
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

-ابراهیم397دادجویوسفبیله سواراردبیل

-یادگار1974سلمانیعلیرضا خلخالاردبیل

-صفی اله5591صفریزهراخلخالاردبیل

-اسالم1621394077/55باوفاداودگرمیاردبیل

-عباس46جوادیبهنام گرمیاردبیل

14خیراله1620614782/362راهنماتوحیدگرمیاردبیل

14رمضان879ابوالفتحیمهرداداصفهاناصفهان

-علی194حمیدی مهر مجتبیاصفهاناصفهان

-علی997حیدری رارانی محمداصفهاناصفهان

-حسین761داوری علیرضااصفهاناصفهان

15بهروز4610213818دهقانیشاهین اصفهاناصفهان

14ابراهیم4106499341سلیمانمحسناصفهاناصفهان

-مرتضی1270492578صالحی ابریبهروز اصفهاناصفهان

-محمدصادقصداقتکرامت الهاصفهاناصفهان

15علیرضامحمدیمسیحاصفهاناصفهان

-براتعلی1302مولویمجید اصفهاناصفهان
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14مرتضی39میرلوحیمجید اصفهاناصفهان

-رحیم11709جانثاریمائده اصفهاناصفهان

-عبدالکریم181فقهیطاهره بیگماصفهاناصفهان

14عباس859کدخداییشرارهاصفهاناصفهان

15ابراهیم3800نوریمنااصفهاناصفهان

14حجت1271وکیلینفیسهاصفهاناصفهان

16علی اصغر14674اعالییمیناخمینی شهراصفهان

14صادق1130089061حاجی حیدریریحانهخمینی شهراصفهان

-شکراله1190051575ملکهدیخمینی شهراصفهان

-حسن16919181 00طاهریفائزهخوانساراصفهان

14حسن55حاتم پور جزیمحبوبهشاهین شهراصفهان

-دادرس2380114110فرامرزی نژادحسنشهرضااصفهان

15اسداله11رستم آبادیفریبرزکاشاناصفهان

15مصطفی509ذنوبیسمیهگلپایگاناصفهان

14رحمت اهلل92برومندقدرت اهللمبارکهاصفهان

-قربانعلی45پاهنگیمحمدمبارکهاصفهان

14مجید5410153936ربیعیحدیثهمبارکهاصفهان

14علی42کرمیزهرامبارکهاصفهان

15حسنعلی616ابراهیم زادهمحسن نجف آباداصفهان

15محسن1080120289امیدمینانجف آباداصفهان

16نادعلی5490085398یزدانیمحمد علینجف آباداصفهان



14سعادت77نظرعلیانراضیهنجف آباداصفهان

15یوسف 80158نجفی جهانیمریمالوندالبرز

-ناصر941ثابتداریوشفردیسالبرز

-نوروز706نظریافسانهفردیسالبرز

-غالمعلی28064مظهریفرشتهفردیسالبرز

14علی حسین12557قلندریسارافردیسالبرز

14شکرخدا313روستاییملیحه فردیسالبرز

16ابراهیم734اخالق دوستزینتکرجالبرز

16رزاق0019565917حکمتیفاطمهکرجالبرز

16بهروز588رستمینیلوفرکرجالبرز

14یعقوب5432قاسمیان فردعلیرضاکرجالبرز

-سید هاشم925کواکبیسیده فرحنازکرجالبرز

15عزیزاله118میرزا آقا تبارعلی اکبر کرجالبرز

17صدراله4897588571/1990اخالقیمیتراکرجالبرز

14شعبانعلی3991459711/4907اعتمادی گلریزحیدر کرجالبرز

15جهانگیر0072547049/161شاه بداقلومرجانکرجالبرز

14حمید3340113904/13975شیرزادیالهامکرجالبرز

14مهدی0310523702/0310523702قربانی زاده قمصریزهرهکرجالبرز

17ابراهیم0311605931/0311605931کشاورز میرزامحمدیمهدیکرجالبرز

14محمدعلی00528045384/16353ندائیعلیکرجالبرز

14غالمحسن4898994539/39واحدکبریکرجالبرز



-عزت اله6160059157نادریامیرعباسایوانایالم

-محمد310نرگسیکیوانایوانایالم

-ابراهیم601غیابیفرشتهایالمایالم

14محمد12صفریمظفرایالمایالم

15محمدحسین10خانشیریعبدالحسینایالمایالم

14مختار60139ایدیامینایالمایالم

-مراد947حسینیپیرابدالدهلرانایالم

14حبیب88109خلیلزادهعلیآذرشهرآذربایجان شرقی

-تیرداد1570547092مرادیامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

14محمد2867همتیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

-محمود146حیدرزادهداودتبریزآذربایجان شرقی

14یوسف644آرمانناصرتبریزآذربایجان شرقی

-هاشم5جعفرزادهاحمدتبریزآذربایجان شرقی

14حیدرعلی133ساعیزیباتبریزآذربایجان شرقی

14نصیراله1285فتحیقادرتبریزآذربایجان شرقی

14عبدالحسین299نورشتقیتبریزآذربایجان شرقی

14سیامک6976صفرخانلوشادیشبسترآذربایجان شرقی

-بهلول263ایراندختمحمدمراغهآذربایجان شرقی

-اژدر1187عبادییوسفمراغهآذربایجان شرقی

-حسن87750کیانی فر مهدیبستان آبادآذربایجان شرقی 

14امامعلی6616اکبریمحمد ارومیهآذربایجان غربی



-حسین1163بقاییرسولارومیهآذربایجان غربی

14سلطانعلی1101ساربانینوبختتکابآذربایجان غربی

-میرزا313احمدیذبیح الهتکابآذربایجان غربی

15عطاء اله44دخت حسینیصیداتکابآذربایجان غربی

14ایرج2940097763مقنعیمهدیهتکابآذربایجان غربی

14میر سمیع1683غیبیمیر هادیسلماسآذربایجان غربی 

-قنبر43083قهرمان زاده صادقسلماسآذربایجان غربی 

14علی اکبر 1هاتفیحمید سلماسآذربایجان غربی 

15رحمن241نوریجاللمهابادآذربایجان غربی 

14عبداهلل207کاملیکاملمهابادآذربایجان غربی 

15احمد967صالح زادهسامان مهابادآذربایجان غربی 

-رحمان2860592271تحریریانشایان مهابادآذربایجان غربی 

14عبداهلل278آکیشاعظم مهابادآذربایجان غربی 

-یوسف 3970شریفیسحرمهابادآذربایجان غربی 

-ناصر2920543121تازه کارالهام بوکانآذربایجان غربی 

14محمدامین21241حسین زاده ایوببوکانآذربایجان غربی 

14مصطفی9865عبداهلل بیگیاسماعیل بوکانآذربایجان غربی 

-عبداهلل1210قدرتیمحی الدینبوکانآذربایجان غربی 

-مصطفی9218موالنیصالحبوکانآذربایجان غربی 

-محمدامین724پاره کاریونسبوکانآذربایجان غربی 

-محمدرضا59رضازادهمنوچربوکانآذربایجان غربی 



14حضرتقلی2960052420تقویعلیمیاندوابآذربایجان غربی 

15نعمت اله5290024646خلیفهفاظمه بندردیلمبوشهر

15خداکرم349057231شجاعیانسارابوشهربوشهر

14علی690کنعانیمهدیبوشهربوشهر

14حسن3570010503محمد دوستحامدبوشهربوشهر

15یداله189رنجبرعباسبوشهربوشهر

14محمد40قاسم زادهرضاتنگستانبوشهر

14محمدرضا494نزادنیکفاطمهخارگبوشهر

14بهمن2332پرهیزکارامیددیربوشهر

14سید مکی 783نیک عهدسید ابولفتح گناوه بوشهر 

-شیرحسین35مرادیانیمهرداداسالمشهرتهران

14رجبعلی1062نجفیحسناسالمشهرتهران

-اصغر2395معمار باشیمهدیانقالبتهران

14علی574عسکریمحمد مهدیانقالبتهران

15محسن1971هاشم لورضاانقالبتهران

14حسین1774زین العابدینیاصغرانقالبتهران

14غالمرضا98جعفریناهید پیشواتهران

14محمد حسین70237301185علیزادهعلی پیشواتهران

-حسن4112استرکیفاطمهتهران بزرگتهران

-ایوب0197531-041امانیمریمتهران بزرگتهران

14احمدرضا910باقریاکرمتهران بزرگتهران



14سیدکمال3007جاویدی نیاسیدحسنتهران بزرگتهران

14محمد10911جباریاکبرتهران بزرگتهران

-احمد2827274-001جاللی شادزهراتهران بزرگتهران

-بیرامعلی10842حقیقیلیالتهران بزرگتهران

14مسعود0152942-471خشنودی رادضحیتهران بزرگتهران

14مجتبی1030دائمیافسانهتهران بزرگتهران

14غالمرضا305دادبینسودابهتهران بزرگتهران

-عبداله2426رستمیمجیدتهران بزرگتهران

-بهروز7497رستمی فروزندهشقایقتهران بزرگتهران

-قاسم0725593-031رسولی مالکنرگستهران بزرگتهران

-علی493رضاخانلوابراهیمتهران بزرگتهران

15محمدحسین34376زمانیعلیرضاتهران بزرگتهران

-میرابوالفضل5337سیدیایرانتهران بزرگتهران

-مهدی4483602-001شیرانی نژادزهراتهران بزرگتهران

14سیدرضی6701صادقیسیدمحمدتهران بزرگتهران

-عبداله6089عبادیزهراتهران بزرگتهران

-یوسف383فریس آبادیزهراتهران بزرگتهران

-عیسی7410فیروزیمریمتهران بزرگتهران

14علی502قاسمی مجدحسنتهران بزرگتهران

15نبی اله3گودرزیمهدیتهران بزرگتهران

15رضا8586محمدیزینبتهران بزرگتهران



14هادی12817محمدی آکردیمسعودتهران بزرگتهران

-اسماعیل7009معتمدیشهالتهران بزرگتهران

14اسداله4302معصومیمیناتهران بزرگتهران

-سعید8186572-001مقتداییامیرحسینتهران بزرگتهران

-حسین6776موحدیحبیب الهتهران بزرگتهران

-محسن512موسی پور رحیم آبادیملیحهتهران بزرگتهران

-یوسف2مهدی یارسیدعلیتهران بزرگتهران

-سیداحمد7133میرعمادیسیدفریدالدینتهران بزرگتهران

-حمیدرضا7876923-001نعمتینیلوفرتهران بزرگتهران

14سیدنبی3668هاشمیفاطمهتهران بزرگتهران

14مهرعلی12839همایون مقدممهدیتهران بزرگتهران

14مروت4890128204یوسفیزهراتهران بزرگتهران

14ابراهیم3ابراهیم زادهبیژنریتهران

-خیراله11999خالقیمحسنریتهران

-عباسعلی102292سلیمانیمحمدجوادریتهران

15اسکندر2660260559آرزه محمدباقرشرقتهران

-محسن 9964سیفی مستان آبادعالیه شرقتهران

14عبدالعلی3149036062میرشکاریانعباسشرقتهران

-احمد4646سلیمیشکوفهشرقتهران

-سیدناصر1667موسویصدراشرقتهران

-حمید3729هاشمیامیرحسینشرقتهران



-حشمت31597دارابیرضاشهرک غربتهران

14جواد4967اهلل دادهادیشهرک غربتهران

-منصور603بروجردیرضاقدستهران

14نبی2410چگینیمهنازقدستهران

15یوسف علی43عیسی اوغلیمهنازقدستهران

-قربانعلی3711امیر صادقیفاطمهقرچکتهران

14علی458حقیسمیهقرچکتهران

14میکائیل6371ملکی مرشتحلیمهقرچکتهران

-رمضان55پازوکیزکریاورامینتهران

-احسان26رجب الریجانیحمیدرضاورامینتهران

-ابراهیم6131باباپور المعی زلیخاشهریارتهران 

-مقصودعلی11187گلنارپورعباسشهریارتهران 

-محمود4410-0گودرزیحسینشهریارتهران 

-حسین6160مرادی علی محمدشهریارتهران 

-علی اکبر1431نصیریعلی اصغرشهریارتهران 

14احمد1503اشرف اسالمیملیحهشمالتهران بزرگ

-خلیل اهلل122بهروز وزیریزهراشمالتهران بزرگ

-محمد رضا8843جعفر بکلوپریساشمالتهران بزرگ

14ولی اهلل1254حسنی خورشیدیسبیکهشمالتهران بزرگ

14عبدالرضا2996دهقانالهامشمالتهران بزرگ

15مهدی407رقتمیثمشمالتهران بزرگ



-مصطفی576لطیفیحسینشمالتهران بزرگ

-محمد11078456ممی نژاد نعیمهشمالتهران بزرگ

-میر مجتبی9314موسویستارهشمالتهران بزرگ

15ماشااهلل48741نزادی نوش آبادیمنصورشمالتهران بزرگ

-علی حسین1913نوروزیمعصومهشمالتهران بزرگ

15منوچهر13051پورمحمدیموژانشهرکردچهارمحال و بختیاری

-چراغعلی17پیروزیانمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15عبداله44خزاییرضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

-عزت اله22شریفیمحمودشهرکردچهارمحال و بختیاری

-قدیر10رحیمی منشمجید فارسانچهارمحال و بختیاری

14سید احمد630بخشایشسیده سارابروجنچهارمحال و بختیاری

15اروجعلی4640029225کوچک زادهمحمدرضا بروجنچهارمحال و بختیاری

-محمدعلی880345802غالمیپریساقاینخراسان جنوبی

15سیدمحمد640588530زجاجی سیدعلیبیرجندخراسان جنوبی 

-مهدی 581بخشایی معصومه بیرجندخراسان جنوبی 

-علی اکبر63زحمتکشهادیدرگزخراسان رضوی

-غالمرضا5232مظفر آبادیمصطفیسبزوارخراسان رضوی

15حسن11برازآبادیمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

-عبدالرحمان228دلبریحسینسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبر2157کرآبیاعظمسبزوارخراسان رضوی

-عین اله1012مکارمپروینسبزوارخراسان رضوی



15رجبعلی382شیرین فرعلیسبزوارخراسان رضوی

14مقصود235واژگوسعیدقوچانخراسان رضوی

-سید مهدی463طباطباییسید هانیکاشمرخراسان رضوی

-علیرضا6711مختاریابوالفضلگنابادخراسان رضوی

-حمیدرضا0924120101اردکانی فرداحسان مشهدخراسان رضوی

-جهانگیر8231اسکندری حصاریمهسامشهدخراسان رضوی

-اصغر2439امین التجاریتکتممشهدخراسان رضوی

14حسن5560293482بابائیان محمدیمریممشهدخراسان رضوی

14سیدمحمود21046حسینیسعیدهمشهدخراسان رضوی

14سیدعلی0924609095حسینیسیده زینبمشهدخراسان رضوی

14محمدابراهیم66420خادمی نیامحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا64600دانش نسیانزهرهمشهدخراسان رضوی

14حسین28درویش بدرآبادیجوادمشهدخراسان رضوی

14محمد650دره کینرجس مشهدخراسان رضوی

14اسماعیل0690351607زنده دلرقیه مشهدخراسان رضوی

-محسن5194شاندیزی ثانیحسنمشهدخراسان رضوی

14محمدرضا16314صادق نژادگلنازمشهدخراسان رضوی

14حسین0923948015عدالتیانمهسامشهدخراسان رضوی

15غالمرضا2785عودیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

14علی2955فریدون نیامریممشهدخراسان رضوی

14حسن22متین خواهسحر مشهدخراسان رضوی



-عباس4589محمدیان خراسانیالهام مشهدخراسان رضوی

14صادق0922278237مظفریحبیب الهمشهدخراسان رضوی

-محمد0922603308مالسیمعصومهمشهدخراسان رضوی

-محمد633نجیب برقیزهره مشهدخراسان رضوی

14ابراهیم22009نظریعلیمشهدخراسان رضوی

-سلیمان1217نوریسیمینمشهدخراسان رضوی

-حسن1820هوشیارافسونمشهدخراسان رضوی

-علی3583سعیدان مینا نیشابورخراسان رضوی 

14محمدرضا 2172فرخ کاظمیان سحرنیشابورخراسان رضوی 

-احمد601بحرانیوهابامیدیهخوزستان

14محمد2180گندمکاررضاامیدیهخوزستان

14محمدعلی216پاپیمحمدرضااندیمشکخوزستان

15شیرمرد1920124268میرعالینجمهاندیمشکخوزستان

16علی امید1920381031میرمنگرهآهنگاندیمشکخوزستان

14اسکندر19آرزومندمحمداهوازخوزستان

-علی جان913دانشمندماندانا اهوازخوزستان

-خسرو638قارابگیسعیداهوازخوزستان

14علیرضا174154950گرجیزینب اهوازخوزستان

14حمید13580لطیف زادگانالهام اهوازخوزستان

14فاضل3655براتیحافظایذهخوزستان

-شامحمد1270 خواجویگلیایذهخوزستان



15صمد2830دریسمهدیآغاجاریخوزستان

14هوشنگ118اقلیمیمهرانبندرماهشهرخوزستان

16سید نجف13660صدری زادهسید علیرضابهبهانخوزستان

17نعمت اله2489مشهدی نژادمعینبهبهانخوزستان

15جمشید116محمدی خواهفرخندهشوشترخوزستان

14هوشنگ73886فتاحیاسماگتوندخوزستان

-سیدمحمد3954صالحیسیده مریممسجدسلیمانخوزستان

-عباس1751حسین زادهلیدامسجدسلیمانخوزستان

14عیسی133فرضیهوشنگ مسجدسلیمانخوزستان

-محمدرضا4رضاییمحمودمسجدسلیمانخوزستان

-امامقلی526جنجالیعلیمسجدسلیمانخوزستان

-اسماعیل7011افشاریارسالنمسجدسلیمانخوزستان

15قدمعلی 163محمدی یوسف دزفولخوزستان 

15علی محمد6569رحیمی منشعاطفهدزفولخوزستان 

15محمد علی 569خاجوی اورکی فرزانه دزفول خوزستان 

14رمضان 1178روشن حال نژاد لیال دزفول خوزستان 

-حمید 2400022178نکوئی ویدا دزفول خوزستان 

14داراب 629بابا خانی نژاد هوشنگ دزفول خوزستان 

14احمد 968سفید خوش محسن دزفول خوزستان 

-غالمحسین 1910سلمانی زاده داوددزفول خوزستان 

-زاهدی 1920279954نجفوند دریکوند محمد دزفول خوزستان 



14آیت اله60425جلیلینیماخرمدرهزنجان

15نوروز41باباییفریباخرمدرهزنجان

14سید زمان6769زمانیسید کتایونزنجانزنجان

-خبیب اله2252احمدیطیبزنجانزنجان

-عبدالحسین53448بهمن وند فرداسدالهماه نشانزنجان

14داود4560108919پهلوانی فرفرهادسمنانسمنان

15حسین27سعیده کاشی بسطامسعیدهشاهرودسمنان

-محمد150گوهریحمید رضاگرمسارسمنان

-رمضان8654حمزه ایمصطفیزابلسیستان و بلوچستان

14عبدک33بهادرینوربخشچابهارسیستان وبلوچستان

14شهداد359دیودلگل محمدچابهارسیستان وبلوچستان

15محمدتقی361123749شهریامیرمحمدزاهدانسیستان وبلوچستان

15پرویز10989گرگیچهانیهزاهدانسیستان وبلوچستان

14کمک علی634اکبرینسرینزاهدانسیستان وبلوچستان

-قنبر1751آرامیانزهراارسنجانفارس

-حسین645باقریزهرااستهبانفارس

-حسن1423بهرامیسمیهاستهبانفارس

-محمد خلیل243مهدوی ازادالهاماستهبانفارس

14براتعلی1020شکیباییزینباقلیدفارس

15محمد5130000803رضاییملیحه آبادهفارس

14حسین2400015635زمانیمرضیهآبادهفارس



14اکبر2400245231منصوریامیرحسینآبادهفارس

14خداداد1957جعفرپورعباسپاسارگادفارس

-محمد رضا6810038361آبکارفاطمهخرم بیدفارس

-امراله5بهمنینرگسخرم بیدفارس

14اصغر2420540069حسینیمحمدجوادخرم بیدفارس

-ناصر2282682983شریفیثمینخرم بیدفارس

-مهدی3163ستودهمنصورهسروستانفارس

-سیدمیرزابابا397میرحسینیسیدجاللسروستانفارس

14غالمعباس6تسلیمیانمحمدکاظمسروستانفارس

-جمشید37اسماعیلی پورزینبفسافارس

-اسماعیل340تسلیمیانپریسافسافارس

-علی اکبر1019تنهاییمنصورهفسافارس

-ابراهیم379روشن ضمیرطاهرهفسافارس

14همراه467طاهریمحمد هادیمرودشتفارس

16منصور3086مروجیزهرامرودشتفارس

15عادل8067کاکاصادقمرودشتفارس

15علیرضا58بهمنی فرمحمدرسولمرودشتفارس

16الیاس134فالح نیااعظممرودشتفارس

15اسماعیل1336تقی زادهمرضیهمرودشتفارس

-حسین421ابولیعمرانمهرفارس

-اکبر634صالحیمجتبینیریزفارس



-احمد268محمودیسعیدهنیریزفارس

-حسن2359ابوالقاسمیسمیهنیریزفارس

-204تواضعمعصومهنیریزفارس

-زین العابدین995مسرورینزهتنیریزفارس

-مهران 2460108508مهربان جهرمی فایزه جهرم فارس 

-محمد2460127057مصلی نژادنسیم جهرم فارس 

14عبدالوهاب 45عوض پورعباس جهرم فارس 

-نصراله143شمشمی منوچهرجهرم فارس 

-جعفر95اسمعیلیساراشیرازفارس 

14عبدالرسول1674رستمیراضیهشیرازفارس 

14محمد رضا1830رضائی دشت ارژنهزینبشیرازفارس 

-قدرت اهلل187زارعیساراشیرازفارس 

-بهار5648طاهریمریم شیرازفارس 

16غالمرضا329عباسیانسمانهشیرازفارس 

17محمدحسین14295قنبریانهانیهشیرازفارس 

-محمد551محمدپورآسیهشیرازفارس 

-نادر600مرادیلیالشیرازفارس 

-ابراهیم2064منفردسمیهشیرازفارس 

-محمد حسین1069اسکندریحمیدشیرازفارس 

14حسین15086اکبریغالمحسینشیرازفارس 

-حسین622تقی نژادمحمدرضاشیرازفارس 



15غالمحسین1516حجازیمحمدرضاشیرازفارس 

-ابراهیم1237خلیلیرحیمشیرازفارس 

-سید عبدالرسول2951سبحانیسید فرید شیرازفارس 

-احمد477طهرانیمحسنشیرازفارس 

-سید محمد41عظیمی ابرقوییسید جلیلشیرازفارس 

-زالی7فیجانیغالمحسینشیرازفارس 

15علیقلی157نیکنامکرامت الهشیرازفارس 

-رضا7720تکاپوکبریتاکستانقزوین

-زکریا18754رحمانیاصغرتاکستانقزوین

14یونس465حشم فیروزلیالآبیکقزوین

14حسین662خجسته روزاحمدآبیکقزوین

14اسفندیار612شریفیفتح الهآبیکقزوین

-اسداله74555افروزیمهدیقزوینقزوین

15یعقوبعلی16684باباییمریمقزوینقزوین

14عباس1428تاریوریلونرگسقزوینقزوین

14علی704صفدریرضوانقزوینقزوین

15یوسفعلی1207رمضانیمریمقزوینقزوین

-محمدرضا1365شفاییعباسقزوینقزوین

14ناصر1202صدیقهافهیمهقزوینقزوین

14عباس149عابدیمیتراقزوینقزوین

17عزیزاله285فرهی نیافرهنگقزوینقزوین



-علیجان1094قاسمپورعبدالحسینقزوینقزوین

-مرتضی1171مدرسی نیافاطمهقزوینقزوین

14رحیم343ندافعلیرضا قزوینقزوین

15غضنفر79آردینفاطمهقمقم

-سیدمجید371462592حسنیسیدامیرقمقم

15رحیم1648رضائیانمختارقمقم

14یداله2983سعدیفاطمهقمقم

14حسین2023452طیبیمحمدامیدقمقم

-حسین370724793علی نژادزهراقمقم

-طه43036کافیمحمدقمقم

-عبدالغفار23شفیعیحامد گچسارانکهگیلویه و بویر احمد

-محمد یار129سعادت فردسعیدیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14محمد3026صیادیانشهرامیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-عمر6401احمدیهارویبانهکردستان

15رحمان885یزدانیامان الهبیجارکردستان

-سید علی کرم137زمانیسید عبدالهبیجارکردستان

-مظفرزرین بیانمائدهسنندجکردستان

-ناصرالدین3720369129مرادیبرزان سنندجکردستان

14احمد238مرادیانیداهللسنندجکردستان

-محمدطاها3720042529محمدیزهراسنندجکردستان

-رشید1062زمانی دادانیادبسنندجکردستان



14مجید9پیره مهدیفریدهقروهکردستان

-حسین622حیدریمرتضیقروهکردستان

14سید مظفر156خسرویسید علیقروهکردستان

-سعداله682آستانیعلیرضاجیرفتکرمان

-بابا جان43862رزمیفیروزهرفسنجانکرمان

-حسین3درویشعلیرفسنجانکرمان

-حسین665پوررنجبرعظیمهزرندکرمان

14علی3080049683سلطانیحامدزرندکرمان

-کمال3060060071بیگ زادهپروانهسیرجانکرمان

16جمشید2624شهسواری پورمعصومهسیرجانکرمان

15مهدی613موحدی پاریزیمریمسیرجانکرمان

-سعید رضا3372میر حسینیعلی اکبرشهربابککرمان

-محمد1135پاکروانانمنصورکرمانکرمان

-غالمرضا645خوشیمهدیهکرمانکرمان

-علی اکبر1163شیخ شعاعیفاظمهکرمانکرمان

-رمضان2980518999صانعیسجادکرمانکرمان

-جواد2744یزدانیمهشیدکرمانکرمان

-رضا4370عزیزیسمیهاسالم آباد غربکرمانشاه

-کرم رضا8989بهرامی زهرهاسالم آباد غربکرمانشاه

-قاسم1315امیریانالهام سنقرکرمانشاه

14مجتبی911پناهیرضاسنقرکرمانشاه



-حیدر علی19454خالو کاکاییابراهیم سنقرکرمانشاه

14حسینعلی336رضاییرحیمسنقرکرمانشاه

14محمد حسن25کریمی کله جوییبهروزسنقرکرمانشاه

14هژیر33117یادگاریموژانصحنهکرمانشاه

15بهمن3300171571سلطانیفاطمهکنگاورکرمانشاه

-داریوش3300267048عظیمی فشیامیرحسینکنگاورکرمانشاه

-علی 256احمدی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

-کیومرث3246891305امیری ثنا کرمانشاه کرمانشاه 

17علی 1219بهرام بیگی الهه کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 187جمالی پور بابک کرمانشاه کرمانشاه 

17محمد 21509حیدری علی کرمانشاه کرمانشاه 

16هوشنگ 107حیدر پور  مسعو دکرمانشاه کرمانشاه 

15اسماعیل 3240093022حیدری شهنا مهسا کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد علی 501دزفولی نژاد مسعود کرمانشاه کرمانشاه 

15عبدالمجید 13195صائب زینب کرمانشاه کرمانشاه 

16حسین13517رضایی فرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

-اسداله29کریمپور وحدت کرمانشاه کرمانشاه 

15علی یاور 36633کرمی  پاامامی حمید رضا کرمانشاه کرمانشاه 

16علی اکبر 14054گفتاری فرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

14کیومرث 442مرادی الهه کرمانشاه کرمانشاه 

-علی اوسط294رضاییمحترمبند رگزگلستان



-هاشم5864خراسانینرجس گرگانگلستان

-محمدابراهیم786زنگانهابوالقاسمگرگانگلستان

-محمد3482غالمیمحسنگرگانگلستان

14سید هادی4880058084حسینیسیده محدثهگنبدکاووسگلستان

-عبداهلل256عسکری پوراحمدرضاگنبدکاووسگلستان

-کوچکعلی6043قربانیفرشادالهیجانگیالن

-غالمحسین 9نوان مقصودیآناهیتاالهیجانگیالن

-محمد رضا19794باباییحسین الهیجانگیالن

-سید عطوف1987موسوی اصلسیده رحیمهالهیجانگیالن

-تیمور11800بائی الشکیصغراصومعه سراگیالن

-قربان2670186416رزاقی نودهیمسعودصومعه سراگیالن

15فیروز1651ضیاءسولمازصومعه سراگیالن

15علی135سلیمیمحمد آستاراگیالن

-حسن2739193830/59شمس نصرتیوحیدآستانه اشرفیهگیالن

-موسی2591447667/2188قربان خواه اکبر آبادیرضاآستانه اشرفیهگیالن

15حمزه565جباری ثابتمریمرشتگیالن

-510طلوع قمریمحمودرشتگیالن

-ابراهیم153ابراهیمیداودرشتگیالن

14علی رضا5700119692پورمیرزاسحررضوانشهرگیالن

-محمد968 / 2659243727احمدی نیاحسنرودبارگیالن

-محمد یار96 / 6539744404جباریرقیهرودبارگیالن



14فیض اله606 / 2659582939صفدریعلیرودبارگیالن

-احمد572 / 2659607362قلی پورآرزورودبارگیالن

14علی15برزگررودسریتینارودسرگیالن

214جوادیآرشرودسرگیالن

-عوض اله1174مهجوریاکبرماسالگیالن

-عیسی4005مرمرینجمهازنالرستان

14همتعلی56علیپوریعارفه الشترلرستان

16میرزاقلی4172132510آقاییعباسالیگودرزلرستان

14نادعلی4172130046عجمیعلی الیگودرزلرستان

15محمدطاهر10279ملک محمودیمعصومهالیگودرزلرستان

-مصطفی3855موسویرضاالیگودرزلرستان

-غالم1282پایره ابراهیم بروجردلرستان

14رحم خدا154دارابیان آمنه بروجردلرستان

14عین اله934روزبهانی رضا بروجردلرستان

-علی اکبر 727زینی وند نژاد فاطمه بروجردلرستان

-علی اکبر 25212478سعیدی زاده علیرضا بروجردلرستان

15علی10489معظمی گودرزی محمد بروجردلرستان

-غالمرضا7635عاروانمهنازدورودلرستان

14درویشعلی11357آروانحسندورودلرستان

15عباس8889خادمی امیر حسیندورودلرستان

-علی رحم450جاللی فرحسین دورودلرستان



14دوستعلی4190617326کورانیاحمد رضاکوهدشتلرستان

15افراسیاب440107067غفاریپریسابهشهرمازندران

-سفیاله1303فراهانیحسنتنکابنمازندران

-حشمت50924مهرزادعلیتنکابنمازندران

14صفر علی126کیا دلیریمهدیهچالوسمازندران

-خضر اله3رمضانی نسبنورعلیچالوسمازندران

15فرزاد2270116879حسن پورنیمارامسرمازندران

-حسن3664داوود زادهزهرارامسرمازندران

-علیرضا2817رستگارپیردهیتهمینهرامسرمازندران

14ناد علی3317 جواهریوحید ساریمازندران

-آقابابا995 سبحانیشهنازساریمازندران

14کرم... ا1625 سعادتمنداسحقساریمازندران

-جانعلی350امانیمهدی قائم شهرمازندران

-عزیزاهلل594پور علی جانعباسقائم شهرمازندران

14اصغر208081676اسعدیسیده کوثرنکامازندران

14منصور492نورزادجعفرنورمازندران

-جعفرقلی1212حیدریغالمعلی آملمازندران 

-ولی1244سعدیمحمدرضاآملمازندران 

14محمد2130310079خانزادسعید آملمازندران 

14حسنعلی2061412300یونس پور اکبرآمل مازندران 

14احمد547احمدزاده فرد مسعود بابل مازندران 



14مصطفی719باباخانیمعصومه  اراکمرکزی

-خرم علی888یوسفیمسعود اراکمرکزی

14محمود11700خانیفائزه اراکمرکزی

14حسن182زادحسین گنجیاحمد اراکمرکزی

15داود550175792جاویدپورحامدخمینمرکزی

-رحیم550091076بیاتانیسخمینمرکزی

-حسین558950566مشایخیعمیدرضاخمینمرکزی

-حسن550081641محمدیعلیخمینمرکزی

-کمال10348نوری زادگانزهرهساوهمرکزی

-امین576جعفریامید بستکهرمزگان

-احمد59حیدریمریمبستکهرمزگان

14غالمعلی5766محمدپورمهدیبندرعباسهرمزگان

15سیف اله766شیخیسمیهبندرعباسهرمزگان

-امراله936شیرزادیحسینبندرعباسهرمزگان

14ولی5931اسماعیلی اقدممعصومهبندرعباسهرمزگان

- علی محمد 3970175275       فضلعلی امیرحسینتویسرکانهمدان

-فتحعلی8307زهره وندزهرابهارهمدان

-رضا13603بنائینرگسمالیرهمدان

-محمدحسن643سایه ونداعظم مالیرهمدان

15سعید3920530640شریفیمحمدرضامالیرهمدان

-اردوان9643متینعلینهاوندهمدان



14سید مهدی42سیفیفیروزه الساداتنهاوندهمدان

-علی اکبر22857زرینیزینبنهاوندهمدان

119614بهرامی نیاعلیرضاهمدانهمدان

-عین اله30جمشیدیزهراهمدانهمدان

14علی3720876446خداویسیاحسانهمدانهمدان

14محمدصادق822فریدونی مهرمرجانهمدانهمدان

-حاجی علی189کرمیحمیدهمدانهمدان

-محمد 10204گمار اسماعیلیحسینهمدانهمدان

-اصغر524محمدیوجیهههمدانهمدان

-   محمود582     نامداری       امیراردکانیزد

14عبداله12164پورزادهبهارابرکوهیزد

14سید علیرضا5793هاشم زادهسمانه الساداتمیبدیزد

-اکبر31138کاظمی نژادآسیهمیبدیزد

14محمد حسن5745شفیعیامیرحسینمیبدیزد

14علیرضا8836بامدادیمحمدمیبدیزد

14قاسم7726اباذریمطهرهمیبدیزد

-غالمعلی663حسینیناصریزدیزد




