصفهان

-منصور229ستاریرجبعلیخمينی شهراصفهان

14صفرعلی22زمانیرویاخوانساراصفهان

-جهانگير1220091693ميرزایینگارخوانساراصفهان

-حيذر علی1179نادریمعصومه سميرماصفهان

14ایرج541شهبازی سيف آبادیحدیثشاهين شهراصفهان

14حسينعلی1080449418محمدینرگسشاهين شهراصفهان

-تقی1364نيکبختعليرضاشاهين شهراصفهان

14عبدالرحيم1773-1199112704آقاباباییحسين شهرضااصفهان

14عليرضا1190070014باقریعاطفهشهرضااصفهان

14ابوالقاسم9-1199636916ترابیمحمد شهرضااصفهان



14محمد باقر1190237695جعفرینگارشهرضااصفهان

14حسينعلی845-1199274399چوقادیليالشهرضااصفهان

14عليرضا1190271117عشقیميناشهرضااصفهان

14احمد488-1199270857مطهریصادقشهرضااصفهان

-ماشاله50احمدی طاهریابوالفضل کاشاناصفهان

-حميد1250427241پور قدیرفاطمه کاشاناصفهان

-محمد تقی1250750008حسن بيکيانعلی کاشاناصفهان

-عليرضا1250474469حسن زاده محمد صادقکاشاناصفهان

-امان1250739217شریفيان کرکچیعطيه کاشاناصفهان

-رضا287صولتيانفاطمه کاشاناصفهان

16ناصر572ثمریمصطفی گلپایگاناصفهان

14فضل اهلل11230241کفایتیالهام گلپایگاناصفهان

-حسن623حسين پورشهربانو لنجاناصفهان

14علی 1222قربانیروح اهلللنجاناصفهان

14مسعود1160162662قاصدسپيده لنجاناصفهان

-محمد1160404283عطاییفاطمه لنجاناصفهان

-سيدهاشم198موسویخدیجه لنجاناصفهان

14رحمت اهلل92برومندقدرت اهللمبارکهاصفهان

14عباس179صادقیمحسن مبارکهاصفهان

14سيدجواد5410182979هاشمیفاطمه ساداتمبارکهاصفهان

-زین العابدین4255-صادقیآرش مهردشتاصفهان



-حسين1150175265اسدیمسلمنجف آباداصفهان

-علی5490001690براتیپریسانجف آباداصفهان

15محسن1080549579زمانیحدیثه نجف آباداصفهان

-جعفر1273193423زمانی تهرانیعارفهنجف آباداصفهان

14چراغعلی464شيرازیليلینجف آباداصفهان

18محمد علی1080156828غيورسجاد نجف آباداصفهان

-عيوضعلی8608اکبر زادهسعيدهساوجبالغالبرز

15احمد علی1حمزه زادهحميدرضاساوجبالغالبرز

-محمود3534حيدریمریمساوجبالغالبرز

-محمودقنبری هاعلی ساوجبالغالبرز

14فتح اله4612ميرزاییمهدیفردیسالبرز

14علی93744دین پژوهابوالفضل فردیسالبرز

14محمد رضا7622رشيد نياالهامفردیسالبرز

-محمد باقر457اخوان اقدمعقيقکرجالبرز

-عزیز0311293018اکبریسيمينکرجالبرز

-سيد عباس10410باباعلیرسولکرجالبرز

-غضنفر11568پاکدلحسينکرجالبرز

-غالم حسين81حاجی عليخانیسحرکرجالبرز

-علی6121خروطیفاطمهکرجالبرز

-کمال993خمسهرزیتاکرجالبرز

-حسين خان279خواجویشاپورکرجالبرز



-ابوالفضل309روحانیليالکرجالبرز

-شير محمد370رهبرساراکرجالبرز

-یحيی787رئيسیفاطمهکرجالبرز

-سيروس0310952751سپهیستارهکرجالبرز

14محمد1333سليمانیعلی اصغرکرجالبرز

-محمد1316سليميانفاطمهکرجالبرز

-فریدون277شيخ االسالمیروناکاکرجالبرز

14حسين595علی آباد رحمت آبادیحسنکرجالبرز

-کرمعلی36991عليامریمکرجالبرز

-موسی0310279674غفوریفتانهکرجالبرز

14مهرداد0312035081غالمرضائینيکاکرجالبرز

-اصغر0310555418قربانیساراکرجالبرز

-محمدابراهيم4119کریمیمریمکرجالبرز

-سيد هاشم925کواکبیسيده فرحنازکرجالبرز

-محمد حسن0312486774محمد زادهعلیکرجالبرز

-شعبان1656محمدخانی فردغياثوندسميهکرجالبرز

-ابوالحسن36آراسته خومعصومهکرجالبرز

14محمدعلی19609اسدی قرجه قيائیمحمدنقیکرجالبرز

-جواد5444اسنقینداکرجالبرز

20محرمعلی311266231باستانیمحمد کرجالبرز

-فتحعلی313177023جوانمردیاميررضاکرجالبرز



15نورعلی1502رزاقیحميد کرجالبرز

-حسن4181رسولیعلی کرجالبرز

-محمدعلی2132سلمانیمحبوبه کرجالبرز

-علی312030436صادقیمحياکرجالبرز

14یحيی28عبداللهی نيگجهحسينکرجالبرز

-علی162عبدیخدیجهکرجالبرز

-محمدرضا3934عتيقی مقدممرضيهکرجالبرز

-گل محمد3920038665فرخیسکينهکرجالبرز

-مسعود313402531فالح بردبارساریناکرجالبرز

-سيدمرتضی1820008754قبادپورفرنازکرجالبرز

-حسن1774کرمیتيمورکرجالبرز

-هوشنگ2063مثنوی خوانآفرینکرجالبرز

14نعمت33نژادمحمدمحمودکرجالبرز

-ایوب725نعمت جمشيدیآسيهکرجالبرز

14محمد70محبیمهدینظرآبادالبرز

14تيمور5مهين زارعطاهرهنظرآبادالبرز

14محمد رحيم9868نجفیبهمننظرآبادالبرز

-روح اهلل4890531904یکه دهقانمحمد صادقنظرآبادالبرز

16عبدالواحد-شهابعلیدبیامارات

15طالب708754القالفحسيندبیامارات

17عبدالرضا5997ابریشم کارحامددبیامارات



16قاسم1468حيدرینوشيندبیامارات

-خيراله442قدیریجوادایوانایالم

14مراد4490071485مرادیطاهرهایوانایالم

14سياوش4530303111نوریانفرعزالدینایوانایالم

-عباس856خيریفاطمهایالمایالم

18داود92خزلمحمدایالمایالم

18حشمت اله917شریف زادیحجت الهایالمایالم

14مظفر500033عيسی نژادماهانایالمایالم

15رحمت اله3967حياتیفاطمهایالمایالم

17رحمان309ایرانمنشقبادایالمایالم

14شيخه393نوریعزیزعلیبدرهایالم

-مراد947حسينیپيرابدالدهلرانایالم

14یحيی107هاتفیسعيدبستان آبادآذربایجان شرقی

-عطاءاله1363282980احمدیانآیسانتبریزآذربایجان شرقی

15داود1361515090استادآقاییهانيهتبریزآذربایجان شرقی

-عطااله1363503471بدوستانیزهراتبریزآذربایجان شرقی

-حسن100خجسته فرعلیتبریزآذربایجان شرقی

-رضا1خليلیجعفرتبریزآذربایجان شرقی

14صمد2890زرعليرضاتبریزآذربایجان شرقی

-محمد1363731671صادقیعسلتبریزآذربایجان شرقی

14غالمعلی1382صدرنياآرشتبریزآذربایجان شرقی



-صمد1570123489طالبیفرانکتبریزآذربایجان شرقی

15ميرعلی2703عنایتی فردبهروزتبریزآذربایجان شرقی

14عظيم619فخيم آقائیمسعودتبریزآذربایجان شرقی

-جليل18512فرشی نورالهیرعناتبریزآذربایجان شرقی

-یوسف1361095271فعالشادیتبریزآذربایجان شرقی

14حيدر1363881590قهرمانیهستیتبریزآذربایجان شرقی

-وحيد1361199202کریم زادهفرنازتبریزآذربایجان شرقی

17محمدحسين59کيوانی باسمنجحسينتبریزآذربایجان شرقی

16حيدرعلی13لطفییوسفعلیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدتقی0024408018محمدیانمبينتبریزآذربایجان شرقی

-تيرداد1570547092مرادیاميرحسينتبریزآذربایجان شرقی

-کریم79622نجف قليزادهصفيهتبریزآذربایجان شرقی

17محمد2867همتیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

-اصغر1640107185حسن اوغلیطاهرسرابآذربایجان شرقی

-ناصر2971حسين قلی پورنادرشبسترآذربایجان شرقی

16حسين36856وندحاتمیحميد مراغهآذربایجان شرقی

14محمدعلی503قره داغیفرزادميانهآذربایجان شرقی

-غالمحسين20758جوادزادهبهنازميانهآذربایجان شرقی

-جبرایيل3841بهمردمهدیاروميهآذربایجان غربی

-عباس100جعفریکبریاروميهآذربایجان غربی

14اکبر خان1عظيماخليلاروميهآذربایجان غربی



17حسنعلی13110یوسف زادهمحسناروميهآذربایجان غربی

16ناصر2920543121تازه کارالهام بوکانآذربایجان غربی

19محمدامين21241حسين زاده ایوببوکانآذربایجان غربی

17مصطفی9865عبداهلل بيگیاسماعيل بوکانآذربایجان غربی

15عربعلی787صادقيانواحدتکابآذربایجان غربی

14ميرزا313احمدیذبيح الهتکابآذربایجان غربی

14ایرج2940097763مقنعیمهدیهتکابآذربایجان غربی

14پرویز2930483641صالحیمحمد جوادشاهين دژآذربایجان غربی

18رحمن241نوریجالل مهابادآذربایجان غربی

15حسن1912داودیدیاکومهابادآذربایجان غربی

14عبداهلل278آکيشاعظم مهابادآذربایجان غربی

-یوسف3970شریفیسحرمهابادآذربایجان غربی

-فتاح2960609662پرنيانمهدیمياندوآبآذربایجان غربی

-یداله366نصيریروح الهمياندوآبآذربایجان غربی

14مير سميع1683غيبیميرهادیسلماسآذربایجان غربی 

14قنبر43083قهرمان زادهصادقسلماسآذربایجان غربی 

15فرامرز2840574780مجاوری شنتالمتينسلماسآذربایجان غربی 

15علی اکبر1هاتفیحميد سلماسآذربایجان غربی 

-علی850اسماعيلیاکرمبرازجانبوشهر

14عبدالرضا7143بحرانیکتایونبرازجانبوشهر

-کریم2179جمشيدزادهمحدثهبرازجانبوشهر



15اسماعيل617خوش برغالمرضابرازجانبوشهر

-علی5290042121کپتانفاطمهبندردیلمبوشهر

14غالمحسين2167موسویسيدحسينبوشهربوشهر

-جبار1534ایزدی پناهمجتبیتنگستانبوشهر

-محمد حسين6356عالیحسنتنگستانبوشهر

14حسين3733اسوارراضيهتنگستانبوشهر

-محمد۲۴دهقانمحدثهجمبوشهر

14یداله۶۳۹۴صلبیمليحه جمبوشهر

15سيدعلی41عاملینجمه ساداتخارگبوشهر

17محمدرضا494نزاد نيکففاطمهخارگبوشهر

-خضر11793رضایی حقيقیمریمدشتیبوشهر

-سيد محمد علی76حسينیسيد شهاب الدیندشتیبوشهر

-حاتم7050استوارطهدیربوشهر

-محمدعلی761زنده بودیآزادهکنگانبوشهر

-هادی2017عربمحمد کنگانبوشهر

-حميد3906محسينیعبدالرضاکنگانبوشهر

14حسن766مظفریخداکرمگناوهبوشهر

14قربانعلی5179هاشم پوریوسفاندیشهتهران

-حبيب1876رفيعیبهناماندیشهتهران

14خان بابا304اعتمادی فرساراانقالبتهران

15حسين94120ابوسلمان رضوانیاحمد انقالبتهران



17غالمحسن957مرادیحنيفانقالبتهران

19اسماعيل3485نجفیمحمدمهدیانقالبتهران

14حسين669علی محمدیمحسنانقالبتهران

-سيد جمال 9172مستوفی زادهفریداانقالبتهران

14ناصر6326جواهریانالنازانقالبتهران

14محمدحسن294عسگریمهدیانقالبتهران

14مير محمد علی877کساییسيد جمال انقالبتهران

-نقی186شریفی اسعدبهزادانقالبتهران

15مهدی1941مهرورزپردیسانقالبتهران

14حسن6545آذرکيميا انقالبتهران

14محمد8244نيک اختررضا انقالبتهران

-منصور24960799بسحاقسپهرپيشواتهران

-علی4835کاوهاصغر پيشواتهران

14یوسف16346آجورلوعليمحمدتهران بزرگتهران

15داود1812آقاطاهریانبهزادتهران بزرگتهران

14آقاجان278ابوطالبیاحسانتهران بزرگتهران

-رحمان846029-150احمدنژادبهادرتهران بزرگتهران

14هادی6232313-001اره هنزکیپوریاتهران بزرگتهران

-احمد65225اسکندریسپيدهتهران بزرگتهران

15سعيد13198اصغریعلیتهران بزرگتهران

15محمدمهدی1507اعتمادفرنازتهران بزرگتهران



-حافظ2587امن زادهعاليهتهران بزرگتهران

-صادق334اینه سازی دویمایوبتهران بزرگتهران

-عبدمحمد15524ایوبی نيامعصومهتهران بزرگتهران

-علی بابا14بابائی خامنهمسعودتهران بزرگتهران

14عنایت اله8140408-001بالغ نژادبهارهتهران بزرگتهران

-رجب0207770-044بلبلیمحدثهتهران بزرگتهران

-محمدرضا5-446673-002بهشت آئيناحسانتهران بزرگتهران

-مسلم28593بهمنیزینبتهران بزرگتهران

14قاسم12572بی همتاطلعتتهران بزرگتهران

14اميرعلی13999بياتلوعباستهران بزرگتهران

15خليل1236پناهیفردینتهران بزرگتهران

-محرم9744پناهیمریمتهران بزرگتهران

14یداله30ترکمن نژادحبيب الهتهران بزرگتهران

15نایب علی6825تقی لومهدیتهران بزرگتهران

15علی اکبر5702تنهادوستاميرتهران بزرگتهران

-محمدرضا122جعفرنژادآتشتهران بزرگتهران

-سيدعزیزاله1491جمالیسيده شهنازتهران بزرگتهران

-غالمرضا1990165850جوزیزهراتهران بزرگتهران

14سيدمرتضی4436305-002جهرمی یکتاسيدسياوشتهران بزرگتهران

-بهرام68چگنیالهامتهران بزرگتهران

15معرفت اله0127785-031چگنیفاطمهتهران بزرگتهران



15علی جعفر3950025073چگنیمسيبتهران بزرگتهران

-محمد1982حاجی حاجی آقازادهصباتهران بزرگتهران

14طالب2650011149حسن پور سرخنیمحمدمهدیتهران بزرگتهران

-محمد944حسن زاده کمال آبادیمهنازتهران بزرگتهران

-محمدباقر1117حسين نژاداعظمتهران بزرگتهران

-فتح اله110خسروانیفرنوستهران بزرگتهران

-سيدمحمد905خوش بينسيدمحمودتهران بزرگتهران

17عبدالعظيم21023دارسراییزهراتهران بزرگتهران

14درویشعلی3447دانشیغالمعلیتهران بزرگتهران

14امامقلی0173773-149دهقانمهدیتهران بزرگتهران

14سعيد10409راجیسانازتهران بزرگتهران

-یوسف7755رحمتی خشکرودیآذرتهران بزرگتهران

15حسين120رحيمیمهدیتهران بزرگتهران

-علی493رضاخانلوابراهيمتهران بزرگتهران

-رضا1089رفيعیمحمدرضاتهران بزرگتهران

14محمدحسين32053زارع زاده مهریزیربابهتهران بزرگتهران

14محمدحسين34376زمانیعليرضاتهران بزرگتهران

14احمد877زندیهمحبوبهتهران بزرگتهران

-حمزه2220112381ساالریانزهراتهران بزرگتهران

-علی اکبر13888شوندیزهرهتهران بزرگتهران

15محمدابراهيم3465شيریمحمدتقیتهران بزرگتهران



-آقا1047صالح پورمحمدتهران بزرگتهران

-هوشنگ1442298-001طاهریانفاطمهتهران بزرگتهران

-محمود0598979-001عسگریسمانهتهران بزرگتهران

-ناصر616عسگری نائينیآزادهتهران بزرگتهران

-علی اکبر1297913-001عمادی اله یاریمهریتهران بزرگتهران

14سيدابوالحسن2517عمادی قهیفاطمهتهران بزرگتهران

14محمدعلی1959غفارینوشينتهران بزرگتهران

14محمد938غالمحسين فردمرجانتهران بزرگتهران

-عبدالحسين4793512-001فقهیفاطمهتهران بزرگتهران

-حسين2953قاسمیخسروتهران بزرگتهران

14علی4551قاسمینرجستهران بزرگتهران

-ناصر80817قاهریبنفشهتهران بزرگتهران

-رجب20قاهری آغميونیجليلتهران بزرگتهران

-غالم حسين58358قربانیثریاتهران بزرگتهران

-بابا3587قهرمانیزینبتهران بزرگتهران

-غالمرضا937کاشانیعباستهران بزرگتهران

14محمدتقی1264کلهرمجتبیتهران بزرگتهران

-سيدهاشم4362کمالینداساداتتهران بزرگتهران

-محمدعلی2110811161مؤذن رادمهدیستهران بزرگتهران

14غالمرضا2248محسنیزهراتهران بزرگتهران

14دروش274محمدحسنی لرنادرتهران بزرگتهران



-علی0035788-001محمدولیفرزانهتهران بزرگتهران

15عباس35062محمدیرحيمهتهران بزرگتهران

-ابوالفضل3936محمدی فرمهينینرگستهران بزرگتهران

15یداله2970مرادیفاطمهتهران بزرگتهران

14سيدعلی4541مرتضویمریم الساداتتهران بزرگتهران

-سيدحسن94مرعشیسيدرضاتهران بزرگتهران

-مجتبی52375ممتازنومهدیهتهران بزرگتهران

-رمضان48منتظریحسنتهران بزرگتهران

-محسن3681منقچیپرویزتهران بزرگتهران

17حسين6776موحدیحبيب الهتهران بزرگتهران

14یداله61730مهرعلیبنفشهتهران بزرگتهران

15سيداصغر90ميرباقری فيروزآبادفاطمه ساداتتهران بزرگتهران

-اکبر3845ميرزائیفاطمهتهران بزرگتهران

14یوسف1271ميسوریپرویزتهران بزرگتهران

16عنایت4240نصرتی صدقيانیمریمتهران بزرگتهران

14محمدحسين0261082-044واحدشيماتهران بزرگتهران

14محمود33130یوسفیمهدیتهران بزرگتهران

-حسين47هاشمیطاهرهدماوندتهران

14حيدر علی2جعفریاصالنرباط کریمتهران

14رمضان189مردشتیهاجررباط کریمتهران

-سيد حسين897حسنی خاچکسيده سميهرباط کریمتهران



15محمد7341آقایی ميبدیمژگانریتهران

14امين اله897اسدیمحمد تقیریتهران

15کاظم2503اسدالهیمرتضیریتهران

15کاظم2117اسدالهیروح الهریتهران

14صفرعلی1940بهرامیزینب ریتهران

-نورعلی623پرنيانمنشمرتضیریتهران

15داوود8097حسنی سرچشمهسهيالریتهران

14خدابخش52285دبيری مير حسينلواکرمریتهران

15عباسعلی102292سليمانیمحمد جوادریتهران

15هادی9135قرنفلیحسينریتهران

15محمدرضا 20064969آخوندزاده قمصریحميدرضا شرقتهران

-بختيار668جوانمردقهفرخی ناهيد شرقتهران

-علی1962حسين زاده محمدرضا شرقتهران

14شجاع1476رحيم زادهوحيدشرقتهران

-محبعلی908سپهریعبدالرحيم شهبازشرقتهران

-حسن 56408722فتاحی اردکانیمرتضی شرقتهران

-احمد250718464کمالی انارکیویاناشرقتهران

15عباس2526کریمیسعيده شرقتهران

14حسين 8639صلواتی اسماعيل شرقتهران

-محمود1404غفاریافسرشرقتهران

-فيض اله 1724غفاری طاریپروانهشرقتهران



14عبدالکریم 191روشن الری ليال شرقتهران

14داوود59277محمدیفرشيدشرقتهران

-اکبر612ناجی مقدم مریم شرقتهران

-علی1828وهابیمهدی شرقتهران

-عليمردان62651محمدیمریم شرقتهران

14رضا24425پور محمدیامير حسينشرقتهران

14علی2316خادم مشکانیفهيمهشرقتهران

-احمد94646سليمیشکوفهشرقتهران

14رضا26965کيا کاظمیعليرضاشرقتهران

-سيد ناصر1667موسویصدراشرقتهران

-حميد13729هاشمیامير حسينشرقتهران

14زین العابدین5712رضا مریمشعبه شمالتهران

15فرمان405رنگين کمانفرانکشعبه شمالتهران

-حسين1588آقاسیآذر واحد شمالتهران

-سيد هادی56676آل داوودسيد حسينواحد شمالتهران

15اسد220اسد بيگیحميدرضاواحد شمالتهران

-عزت اهلل519اسماعيلی زادیهفاطمهواحد شمالتهران

15فرهاد3240745992اميرینجمهواحد شمالتهران

-حسين24حاج فرج اهللستودهواحد شمالتهران

-حسين641حاجی خانفرنوشواحد شمالتهران

-عزیز81356حسن زادهمهرنازواحد شمالتهران



-محمد19218516حسنی اقدمنيلوفرواحد شمالتهران

15فرهنگ 1007حيدرفرهادواحد شمالتهران

-اسد اهلل9271دیباج فروشانیسيد حميد رضاواحد شمالتهران

-نوراهلل2556رنجبریانمحبوبهواحد شمالتهران

-باقر361زرین فردحميدرضاواحد شمالتهران

-سيد صادق2906سيفیالههواحد شمالتهران

14صادق1061شهبازگلنارواحد شمالتهران

14علی اصغر150صادقی یگانهکيوانواحد شمالتهران

14محمد رضا22040ضرابيانسناواحد شمالتهران

-محمود312ضميریفاطمهواحد شمالتهران

-سيد ممصطفی27449عمرانیمليکه ساداتواحد شمالتهران

-جعفر227فتحیکورشواحد شمالتهران

15غالم رضا2128فدائیعلیواحد شمالتهران

-فریدون1570فرخزادبنفشهواحد شمالتهران

14عبدالرضا1591فرشچیشبنمواحد شمالتهران

-عباس24318061قنبریان علویجهمحمد حسنواحد شمالتهران

14عباس قلی4040012151مشتاقی نيکومحمد رضاواحد شمالتهران

14عباس1272858480مفضلیگالرهواحد شمالتهران

15محمد رضا99136منتظر حقيقیميناواحد شمالتهران

15ولی اهلل1642منتظریرضوان واحد شمالتهران

15احمد12332موسویانزهرهواحد شمالتهران



15سيد حسن440207819ميرجانیزهرا ساداتواحد شمالتهران

-نعمت اهلل4036نوذریميتراواحد شمالتهران

14نصرت اهلل876نوروزی لواسانیمينوواحد شمالتهران

-رحيم18955نوریناهيدواحد شمالتهران

14احمد علی4842هاشميانهماواحد شمالتهران

14سيد جمال الدین3320سادات کياییسيد مرتضیشميراناتتهران

-منصور16345جهانشاهیشقایقشميراناتتهران

14محمد190-00اسماعيلی الههشهریارتهران

14حمداهلل14988بابالوئی طاهره شهریارتهران

14علی 1915فرجی سميه شهریارتهران

-علی 609نوری حافظفریده شهریارتهران

-حجت اهلل5529ونکمریم شهریارتهران

-علی 2500-0حکمتامين شهریارتهران

-حجت اهلل43خدائيانسعيدشهریارتهران

-غالمرضا56600علی پورپرهام شهریارتهران

-علی 4190فرهادی اميررضاشهریارتهران

14رسول310محمدیشهينغربتهران

14شکراله1459معصومیمهر نوشغربتهران

-علی اصغر1574خسرو شاهینجمهغربتهران

-محمد مهدی137اقدسیحميدرضاغربتهران

17جواد4967اله دادهادیغربتهران



14سيدحسن4409شجاعت الحسينیفاطمهغربتهران

14صحبت اله310شيروانیمهدیغربتهران

14حسين945شریفی زنوزکاوهغربتهران

14فریدون4246کمال وندمحمد حسين غربتهران

14محمدجعفر666خورسندجمالغربتهران

14محرم15287فالحيانراضيهغربتهران

-محمود7458دهداریپدیدهغربتهران

-محمدحسين12معصومیشکرالهغربتهران

14ابراهيم323بابالوصغریقدستهران

-حجت الهاختصاصیبهرامیصباقدستهران

14عليرضااختصاصیجواهریانسيمينقدستهران

-عبداله345حقیسورهقدستهران

-ابراهيم3378حميدیمهریقدستهران

14نقیاختصاصیشجاعیالههقدستهران

14مرتضیاختصاصیصيفیعليرضاقدستهران

-نایب علیاختصاصیعينیرضوان قدستهران

14محمدرضا21غریبیعلی محمدقدستهران

15نصرالهاختصاصیمددیوحيدقدستهران

-فتحعلی2073مرادییگانهقدستهران

-رسول6147نماییاميرقدستهران

14نادرنوری پورآسيهقدستهران



-صدق علی1959نوروزیاعظمقدستهران

-اسماعيلاختصاصیواشقانیزهراقدستهران

14غالمحسين20قربانیفاطمهقرچکتهران

14کرامت19534973احمدیارحامدمرکزی- متفرقهتهران

14غالم حسين109322عظيمیسيمامرکزی- متفرقهتهران

14رمضان55پازوکیذکریاورامينتهران

14سعيد4806سلمیبهنام ورامينتهران

-قربان35395نصير خادملوسميهورامينتهران

-اصغر3حسينی لعياورامينتهران

-سعيد580اهلل وردیمحمد رضاورامينتهران

-حشمت اهلل370385063اسماعيلی سيد حسين اسالمشهر تهران 

15علی اکبر 678اعتماد نيا زین العابدین اسالمشهر تهران 

15حسين 5560565830بودالیی مصطفی اسالمشهر تهران 

14محمد علی 5560377694بودالیی فاطمه اسالمشهر تهران 

-امير علی 1520145284توکلی الهام اسالمشهر تهران 

15علی11229012جعفری هلما اسالمشهر تهران 

14علی اصغر1081جعفری اام کلثوم اسالمشهر تهران 

14حميد412حسن نژاد اسماعيل اسالمشهر تهران 

16مرتضی 521دشتی قاسم اسالمشهر تهران 

15محمد1861روحی زهرا اسالمشهر تهران 

14محرمعلی11807768سليمی مهدی اسالمشهر تهران 



14غالمرضا 9855شرقی معصومه اسالمشهر تهران 

-صفی اهلل5560138711صادقی حميرا اسالمشهر تهران 

-حسين 55601696706عاشوری زینب اسالمشهر تهران 

14منصور82فدایی مهران اسالمشهر تهران 

15قهرمان23756365فرجی امير علی اسالمشهر تهران 

15حسين 18173802قبادی پویا سحر اسالمشهر تهران 

14عين اهلل237قربانی رحمت اهلل اسالمشهر تهران 

-احمد37156351قلی بياتی محبوبه اسالمشهر تهران 

-نبی اهلل6قنبری ابراهيم اسالمشهر تهران 

15عزیز37962کيهانی مصطفی اسالمشهر تهران 

14نبی علی 543گل محمدی قاسم اسالمشهر تهران 

14رضا 17196محمد ابراهيم منا اسالمشهر تهران 

-مصطفی18055133محمدی ساجده اسالمشهر تهران 

-علی محمد1546نفریه بهنام اسالمشهر تهران 

14محمدرضا24030856اعرجهامليکاسادات قيطریه تهران 

-آقامهدی78398آقایی راداميرحسين قيطریه تهران 

14زین العابدین 2790140561شاهندهمحمدقيطریه تهران 

14مجيد19809697غالمیمریم قيطریه تهران 

-محمدحسن21907ناظم زاده مریم قيطریه تهران 

-حسن150نامنیفرنگيسقيطریه تهران 

14علی6741شریفیسمانهبروجنچهارمحال وبختياری



14منوچهر13051پورمهدیموژانشهرکردچهارمحال وبختياری

15حجت اله20135شهابیاکرمشهرکردچهارمحال وبختياری

17خدامراد14نجاتی زادهنسرینشهرکردچهارمحال وبختياری

14موسی441رحيمیخدیجهفارسانچهارمحال وبختياری

16قدیر10رحيمیمجيدفارسانچهارمحال وبختياری

15علی1549مالکیآزادهفارسانچهارمحال وبختياری

15چراغعلی1117نجفی حاجی فرفاطمهفارسانچهارمحال وبختياری

14حسن74زارع الهامفارسانچهارمحال وبختياری

14رمضان24اميرآبادیزادهفاطمه زهرا بيرجند خراسان جنوبی

15محمد رضا740371061نبئیامير حسين بيرجند خراسان جنوبی

14محمدرضا740537962نبئیایمان بيرجند خراسان جنوبی

14خدابخش19کالمی پورعباس بيرجند خراسان جنوبی

14محمدرضا13قيصریحسنفردوسخراسان جنوبی

14مهدی66محمدیانمحسن فردوسخراسان جنوبی

14احمد7عباسیعليرضاقاینخراسان جنوبی

14غالمرضا76مرتضی پورحميدقاینخراسان جنوبی

-سيد حميدافضل نياذکيه تربت حيدریهخراسان رضوی

-محمود37515محمدیانامير حسين تربت حيدریهخراسان رضوی

-عباسعلی133رحيم نژادمرتضیتربت حيدریهخراسان رضوی

14محمد139عميقی رودیفيض محمدخوافخراسان رضوی

16برات6036-مداحنرگس دره گزخراسان رضوی



-حميد20940-عاشوریبهارهدره گزخراسان رضوی

15علی اکبر63زحمتکشهادی دره گزخراسان رضوی

14عباس54404باهریزریسبزوارخراسان رضوی

-رضاعامریرکساناسبزوارخراسان رضوی

14ابراهيم6665سيدآبادیعاطفهسبزوارخراسان رضوی

14داداله63640مومنیليالسبزوارخراسان رضوی

17غالمحسين32190داوطلب قطامعبدالکریمسبزوارخراسان رضوی

16علی217جراحیمعصومه سبزوارخراسان رضوی

-محمد1985مودب نيامعصومهسبزوارخراسان رضوی

-سيد حسن93محمدیانسيده شایستهسبزوارخراسان رضوی

110714ذبيحیاعظمسبزوارخراسان رضوی

14سهرابکریمیسهيلسبزوارخراسان رضوی

14مجيد161یوسفيانالنازسرخسخراسان رضوی

16غالمرضا860658856توحيدیعلیقوچانخراسان رضوی

14محمدحسن860636674حسن زادهاميررضاقوچانخراسان رضوی

-مهداد890641694عرب نژادمریم قوچانخراسان رضوی

14حميدرضا11832غفرانیمليحهقوچانخراسان رضوی

-مسلمقربان نياآناهيتاکاشمرخراسان رضوی

14یحيی15702انجم شعاعاعظمکاشمرخراسان رضوی

-یوسفصبورزینب کاشمرخراسان رضوی

17جان محمد7823صاحبیابوالفضل کاشمرخراسان رضوی



14محمدعلی200زمانیمهدیگنابادخراسان رضوی

14محمد23شمسی مقدمحسنگنابادخراسان رضوی

-علی10138آبی رنگالهاممشهدخراسان رضوی

-رضا1924آجيلچی مشهدیزهرهمشهدخراسان رضوی

-عباسعلی89810اکبری عبدل آبادیسعيدمشهدخراسان رضوی

14حسن617اخالقی رضاییزهرامشهدخراسان رضوی

-حسن19اسمعيل پورآسيه مشهدخراسان رضوی

-حميد3535اصغری پورنگارمشهدخراسان رضوی

14محمد383افشاریاحمدرضامشهدخراسان رضوی

-جوانشير900اميرسرداریبيتامشهدخراسان رضوی

-محمدابراهيم1ایزدیجوادمشهدخراسان رضوی

-برات محمد0922644481بادلومجتبیمشهدخراسان رضوی

-وحيدرضا0925882046برکچيانمطهرهمشهدخراسان رضوی

-قاسمبندارگجواناميرحسينمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر8523بهمن پورفاطمهمشهدخراسان رضوی

-مرادعلی2760بيگلرابوالفضلمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر1111تشکریالههمشهدخراسان رضوی

18فاضل0922985243تقویمحمدمشهدخراسان رضوی

-محمدعلی15101جاودانی روستافاطمهمشهدخراسان رضوی

-شعبانعلی69625جاویدذعنيانمحبوبهمشهدخراسان رضوی

-حسين3589جعفریمریممشهدخراسان رضوی



14حسين194جمالیخاطرهمشهدخراسان رضوی

15عيدمحمد0780054075حطيطه ئیحسينمشهدخراسان رضوی

15غالمعلی14039حيدریانبتولمشهدخراسان رضوی

-اسماعيل62خاکستانینجمهمشهدخراسان رضوی

15محمدابراهيم66420خادمی نيامحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

17علی661دهقان حسين آبادیمسعودمشهدخراسان رضوی

-یحيی401ذاکرفاطمهمشهدخراسان رضوی

15محمدعلی6209ذی الغزلحسينمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا0840137621 رجب زاده مطلقحسنمشهدخراسان رضوی

-ماشااله0920963773رستگارمقدم حالجسحر مشهدخراسان رضوی

-مرتضی0923807284ریاحیافسانه مشهدخراسان رضوی

-محمداسماعيل1802زارع هراتیمهنازمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا177ساکتمحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

-محمد0928190412ساالری اولاميررضامشهدخراسان رضوی

-مصطفیساالری اولسهيلمشهدخراسان رضوی

14علی بخش0922268636سلطانیهاجرمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا153شهابی زادهحسينمشهدخراسان رضوی

-غالمحسين-صندوق ساز زردینیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14حسين6265ظریف گلزارراشين مشهدخراسان رضوی

14غالمرضا3626غالمی معصومه مشهدخراسان رضوی

-احمد0924795212فقيهزهرامشهدخراسان رضوی



-غالمعلی0926397281فهيمی دانامهالمشهدخراسان رضوی

-حسين0922285714قنبرپورطاهرهمشهدخراسان رضوی

-حسينعلی3660761168گنجعلیسينامشهدخراسان رضوی

14ابراهيم86539مجيدیان عيدگاهیشوکتمشهدخراسان رضوی

14احمد4310125972محمدزادهعادلهمشهدخراسان رضوی

-محمد14786محمدزاده آغچه قلعهمنيرهمشهدخراسان رضوی

-بهزاد3020محمدیسمانه مشهدخراسان رضوی

15محمدحسين0923275819مهدوی مهرمحمدجواد مشهدخراسان رضوی

14محمدابراهيم474ميرزاییاصغرمشهدخراسان رضوی

-جواد830نبویالهاممشهدخراسان رضوی

-رضاقلی230نوروزیعلیمشهدخراسان رضوی

-عباس473هوشيار چمن آرامریممشهدخراسان رضوی

14غالمحسين102علی پورعباسمه والتخراسان رضوی

14غالمرضا100داورعلی اصغرمه والتخراسان رضوی

-سيد علی33حسينیسيد مهدیمه والتخراسان رضوی

-اسمعيل91119زارعاحمد مه والتخراسان رضوی

-مهدی90902مستکملیمحمدمه والتخراسان رضوی

14غالمحسين5زارعمحمد رضامه والتخراسان رضوی

14عبدالباقی13221سوقندیسحرنيشابورخراسان رضوی

-مهدی1051198021سليمانیزینبنيشابورخراسان رضوی

14عليرضا890407241ضيایی رستمی زادهریحانهنيشابورخراسان رضوی



-علی اصغر520نيرآبادیحسيننيشابورخراسان رضوی

14ابوالفضل1050814770بلوچی فاطمه نيشابورخراسان رضوی

15رستمعلی682450758نوریحسنبجنوردخراسان شمالی

-حميدرضا670823211صفویزهرهبجنوردخراسان شمالی

14محمد رضا5941فاروجی زادهاحمد فاروجخراسان شمالی

17یعقوب120شجاعفاطمهاميدیهخوزستان

16محمد2180گندمکاررضااميدیهخوزستان

14فتح اله971لرکیمحمداميدیهخوزستان

-عباس6244ریيسی نژادحامداميدیهخوزستان

18محمدامير1920338950بيطارزادهفاطمهاندیمشکخوزستان

-حق علی6803رحمتيان فردعباساندیمشکخوزستان

14کریم2326عارف نياعليرضااندیمشکخوزستان

14عليرضا1920454489فلوانمحمداندیمشکخوزستان

14ميرزا639کيارشمصطفیاندیمشکخوزستان

-شيخعلی179لطفیمحمداندیمشکخوزستان

-حسين1920462971موسویان قلشقائیعلی اکبراندیمشکخوزستان

17علی اميد1920095772ميرمنگرهنگاریناندیمشکخوزستان

15مندنی12653بهمنیاعظماهوازخوزستان

15مجيد7616پيغانسروراهوازخوزستان

17عليجان1676دانشمندژینوس اهوازخوزستان

14نصرت اله1557سروستانییونساهوازخوزستان



-سعيد973صفی خانیافشين اهوازخوزستان

15رجبعلی1741964490صالح جوعليرضا اهوازخوزستان

4815طالبیفریبااهوازخوزستان

14پيمان-عليدادمحمد حسيناهوازخوزستان

16حميد1100قاطبیسکينهاهوازخوزستان

14حسين4076معافینسریناهوازخوزستان

16غالمرضا1448نجفی زادهعليرضا اهوازخوزستان

14لفيطه6596حميدعقيلآبادانخوزستان

-سهامی295دانشورمالکآبادانخوزستان

14عبدالحسين219فرحعقيلآبادانخوزستان

17محمد3زمانیصادقآغاجاریخوزستان

15عبدالحسن1984اميری پارسامریم آغاجاریخوزستان

14غالمحسين289عباس زادهبابک(ره)بندرامام خمينی خوزستان

14اکبر202الرتیرسول(ره)بندرامام خمينی خوزستان

-ناصر1810652154ارجمندی نيلوفر   بهبهانخوزستان

14علی1850315949اسماعيلیمریم  بهبهانخوزستان

14عباس9645   حق دوستمرضيه  بهبهانخوزستان

-ابراهيم1850487278  دواریمریم  بهبهانخوزستان

-محمدجعفر1850488223  رمضانيانفروغ بهبهانخوزستان

-کریم321   مرضات  الله   بهبهانخوزستان

15مصطفی750مفيدیاعظمخرمشهرخوزستان



-سعيدرضا80391حمزه پورمحمد رضاخرمشهرخوزستان

-رحيم808928شعيبیمرتضیخرمشهرخوزستان

15عباس3992سواریحکيمسوسنگردخوزستان

14غالمرضا1حسنوندفریده شوشخوزستان

-خلف1990003966 کردرقيهشوشخوزستان

14سيد علی10266 احمدیسيد احمدشوشخوزستان

16اسفندیار2317رعيت پورغالمرضاشوشترخوزستان

14محمدرضا-ساقی زادهامير رضا شوشترخوزستان

15عيسی7619فرجینازنينشوشترخوزستان

17عاشور6331فردنيسیسميهشوشترخوزستان

17علی محمد1870228472گودرزی بختياروندفاطمهشوشترخوزستان

16محمدعلی1821نوروزیزهراشوشترخوزستان

14حسينعلی64216ظهراب زادهسميراگتوندخوزستان

-روز علی91ذوالفقاریخدیجهاللیخوزستان

14سلمان6975آبیفرزانهماهشهرخوزستان

15ارسالن1940771269بهادریپرنازماهشهرخوزستان

-آزاد209منصوریمرضيهماهشهرخوزستان

14اکبر199مفتخرمحمدسعيدماهشهرخوزستان

-اسمعيل1111خسروینگينمسجد سليمانخوزستان

14عباس1751-اهوازليدامسجد سليمانخوزستان

14امامقلی526جنجالیعلیمسجد سليمانخوزستان



-اسماعيل7011-افشاریارسالنمسجد سليمانخوزستان

-عزیز اله 25نادری شکوفه دزفول خوزستان 

14اسحاق 67680سرو جهانی زاده فرخ دزفول خوزستان 

14جعفر8915الف باغی مهدی دزفول خوزستان 

-علی 1990903258خادم مسجدی رضا دزفول خوزستان 

15محمد کاظم 1286پور مطلوب محمد رضا دزفول خوزستان 

15حسين 578غالمحسين شاه آبادی روح اهلل دزفول خوزستان 

14زاهدی 1920279954نجفوند دریکوند محمد دزفول خوزستان 

14مجتبی8941شاهبداقیبهنازدزفول خوزستان 

14عليقلی7528تيمورینسرینخرمدرهزنجان

-سيد جالل7813موسویسيد امير رضاخرمدرهزنجان

-عباس2148غریبلوشهال زنجانزنجان

-علی اوسط598محمدی نژادفاطمه زنجانزنجان

15محمدرضا1674انوریعليرضا زنجانزنجان

-مجتبی-پيریسيد امير حسينزنجانزنجان

14جالل224صفری زنجانیامير حسين زنجانزنجان

15شهرام6140012201عزیزیمجيدزنجانزنجان

-حجت اله4271250821عونیعلی زنجانزنجان

14اسداله9521عونیحجت الهزنجانزنجان

14ستار4270209275نوروزیمهدیزنجانزنجان

16سيد صمدموسویسيد سعيدماه نشانزنجان



15علی نقی140چتریحسنسمنانسمنان

14مرتضی4560291373صائمیامير حسينسمنانسمنان

16پرویز968کردیانحسنسمنانسمنان

14عيسی1119عالئیعلیسمنانسمنان

-غالمعلی33دربندیشهربانوسمنانسمنان

17...فتح ا3035عموزادهشهالسمنانسمنان

-مسيح5239نورپورمنصوره سمنانسمنان

16حبيب اهلل136خدابخشيانوحيدشاهرودسمنان

-علی4544خورشيدیاميرحسينشاهرودسمنان

-نورعلی5790016022 منصوریانفاطمهشاهرودسمنان

14محمد880زارعيانمحبوبهگرمسارسمنان

-عيسی2269عالییمحمدمهدیشهرسمنان

14احمد100قربانیمصطفیمهدیشهرسمنان

15حسين1280داستانيانمينا سوئدسوئد

15منصور907پورميرزاامينسوئدسوئد

14یوسف2572شيشهزهرهسوئدسوئد

14ایوب3690094501باران زهیاحسان سراوانسيستان و بلوچستان

-دادالرحمن4313حسين برثریاسراوانسيستان و بلوچستان

-علی3660287026سرحدیفرخنده زابلسيستان و بلوچستان 

14سيد فضل اهلل3515مولویسيد عباسزابلسيستان و بلوچستان 

14خان محمد3673587145ميرمهدثهزابلسيستان و بلوچستان 



15پرویز10989گرگيچهانيهزابلسيستان و بلوچستان 

-ناصر20647پروینسميرازاهدانسيستان و بلوچستان 

14هوشنگ686آقاجانیزهراکنارکسيستان و بلوچستان 

-درویش1490مالشاهیمهدیکنارکسيستان و بلوچستان 

-حسين2520031646فرهنگ دوستمرضيه استهبانفارس

-محمد علی1074فقيهیسجاداستهبانفارس

14داود2300کامرانیخليلاستهبانفارس

-حسين علی25250039027کيانی مقدمنجمه استهبانفارس

-غالمرضا9مهرزادمحمد مهدیاستهبانفارس

-مصطفی6490081873رضاییفاطمهاوزفارس

-عبداله4710716196شمسیاسمااوزفارس

14محمد رضا2400211191داناحدیثهآبادهفارس

-محمد5130000803رضاییمليحه آبادهفارس

14سيد احمد4184طباطباییسيد علیآبادهفارس

-مجيد2400212473فرخیسحرآبادهفارس

-اکبر2400245231منصوریاميرحسينآبادهفارس

-محمد25رضاییمحسن پاسارگادفارس

-باشی17باشیمسعودپاسارگادفارس

-فرهاد6810035354ابدامفاطمهخرم بيدفارس

-عليرضا6810054480احمدپور خرمیایلياخرم بيدفارس

-منوچهر66بهمنیمعصومهخرم بيدفارس



-اسد6810044183رنجبرفاطمهخرم بيدفارس

-حسين6810062025ساریخانیحانيهخرم بيدفارس

-خليل6810043810ساریخانیپوریاخرم بيدفارس

-ناصر2283459117شریفیثناخرم بيدفارس

14درویش98صادقیمهدیخرم بيدفارس

-حسن2400109801کریمیفاطمهخرم بيدفارس

-مظفر6480067231محمدیانحسينخرم بيدفارس

-عبدالرحمان5حسينیمریمرستمفارس

-کوهيار8149شرفيان اردکانیزبيدهسپيدانفارس

-موسی2216صلحدوستمحمدسپيدانفارس

-جمال1005ملک نصب اردکانیهاجرسپيدانفارس

-سيدميرزابابا3970ميرحسينیسيدجاللسروستانفارس

17غالمعباس6تسليميانمحمدکاظمسروستانفارس

14محمد حسين1702احدیانيسشيرازفارس

-رسول3328پی خجستهزهرهشيرازفارس

-محمد رضا9101تاجداریراضيهشيرازفارس

-نوازاله403توحيدی مطلقپریساشيرازفارس

14یزدانبخش55جاویدیسميراشيرازفارس

-محمد علی2281340163حاتمییاسمنشيرازفارس

-حسين12107حدادفاطمهشيرازفارس

-خدامراد1020حسينیحميراشيرازفارس



-مجيد604خادم کشاورزیمریمشيرازفارس

-علی اصغر608خاموشیحميدهشيرازفارس

-عباس1711دسترسمحبوبهشيرازفارس

-لطف اله807دهقاننرجسشيرازفارس

-محمد رضا888رخشانیسمانهشيرازفارس

-علی اصغر87رضایینسترنشيرازفارس

-عباس743رضاییعشرتشيرازفارس

14محمود140روشنی اميرآبادیفرشتهشيرازفارس

-حسن39زارعيان رونيزیشورانگيزشيرازفارس

-کریم349زراعت کاریمهرنوششيرازفارس

-خانعلی6458ساسانمحترمشيرازفارس

-ابوالقاسم1115ستارزادهفاطمهشيرازفارس

-سيد خدابخش3700سحرخيزمریمشيرازفارس

-اسدقلی3019شجاعی شيریکبریشيرازفارس

-سيد احمد1861شریف فردسيده فاطمهشيرازفارس

-هوشنگ3937طاهریثریاشيرازفارس

-بهروز111ظریفيانآمنهشيرازفارس

-بهروز187ظریفيانزهراشيرازفارس

-محمدتقی5400عطاردحقيقیزهراشيرازفارس

-الياس2280996197عليزادهسمانهشيرازفارس

14محمود1617قاسم پورسميهشيرازفارس



14عبداهلل11904قانعفاطمهشيرازفارس

14علی محمد19985قانعفاطمهشيرازفارس

-محمدجواد2653قرائتسودابهشيرازفارس

-خليل8820کشاورزالهامشيرازفارس

-اسداله2280452405کالنتریفرزانهشيرازفارس

-غالمرضا2586لشکریبنفشهشيرازفارس

14حبيب2962محبیفاطمهشيرازفارس

-مرتضی622مشکل گشافاطمهشيرازفارس

-جعفرقلی2572مظهریفاطمهشيرازفارس

-سيدعبدالمطلب2540048005موسویسيده زهراشيرازفارس

-نصراله6661نوروز عليزادهمعصومهشيرازفارس

-محمدهادی2280015854ایمانيهمحمدحسينشيرازفارس

14محمدجواد2283188131بهاراميرحسينشيرازفارس

-محمدحسين1458پروین قالتیمسعودشيرازفارس

-محمد575توفيقیعباسشيرازفارس

-رسول2280340372حسينیسيد مهدیشيرازفارس

-یوسف154خضریمحمدربيعشيرازفارس

14ابراهيم1237خليلیرحيمشيرازفارس

-جعفر2281181200دنيانوردمحمدشيرازفارس

-محمد رضا12رنجبرحجتشيرازفارس

14علی1065صيادی هنرورمحمدشيرازفارس



-فرهاد2701عباسیمحمدشيرازفارس

-نورمحمد400عسکریحميدشيرازفارس

-عبدالکریم245فخاریمحمد حسينشيرازفارس

-حسين1551کاظمیسعيدشيرازفارس

14محمود203گلستانیابوذرشيرازفارس

14خدامراد11333مرادینگهدارشيرازفارس

15علی قلی157نيکنامکرامت اهللشيرازفارس

-سيدحسين229وردی زادگانمحمودشيرازفارس

-سيدحبيب4274حسينی کياسيدحميدفسافارس

-غالم14ظفریعلیفسافارس

-مسلم2560608081قبادیاميرحسينفسافارس

-بيژن2560504332هوشنگیفاطمهفسافارس

-محمد علی6550017807افتخاریزهراکازرونفارس

-عوض8960عوض زادهمليحهکازرونفارس

-محمد10928هنرورمرضيهگراشفارس

-علی اکبر2500533808آدرعليرضاالرستانفارس

-حسين6780005975حيدریفهيمهالرستانفارس

-یعقوب407صادق زادهزینبالرستانفارس

-سيدعليرضا2500592456قرشیسيدمهدیالرستانفارس

14محمد یوسف38034رضانژادمریممرودشتفارس

15رحيم508082شهریاریعلیمرودشتفارس



15حيدر علی179نوروزعلیفاطمهمرودشتفارس

16عادل78067کاکاصادقمرودشتفارس

-حاصل1169شهریورمریمممسنیفارس

-محمدرضا1262واثقیابراهيممهرفارس

-سيد عبدالعلی1074مدنیسيد عبدالمحمد مهرفارس

16اکرم3947یارمحمودیعلیارسنجانفارس 

-مهدیحسن شاهیثنا ارسنجانفارس 

-آقابابا14اسدی عليرضاجهرم فارس 

-احمد علی4551برافروختهميالدآبيکقزوین

14سيدعيسی5090145652حسينی رامندیمحدثه الساداتبوئين زهراقزوین

14عباس9683ابوالقاسميانسانازقزوینقزوین

-سعيد39370ازقندیسروشقزوینقزوین

16محمد4117الویریفریداقزوینقزوین

16جالل6485آقاسیبهارهقزوینقزوین

16محمود1923باباخانیشيماقزوینقزوین

18رمضانعلی526باقریسهيالقزوینقزوین

-علی3620حجابیزینب قزوینقزوین

-علی اصغر7223ربانی هاساراقزوینقزوین

14اردشير4721رفيع پورحامدقزوینقزوین

14سهيل8646روحانی زادهسيده ستایشقزوینقزوین

16هادی8296سبد بافانحميدقزوینقزوین



16محمد397شاهين نياعلیقزوینقزوین

14مسيب16542صابری فردنيماقزوینقزوین

14امان اله204صفاییرضا قزوینقزوین

-اسمعيل1936صمدیاعظمقزوینقزوین

16مسلم1591عزیزیانمریمقزوینقزوین

15امير 2794عظيمیمبيناقزوینقزوین

14طيب10101قربانیمجيدقزوینقزوین

15احمد14822قليچ خانیداودقزوینقزوین

-ناصر610مافیاکرمقزوینقزوین

-هادی65823محمودزادهآرینقزوینقزوین

14بهروز75040معصومیفاطمهقزوینقزوین

15علی44626مالکاظمی هامهدیهقزوینقزوین

15محمدرضا2513یعقوبیمحمدقزوینقزوین

-رحمت اله511یوسفیحجت الهقزوینقزوین

-علی2866پرهيزگاریثمينقزوینقزوین

-مسعود5913توکل نازنين زینبقزوینقزوین

-ابوالقاسم4960065001احمدی گروسیاکرمقمقم

-عابدین2134اسماعيل گلطيبهقمقم

-حسين0-155622-8انصاریفاطمهقمقم

14غالمعباس6باباییاکبرقمقم

15سيد مصطفی03-47850-9بهاءالدینیفاطمهقمقم



14صياد35بهاریاحدقمقم

14ضيا14بهاریصمدقمقم

-محمود0150079176تمسکنیحسامقمقم

-اسداهلل50509جوانمردیهادیقمقم

15حسينعلی0370047490جوزدانیساراقمقم

-عبدالرحيم152حائری نياحسنقمقم

15سيدمجيد0371462592حسنیسيداميرقمقم

-محمدرضا0371067995رازقیبهروزقمقم

14محمدرضا0371857597رازقیفرهادقمقم

-محمدمهدی692رمضانی توبیچنگيزقمقم

-یوسف10478زینبیرقيهقمقم

14محمدرضا0372033008سليمانیمحمد فریدقمقم

14عباس10760شجاع الساداتیمحسنقمقم

-سيد محمد2693644شریفیسيد علیقمقم

-محمد0372702333شفيعی زوارههانيهقمقم

-محمدمهدی110629صادقیمحمدکاظمقمقم

-علیاحمدیاميرمهدیقمقم

14حاجی397ظفری نژادحسينقمقم

-مهرداد0560111851عربریحانهقمقم

15نورالدین1702399غالمیفاطمهقمقم

19سبزوار1378کرمعلیاحمدقمقم



14محمد جواد0573552گلی حرمینرگسقمقم

17سيدعليرضا617مجاهدیانسيدمجتبیقمقم

-حسين114348محمد الحسينی قمفاطمهقمقم

-احمد122259محمدیفاطمهقمقم

14سيداحمد759121محمودیمریمقمقم

-محمدرضا1273443810منتظرالقائممحمدجوادقمقم

14جعفر1828041ناظریانمحمدقمقم

14جواد020670239نقش بندمبيناقمقم

14غالمرضا1153نيستانیزهراقمقم

14محمد0010167854یعقوبیزهرهقمقم

14صابر4570بهرامیسعدیمریوانکردستان

-محمد2381ویسیهيوامریوانکردستان

14فرهاد5960069695امينیدل آرامریوانکردستان

17گودرز4260387847پریوشبهنازگچسارانکهگيلویه و بویر احمد

-امام قلی91نوروزپورالهامگچسارانکهگيلویه و بویر احمد

16رشيد80151شریفیعبالناصربانهکردستان

-محمود137فتحییوسفدهگالنکردستان

14هيوااختصاصیابهریکيانسقزکردستان

-محمدطاها3720042569محمدیزهرا سنندجکردستان

17محمد حيم629احمدیکورش سنندجکردستان

17ناصرالدین3720369129مرادیبرزان سنندجکردستان



15جعفر204غذیریوریاسنندجکردستان

16یداهلل8912جعفررمشتیسميه سنندجکردستان

16عباس20عصمتی نياچيمنسنندجکردستان

-کریم908ستایی مقدممحمدسنندجکردستان

-ابراهيم3732164628خيرآبادیاسرینسنندجکردستان

14محمد فرید32رخزادیمحمد فرزادسنندجکردستان

18محمدصدیق3220035507حسينیسيدمحمدقانعسنندجکردستان

15سيد مظفر156خسرویسيد علی قروهکردستان

14مراد3خليلیمهدیقروهکردستان

14ذبيح اهلل3790338575منتشلوميثمقروهکردستان

14ناصر371880572رجبیزهراقروهکردستان

-رضا1325خادمیمحمد رضا کاميارانکردستان

-علی جان202بهراسمانیرمضانجيرفتکرمان

14حسين12غرباییمحمد جيرفتکرمان

15حسين19شمسی پورزهرارفسنجانکرمان

-محمد علی2974حسنیافشينرفسنجانکرمان

17علی25ميرزاییمحسنرفسنجانکرمان

-حسين27120بارانیابوالفضلرفسنجانکرمان

14محمد984اسماعيلیمهياررفسنجانکرمان

14علی9683سلطانیحامد زرندکرمان

-اصغر13816ایران نژادمحبوبهسيرجانکرمان



14سيد محمد601حسينیبی بی زهرهسيرجانکرمان

-سيد اسداهلل623رضویفرشته ساداتسيرجانکرمان

-کيومرث3060739390شيرخانیهانيهسيرجانکرمان

-نعمت اهلل8473عباسلومحبوبهسيرجانکرمان

-محمد3140187157محمودیپيمانشهربابککرمان

-سعيدرضا3140183372ميرحسينیعلی اکبرشهربابککرمان

14حسين2993162590احمدزادهجوادکرمانکرمان

-مجتبی2981288687آقامالییریحانهکرمانکرمان

-داریوش2671بدیعی ثابتشيماکرمانکرمان

-اکبر127خليل زادهشهرامکرمانکرمان

-محمدعلیحاج علیاميرکرمانکرمان

-حسين2980364177رحيمی صادقزینبکرمانکرمان

14یداهلل21سلطانی نژادکورشکرمانکرمان

-عباس2980740705شمسیاميرحسينکرمانکرمان

14قربانعلی116صادقیروح اهللکرمانکرمان

17علی1832فروزشمژدهکرمانکرمان

-غالمحسين5152کدخداحسن آبادیحکيمهکرمانکرمان

-احمد507مهدویصدیقهکرمانکرمان

-ابراهيم2980114804موساییامير کرمانکرمان

-رمضان968نجات صاحبیليالکرمانکرمان

-غالمرضا3تردستابراهيم کوهبنانکرمان



-علی5350033294رحيمیزهراکوهبنانکرمان

14نسيم10شهسواریزینباسالم آباد غربکرمانشاه

14علی داد403شبابیعلی اکبراسالم آباد غربکرمانشاه

-ماشااله522باپيرزادهحجت الهسرپلذهابکرمانشاه

14حسينعلی336رضاییرحيمسنقرکرمانشاه

14محمد مراد759مرادی خواهشهناز سنقرکرمانشاه

-کرم14972محمدیابراهيم سنقرکرمانشاه

16...عبد ا23811واحدیمجتبی سنقرکرمانشاه

-مهران7751-سالکستارهصحنهکرمانشاه

15هژیر3117-یادگاریموژانصحنهکرمانشاه

-حميد3300289890عارفی پورفاطمهکنگاورکرمانشاه

-ملک محمد24عسگریمعصومهکنگاورکرمانشاه

-عبداهلل4388نجفيانمریمهرسينکرمانشاه

-جمال ملی امير خانی امير حسين کرمانشاه کرمانشاه 

-بشير 9921پور جوادی افسانه کرمانشاه کرمانشاه 

-اصغر 3240680971پای نفيسه کرمانشاه کرمانشاه 

14حسن 32401699902جمشيدی فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

-اسداله 2746حبيبی طيبه کرمانشاه کرمانشاه 

15غالم ملی حمزه ای اشکان کرمانشاه کرمانشاه 

-نصراله 172حدیدی حسن کرمانشاه کرمانشاه 

-مراد علی 1555دژبان منيره کرمانشاه کرمانشاه 



-محمد رضا ملی صادقی احمد رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-رضا 3240898837صدری صبا کرمانشاه کرمانشاه 

-فتح اله 324077231عبدی صبا کرمانشاه کرمانشاه 

-ولی8104فرجی منصور کرمانشاه کرمانشاه 

-علیملی قنبری ده سفيدی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

-رمضان2قنبریجواد کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد علی 253قاسمی حسنعلی کرمانشاه کرمانشاه 

-اسمعيل ملی کنجوری امير حسين کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 20کوشکی زمانی قاسم کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد عباس 472مالمير شهرزاد کرمانشاه کرمانشاه 

-احمد3310095932محمدی حسنا کرمانشاه کرمانشاه 

-روانبخش 4438مقدم علی کرمانشاه کرمانشاه 

14خانمحمد 1593محسن پورجهانبخش کرمانشاه کرمانشاه 

-غالم عباس 651نجفی نور حسين کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 631ویسی مصطفی کرمانشاه کرمانشاه 

-مهمد3117ارامغضنفریاسوجکهگيلویه و بویر احمد

-علی4220217622حریم مطلقمهنازیاسوجکهگيلویه و بویر احمد

-جهانگير435واحدی پورمحمد رضایاسوجکهگيلویه و بویر احمد

14عبدمحمد1534خرازی نژادپروشاتدهدشتکهگيلویه و بویراحمد

14قدرت اهلل6000016263برزگرطوبیدهدشتکهگيلویه و بویراحمد

15زواره142صالحی کيششاهيندهدشتکهگيلویه و بویراحمد



17سيداحمد132سعادت نشانمحموددهدشتکهگيلویه و بویراحمد

-نظر علی2240246235آهوئیمحمد مهدیبندرگزگلستان

-علی5220غریب مجنیفاطمهراميانگلستان

-محمودرضا2111103322پوراعتمادیپرینازگرگانگلستان

14شاه جان167پایين محلیرضاگرگانگلستان

-عليرضاخوریانیخدیجهگرگانگلستان

14سيدجالل4828سيدصفویسيدجوادگرگانگلستان

14حسين1099صبوریمریمگرگانگلستان

14محمد3482غالمیمحسنگرگانگلستان

-ناصر5454کيانیسهيلگرگانگلستان

14احمدعلی4106مقدم بقافاطمه گرگانگلستان

14حسن8257شمس آبادیزهراگنبدکاووسگلستان

-محمود460عزیزیطاهرهگنبدکاووسگلستان

14عبدالغفار346قاریعبدالسليم گنبدکاووسگلستان

14فرداد1371محسنیزهرارضوانشهرگيالن

14سيدابوالحسن7867مظلومی پورسيد شفيعاملشگيالن

-ابراهيم7331نظریمهدی املشگيالن

16رفيع379صالحیاکبرآستاراگيالن

-رحمان2730253270آهن چهرهابراهيمآستانه اشرفيهگيالن

-احمد2730016570بنيادی اشمال کماچالیمریمآستانه اشرفيهگيالن

-حسن2739193831/59شمس نصرتیوحيدآستانه اشرفيهگيالن



-پرویز2720215198/1105غالم دخت فيروزنورالدینآستانه اشرفيهگيالن

14موسی2591447667/2188قربان خواه اکبرآبادیرضاآستانه اشرفيهگيالن

16رحمت اله828ميرزاییقاسمرشتگيالن

15ابوطالب4041آفرینشبنمرشتگيالن

-قربانعلی28فروتنمجيدرشتگيالن

-منصورقربانیآیدارشتگيالن

16غالمحسن230رضاییعلیرشتگيالن

-غالمحسيننادمليالرشتگيالن

14محمد تقی294فژیامیافسانهرشتگيالن

-غالمرضا1683عليزادهجوادرشتگيالن

-سيد1113رضوانیسيد رضارشتگيالن

-رحيم5783خدمتیهنگامهرشتگيالن

-اصغر324یکرنگ صفاکارزهرارشتگيالن

14احمد6900باباپورفاطمهرشتگيالن

15ابراهيم2880پورضافرهادرشتگيالن

14باقر2620فرد اسماعيلیمسلمرشتگيالن

-حنيفه239 / 2659604045پورمحمدینرجسرودبارگيالن

-محمد علی300شعاریسودهرودسرگيالن

15حسن12قربانعلی پورزهرارودسرگيالن

14داود3579رمضانی اولفاطمهرودسرگيالن

14علی2عباسی لياسیخيزرانرودسرگيالن



15محمد علی73شفيعیفاطمه رودسرگيالن

-سيامک51700135629منصورقناعیالههسياهکلگيالن

-کيومرث5170043473جعفری دهگاییمحمدرضاسياهکلگيالن

14همتعلی4460رحمتیاشرفسياهکلگيالن

-اسماعيل7768انوشا برمچیمریمصومعه سراگيالن

-علی427دیکریزسولمازصومعه سراگيالن

-علی249رحمانیالهامصومعه سراگيالن

-عسگر3525زارعارزو صومعه سراگيالن

-جمال624صادقیمحمد باقرصومعه سراگيالن

14داود670عابدی مقامیاعظمفومنگيالن

-محمدرضا29608دانشوراميرحسينالهيجانگيالن

-بهمن15702مهربانمرتضیالهيجانگيالن

14کوچکعلی6043قربانیفرشادالهيجانگيالن

-رحمت5450صادقیسرونازالهيجانگيالن

-سهراب7204مباشرامينیفاطمهالهيجانگيالن

-جهانگير70خواجه زادهمهردختالهيجانگيالن

-حکمعلی5422ندیمی زادفرهادالهيجانگيالن

14تورج2891قاری پورشيواالهيجانگيالن

-سعيدعلی پورسماالهيجانگيالن

-حسن892بهمنی جاللیعلیالهيجانگيالن

-یوسف8912امينیاميرمحمدالهيجانگيالن



-اکبر9حقيقت زادهسيدابوطالبالهيجانگيالن

14عوض اله1174مهجوریاکبرماسالگيالن

15احمد7709سيد اخالقیساالرماسالگيالن

14نعمت12تبری آبکنارابراهيمماسالگيالن

-حاجيعلی277احمدیعلیماسالگيالن

14نایب1336طاعتیمژدهازنالرستان

14حشمت اله1288052405 - 848عباسی بختياریپرستواليگودرزلرستان

16نادعلی4172130046عجمیعلی اليگودرزلرستان

-اسداله1280414960ملکیسعيدهاليگودرزلرستان

-محمد جعفر2190عسگریوهاباليگودرزلرستان

-محمد4120947653جمشيدیسوگل بروجردلرستان

-عليرضا4120316491حکمتی مرضيه بروجردلرستان

-حسين4120279944حجتی زهره بروجردلرستان

14حسينعلی1231ستایشیمحمد رضا بروجردلرستان

-اکبر12386فرزی الهه بروجردلرستان

16نورخدا1393کماسی رضا بروجردلرستان

-نصراله4120577643کارگر فرد جهرمی علی بروجردلرستان

14اکبر54872گودرزیجميله بروجردلرستان

-پناه برخدا23687گودرزیعشرت بروجردلرستان

-علی44380گودرزیاعظم بروجردلرستان

-شاداله12805مرادی مرضيه بروجردلرستان



-بهزاد4120844405نيک فطرتگلنوش بروجردلرستان

14قاسم3961917485پاسمریمخرم آبادلرستان

14محمد رضا4060433187خسروانیحميد خرم آبادلرستان

14مراد4060111821دریکوندالهه خرم آبادلرستان

15حسن4072431125الله رخفریدخرم آبادلرستان

-درویشعلی11357آروانحسندورودلرستان

-غالمرضا551ساکیعليرضا دورودلرستان

-حسن4621کاویان فردرضادورودلرستان

-سيروس4190829005علی پورباربدکوهدشتلرستان

14دوستعلی4190617326کورانیاحمد رضاکوهدشتلرستان

-علی اکبر4190883255همتیمهدیکوهدشتلرستان

-شامراد153حقیحسنعلینورآبادلرستان

-حيدرمراد8454حسنوندپریانورآبادلرستان

-خداکرم79917شهبازیسجاد نورآبادلرستان

16نجاتعلی722ناصریحيدرعلینورآبادلرستان

-علی اکبر1894هاشمياناعظمنورآبادلرستان

14رمضانعلی21770395665بابانژادمهرانبهشهرمازندران

14قدرت867دهبندیمریمبهشهرمازندران

14حسن3664داوود زادهزهرارامسرمازندران

-حسين2270059514سليمان ساسانیسپيدهرامسرمازندران

-محمد2270173147عابدیالههرامسرمازندران



-سيد حسين2270013514ميرطالبيانسيده کلثوم رامسرمازندران

-عليرضا-- آزادطلوع ساریمازندران

-ابراهيم-- جانبازحنانه ساریمازندران

14ناد علی3317 جواهریوحيد ساریمازندران

-سعيد--حميدیانرائين ساریمازندران

-آقابابا995 سبحانیشهنازساریمازندران

-حسين5 صبوریآمنه ساریمازندران

16یوسف840صولتيانمهشيد ساریمازندران

14حسين999کشيریمجتبی ساریمازندران

-محمدعلی-- قاسميانپردیسساریمازندران

-رضا-- مودبیعليرضا ساریمازندران

-جان بابا14مرادی نژادحسينسواد کوهمازندران

-حسين2150618532آرینعلی رضاقائم شهرمازندران

-غالمحسين2150320983اکبری اندارگلیمصطفیقائم شهرمازندران

-مسعود2150671492اميریکيمياقائم شهرمازندران

-حميدرضا2150787121برازشابوالفضلقائم شهرمازندران

-عبدالعلی2150684241بياوارمحمدمهدیقائم شهرمازندران

-رضا2150635186جعفریآرینقائم شهرمازندران

-صادق2150661853جعفریآرمين قائم شهرمازندران

-حسن2150668221حيدریان چهرهنازنينقائم شهرمازندران

-علی رضا2150671492درزی نژادرستمفائزهقائم شهرمازندران



14محبوب2250056552رضاییمحسنقائم شهرمازندران

-ایرج4322908500صادق نژادزهراقائم شهرمازندران

-داریوش2150746859صادقیستایشقائم شهرمازندران

-عبداهلل5820134737طبرستانیفاطمهقائم شهرمازندران

-کيومرث2150796104محمدیمحمدمهدیقائم شهرمازندران

-جعفر2150195437مسلمیمحبوبهقائم شهرمازندران

-اسماعيل2150655705نامدارکوثرقائم شهرمازندران

-کاظم2150667241نيکوزادزهرهقائم شهرمازندران

14نصراهلل4910402098بهرامیعهدیهکالردشتمازندران

14بهمن1909غرایاق زندیسميهکالردشتمازندران

-سيد احمد4990005112 رسولیفاطمهنکامازندران

-ابراهيم12صفریخدیجهنکامازندران

-محمد499233585قنبریفرزانهنکامازندران

-مجتبی4990219181مرتضوینرگس نکامازندران

16هوشنگ6708یوسفيانمعصومهنورمازندران

18ولی1244سعدیمحمدرضا آملمازندران 

15محمد2130310079خانزادسعيدآملمازندران 

14عليرضا2130744117سفریحامدآملمازندران 

17احمد547احمدزاده فرد مسعود بابل مازندران 

-محمداسماعيل 172امامی مولود بابل مازندران 

16غالمرضا 35730غنی نهاوندی ابوالفضل بابل مازندران 



14صفرعلی126کيا دليریمهدیهچالوسمازندران 

-سعادت2980مهفام فرعاطفه اراکمرکزی

-سليمان55145079 عربرضااراکمرکزی

-سعيد521360102توکلیمحمد اراکمرکزی

-حسن3970218926 اکبریماندانااراکمرکزی

-محمدرضا1675 ماشیمریماراکمرکزی

14احمد72 عزیزیعابداراکمرکزی

-رحمت اله318 راهزانیقدرت الهاراکمرکزی

-علی2938عاشوریمعصومه اراکمرکزی

-صفدر520862678 کرمی نرگساراکمرکزی

14جعفر521348315عاشقیمحمدرضا اراکمرکزی

16سيداحمد4310100473موسویسعيده سادات اراکمرکزی

-محمد12بيگ لوییمهدیهاراکمرکزی

-حسنعلی46371وفایی نسبفاطمهآشتيانمرکزی

-اکبر557765889حاجی محمدیمریمخمينمرکزی

-فرامرز550230335بياتزهراخمينمرکزی

-محمود559255111نادیفاطمهخمينمرکزی

-محمدحسين550300937شکيبااميرمحمدخمينمرکزی

15عباسعلی2318شفيعیزهرادليجانمرکزی

-حسن37670مظفریفایزهدليجانمرکزی

14حبيب اهلل1421صادقیافسانهساوهمرکزی



-محمود480منصوریطاهره ساوهمرکزی

15عباس1458ویسیمریم ساوهمرکزی

-علی اکبر4اخوانجواد ساوهمرکزی

14مصطفی590565611اسماعيل حسينیمحمد حسينساوهمرکزی

-رحمت اله619دوهندومحمدساوهمرکزی

-سيد موسی590556193سيد باقریسيد علیساوهمرکزی

14طهماسب38قره شيخ بياتمحمدساوهمرکزی

-حسن26افشاریراحلهشازندمرکزی

14محمود3331حاتمیالهامشازندمرکزی

-محسن610346581خوشنوازتهمينهشازندمرکزی

-احمد521171911داوود آبادیزهراشازندمرکزی

-علی5244113965رستهلياشازندمرکزی

-رمضانعلی1791شيخ سليمانیاکرمشازندمرکزی

-حبيب اهلل610291807طالبیمریمشازندمرکزی

14رضا610148753عسگریسمانهشازندمرکزی

-حسن11517هدایتیفاطمهمحالتمرکزی

-مازندران46170هندیفریبامحالتمرکزی

-صالح258چنگالخوشطيبهبستکهرمزگان

14سعداله3776مکساییمحمد رضابندر عباسهرمزگان

-احمد502کاوسیبتولبندر عباسهرمزگان

14سيد هاشم8495قرشینجمه ساداتبندر عباسهرمزگان



14عباسعلی126فرازمندزری بندر عباسهرمزگان

14جواد499عزیزیحجتبندر عباسهرمزگان

14عبداهلل6سعيدیادریسبندر عباسهرمزگان

15حسين15زارعابوشعيببندر عباسهرمزگان

-غالمعباس7916باوقارزعيمینجمهبندر عباسهرمزگان

14اسداهلل1353جعفری زیارتیعليرضابندر عباسهرمزگان

-حسين3861323729احمدیشادیبهارهمدان

-غالمرضا371979723شير زادهمحمدعلی بهارهمدان

14مجيد3402قدیمیمحمد بهارهمدان

-مجيد14معصوميانآرزو بهارهمدان

-   اردشير2281     جليله وند     پگاهتویسرکانهمدان

-   علی3970020123     سليمانی      فاطمهتویسرکانهمدان

-   علی38     سليمانی   مرضيهتویسرکانهمدان

-    محمد3970116491     محمدظاهری      پگاهتویسرکانهمدان

-  علی عباس3970145074        مالمير   پوریاتویسرکانهمدان

-    شکراله3970121590     محمدظاهری   جليلتویسرکانهمدان

-اسداهلل40پورساجدیمریممالیرهمدان

-داوود3920759524دهقانمحمدجوادمالیرهمدان

-پرویز1361کاظمیابوالفضل مالیرهمدان

-مومن علی2209کرمیسعيدمالیرهمدان

14محسن10666باقرمحمدیرضوانهمدانهمدان



14محمد حسن1196بهرامی نياعليرضاهمدانهمدان

-علی33بيگلریسکينههمدانهمدان

-محمدرضا9493جاوید مقدممهشادهمدانهمدان

-حبيب اله3970236975حمزه ایعارفههمدانهمدان

17علی3720876446خداویسیاحسانهمدانهمدان

-حسين15078دليربازفاطمههمدانهمدان

-زیادعلی3860238477رنجبرانطيبههمدانهمدان

-جالل78عابدیزهراهمدانهمدان

14مختارعلی1321قربانیهادیهمدانهمدان

14عباس2گودرزیمعصومههمدانهمدان

14محمد حسن439مریخیمحسنهمدانهمدان

-ابراهيم367مسيبیليالهمدانهمدان

14روشنعلی8994مظاهریفاطمههمدانهمدان

-هاشمعلی9023نورمحمدی شایستهزهراهمدانهمدان

14حسن52ولی اقبالزهرههمدانهمدان

-سيد علی3325حسينی موسیاعظم الساداتابرکوهیزد

14محمد علی28737نجاتیسحرابرکوهیزد

-      محمد4440020577     فتوحی    الهاماردکانیزد

15محمود602برقیسلمانخاتمیزد

-عباس4460130165حجاری مهریزیرضامهریزیزد

-سيدحسين3987حسينی مهریزیسيدمحمدمهریزیزد



-جعفر4460079887زارعنجمهمهریزیزد

-سيد ولی6391موسویسيد حسينميبدیزد

-سيدولی6381موسویسيد حسنميبدیزد

-غالمحسين2076غنی پوراميرحسينميبدیزد

15محمدسعيد9051صباغ زاده محمدنویدميبدیزد

14سيدمحمدتقی1213زکویمریمميبدیزد

-علی82زارع ده آبادیالههميبدیزد

-مهدی4066زارعی ابوالفضلميبدیزد

-محمدعلی3736دهقاناميرعلیميبدیزد

-کمال4442حسنیفرزانهميبدیزد

-مهدی50293حبيب زادهنرگسميبدیزد

-محمدعلی20136بقاییزینب ميبدیزد

-اکبر6915احمدینازنينميبدیزد

-محمدرضا9554اعتمادیانهانيهميبدیزد

14علی اکير491488904راعی دهقیمریمیزدیزد

-سعيداله4421101834رجاییعرفانیزدیزد

-صمد علی334طامهریعلی اکبریزدیزد

-سيدعلی 4421045144طباطباییزهراالسادات یزدیزد

-یداله4قمریرحمت الهیزدیزد




