
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

14عباس94208روان نخجوانیامیرحسیناردبیلاردبیل

17اسالم1621394077/55باوفاداودگرمیاردبیل

15خیراله1620614782/362راهنماتوحیدگرمیاردبیل

14عسگر1630344516آزمونعلیخلخالاردبیل 

-غالمحسین9034افروغ دهکردی خداداداصفهاناصفهان

14حیدر1274313481ترابیمحمدحسیناصفهاناصفهان

14سیف اله24959توکلی دستجردیمجید اصفهاناصفهان

-هوشنگ1270407368جوهریمیالاصفهاناصفهان

-رضا49581حاجی باقریسعید اصفهاناصفهان

14مرتضیخدابخشیمحمود اصفهاناصفهان

14علیرضا1742366519داعی مهرداداصفهاناصفهان

-عبدالعلی3150درخشانمحسناصفهاناصفهان

14عباسرجاییمرتضی اصفهاناصفهان

14محمدقاسم1798سلطانیمحمد اصفهاناصفهان

14علی 1080215476صالحیحسین اصفهاناصفهان

14عبدالکریم661صباغاحمداصفهاناصفهان

-حسن1030عزیزیسیدمحمداصفهاناصفهان
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-خداداد2891عزیزیحسین اصفهاناصفهان

14اصغر50علیپور کالیهحسناصفهاناصفهان

14باقر4610750880فتحیفردین اصفهاناصفهان

14شعبانعلی7995قاسمیسعید اصفهاناصفهان

14اکبر2298قدسیامیرحسیناصفهاناصفهان

-مرتضی2556کاردانپورمجید اصفهاناصفهان

14رضا5134مظاهریمحمد اصفهاناصفهان

14مصطفی936مالافضل عربغالمحسیناصفهاناصفهان

14سیدابوتراب317میرلوحی فالورجانیحمیدرضا اصفهاناصفهان

14علی4061644319همتیانآرین اصفهاناصفهان

-رضایزدانبخشمحمد اصفهاناصفهان

-مغان132آقامحمدیسلماز اصفهاناصفهان

14سلیماناحمدیسمیهاصفهاناصفهان

15محمدرضا174اخوان طباطباییگلیاس اصفهاناصفهان

-مهدی7038افیونی زادهسمائه اصفهاناصفهان

14خسرو1272229246الماسیغزالهاصفهاناصفهان

14رسول1884امینیپگاه اصفهاناصفهان

-اکبر1273671155باربازفاطمهاصفهاناصفهان

-نورمحمد925بختیاری تبارمینا اصفهاناصفهان

14محمدرضا653بخشی زادهطیبهاصفهاناصفهان

14نبی اله10189تیموریزهرااصفهاناصفهان



-عباسعلی1271149771جاللیملیحه اصفهاناصفهان

-عباس 183جاللی ریگی مهنازاصفهاناصفهان

-احمدرضا55حسینی نیکنرگس اصفهاناصفهان

14حسین1271364719چترایینرگس اصفهاناصفهان

-محمدحسین1271110458خاکسار جاللیعارفهاصفهاناصفهان

-سیدجواد2185خلیقی پور زهراالساداتاصفهاناصفهان

14مهدی567سالمیفاطمهاصفهاناصفهان

-رضاطاهریمریماصفهاناصفهان

14اصغر1272450351عبادی نسبحمیدهاصفهاناصفهان

-حسامعالییآناهیتااصفهاناصفهان

14محمدصادق8432قدیریمحبوبه اصفهاناصفهان

-تقی1292014296کامرانلیال اصفهاناصفهان

-عبداله15761مباشرینرگس اصفهاناصفهان

-حمید1270916955مصداق زادهالهاماصفهاناصفهان

-عبدالهمصطفاییپریسااصفهاناصفهان

14ابوالقاسم2310مقدسیانمریماصفهاناصفهان

-کمال1160165815میراشرفیشهرزاداصفهاناصفهان

14علی1272993876نورصبحییاسمیناصفهاناصفهان

15عباس1080088032نوریالهاماصفهاناصفهان

14محمدحسنوکیلی مطلقشیوااصفهاناصفهان

14مصطفی5497هادویحمیدهاصفهاناصفهان



14عبدالغفار49657یراقیحوریاصفهاناصفهان

14جعفر1819آقامحمدیسمیهخمینی شهراصفهان

-عبداهلل1100150226جعفرزادهاحمدخمینی شهراصفهان

-قدمعلی15جعفریسهیالخمینی شهراصفهان

-غالمعباس1130206858خان احمدیفریباخمینی شهراصفهان

15نادعلی12رضاییایمانهخمینی شهراصفهان

14شکراهلل1273289676شاهینساراخمینی شهراصفهان

-بهرام1130029158صادقیناهیدخمینی شهراصفهان

14محمود215صرامیهاجرخمینی شهراصفهان

14محمدعلی418غالمیمعصومهخمینی شهراصفهان

14نعمت اهلل1130182096مجیریزهراخمینی شهراصفهان

15کاظم1273858158مصطفاییشهرزادخمینی شهراصفهان

-حیدرعلی1179نادریمعصومهسمیرماصفهان

-حاتم11614جنتی مهرحسینشاهین شهراصفهان

14کیومرث2329حیدریصادقشاهین شهراصفهان

-عباس107سعیدیمریمشاهین شهراصفهان

14ایرج541شهبازی سیف آبادیحدیثشاهین شهراصفهان

14تقی1364نیکبختعلیرضاشاهین شهراصفهان

14ابوالقاسم9-1199636916ترابیمحمدشهرضااصفهان

14محمد تقی1250750008حسن بیکیانعلی کاشاناصفهان

-امان1250739217شریفیان کرکچیعطیه کاشاناصفهان



-حسین1250194016صمدیان موخر کاشیمعصومه کاشاناصفهان

14مجید1250220122طوقانیانمصطفیکاشاناصفهان

14محمد تقی87گنجی زادهمریمکاشاناصفهان

18مصطفی509آقا محمدیربابگلپایگاناصفهان

15ناصر572ثمریمصطفیگلپایگاناصفهان

15ذبیح اله450صادقی دارانیمرتضیگلپایگاناصفهان

14حسین55صنیعی دارانینعیمهگلپایگاناصفهان

15رضا1210189704عبیریفاطمهگلپایگاناصفهان

14عزیزاهلل61ایزدیمجیدلنجاناصفهان

-رزاق42729جعفرآقاییمعصومهلنجاناصفهان

14محسن1160174342خان احمدیملیحهلنجاناصفهان

-علی1160312656سلیمیاناکبرلنجاناصفهان

14محمد1160219771سلیمیانسمانهلنجاناصفهان

15عباسعلی5410035151حاجی محمدیالههمبارکهاصفهان

15عباسعلی179صادقیمحسن مبارکهاصفهان

-حسین973زمانیپریسامهردشتاصفهان

-محمد323عزیزیکبریمهردشتاصفهان

14غالمرضا30580داوریفاطمه نجف آباداصفهان

14چراغعلی464شیرازیلیلی نجف آباداصفهان

16محمد علی1080156828غیورسجادنجف آباداصفهان

14براتعلی64کاظمیداوودنجف آباداصفهان



-حسینعلی242یاعلیزهرانجف آباداصفهان

-نورعلی1225افشارنیماساوج بالغالبرز

15حسن8576بلیکهامیرحسینساوج بالغالبرز

14احمدعلی1حمزه زادهحمیدرضاساوج بالغالبرز

15فتح اله4612میرزاییمهدیفردیسالبرز

-محمد علی2750اسد پورمحمودکرجالبرز

14قندعلی122اصل روستاهدیکرجالبرز

14سید عباس10410باباعلیرسولکرجالبرز

-غضنفر11568پاکدلحسینکرجالبرز

-غالم حسین81حاجی علیخانیسحرکرجالبرز

14غفار439درفشیطاهرکرجالبرز

14ابوالفضل309روحانیلیالکرجالبرز

-شیر محمد370رهبرساراکرجالبرز

-سید اسماعیل4728ساداتسیده مریمکرجالبرز

14محمد1333سلیمانیعلی اصغرکرجالبرز

14محمد1316سلیمیانفاطمهکرجالبرز

14محمدرضا911شیاسیمریمکرجالبرز

-حسین595علی آباد رحمت آبادیحسنکرجالبرز

-موسی0310279674غفوریفتانهکرجالبرز

14مهرداد0312035081غالمرضائینیکاکرجالبرز

-اصغر0310555418قربانیساراکرجالبرز



-محمدابراهیم4119کریمیمریمکرجالبرز

-سید هاشم925کواکبیسیده فرحنازکرجالبرز

-محمد حسن0312486774محمد زادهعلیکرجالبرز

-شعبان1656محمدخانی فردغیاثوندسمیهکرجالبرز

14محمد148محمدزادهرقیهکرجالبرز

-محمد15575معماریانمرضیهکرجالبرز

14علی360نعمتینسرینکرجالبرز

14محمدعلی1530196108/19609اسدی قرجه قیائیمحمدنقیکرجالبرز

14تیمور0320181537/18625خالق پرست میکالمعصومهکرجالبرز

-مهدی0055170765/4204دشیریمنتهیکرجالبرز

15نورعلی2062981597/1502رزاقیحمیدکرجالبرز

-حسن1698961081/4181رسولیعلی کرجالبرز

-محمد0055070655/2132سلمانیمحبوبهکرجالبرز

-علی0312030436/0312030436صادقیمحیاکرجالبرز

14سدمجتبی2002703337/2180طبیبسیده مرضیهکرجالبرز

14یحییی1719233561/28عبداللهی نیگجهحسینکرجالبرز

-گل محمد3920038665/3920038665فرخیسکینهکرجالبرز

-سیدمرتضی1820008754/1820008754قبادپورفرنازکرجالبرز

-هوشنگ1285869796/2063مثنوی خوانآفرینکرجالبرز

14اکبر0051585448/4103مقدمفرح نازکرجالبرز

-صالح1819283445/326مالثانی میاحیانمحمدسعیدکرجالبرز



14محمد0321791878/2921نصیریمریمکرجالبرز

-یوسف0080372538/14154ورزدارکبریکرجالبرز

18سیدنظام1حسینیسیده مهرینظرآبادالبرز

14نجی اهلل447جعفر صالحیمعصومه نظرآبادالبرز

17محمد رحیم9868نجفیبهمننظرآبادالبرز

16موسی4890027904یکه رنجبرنساء نظرآبادالبرز

16عبدالواحد-شهابعلیدبیامارات

14محمود660فقیهیفرنازدبیامارات

15رحمان309ایرانمنشقبادایالمایالم

15حشمت اله917شریفزادیحجت الهایالمایالم

15علی اکبر1069صندوق آبادیمحمدمهدیایالمایالم

14رحیم20893ایدی نیارویاایالمایالم

16مختار60139ابدیامین ایالمایالم

16داود92خزلمحمدایالمایالم

15شیخه393نوریعزیز علیبدرهایالم

14مظفر2101احمدیعلی بستان آبادآذربایجان شرقی

15داود1361515090استادآقاییهانیهتبریزآذربایجان شرقی

-حسن100خجسته فرعلیتبریزآذربایجان شرقی

14محمد1363731671صادقیعسلتبریزآذربایجان شرقی

14میرعلی2703عنایتی فردبهروزتبریزآذربایجان شرقی

14عظیم619فخیم آقائیمسعودتبریزآذربایجان شرقی



14یوسف1361095271فعالشادیتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحسین59کیوانی باسمنجحسینتبریزآذربایجان شرقی

14حیدرعلی13لطفییوسفعلیتبریزآذربایجان شرقی

14تیرداد1570547092مرادیامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

15محمد2867همتیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

14سیدزینال1362864277امیدیزهراتبریزآذربایجان شرقی

14صمد6759ایرانی فردنداتبریزآذربایجان شرقی

-علی62055ثابت نژادمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

-محمود146حیدرزادهداودتبریزآذربایجان شرقی

14محمد3155رسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

14یوسف4273رضوانی زادهمریمتبریزآذربایجان شرقی

14حسین2095قره باغیهانیهتبریزآذربایجان شرقی

14عوض663قلی پورپریساتبریزآذربایجان شرقی

14حسن4358مرندیان حقسولمازتبریزآذربایجان شرقی

14حسین525میالنی فرسحرتبریزآذربایجان شرقی

-علی1733همراهینیلوفرتبریزآذربایجان شرقی

15جواد1402مددیسعیدآذرشهر آذربایجان شرقی 

16کاظم865بلندیحسنآذرشهر آذربایجان شرقی 

-ناصر2971حسینقلینادرشبسترآذربایجان شرقی 

-محمد16اکبر لوعلی اکبرشبسترآذربایجان شرقی 

14محمد رضا30195علی اکبرزادهسیناشبسترآذربایجان شرقی 



14غالمحسین20758جوادزادهبهنازمیانهآذربایجان شرقی 

15محمدرضا6486نعمتیسانازمیانهآذربایجان شرقی 

16محمدعلی503قره داغیفرزادمیانهآذربایجان شرقی 

14محمد امین373یوسفیسهیالارومیهآذربایجان غربی

-اکبر خان1عظیماخلیلارومیهآذربایجان غربی

-جبراییل3841بهمردمهدیارومیهآذربایجان غربی

14عربعلی787صادقیانواحدتکابآذربایجان غربی

14هدایتاختصاصیخدادادییوسفتکابآذربایجان غربی

15میرزا313احمدیذبیح الهتکابآذربایجان غربی

16علی2940352890مرادیعلیرضاتکابآذربایجان غربی

16عطاء اله44دخت حسینیصیداتکابآذربایجان غربی

16ایرج2940097763مقنعیمهدیهتکابآذربایجان غربی

-حبیب اهلل208جعفر زادهیاسرشاهین دژآذربایجان غربی

18داود2930152451شکریآرمینشاهین دژآذربایجان غربی

14پرویز2930483641صالحیمحمد جوادشاهین دژآذربایجان غربی

17رحمن241نوریجاللمهابادآذربایجان غربی

14حسن1912داودیدیاکومهابادآذربایجان غربی

14یوسف3970شریفیسحرمهابادآذربایجان غربی

16عبداهلل278آکیشاعظممهابادآذربایجان غربی

15میر سمیع1683غیبیمیر هادیسلماسآذربایجان غربی 

-قنبر43083قهرمان زادهصادقسلماسآذربایجان غربی 



14علی اکبر1هاتفیحمیدسلماسآذربایجان غربی 

14ناصر2790526737ولیزادگانسحرسلماسآذربایجان غربی 

15ناصر2920543121تازه کارالهام بوکانآذربایجان غربی 

18محمدامین21241حسین زاده ایوببوکانآذربایجان غربی 

17مصطفی9865عبداهلل بیگیاسماعیل بوکانآذربایجان غربی 

16عبداهلل1210قدرتیمحی الدینبوکانآذربایجان غربی 

15مصطفی9218موالنیصالحبوکانآذربایجان غربی 

15حضرتقلی296005242تقویعلیمیاندوابآذربایجان غربی 

17علی690کنعانیمهدیبوشهربوشهر

15صغاد6607لطفیسمیهبوشهربوشهر

15سیدمرتضی271وسمه گرزادهسیمابوشهربوشهر

15ناصر1297رستمییاسینجمبوشهر

17سیدعلی41عاملینجمه ساداتخارگبوشهر

16محمدرضا494نژاد نیکفاطمهخارگبوشهر

14سید محمد علی76حسینیسید شهاب الذیندشتیبوشهر

-حسن766مظفری خداکرم گناوهبوشهر

15قربانعلی5179هاشم پوریوسف اندیشهتهران

15محمد رضا37056فخراییالهاماندیشهتهران

14علی5240دولتخواهالهام اندیشهتهران

-غالمحسن957مرادیحنیفانقالبتهران

-حسین94120ابوسلمان رضوانیاحمدانقالبتهران



-خان بابا304اعتمادی فرساراانقالبتهران

14محمد8244نیک اختررضاانقالبتهران

14ناصر6326جواهریانالنازانقالبتهران

-میر محمد علی877کساییسیدجاللانقالبتهران

14محمدجان55512برفیمهدیپیشواتهران

-منصور24960799بسحاقسپهر پیشواتهران

14علی اکبر643جعفریعزیز اهللپیشواتهران

-محرم21967صدریطیبه پیشواتهران

-عزت اهلل40347800590قنبریسمیهپیشواتهران

15اروجعلی6569آسمانی الوندیپیروزتهران بزرگتهران

15پوالد16175اسدیفاطمهتهران بزرگتهران

14اسماعیل12اسماعیلیغالمحسینتهران بزرگتهران

14حافظ2587امن زادهعالیهتهران بزرگتهران

15صادق334اینه سازی دویمایوبتهران بزرگتهران

14علی بابا14بابائی خامنهمسعودتهران بزرگتهران

-جعفر19640بشیریزهرهتهران بزرگتهران

14قاسم15بهزادیراویهتهران بزرگتهران

14غالمرضا10789بیابانیمریمتهران بزرگتهران

14امیرعلی13999بیاتلوعباستهران بزرگتهران

14خلیل1236پناهیفردینتهران بزرگتهران

15رمضانعلی3023پناهی نیکومحمدعلیتهران بزرگتهران



-محمدرضا122جعفرنژادآتشتهران بزرگتهران

15علی جعفر3950025073چگنیمسیبتهران بزرگتهران

15سیدشمس الدین6937حائری نجفیزهراساداتتهران بزرگتهران

14تقی188حاج علیانسمیراتهران بزرگتهران

14محمد1982حاجی حاجی آقازادهصباتهران بزرگتهران

14حسین6577حاجی حسینیمهساتهران بزرگتهران

-طالب2650011149حسن پور سرخنیمحمدمهدیتهران بزرگتهران

14حسین1132حسین خواهابراهیمتهران بزرگتهران

15محمدباقر1117حسین نژاداعظمتهران بزرگتهران

14علی5391خلج امیرحسینیمرتضیتهران بزرگتهران

14اسماعیل2792خیرخواهستارهتهران بزرگتهران

-رضوان8014خیریحمیراتهران بزرگتهران

16عبدالعظیم21023دارسراییزهراتهران بزرگتهران

14حمید1986دهداریزهرهتهران بزرگتهران

14جعفر6965دهقانی صیف الدینآمنهتهران بزرگتهران

14علی اصغر618دهمالئیانمجتبیتهران بزرگتهران

14جواد14865ذوقی وشفریبرزتهران بزرگتهران

15سعید10409راجیسانازتهران بزرگتهران

14عبداله2426رستمیمجیدتهران بزرگتهران

14علی493رضاخانلوابراهیمتهران بزرگتهران

14محمد2324رمضانیمرضیهتهران بزرگتهران



14محمدحسین32053زارع زاده مهریزیربابهتهران بزرگتهران

15محمدحسین34376زمانیعلیرضاتهران بزرگتهران

14حمزه2220112381ساالریانزهراتهران بزرگتهران

14علی اصغر99شیخ کبیرامیرهوشنگتهران بزرگتهران

-علی اصغر522صابرنیرهتهران بزرگتهران

14آقا1047صالح پورمحمدتهران بزرگتهران

14هوشنگ1442298-001طاهریانفاطمهتهران بزرگتهران

14یداله25372ظفرقندی مطلقفاطمهتهران بزرگتهران

14ناصر616عسگری نائینیآزادهتهران بزرگتهران

14رجبعلی1520عظیمیبهمنتهران بزرگتهران

14علی239علیرضا لومنیرتهران بزرگتهران

14محمد938غالمحسین فردمرجانتهران بزرگتهران

-علی حسین366فالحیرضاتهران بزرگتهران

14حسین2953قاسمیخسروتهران بزرگتهران

14علی4551قاسمینرجستهران بزرگتهران

-رجب20قاهری آغمیونیجلیلتهران بزرگتهران

15بابا3587قهرمانیزینبتهران بزرگتهران

-حبیب2کارگر کاخکیعلیرضاتهران بزرگتهران

14صفت اله291کاظمیرسولتهران بزرگتهران

14علی6501مختاریحسنتهران بزرگتهران

-حسن4005معصومی کوملهروزبهتهران بزرگتهران



-رمضان48منتظریحسنتهران بزرگتهران

-محسن3681منقچیپرویزتهران بزرگتهران

14حسین6776موحدیحبیب الهتهران بزرگتهران

15سیداصغر90میرباقری فیروزآبادفاطمه ساداتتهران بزرگتهران

14محمد2725میرزائیطاهرهتهران بزرگتهران

14سیداحمد7133میرعمادیسیدفریدالدینتهران بزرگتهران

-یوسف1271میسوریپرویزتهران بزرگتهران

14عنایت4240نصرتی صدقیانیمریمتهران بزرگتهران

15سیدجواد0125507-001نوشائیساره ساداتتهران بزرگتهران

14محمدحسین0261082-044واحدشیماتهران بزرگتهران

-محمود33130یوسفیمهدیتهران بزرگتهران

14رمضان189مرودشتیهاجررباط کریمتهران

14حیدرعلی2جعفریاصالنرباط کریمتهران

-سیدحسین897حسینی خاچکسیده سمیهرباط کریمتهران

14محمد7341آقاییمژگانریتهران

14عباسعلی2292سلیمانیمحمد جوادریتهران

14محمد826عاملیناهیدریتهران

14هادی89135قرنفلیحسینریتهران

14رحیم716میرزاییمحمود ریتهران

14آدرباد661همتیکامرانریتهران

14نبی451474562امانی علی آبادیرعناشرقتهران



-ابوالقاسم 14389ابراهیمیزهراشرقتهران

-قربان 680امیریعلی اکبرشرقتهران

14نعمت اله 2828خلیقیآمنه شرقتهران

14محمدابراهیم 65945001رضاییحمیدشرقتهران

-جواد250104784زارعمالحت شرقتهران

-احمد250718464کمالی انارکیویاناشرقتهران

14محبعلی908سپهریعبدالرحیم شهبازشرقتهران

14حسن 3622نماززادهشکوفه شرقتهران

14خداکرم 10794026معارف وندفاطمه شرقتهران

14سیدنعمت اله 8799میراسمعیلیحدیث السادات شرقتهران

14سید عبداله66نقدیسیده سحرشرقتهران

-احمد4646سلیمیشکوفه شرقتهران

14رضا26965کیا کاظمیعلیرضاشرقتهران

-سید ناصر1667موسویصدراشرقتهران

14زین العابدین5712رضامریمشعبه شمالتهران

14فرمان405رنگین کمانفرانکشعبه شمالتهران

15سیدمحمدرضا16784جعفریهدی ساداتشمیراناتتهران

15سیامک24954551سبحانی پاک پوراقدمهانیهشمیراناتتهران

15ناصر390مالآرانیزهراشمیراناتتهران

14عبداله10008منصوری نژادزینب شمیراناتتهران

-فرمانتیموری مقدمخدیجهشهرک غربتهران



-محمدعلی35956ارمغانالههشهرک غربتهران

-مرتضی17180554حاجی حسینیموزانشهرک غربتهران

-فرهاد7333بینشبهارهشهرک غربتهران

14سید محمود3697خالقیسمانه ساداتشهرک غربتهران

15علی495صفری مطلقمجیدشهرک غربتهران

14جعفر24729علی محمدسمیراشهرک غربتهران

14ربعلی918شیریالنازشهرک غربتهران

14محرم15287قالحراضیهشهرک غربتهران

14محمدجعفر666خورسندجمالشهرک غربتهران

-فریدون4246کمالوندمحمد حسینشهرک غربتهران

14جواد4967اهلل دادهادیشهرک غربتهران

-علی اصغر1576خسروشاهینجمهشهرک غربتهران

16منصور603بروجردیرضاقدستهران

15علیرضااختصاصیجواهریانسیمینقدستهران

16سیف اله15حامدیگودرزقدستهران

15مرتضیاختصاصیصیفیعلیرضاقدستهران

16محمد9139علیپوررسولقدستهران

-کیا8513عیسی زادهمریم قدستهران

14محمدرضا91غریبیعلی محمدقدستهران

15احمداختصاصیقاسمزادهساراقدستهران

14حمید16959کوهیساراقدستهران



17نصرالهاختصاصیمددیوحیدقدستهران

14صدق علی11464واشقانیمریمقدستهران

14علی458حقیسمیهقرچکتهران

14حسین10263012امینیفروغمرکزی- متفرقهتهران

-رمضان55پازوکیزکریاورامینتهران

14احسان26رجب الریجانیحمیدرضاورامینتهران

-قادر409عبادیلیالورامینتهران

-علی10535کریمی خواهمرتضیورامینتهران

-فرمان38مختار واغلیزهراورامینتهران

14قربان35395نصیرخارملوسمیهورامینتهران

14حشمت اهلل370385063اسماعیلی سید حسین اسالمشهر تهران 

14محمد علی5560377694بودالییفاطمه اسالمشهر تهران 

15یعقوب924جباری یوسف اسالمشهر تهران 

-حمید412حسن نژاد اسماعیل اسالمشهر تهران 

14عزیز36373رستمیان مرضیه اسالمشهر تهران 

14محمد1861روحی زهرا اسالمشهر تهران 

-محرمعلی118007768سلیمی مهدی اسالمشهر تهران 

-محمد4032شاه محمدی اعظم اسالمشهر تهران 

-عین اهلل 237قربانی رحمت اهلل اسالمشهر تهران 

-نبی اهلل6قنبری ابراهیم اسالمشهر تهران 

-رضا 17196محمد ابراهیم منا اسالمشهر تهران 



14علی محمد 1546نفریه بهنام اسالمشهر تهران 

14صفر علی4030نصرتی نادر اسالمشهر تهران 

-حجت اهلل5529ونکمریم شهریار تهران 

14عباسعلی 45001جهانبخشحسن شهریار تهران 

14علی 40948چوپانی حجت شهریار تهران 

-سیداصغر2021حسینی سید اسماعیلشهریار تهران 

-گالبعلی 490019صفری بهمنشهریار تهران 

14عزت اهلل519اسماعیلی زاویهفاطمهشمالتهران بزرگ

14کاظم60080باقری زادهحامدشمالتهران بزرگ

14حمید13718991بلقیس زادهفرنوششمالتهران بزرگ

14عباس علی106647پور قلیمحمد رضا شمالتهران بزرگ

14ماشااهلل1349حسینیمعصومهشمالتهران بزرگ

14فرهنگ1007حیدرفرهادشمالتهران بزرگ

-تقی775داناییفریباشمالتهران بزرگ

14حسین1538رفعتی آالشتیمعصومهشمالتهران بزرگ

14نوراهلل2556رنجبریانمحبوبهشمالتهران بزرگ

-حسن4053شاطرزادهسعیدشمالتهران بزرگ

14بهروز13675771شاهماریزهراشمالتهران بزرگ

14محمد صادق1383شریعتیمعصومهشمالتهران بزرگ

-یوسف2741228361شکیبافلورشمالتهران بزرگ

-مصطفی2654شهبازیشهرزادشمالتهران بزرگ



14علی اصغر150صادقی یگانهکیوانشمالتهران بزرگ

14محمود312ضمیریفاطمهشمالتهران بزرگ

-نعمت اهلل396عزیزیاسداهللشمالتهران بزرگ

14سلیمان440019885عالییکوشاشمالتهران بزرگ

14جعفر227فتحیکورششمالتهران بزرگ

-حسین6550مقدوریمژده شمالتهران بزرگ

14احمد12332موسویانزهرهشمالتهران بزرگ

15ماشااهلل48741نزادی نوش آبادیمنصورشمالتهران بزرگ

14عالء الدین6122همایون همدانیهانیهشمالتهران بزرگ

-ولی اهلل503ابراهیمیفاطمه شهرکردچهار محال بحتیاری

14منوجهر13051بور مهدیموژانشهرکردچهار محال بحتیاری

-مظفر4610124815شایقمهساشهرکردچهار محال بحتیاری

-عسگراحتصاصیصادقینرجسشهرکردچهار محال بحتیاری

-مرتضی82صفارمریمشهرکردچهار محال بحتیاری

-اسماعیل1078فتاحی نافچینجمهشهرکردچهار محال بحتیاری

14جمال234قادری قهفرحیرسولشهرکردچهار محال بحتیاری

-رحیم53کاویانیعلیشهرکردچهار محال بحتیاری

-حسینقلی198نادری بنیعلی اصغرشهرکردچهار محال بحتیاری

-محمد689یوسفی جوبینیسجادشهرکردچهار محال بحتیاری

14عبدالرسول1798اسکندرپور بروجنیامین بروجنچهارمحال  وبختیاری

14علی1549مالکیآزادهفارسانچهارمحال و بختیاری



16قدیر10رحیمیمجیدفارسانچهارمحال و بختیاری

17چراغعلی1117نجفیفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

14رمضان24امیرآبادیزادهفاطمه زهرابیرجندخراسان جنوبی

15محمد رضا740371061نبییامیر حسینبیرجندخراسان جنوبی

14محمدرضا740537962نبییایمانبیرجندخراسان جنوبی

15علی اصغر1662طهماسبیمهنازفردوسخراسان جنوبی

16محمد رضا13قیصریحسنفردوسخراسان جنوبی

14مهدی66محمدیانمحسن فردوسخراسان جنوبی

14محمدحسین34جابریمهدیقاینخراسان جنوبی

14سیدمهدی1387سیروسیسیده زهراقاینخراسان جنوبی

-محمدعلی880345802غالمیپریساقاینخراسان جنوبی

15احمد5811دادگرمرضیهتایبادخراسان رضوی

-غالمرضا28رضاییابوالقاسمتربت حیدریهخراسان رضوی

14محسن2214خاکسارمریمتربت حیدریهخراسان رضوی

-حمید20940عاشوریبهارهدره گزخراسان رضوی

15علی اکبر63زحمتکشهادیدره گزخراسان رضوی

17غالمحسین32190داوطلبعبدالکریمسبزوارخراسان رضوی

17علی40722طاهریمریمسبزوارخراسان رضوی

14اسماعیل5صبازادهفاطمهسبزوارخراسان رضوی

17غالمحسین7521امیریمریمسبزوارخراسان رضوی

17غالمرضا8639امیریمریمسبزوارخراسان رضوی



16ابراهیم87داورزنیمریمسبزوارخراسان رضوی

16صفرعلی2041کوشکیمریمسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبر94دستجردمعصومهسبزوارخراسان رضوی

15صفرعلی5164رازقندیمهنازسبزوارخراسان رضوی

15رجبعلی749ثابتی مقدمپروانهسبزوارخراسان رضوی

14رمضانعلی2استیریزهراسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسین213اسدیجواد سرخسخراسان رضوی

14مرتضی99بهادرینسرینسرخسخراسان رضوی

14ابراهیم27علیمیرزاییمجسن سرخسخراسان رضوی

-غالمرضا860658856توحیدیعلیقوچانخراسان رضوی

-محمدحسن860636674حسن زادهامیررضاقوچانخراسان رضوی

-مهداد890641694عرب نژادمریم قوچانخراسان رضوی

15حمیدرضا11832غفرانیملیحهقوچانخراسان رضوی

14حسین20توفیقیحسنکاشمرخراسان رضوی

14رمضان311صادقیعلیکاشمرخراسان رضوی

14محمد9349موالییمهنازکاشمرخراسان رضوی

14ابراهیم12900کاههبتولمشهدخراسان رضوی

14رضا1924آجیلچی مشهدیزهرهمشهدخراسان رضوی

15غالمرضا1598احسانی تبارسمانهمشهدخراسان رضوی

14حسن617اخالقی رضاییزهرامشهدخراسان رضوی

14نورمحمد29اسدزادهمحسنمشهدخراسان رضوی



14حمید3535اصغری پورنگارمشهدخراسان رضوی

16علی محمد0920392547اکبریمحسنمشهدخراسان رضوی

14محمدابراهیم1ایزدیجوادمشهدخراسان رضوی

14جمشید347ایوبیسعیدهمشهدخراسان رضوی

14مهدی31152باباخانیفیروزهمشهدخراسان رضوی

16برات محمد0922664481بادلومجتبیمشهدخراسان رضوی

-ناصر0927323442پوری نژادمحمدرضامشهدخراسان رضوی

17علی محمد6پهلوانجوادمشهدخراسان رضوی

14علی اصغر1111تشکریالههمشهدخراسان رضوی

16فاضل0922985243تقویمحمدمشهدخراسان رضوی

-محمدعلی1501جاودانی روستافاطمهمشهدخراسان رضوی

14شعبانعلی69625جاویدذعنیانمحبوبهمشهدخراسان رضوی

14حسین3589جعفریمریممشهدخراسان رضوی

14حسن1374حافظی عبدالرحیم زادهراضیهمشهدخراسان رضوی

16عیدمحمد0780054075حطیطه ئیحسینمشهدخراسان رضوی

16غالمعلی14039حیدریانبتولمشهدخراسان رضوی

16محمدابراهیم66420خادمی نیامحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

14ماشااله0920963773رستگارمقدم حالجسحرمشهدخراسان رضوی

14سیدنعمت اله52070ستاریسیدمحمودمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا0925564461سرگلزاییشیمامشهدخراسان رضوی

-سیدمحمد0925838950شکاریمهدیه ساداتمشهدخراسان رضوی



15حسن2762شادکانیمحمدمشهدخراسان رضوی

15محمدرضا153شهابی زادهحسینمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضاصدیقبهنازمشهدخراسان رضوی

-حسین1623ضیافتی صدیقنیرهمشهدخراسان رضوی

-حسین6265ظریف گلزارراشینمشهدخراسان رضوی

14حسین0014259958عباسیمژگانمشهدخراسان رضوی

-محمدتقی110علوی نژادسیداسدالهمشهدخراسان رضوی

-ابراهیم11682علی تنههادیمشهدخراسان رضوی

17غالمرضا2826غالمیعلیمشهدخراسان رضوی

-غالمعلی0926397281فهیمی دانامهالمشهدخراسان رضوی

14حسینعلی0630338817قدیمیزهرامشهدخراسان رضوی

15علی34کوکبی سقیمحمدمشهدخراسان رضوی

14حسینعلی3660761168گنجعلیسینامشهدخراسان رضوی

-غالمعلی2001مرشدلوبهروزمشهدخراسان رضوی

17صادق0922278237مظفریحبیب الهمشهدخراسان رضوی

-مهدیمعزیسارامشهدخراسان رضوی

-علی0921210876معماریانیعطیهمشهدخراسان رضوی

-رحیم0927311968منتظریمتینامشهدخراسان رضوی

14مسعود409منتظمیرضامشهدخراسان رضوی

14سیدطاهر202موسویربابمشهدخراسان رضوی

15محمدحسین0923275819مهدوی مهرمحمدجوادمشهدخراسان رضوی



14محمدصادق15389ناظرانی هوشمندحسینمشهدخراسان رضوی

14سیداحمدرضا0850054168ناظمیسیدمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14حسین2304نظامیمریممشهدخراسان رضوی

14عباس35نورمحمدزادهمرتضی مشهدخراسان رضوی

14غالمرضا252همایونی فرنجمهمشهدخراسان رضوی

14عبداله1686راعیمیثممه والتخراسان رضوی

-غالمرضا100داورعلی اصغرمه والتخراسان رضوی

-محمد کاظم1970خداشناسآرشمه والتخراسان رضوی

14احمد6روشندلعفتمه والتخراسان رضوی

14محمدرسول16612بختیاریمیکائیل نیشابور خراسان رضوی 

14ابوالفضل1050814770بلوچیفاطمهنیشابور خراسان رضوی 

14علیرضا890407241ضیایی رستمی زادهریحانهنیشابور خراسان رضوی 

14عبدالباقی13221سوقندیسحرنیشابور خراسان رضوی 

14سیدمحسن1050951441عباسیهدیه ساداتنیشابور خراسان رضوی 

14رستم446فتح آبادیمحمدنیشابور خراسان رضوی 

14محمدعلی1397گرمابیابوطالبنیشابور خراسان رضوی 

14علی اصغر520نیرآبادیحسیننیشابور خراسان رضوی 

14هوشنگ262روح آبادیفاطمهنیشابور خراسان رضوی 

-مجتبی670137545حسینی مقدممهسابجنوردخراسان شمالی

15یعقوب120شجاعفاطمهامیدیهخوزستان

14فتح اله971لرکیمحمدامیدیهخوزستان



-صفرعلی78خشروانیمحمدحسیناندیمشکخوزستان

14فریدون1920389751رحمانیزینباندیمشکخوزستان

14رجبعلی148کیوان پورمرتضیاندیمشکخوزستان

15علی امید1920095772میرمنگرهنگاریناندیمشکخوزستان

15عبد700بختیاریمهدیاهوازخوزستان

15علیجان1676دانشمندژینوساهوازخوزستان

16حسنعلی5628رضاییرحیماهوازخوزستان

14مصطفی7065صرافزهرااهوازخوزستان

-غالمحسین51عامریانمحمد تقیاهوازخوزستان

15قاسم1743375875عفراویمحمد امیناهوازخوزستان

15خسرو638قارابیگیسعیداهوازخوزستان

14اسکندر6792لوعلیزادهآزادهاهوازخوزستان

14اسکندر1349لوعلیزادهفروزاناهوازخوزستان

-حسین4076معافینسریناهوازخوزستان

-دهراب511مکوندیعلیرضااهوازخوزستان

-محمد1742091687هماییشهریاراهوازخوزستان

17علی8شالومحسن ایذهخوزستان

15علی بابا768جلیلیانایرجآبادانخوزستان

15لفیطه6596حمیدعقیلآبادانخوزستان

15غالمعباس8ذاکری فرمحمدرضاآبادانخوزستان

15عبدالحسین219فرحعقیلآبادانخوزستان



-سیدآقا304پناهی نزادسیدرضاآغاجاریخوزستان

14مرتضی59568سوقیفاطمهآغاجاریخوزستان

16محمد3زمانیصادقآغاجاریخوزستان

14علی1115اسدیپروانهبهبهانخوزستان

-محمدسید98تتوزهغالمحسینبهبهانخوزستان

14عباس9645حقدوستمرضیهبهبهانخوزستان

14یوسف345عسکریعلیبهبهانخوزستان

-محمد6624محمودی نیاحدیثبهبهانخوزستان

14محمد171فیض پوررضاخرمشهرخوزستان

15مصطفی750مفیدیاعظمخرمشهرخوزستان

-محمد کاظم1083اولیاراضیهرامهرمزخوزستان

15سرتیپ13360نژاد نهیرادعبدالرضاسوسنگردخوزستان

14بهرامموحدیمرضیهشوشخوزستان

14عبدالرحیم246کریمی پورزهرهشوشخوزستان

14غالمرضا1حسن وندفریدهشوشخوزستان

15همت1870401298حسنکیمریمشوشترخوزستان

15اسفندیار2317رعیت پورغالمرضاشوشترخوزستان

15فریبرز5007سلجوقیفرشتهشوشترخوزستان

14عیسی7619فرجینازنینشوشترخوزستان

14محمدعلی1821نوروزیزهراشوشترخوزستان

14حسینعلی64216ظهراب زادهسمیراگتوندخوزستان



15قاسم9974صلواتیمحبوبهگتوندخوزستان

15سلمان6975آبیفرزانهماهشهرخوزستان

15ابوالقاسم18باولی بهمئیزهرهماهشهرخوزستان

14عبداویس405ریحانیمهریماهشهرخوزستان

15اکبر199مفتخرمحمدسعیدماهشهرخوزستان

-عیسی133فرضی کاهکشهوشنگمسجدسلیمانخوزستان

-امام قلی526جنجالیعلیمسجدسلیمانخوزستان

-مرتضی قلی1363البرزیمجتبیمسجدسلیمانخوزستان

15طاهر 8برمکی پروین دزفولخوزستان 

16محمد علی 569خواجوی اورکی فرزانه دزفولخوزستان 

17رمضان 1178روشن حال زاده لیال دزفولخوزستان 

15حمید 240022178نکوئی ویدا دزفولخوزستان 

14احمد 7907احمدی نژاد باغبان غالمعلی دزفولخوزستان 

16عبدالنبی 1990295738ادیب نیا محمد دزفولخوزستان 

-مرتضی 885افشار نیا بهرام دزفولخوزستان 

14ناصر 1991016638پناه یزدان علی دزفولخوزستان 

14لطف علی 1634جمالوند علی دزفولخوزستان 

-احمد 968سفید خوش محسن دزفولخوزستان 

14قدرت اهلل 10ماپار محمد دزفولخوزستان 

15قدمعلی 163محمدی یوسف دزفولخوزستان 

17زاهدی1920279954نجفوند محمد دزفولخوزستان 



-غفار3354ابوذریفاطمهابهرزنجان

-محمود4235واعظیحسنابهرزنجان

20سید عطوف4360085478موسوی گوندرهسیدمحمدخدابندهزنجان

17یداله4360203934حیدریروح الهخدابندهزنجان

14یوسفعلی4360159651سعیدییاسرخدابندهزنجان

-علی31756اکبریفایضهخرمدرهزنجان

18سیدناصر4271220256بطحائیسید امیر حسینزنجانزنجان

17شهرام6140012201عزیزیمجیدزنجانزنجان

15منصور297فضلیابوالفضل زنجانزنجان

15احمد373محتشمحسینزنجانزنجان

15اسداله1437مطهریمحمدعلی زنجانزنجان

16شجاع الدین54نصیری اکبرزنجانزنجان

-عباس2148غریبلوشهال زنجانزنجان

14بیت اله43111311397قاسم پورفائزه زنجانزنجان

53448135116بهمن وند فرداسدالهماه نشانزنجان

-ابراهیم4560288127احسانیریحانهسمنانسمنان

-جالل11858طیرانی برقیسمیراسمنانسمنان

18حبیب اهلل136وحید خدابخشیانوحیدشاهرودسمنان

16علی4544امیر حسین خورشیدیامیرحسینشاهرودسمنان

16نورعلی5790016022فاطمه منصوریانفاطمهشاهرودسمنان

-ناصر45800559993زهره ناظمیزهرهشاهرودسمنان



14عبدالرضا22874کیفریمرجانگرمسارسمنان

14عباس10639کسراییانکیاناگرمسارسمنان

15علی مراد624ورمزیاریمنصورمهدیشهرسمنان

-ناصرم647پروینسمیرازاهدانسیستان و بلوچستان

14پرویز10989گرگیچهانیهزاهدانسیستان و بلوچستان

15اکرم3947یارمحمودیعلیارسنجانفارس

15داود2300کامرانیخلیلاستهبانفارس

15خلیل267نقیبی نژادمریماستهبانفارس

15محمود2500011666کریمامهسااوزفارس

14محمد5130000803رضاییملیحه آبادهفارس

-حسین2400015635زمانیمرضیهآبادهفارس

15سید احمد4184طباطباییسید علیآبادهفارس

-محمدحسن2400167915کریمیمریمآبادهفارس

14قاسمعلی2400165106محمودینسرینآبادهفارس

-خداداد1957جعفرپورعباسپاسارگادفارس

14علی1561طهماسبیمعصومهپاسارگادفارس

14منوچهر66بهمنیمعصومهخرم بیدفارس

17اصغر2420540069حسینیمحمدجوادخرم بیدفارس

14نصراله825دهقانیروح الهخرم بیدفارس

-سید میرزا بابا3970میرحسینیسیدجاللسروستانفارس

14غالمعباس6تسلیمیانمحمد کاظمسروستانفارس



14منصور1465ابراهیمیفریبا شیرازفارس

15محمد حسین1702احدیانیسشیرازفارس

15جمشید18729احمدپورناهیدشیرازفارس

15اسماعیل106احمدیفاطمهشیرازفارس

14حسن2استوارنرگسشیرازفارس

14محمد جعفر274بادپرراحلهشیرازفارس

15محمدرضا12باهنربنفشهشیرازفارس

14رسول3328پی خجستهزهرهشیرازفارس

14محمد رضا9101تاجداریراضیهشیرازفارس

14مهدی474تقی پورزهراشیرازفارس

14نوازاله403توحیدی مطلقپریساشیرازفارس

-محمود2560502569جانی پورفاطمه شیرازفارس

16یزدانبخش55جاویدیسمیراشیرازفارس

14ابراهیم85جمشیدیان تهرانیمرجانشیرازفارس

14گودرز553جهاندارپورسهیالشیرازفارس

-خدامراد1020حسینیحمیراشیرازفارس

-اصغر1364خسروزادهاللهشیرازفارس

14لطف اله807دهقاننرجسشیرازفارس

-محمد19073زارعیانمیناشیرازفارس

14ابراهیم2281380882زراعت پیشهمهساشیرازفارس

-خانعلی6458ساسانمحترمشیرازفارس



-ابوالقاسم1115ستارزادهفاطمهشیرازفارس

14سید خدابخش3700سحرخیزمریمشیرازفارس

-بهروز111ظریفیانآمنهشیرازفارس

14بهروز187ظریفیانزهراشیرازفارس

-محمد کاظم583عزیزیفاطمهشیرازفارس

14الیاس2280996197علیزادهسمانهشیرازفارس

17محمد رضا2280419254فیروزی پورشادیشیرازفارس

17عبداهلل11904قانعفاطمه شیرازفارس

-نادعلی384کالئیلیالشیرازفارس

16اسداله2280452405کالنتریفرزانهشیرازفارس

15غالمرضا2586لشکریبنفشهشیرازفارس

16حبیب2962محبیفاطمهشیرازفارس

15مرتضی622مشکل گشافاطمهشیرازفارس

14جعفرقلی2572مظهریفاطمهشیرازفارس

14محمد4892نکوییمریمشیرازفارس

14فتح اله5140001446ابراهیم زادهمحمد امینشیرازفارس

14محمدهادی2280015854ایمانیهمحمدحسینشیرازفارس

14محمدحسین1458پروین قالتیمسعودشیرازفارس

-حسین29حمیدیعبدالعلیشیرازفارس

-یوسف154خضریمحمدربیعشیرازفارس

14محمد رضا12رنجبرحجتشیرازفارس



14سیدمحمد5182فروزانیسیداصغرشیرازفارس

-همایون2281180972قاسمیمحمد امینشیرازفارس

16محمود203گلستانیابوذرشیرازفارس

14خدامراد11333مرادینگهدارشیرازفارس

14علی قلی157نیکنامکرامت اهللشیرازفارس

-اسماعیل340تسلیمیانپریسافسافارس

14سیدحبیب4274حسینی کیاسیدحمیدفسافارس

-مرتضی2560604221رجبیانامیرحسینفسافارس

-غالم14ظفریعلیفسافارس

14علی2283818850ظفرییسنافسافارس

14محمد علی6550017807افتخاریزهراکازرونفارس

15مَیکَرَم1037انصاری دوستغالمعلیالرستانفارس

14حسین6780005975حیدریفهیمهالرستانفارس

-غالمرضا2500548821سررشته دارثناالرستانفارس

15موسی124کمالی پورهاشمالرستانفارس

-میرزا1طاهرزادهمحمدمهرفارس

-علی86غالمیصادقمهرفارس

14احمد268محمودیسعیدهنی ریزفارس

-اسداله204تواضعمعصومهنی ریزفارس

14همت168سعادتمندجوادنی ریزفارس

14فضل اهلل17197پاکنژادمهدینی ریزفارس



-حسن2359ابوالقاسم زاده سمیهنی ریزفارس

-لطیف 2058مصلی نژادمژده جهرم فارس 

-مهران 2460108508مهربان فایزه جهرم فارس 

14محمد2460127057مصلی نژادنسیم جهرم فارس 

14کاکاجان 1189شکوهی مذکورجهرم فارس 

-قربان62بهبودیمریمتاکستانقزوین

14مهدی6343رحمانیپریتاکستانقزوین

14مرتضی8191مرادیعلیآبیکقزوین

14عباس 9683ابوالقاسمیانسانازقزوینقزوین

-محمد4117الویریفریدقزوینقزوین

15حسن8715امین زادهمحدثهقزوینقزوین

14حسین1219آخوندیصغریقزوینقزوین

14امیرعلی278آقابیگلوصفی الهقزوینقزوین

14محمد1923باباخانیشیماقزوینقزوین

14سبحان70161بختیاریمعصومهقزوینقزوین

-رضا8861برمایونحمیدرضاقزوینقزوین

14عباس 15تاریوردلوزهراقزوینقزوین

15برات6469حسن بیگیمحمدحسینقزوینقزوین

-غالمرضا1129داسارمحمدمهدیقزوینقزوین

14محمود397شاهین نیاعلیقزوینقزوین

15محمدرضا1365شفاعیعباسقزوینقزوین



15احمد14822قلیچ خانیداودقزوینقزوین

14پرویز11کرباسیمجیدقزوینقزوین

15علیرضا506مظفریفاطمهقزوینقزوین

16حجت اله929هدایتیعباسقزوینقزوین

14محمدرضا2513یعقوبیمحمدقزوینقزوین

-4960065001ابوالقاسماحمدی گروسیاکرمقمقم

-2134عابدیناسماعیل گلطیبهقمقم

176071214علیانصاری بیدارمحمد مهدی قمقم

424715حسینآقا محمدیفائزهقمقم

027716314محمدجوادبالیدهزهرهقمقم

15214عبدالرحیمحائری نیاحسنقمقم

037146259217سیدمجیدحسنیسیدامیرقمقم

-2419سیدکمالحسینی توانمعصومه ساداتقمقم

12078216علی اکبردیزرانیاحمدقمقم

158715عباسرسولینسرینقمقم

164817رحیمرضائیانمختارقمقم

037096379216محمد مهدیزارعیعلی اصغرقمقم

248514614رضازینل لنگرودیامیرحسینقمقم

39714حاجیظفری نژادحسینقمقم

037057103714حجتعباسی نیاعذراقمقم

184123216حمیدرضاگائینیمحمد امینقمقم



057355214محمد جوادگلی حرمینرگسقمقم

12225915احمدمحمدیفاطمهقمقم

001789433615حمیدرضامهدیانمهدیهقمقم

02067023915جوادنقش بندمبیناقمقم

-1153غالمرضانیستانیزهراقمقم

001016785417محمدیعقوبیزهرهقمقم

14محمدعلی23عزیزیسحرمریوانکردستان

14محمد2381ویسیهیوامریوانکردستان

14صابر4570بهرامیسعدیمریوانکردستان

14فرهاد5960069695امینیدل آرامریوانکردستان

14رشید80151شریفیعبدالناصربانهکردستان

14امین471زارعیکاظمدهگالنکردستان

14سید زاهد931عنایتیسید جلیلدهگالنکردستان

-کریم908ستایی مقدممحمدعلیسنندجکردستان

15سیدمحمدصادق3220035507حسینیسیدمحمد قانعسنندجکردستان

-مظفرزرین بیانمائده سنندجکردستان

14ناصرالدین3720369129مرادیبرزانسنندجکردستان

15محمدرحیم629احمدیکورشسنندجکردستان

-احمد238مرادیانیداهللسنندجکردستان

15یداهلل8912جعفررمشتیسمیهسنندجکردستان

-سید مظفر156خسرویسید علیقروهکردستان



-مراد3خلیلیمهدیقروهکردستان

-محمد3486غالمیشفیعهقروهکردستان

14رضا1325خادمیمحمدرضاکامیارانکردستان

-علیجان202بهرآسمانیرمضانجیرفتکرمان

14حسین3درویشیعلیرفسنجانکرمان

16حسین1465معظمیمحمدرضارفسنجانکرمان

-محمد984اسماعیلیمهیاررفسنجانکرمان

14هوشنگ3080219643فرحبخششکیالزرندکرمان

14اصغر۱۳۸۱۶ایران نژادمحبوبهسیرجانکرمان

15اسداهلل۳۰۶۰۰۰۴۳۲۳زیدآبادیحمیدرضاسیرجانکرمان

-سید اسداهلل623رضویفرشته ساداتسیرجانکرمان

15موسی4031صمدیمحمدعلیسیرجانکرمان

14محمدعلی3060511667قاسمی کرانیزینبسیرجانکرمان

16مختار11مراد نژادمحمدسیرجانکرمان

15مهدی613موحدی پاریزیمریمسیرجانکرمان

-یداهلل51آقامالییمریمکرمانکرمان

16حسین2980949132ایرانمشمحمدعلیکرمانکرمان

14اکبر127خلیل زادهشهرامکرمانکرمان

16علی2981455209جاویدیشروینکرمانکرمان

14محمود1866زارع پورمیناکرمانکرمان

14یداهلل21سلطانیکوروشکرمانکرمان



14قربانعلی116صادقیروح اهللکرمانکرمان

15علی2980906352قدیریراضیهکرمانکرمان

-حمید5250کردزادهاحمدرضاکرمانکرمان

15محمد405میرزاصادقیمجیدکرمانکرمان

15بیژن2981220144میرزاپورعلیکرمانکرمان

-علی5350034618احمدیالهامکوهبنانکرمان

-ابراهیم5350044184تردستابوالفضلکوهبنانکرمان

-صادق5350036114علیزادهاوالفضلکوهبنانکرمان

14محمد رضا5350034537میرزاخانیمحدثهکوهبنانکرمان

14ماشا اله522باپیرزادهحجت الهسرپلذهابکرمانشاه

-قاسم1315امیریانالهام سنقرکرمانشاه

-مجتبی911پناهیرضاسنقرکرمانشاه

14حیدر علی19454خالوکاکاییابراهیم سنقرکرمانشاه

-حسینعلی336رضاییرحیمسنقرکرمانشاه

-...حجت ا294سرحدیافشینسنقرکرمانشاه

14محمد مراد759مرادی خواهشهناز سنقرکرمانشاه

16...عبد ا23811واحدیمجتبی سنقرکرمانشاه

14هژیر3117یادگاریموژانصحنهکرمانشاه

14محمدتقی6غالمیمحمدباقرصحنهکرمانشاه

14احمد3300171571سلطانیفاطمهکنگاورکرمانشاه

-ملک محمد24عسگریمعصومهکنگاورکرمانشاه



15داریوش3300267048عظیمی فشیامیرحسینکنگاورکرمانشاه

-سیدمصباح الدین3300246733مصباحسیده طلوع کنگاورکرمانشاه

-عبداهلل4385نجفیانمریمهرسینکرمانشاه

14یوسف 1356احمدی همایون کرمانشاه کرمانشاه 

14جمال ملی امیر خانی امیر حسین کرمانشاه کرمانشاه 

14بشیر 9921پور جوادی افسانه کرمانشاه کرمانشاه 

-بخشی561جواهری اشرف کرمانشاه کرمانشاه 

14حسن 32401699902جمشیدی فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

14غالم ملی حمزه ای اشکان کرمانشاه کرمانشاه 

-نصراله 172حدیدی حسن کرمانشاه کرمانشاه 

14حسن ملی خسروی مبینا کرمانشاه کرمانشاه 

14مراد علی 1555دژبان منیره کرمانشاه کرمانشاه 

14علیرضاملی رادفرسعید کرمانشاه کرمانشاه 

15سید حسن 38981رستم آبادی سیده صدیقه کرمانشاه کرمانشاه 

14اصالن 507رضایی اشک کرمانشاه کرمانشاه 

14بهروزملی رزالنسری هستی کرمانشاه کرمانشاه 

14رستمملی سلگی معصومه کرمانشاه کرمانشاه 

-تورجملی سلیمانی محمد کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد رحیمملی صفری محمد حسین کرمانشاه کرمانشاه 

-ولی8104فرجی منصور کرمانشاه کرمانشاه 

14علیملی قنبری ده سفیدی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 



14اسماعیل ملی کنجوری امیر حسین کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 20کوشکی زمانی قاسم کرمانشاه کرمانشاه 

15احمد1178مهرابی بی ابری پرستو کرمانشاه کرمانشاه 

15خانمحمد 1593محسن پورجهانبخش کرمانشاه کرمانشاه 

-غالم عباس 651نجفی نور حسین کرمانشاه کرمانشاه 

15عباس 631ویسی مصطفی کرمانشاه کرمانشاه 

14عباس 2431رامسریسمیراکرمانشاه کرمانشاه 

14مهمد3117آرامغضنفریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14علی اکبر502پارادجهانبخشیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14جهانگیر435واحدی پورمحمد رضایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14عبد محمد1534خرازی نژادپروشاتدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

16سید احمد132سعادت نشانمحموددهدشتکهگیلویه و بویراحمد

15گودرز4260387847پریوشبهنازگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

14علی4260338889طاهرزادهعلیرضا  گچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-امام قلی91نوروزپورالهامگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-شاه جان167پایین محلیرضاگرگانگلستان

-محمد69جهانتیغسکینهگرگانگلستان

-سیدجالل4828سیدصفویسیدجوادگرگانگلستان

14محمد3482غالمیمحسنگرگانگلستان

14احمدعلی4106مقدم بقافاطمهگرگانگلستان

14محمدرضا2020850494میرنیاالههگنبدکاووسگلستان



14قره66سرایلومهدی گنبدکاووسگلستان

-حسن8257شمس آبادیزهراگنبدکاووسگلستان

-محمود460عزیزیطاهرهگنبدکاووسگلستان

-عبداهلل256عسگری پوراحمدرضاگنبدکاووسگلستان

14عبدالغفار346قاریعبدالسلیمگنبدکاووسگلستان

14حسین2564رمضانی نیانرجسالهیجانگیالن

14کوچکعلی6043قربانیفرشادالهیجانگیالن

-محسن-احمدیمهدیالهیجانگیالن

-علی20975اسماعیلیمحمدالهیجانگیالن

--88912امینیامیرمحمدالهیجانگیالن

15سیدهاشم2418میرحیدریسیده مرضیهالهیجانگیالن

-بازعلی80چایچیصمدالهیجانگیالن

16جالل-سادات کیاییسیدمحمدرضاالهیجانگیالن

16مسعود1359اعظمینداالهیجانگیالن

-بهمن5702مهربانمرتضی الهیجانگیالن

-یعقوب-میرزاییرقیهالهیجانگیالن

14تقی1464جهانگیریمسعودصومعه سراگیالن

-علی427دیکریزسولمازصومعه سراگیالن

-رفیع2100رفیعی اباتریلیالصومعه سراگیالن

-عسگر3525زارعارزوصومعه سراگیالن

14ابراهیم97331نظریمهدیاملشگیالن



14سید ابوالحسن7867مظلومی پورسیدشفیعاملشگیالن

15علی135سلیمیمحمدآستاراگیالن

14رفیع379صالحیاکبرآستاراگیالن

-محمد تقی35نقی پورجواد آستاراگیالن

-احمد2730016570بنیادی اشمال کماچالیمریمآستانه اشرفیهگیالن

14علی2730152717رمضانی پور ششکلیطاهرهآستانه اشرفیهگیالن

-حسن2739193831/59شمس نصرتیوحیدآستانه اشرفیهگیالن

-پرویز2720215198/1105غالمدخت فیروزنورالدینآستانه اشرفیهگیالن

-محمد3328رجب دیزاوندیزینب رشتگیالن

-قربانعلی28فروتنمجیدرشتگیالن

14غالمحسن230رضاییعلیرشتگیالن

-اصغر324یکرنگ صفا کارزهرارشتگیالن

16ابوالحسن761رفیعی فالح آبادیزهرارشتگیالن

-فرهاد4227محمد اسماعیلیمریمرشتگیالن

14محمد تقی294فژیامی فتوتافسانهرشتگیالن

15رحیم5783خدمتی رشت آبادیهنگامهرشتگیالن

-علی411مروج حریریمرضیهرشتگیالن

14باقر2620فر اسماعیلیمسلمرشتگیالن

14عبدالناصر5700137011اصولی طالشفریمارضوانشهرگیالن

14محمد5700104628اصولی طالشمهنارضوانشهرگیالن

14حسین2620074843حسن زادهمریمرضوانشهرگیالن



14فرداد2620051371محسنیزهرارضوانشهرگیالن

14محمدیار96 / 6539744404جباریرقیهرودبارگیالن

-داریوش2جوادیآرشرودسرگیالن

15داود670عابدی مقامیاعظمفومنگیالن

-حاجیعلی277احمدیعلیماسالگیالن

-نعمت12تبریابراهیم ماسالگیالن

14احمد7709سید اخالقیساالرماسالگیالن

18علی حسین548علی پورعلی الهالشترلرستان

-روح اله4172115624حسینیسیدمهدیالیگودرزلرستان

-حشمت اله1288052405 - 848عباسی بختیاریپرستوالیگودرزلرستان

14نادعلی4172130046عجمیعلیالیگودرزلرستان

14محمدجعفر4172721575عسگریوهابالیگودرزلرستان

-غالم 4120668010پارسامحدثه بروجردلرستان

-همایون4120822214پارسامحمد سینا بروجردلرستان

-حسین22687زیودارمریم بروجردلرستان

-صادق4120534340سبزیان مالییمحمد امین بروجردلرستان

14شمس الدین4120576574عزیزپوریان فاطمه بروجردلرستان

-شمس الدین412788301عزیزپوریان رضا بروجردلرستان

15غالمحسین4818کاظمی مهری بروجردلرستان

15نورخدا1393کماسیرضا بروجردلرستان

14ناصر4120816923کوهوندعاطفه بروجردلرستان



14حشمت اله10546گودرزی مرضیه بروجردلرستان

14نادر4120260496معظمی گودرزیهدیه بروجردلرستان

-قاسم3961917485پاسمریمخرم آبادلرستان

-محمد رضا4060433187خسروانیحمیدخرم آبادلرستان

14محمد حسن4073309021سخاوتفرنازخرم آبادلرستان

14رضا4060174726قاسمی امینسمانهخرم آبادلرستان

16حسن4072431125الله رخفریدخرم آبادلرستان

15ظفر9151بهفرحمیدرضادورودلرستان

-عزیزاله12728مطیعیامیردورودلرستان

-علی رحم450جاللی فرحسیندورودلرستان

-ناصر3452یاراحمدیستایشدورودلرستان

15خدارحم8834فاضلیمعصومهدورودلرستان

-خدا کرم9917شهبازیسجادنورآبادلرستان

14نوراهلل10سیفی گرجیمحمدرضابهشهرمازندران

-اسداهلل532صیامیانفاطمهبهشهرمازندران

14محمد قاسم113بابا عباسینرجستنکابنمازندران

15سید کاظم3حسینیسیده راحلهتنکابنمازندران

16سید کاظم949حسینیسیده الهامتنکابنمازندران

-اسماعیل7276عرفانیپارساتنکابنمازندران

15محمد صدر3842کبیریلیالتنکابنمازندران

17حشمت50924مهرزادعلیتنکابنمازندران



14صفر علی126کیا دلیریمهدیهچالوسمازندران

-زین العابدین25پاک طالحسنعلیچالوسمازندران

-خضراله3رمضانی نسبنور علیچالوسمازندران

15فرزاد2270116879حسن پورنیمارامسرمازندران

14سید علی23معافیسیده منصورهرامسرمازندران

-محمود-- باقستانیعارفه ساریمازندران

-علی حسین--پرهیختهفاطمه ساریمازندران

-مرتضی--حاجی پورپارسا ساریمازندران

-علی-- حسن لوفاطمه ساریمازندران

15عبدالصالح--روحیعباس ساریمازندران

-کیامرث--سوادیآیداساریمازندران

14مهدی--عظیمیماهانساریمازندران

14مظفر-- فتحیآرمینساریمازندران

-مرتضی-- فرجیشقایقساریمازندران

-رجب30982مرادیطاهرهساریمازندران

15حسین999کشیریمجتبی ساریمازندران

14ناد علی3317 جواهریوحید ساریمازندران

-غالمحسیناکبریمصطفیقائم شهرمازندران

-محمد2150628252رسولیمصطفیقائم شهرمازندران

15حسین1851عمادیعلیقائم شهرمازندران

-حسین457عبداللهیصغرینکامازندران



14هوشنگ6708یوسفیانمعصومهنورمازندران

18ولی1244سعدیمحمدرضاآمل مازندران 

14محمد2130310079خانزادسعیدآمل مازندران 

14حسنعلی2061412300یونس پوراکبرآمل مازندران 

14ابوالقاسم 84ابوالقاسم زاده مریم بابل مازندران 

18احمد547احمدزاده فردمسعود بابل مازندران 

15شعبانعلی 4980246680اصغری رحمان بابل مازندران 

14جبرائیل 67بیرامی آقباش رقیه بابل مازندران 

-قاسم 4319پوراصغر عزیزی امیرهبابل مازندران 

17سیدمرتضی 443حسن زاده سید حسین بابل مازندران 

15علی اصغر 593خردمند مهرنوش بابل مازندران 

-علی اصغر 1322عسگری شهربانوبابل مازندران 

14حسن جان 487علیزاده نفیسه بابل مازندران 

16غالمرضا 35730غنی نهاوندی ابوالفضل بابل مازندران 

14رمضان 84مومنی زاده الهام بابل مازندران 

14ولی0521603773سلیمان نیما اراکمرکزی

14حمیدرضا0520694287 رحمانینیلوفراراکمرکزی

14...اسدا51 ده حقیمریماراکمرکزی

16سیدرحمت6170007656 حسینیسیده فاطمهاراکمرکزی

-ولی278 حسینی عبدالهیابوالفضلاراکمرکزی

14حسنعلی510046371وفایی نسبفاطمهآشتیانمرکزی



15سیدخلیل550109331جمالیمهدیه سادات خمینمرکزی

15یعقوب1818446693گودرزیحسن خمینمرکزی

-داود550175792جاویدپورحامدخمینمرکزی

-حسین550217347احمدیامیرحسینخمینمرکزی

14محمد7120بوجاریحمیدرضا ساوهمرکزی

-محسن6581خوشنوازتهمینهشازندمرکزی

-صالح472پیروزهلیالبستکهرمزگان

-محمد هادی375شیخیهدیبستکهرمزگان

-علی3480026001دانشیعبدالرحیمبستکهرمزگان

-صالح258چنگالخوشطیبهبستکهرمزگان

14قاسم2863بیژنیمحمد بندر لنگههرمزگان

15عیسی3583چاووشیصادقبندر لنگههرمزگان

-علی459مسعودی نژادمحمد بندر لنگههرمزگان

-ماشااهلل204یاراحمدیمینابندرعباسهرمزگان

14سعداله3776مکساییمحمدرضابندرعباسهرمزگان

14محمود1327کامیابیزیبابندرعباسهرمزگان

-عبدالرضا730کوکبیفلورابندرعباسهرمزگان

14عباسعلی126فرازمندزریبندرعباسهرمزگان

14جواد499عزیزیحجت الهبندرعباسهرمزگان

-عزت اله8صحت کارآرزوبندرعباسهرمزگان

14عبداله6سعیدیادریسبندرعباسهرمزگان



-موسی2164زرلواسماعیلبندرعباسهرمزگان

15حسین15زارعابوشعیببندرعباسهرمزگان

-غالمعباس7916باوقارنجمهبندرعباسهرمزگان

-    پرویز3970258121      بختیاری    زهرا   تویسرکانهمدان

-     علی38       سلیمانی   مرضیه   تویسرکانهمدان

14     علی3970020123       سلیمانی    فاطمه   تویسرکانهمدان

-  علی عباس3970145074        مالمیر     پوریا   تویسرکانهمدان

-   شکراله3970121590  محمد ظاهری      جلیل   تویسرکانهمدان

14    اردشیر2281      جلیله وند      پگاه   تویسرکانهمدان

14فریبرز4000329552فیروزبختمحمدرضااسدآبادهمدان

14حسین7209-احمدیشادیبهارهمدان

14مجید3402قدیمیمحمدبهارهمدان

-یداله8184کرمی رفعتنقیبهارهمدان

14عزیزاله8780-مرادمنشهانیهبهارهمدان

-اسمعیل3149نوریفاطمهبهارهمدان

16رضا13603بنائینرگسمالیرهمدان

-علی مرتضی3920799151تکلومحمدرسولمالیرهمدان

15حاتم299جوادیمحمدرضامالیرهمدان

14حسن3920415051حیدریپریسامالیرهمدان

14علی صفدر1894عزیزیعلیمالیرهمدان

14مومن علی2209کرمیسعیدمالیرهمدان



-سیدکمال392748700محمدیسیدعلیمالیرهمدان

14هوشنگ2700مومن پورکوروشمالیرهمدان

-اردوان-متینعلینهاوندهمدان

-حیدر14351قاسمیفوزیهنهاوندهمدان

-داود3863529475آبیعلیهمدانهمدان

10666136614باقرمحمدیرضوانهمدانهمدان

-علی392بهرامیآذرهمدانهمدان

-ملک علی48بهرامیرضاهمدانهمدان

15محمد حسن1196بهرامی نیاعلیرضاهمدانهمدان

15محمدرضا3860571631ترابی یگانهپوریاهمدانهمدان

-محمدرضا9493جاوید مقدممهشادهمدانهمدان

-هوشنگ3861207354حسینیاشکانهمدانهمدان

-شمس اله966حسنیمهینهمدانهمدان

14حبیب اله3970236975حمزه ایعارفههمدانهمدان

15علی3720876446خداویسیاحسانهمدانهمدان

14نعمت اله2076دست پیمانمریمهمدانهمدان

14حسین15078دلیربازفاطمههمدانهمدان

-جالل78عابدیزهراهمدانهمدان

-حجت3860223348علی آبادیبهنامهمدانهمدان

82135714فریدونی مهرمرجانهمدانهمدان

-مختارعلی1321قربانیهادیهمدانهمدان



-محمدرضا160کرمیوحیدهمدانهمدان

-محمد10204گمار اسماعیلیحسینهمدانهمدان

14محمد حسن439مریخیمحسنهمدانهمدان

-روشن علی8994مظاهریفاطمههمدانهمدان

-نور محمد2معظمی گودرزیمحمد تقیهمدانهمدان

14امان اله112مهدویفهیمههمدانهمدان

14حسین4414نایبیسهیالهمدانهمدان

14هاشمعلی9023نورمحمدی شایستهزهراهمدانهمدان

-حسن52ولی اقبالزهرههمدانهمدان

15     کامران44400176585     پروری        پریسااردکانیزد

14     جالل311396097     پروری       کیمیااردکانیزد

14    محمد2538    حسنی    سکینهاردکانیزد

-    حسین4440151019     زینل پوری     عارفهاردکانیزد

15    علی4440135749    صحرایی     زهرااردکانیزد

16     عباس4440128467     طالبی     علیاردکانیزد

15     جواد4440132618     قانعی    زهرااردکانیزد

15     محمد1130364909     کریمی     فاطمهاردکانیزد

15     قاسم1271109603     صابری     فرینازاردکانیزد

14محمود602برقیسلمانخاتمیزد

-عبداله583دهقانیحسینخاتمیزد

-ابوالفضل8473سلطانیمحمد مهدیمیبدیزد



-محمد علی12380حاج امینیطاهرهیزدیزد

-محمود62سلیمی ندوشنوجیههیزدیزد

16مهدی4421238622محمدپورراوریمحمدجوادیزدیزد


