
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

قبولعزیز6315-محرم زادهمحمدتقیاردبیلاردبیل

قبولمحمد5234جبارزادهرضااردبیلاردبیل

قبولیوسف1371نجفیاکبراردبیلاردبیل

قبولسعید1572-مهاجریمهرداداردبیلاردبیل

قبولحسنعلی1601ابوطالبی مریم اصفهاناصفهان

-عنایت اله 5799ارشادی لیالاصفهاناصفهان

-محمدرضا1100184414باقریانسمیرااصفهاناصفهان

-حسن 1100041869باقریان الهام اصفهاناصفهان

-مصطفی70215پستهایمانه  اصفهاناصفهان

-اصغر5099-تسلیمی آرزواصفهاناصفهان

-مرتضی1888-جعفریالهه  اصفهاناصفهان

-مرتضی2912جاللیشیرین اصفهاناصفهان

-حسینعلی1270560530جمشیدی مهرناز اصفهاناصفهان

-غالمرضا2516حقی نرگس اصفهاناصفهان

-اکبر1819حمامیاناعظم اصفهاناصفهان

-علی اکبر2694خاتون آبادی زهرا اصفهاناصفهان

-عزیز اله18587دهقانی فاطمه اصفهاناصفهان
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-رضا447رضویزهرا اصفهاناصفهان

-اکبر0737-روستا زاده شیخ یوسف مبینا اصفهاناصفهان

-رسول1271668572ریسمانکارزادهسوسناصفهاناصفهان

-مهدی567سالمی فاطمه اصفهاناصفهان

-سهراب6820سوزندهسارا اصفهاناصفهان

-حسین 102صادقی مریم اصفهاناصفهان

-علی 12092طاهری مرضیه اصفهاناصفهان

-رمضان685طاهری طاهره اصفهاناصفهان

-ابراهیم1100449256فرهنگ مهسا اصفهاناصفهان

-رضا124فصیحی فاطمه اصفهاناصفهان

-علی35قاسمیاکرم اصفهاناصفهان

-ذبیح اله1160101256کریمیانزینب اصفهاناصفهان

-جالل1419کیانی زاده پور کیانا نرگس اصفهاناصفهان

-مجتبی1538مدنی اصفهانیناهیداصفهاناصفهان

-محمدعلی1270547860میرمحمدیمینا سادات اصفهاناصفهان

-علی نعمتی فرزانه اصفهاناصفهان

قبولولی اله 4325اسپانیانابراهیم اصفهان اصفهان

قبولعباسعلی73افتخاری محمدرضا اصفهان اصفهان

-مهدی1273349067انصاریمحمدرضا اصفهان اصفهان

-مصطفی82پایندهحامد اصفهان اصفهان

قبولجمشید52326جمشید پورمجیداصفهان اصفهان



-رضا49581حاجی باقریسعید اصفهان اصفهان

-مرتضیخدابخشیمحمود اصفهان اصفهان

-حسین761داوریعلیرضااصفهان اصفهان

-محمود448دهلویمسعوداصفهان اصفهان

-عباس رجاییمرتضی اصفهان اصفهان

-ناصررحیمیانعلی اصغر اصفهان اصفهان

قبولعلی اکبر122رشید پور شمس الدین اصفهان اصفهان

-محمود52سید برزانی مهدی اصفهان اصفهان

-یداله231شریفیعلیاصفهان اصفهان

-کاظم129شیخی فربهزاد اصفهان اصفهان

-محمدصادقصداقتکرامت اهلل اصفهان اصفهان

قبولناصر3181صمدیمهدی اصفهان اصفهان

-علی 677عمومی حسین اصفهان اصفهان

-اصغر42407فاتحی محمد صابر اصفهان اصفهان

-باقر4610750880فتحیفردین اصفهان اصفهان

-شبانعلی7995قاسمی سعید اصفهان اصفهان

-اکبر2298قدسیامیرحسیناصفهان اصفهان

-رضا764قنبری راشنانی محمد  اصفهان اصفهان

-عباس778کارگری حسن اصفهان اصفهان

قبولاصغر10830کرمانیاحمداصفهان اصفهان

-قنبرعلی268کریمیالیاس  اصفهان اصفهان



-مصطفیکسائی کلیسانی حامد اصفهان اصفهان

-فضل اله28محبیرسول اصفهان اصفهان

-علیرضامحمدی مسیح اصفهان اصفهان

-رضا5134مظاهری محمداصفهان اصفهان

-مصطفی936مالافضل عرب غالمحسین اصفهان اصفهان

-سید منصور33منصوری محمد اصفهان اصفهان

-محمد 432موسایی نژادحسناصفهان اصفهان

-برانعلی1302مولوی مجیداصفهان اصفهان

-سید ابوتراب317میرلوحی فالورجانی حمیدرضااصفهان اصفهان

-عباسعلی1178نوروزی جواداصفهان اصفهان

-فتحعلی 1337هدایت نژادحسین اصفهان اصفهان

-حسین1952خرم زادهرامیناصفهان اصفهان

-عباسعلی3285پرندهمحسنخمینی شهراصفهان

-احمد1130282759رضاییمصطفیخمینی شهراصفهان

-براتعلی1211طاهریفهیمهخمینی شهراصفهان

قبولسیدعلی5772موسویسیدهاشمخمینی شهراصفهان

قبولعبدالحسین1100043853غفوریاعظمخمینی شهراصفهان

-مصطفی69شرفیحمیدخوانساراصفهان

-جمشید7548شهبازیفاطمهسمیرماصفهان

قبولکیومرث2329حیدریصادقشاهین شهراصفهان

-علی9003حیدری جزیفرزانهشاهین شهراصفهان



-حسین623طاهری تهرانیرسولشاهین شهراصفهان

-قدرت اله5100181001عارفیان جزیمائدهشاهین شهراصفهان

-حبیب اله1248عزیزیعلیرضاشاهین شهراصفهان

-کریم2326غریوندفرحنازشاهین شهراصفهان

قبولخلیل204مکوند حسینیتیمورشاهین شهراصفهان

-محمدرضا1157ملک خویانعاطفهشاهین شهراصفهان

-حسن6190032362ابراهیمیمحمدکاشاناصفهان

-آقا محمد171تمدنیسید امیر محمودکاشاناصفهان

قبولماشاله9952 حجتی تبارحسنکاشاناصفهان

-عبدالحسن370575393دغالوی نژادمصطفیکاشاناصفهان

-رمضانعلی1250019621قدیریانمحبوبهکاشاناصفهان

-حبیب اله170رمضانی دامنهمریمگلپایگاناصفهان

قبولمجید5410153936ربیعیحدیثهمبارکهاصفهان

-علی5410012801جمشیدی رادراضیهمبارکهاصفهان

قبولعلی42کرمیزهرامبارکهاصفهان

-علی5542-شفیعیمریممهردشتاصفهان

-احمد791پورپونهاعظمنجف آباداصفهان

قبولابراهیم212سلطانیمریمنجف آباداصفهان

-حسینعلی5061شریفیزینبنجف آباداصفهان

-مصطفی2824قیصریاناعظمنجف آباداصفهان

-علی1698لشنیمیالدنجف آباداصفهان



-منصور341-1199248487بهرامی اسفرجانیامیرشهرضااصفهان 

-نبی اله348-6339972411جعفریعباسشهرضااصفهان 

قبولمحمد حسن453-1199336432سبزواریطاهرهشهرضااصفهان 

قبولامراله1190064790سبزواریمهنازشهرضااصفهان 

قبولیعقوب737-1199201022طالب پورایرانشهرضااصفهان 

-دادرس2380114110فرامرزی نژادحسنشهرضااصفهان 

قبولمحمد مهدی1190084570 قادریمحمد حسنشهرضااصفهان 

-ابراهیم5129670159وفاداریسمیه شهرضااصفهان 

-امراله4655آزاد شهرکی وجیهه لنجان اصفهان 

-عزیزاله61ایزدیمجیدلنجان اصفهان 

-حسین 1463اسفندیاری حمیدرضا لنجان اصفهان 

-جان محمد3باقریسمیه لنجان اصفهان 

-علیرضا 11جعفری محسن لنجان اصفهان 

-عزت اله 985سلیمانی حجت اله لنجان اصفهان 

-محمود1160044244یادگاریان مهدیلنجان اصفهان 

-شکراله12الزامیمصطفیساوج بالغالبرز

-اباذر883نامورداودفردیسالبرز

-فتحعلی6349نقدیپرویزفردیسالبرز

-قیوم643معاذینریمانفردیسالبرز

-علیرضا3714کمال زادهمحمدجوادفردیسالبرز

-پاشا174زمانداریوسفعلیفردیسالبرز



قبولابوالقاسم21رفعیمهدیفردیسالبرز

-داود12418جمشابعلیرضافردیسالبرز

-وحید842-باقریانسبحانفردیسالبرز

-علی1754گودرزیمحبوبهفردیسالبرز

-حمداهلل2357رزاق پورربابهفردیسالبرز

-هبت اله5412-رفعتیزهرافردیسالبرز

-منصور208خانبانمریمفردیسالبرز

-سید محمد علی644اخوتصفورا ساداتکرجالبرز

-محمد علی2750اسد پورمحمودکرجالبرز

-قندعلی122اصل روستاهدیکرجالبرز

-فتحعلی894بیگدلیمحمدکرجالبرز

-مهدی1358جوانمسعودکرجالبرز

-روح اله73حمزه زادهسیروسکرجالبرز

-غفار439درفشیطاهرکرجالبرز

-رجبعلی1944زمانیهامریمکرجالبرز

-محمدرضا911شیاسیمریمکرجالبرز

-سیدسلطان15525طالگانیشهالکرجالبرز

قبولعباس40676عشقیساراکرجالبرز

-نعمت11472عمودینفیسهکرجالبرز

-ولی اله3285فتاحینجمهکرجالبرز

-حسن 3575فتوحی فرمریم کرجالبرز



-عبدالصاحب159فرخ سرشتهادیکرجالبرز

-احمدعلی7735قارلقیفاطمهکرجالبرز

قبولتقی289مظهرپورمهینکرجالبرز

-سیدحسین16594میرعابدینیامیر حسین کرجالبرز

-حجت اله57نوزعیمرضاکرجالبرز

-ملک حسین21هنرکارعبدالحسینکرجالبرز

-جابر3579بزرگینیلوفرکرجالبرز

-سیدآقابختعلی954حسینیسیدکیوانکرجالبرز

-محسن39040حیدرچیخدیجه کرجالبرز

-مسیح1687حیدریالهامکرجالبرز

-غالمرضا9030خاکبازشهالکرجالبرز

-حسین5902خلجزهرهکرجالبرز

-حسین755دمرچلیهادیکرجالبرز

-حسین1316دهقان بنادکیروح الهکرجالبرز

-مهرداد0311012531سلیمی ماجالناکرمکرجالبرز

-حسن1عالئینناهیدکرجالبرز

-محمد3950008330گودرزینسترنکرجالبرز

-میرزاعلی449محمدی دیالنچیگوهرکرجالبرز

-میرزاعلی33795محمدی دیالنچیمسعودکرجالبرز

-غالمرضا0010587705مرتضی پور کوهبنانیسهیلکرجالبرز

قبولمشهود305مالئیمحسنکرجالبرز



قبولاصغر220مهربانعلیکرجالبرز

قبولداود9252یزدیداریوشکرجالبرز

-سید جعفر4890502688حسینیسید حسیننظرآبادالبرز

-سید نظام1حسینیسیده مهرینظرآبادالبرز

-علی اکبر533متین فرنرگسنظرآبادالبرز

-عزیزاله15مصطفاییمینانظرآبادالبرز

قبولفتح اله-فتح الهاحمددبیامارات

-احمد944کوهییدالهایوانایالم

-محمد310نرگسیکیوانایوانایالم

قبولمحمد12صفریمظفرایالمایالم

-ابراهیم252عربشاهیامیدایالمایالم

-محمدربیع6792-جهانگیریآرمانایالمایالم

-حجت اله1953-رحمانیعلیرضاایالمایالم

-رضا548ربیعیاسدایالمایالم

قبولمحسن1668غفوریانمحمدرضاایالمایالم

قبولرضا98رحیم بیگیمعصومهایالمایالم

-همت2147-کرمیمهدیسایالمایالم

قبولعیسی22علیزادهمیثمایالمایالم

-عیسی157حدیدیحمیدایالمایالم

-یارمحمد585قاسمیمهدیایالمایالم

قبولعلیرضا 1712حسین نژادحمیدرضاآذرشهرآذربایجان شرقی



قبولعلی اکبر15880رشیدی دهخوارقانیقدیرآذرشهرآذربایجان شرقی

-محمدکاظم7746ابطحیوحیدهتبریزآذربایجان شرقی

قبولقاسم787بانان قاسمیکیومرثتبریزآذربایجان شرقی

-اکبر82947جانانهیوسفتبریزآذربایجان شرقی

-هاشم5جعفرزادهاحمدتبریزآذربایجان شرقی

-عبداله270حسین پورداودتبریزآذربایجان شرقی

-محمود146حیدرزادهداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمد3155رسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

-خلیل6063رضازادهعلیتبریزآذربایجان شرقی

-شیرعلی3419سجادی فرراضیهتبریزآذربایجان شرقی

-محمد61فاضلیوحیدهتبریزآذربایجان شرقی

-فرمان2538فرشبافی اسفهالنمحمدحسینتبریزآذربایجان شرقی

-محمدتقی43979فرصتی سردرودیناصرتبریزآذربایجان شرقی

-حمزه علی1462فضلیپروینتبریزآذربایجان شرقی

-تورج979قاسمی بغدادینازیالتبریزآذربایجان شرقی

-حسین2095قره باغیهانیهتبریزآذربایجان شرقی

-مسعود437کریمیعبدالرضاتبریزآذربایجان شرقی

-جعفر1640356401الهوتی آذرسپیدهتبریزآذربایجان شرقی

-حسین1730039308محمدیهادیتبریزآذربایجان شرقی

-هدایت14مردشجاعی نوبریاحدتبریزآذربایجان شرقی

-علی2790390290مصطفاییهادیتبریزآذربایجان شرقی



-محمدقلی1204مهدویسعیدتبریزآذربایجان شرقی

قبولرئوف7198میرزانژاداسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

-عبدالحسین299نورشتقیتبریزآذربایجان شرقی

-اسماعیل1360119302وفادوستملیحهتبریزآذربایجان شرقی

-محمدحسن43هریسچیمژگانتبریزآذربایجان شرقی

قبولکریم39کریم نزند مراغه ایامیرسرابآذربایجان شرقی

-اژدر1187عبادییوسفمراغهآذربایجان شرقی

-فیروز44834کنعانیفرهادمراغهآذربایجان شرقی

-حسین1163بناییرسولاورمیهآذربایجان غربی

-مهدی340حسینیشیرین اورمیهآذربایجان غربی

قبولحسین918دباغیانخلیل اورمیهآذربایجان غربی

-اصغر9049عباسیمجید اورمیهآذربایجان غربی

قبولابراهیم1337عباسی مهر رحیم اورمیهآذربایجان غربی

-فرمان2740924666فالحمحمد جواد اورمیهآذربایجان غربی

-جواد1278مولوی تبار رسول اورمیهآذربایجان غربی

-ابراهیم184نعمتیسمیه اورمیهآذربایجان غربی

قبولصدیق34رحمانیخسروبوکانآذربایجان غربی

-علیاختصاصیمرادیعلیرضاتکابآذربایجان غربی

-سلطانعلی1101ساربانینوبختتکابآذربایجان غربی

-حبیباختصاصیامیریزیباتکابآذربایجان غربی

قبولعطاء اله44دخت حسینیصیداتکابآذربایجان غربی



قبولداود2930152451شکریآرمینشاهین دژآذربایجان غربی

-کریم2930023244ولیزادهصالح شاهین دژآذربایجان غربی

-خضر9237-نیک پورسامانمهابادآذربایجان غربی

قبولسعید2871726744یوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

قبولعبداهلل2959830415کاملیکامل مهابادآذربایجان غربی

قبولفتاح2870148283اهلل ویسیکمال مهابادآذربایجان غربی

-ستار173احسن نژادعلی اصغرمیاندوآبآذربایجان غربی

-الهویردی463حسینیانبیت الهمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولعسگر1304داس زرینجمشیدمیاندوآبآذربایجان غربی

-محمد1فیض الهیعلی اصغرسلماسآذربایجان غربی 

قبولیوسف3993حاجی محمد لو مهین سلماسآذربایجان غربی 

قبولرحیم2790340455مختاریخاطره سلماسآذربایجان غربی 

-اسماعیل2790304084محمد لوشیماسلماسآذربایجان غربی 

-حسین2543قاسم زادهعلیاهرم تنگستانبوشهر

قبولمحمدعلی503فاتحیکشوربرازجانبوشهر

قبولعلی1844محبیمیثمبرازجانبوشهر

قبولمصطفی11982درویشیارسالنبندردیلمبوشهر

قبولعلی690کنعانیمهدیبوشهربوشهر

-علی1402سوسنیمحمدرضابوشهربوشهر

قبولعلی0890141851صحرانوردمصطفی بوشهربوشهر

قبولسیروس3490106581استوارفرشتهبوشهربوشهر



-حسین16924درخشانستارهجمبوشهر

-حسن علی109مشرفیفاطمهخارکبوشهر

-علی6220028521مشرفیحسینخارکبوشهر

قبولغالمرضا9خلیلیسیف الهدشتیبوشهر

-ابراهیم319امیری امیرگناوه بوشهر 

قبولعلی کرم650امیری حسنگناوه بوشهر 

-عبدالحسین3530225983باغبانیمهساگناوه بوشهر 

قبولعبدالحسین497محسنیمحمد رضاگناوه بوشهر 

-محمدرضا8039-کبیری فاطمهانقالبتهران

-کریم64061تاجیکزهراانقالبتهران

-رحیم26943هاشم خانیمریمانقالبتهران

-ابراهیم1075فتحیمریمانقالبتهران

-عبداهلل410327700بختیاریزهراپیشواتهران

-علی اکبر643جعفریعزیزاهلل پیشواتهران

-اصغر30359رمضانی کهنکیطیبهپیشواتهران

-علی410259101شیرکوندراضیهپیشواتهران

-محرم21967صدریطیبهپیشواتهران

قبولمحمد حسینافاغنهعلیزادهعلی پیشواتهران

-ابراهیم19007مرادخانیزهرا پیشواتهران

قبولسیدرضا813آبفروشسیدکمالتهران بزرگتهران

-رضا55641آجرلوملیحهتهران بزرگتهران



-سیامک3017861-001آسامهربدتهران بزرگتهران

قبولابراهیم740آهینبهروزتهران بزرگتهران

-تقی3آینه افروزبیژنتهران بزرگتهران

-ولی اله2940064024اخوان اوغول بیگهمایونتهران بزرگتهران

-پوالد16175اسدیفاطمهتهران بزرگتهران

-حسین1821اصل روستامریمتهران بزرگتهران

-محمدرضا5221اعتمادیاننورالهداتهران بزرگتهران

-اکبر72802افتخاری رادفاطمهتهران بزرگتهران

-عوض9131افخمیرقیهتهران بزرگتهران

-ایوب0197531-041امانیمریمتهران بزرگتهران

-کریم19257بابازاده شایانهومنتهران بزرگتهران

قبولجالل14829باقیان یزدرضاتهران بزرگتهران

-عبدالقیوم1875بختیاری نودهالهامتهران بزرگتهران

-یداله3558براتعلیمرتضیتهران بزرگتهران

-جعفر19640بشیریزهرهتهران بزرگتهران

-قاسم15بهزادیراویهتهران بزرگتهران

-حسین60بیگملیحهتهران بزرگتهران

-جمشید9335بیگلریسیماتهران بزرگتهران

قبولرمضانعلی3023پناهی نیکومحمدعلیتهران بزرگتهران

-محمد3617پنجة آغمیونیمهدیتهران بزرگتهران

-حسین3478پورامامیفاطمهتهران بزرگتهران



-علی1058پوربهزادپانته آتهران بزرگتهران

-ولی اله7815پورسیفحسینتهران بزرگتهران

-محسن912پورمحمودمرجانتهران بزرگتهران

-عباس2591تندافشانالمیراتهران بزرگتهران

-روح اله4807توتونچیانپانویهتهران بزرگتهران

-فاروقجبه دار خیابانیمحمدتهران بزرگتهران

قبولسیدکاظم1551جزایریسیدمحمدتهران بزرگتهران

-فیروز1022جوانشیر آزادعلی اصغرتهران بزرگتهران

-تقی188حاج علیانسمیراتهران بزرگتهران

-حسین6577حاجی حسینیمهساتهران بزرگتهران

-حسین1132حسین خواهابراهیمتهران بزرگتهران

-رمضان6637461-001حسین زادهفاطمهتهران بزرگتهران

-بیرامعلی10842حقیقیلیالتهران بزرگتهران

قبولجهانگیر1805حمیدی هشجینزهراتهران بزرگتهران

-رضا2107خاکساران رضویسیدنورالدینتهران بزرگتهران

-فرمان999خواجه وندفریباتهران بزرگتهران

-علی22252دبیریروزبهتهران بزرگتهران

قبولعلی اصغر618دهمالئیانمجتبیتهران بزرگتهران

-جواد14865ذوقی وشفریبرزتهران بزرگتهران

-علی اکبر3367رحیمیفاطمهتهران بزرگتهران

-منوچهر7961رستگارینازنینتهران بزرگتهران



-بهروز7497رستمی فروزندهشقایقتهران بزرگتهران

-غالمعلی21ره گویطاهرهتهران بزرگتهران

-عباسعلی958زرگرآزادهتهران بزرگتهران

-حسین1031زمردیانپوراندختتهران بزرگتهران

-داود2808زندآزادهتهران بزرگتهران

-قاسم14216سپاهیمحمدتهران بزرگتهران

-محمود10883سمیعیمژدهتهران بزرگتهران

-میرابوالفضل5337سیدیایرانتهران بزرگتهران

-بهمن60351شجاعیمهینتهران بزرگتهران

-امن5781شریف پوربهنامتهران بزرگتهران

قبولعلی اکبر18555شفیعیگالیلتهران بزرگتهران

-رستم1833شکرزاده شالعهدیهتهران بزرگتهران

-محمدحسن4552شهبازی جعفریمریمتهران بزرگتهران

قبولغالمعلی7363شهرابی فراهانیمریمتهران بزرگتهران

-مهدی4483602-001شیرانی نژادزهراتهران بزرگتهران

قبولمحسن37007صادقیزینبتهران بزرگتهران

-سیدبهادر18532صادقیسیدخلیلتهران بزرگتهران

-منوچهر22758عابدیمنصورتهران بزرگتهران

-عبدالرسول573عاشقی بایادگانیساراتهران بزرگتهران

-عبداله6089عبادیزهراتهران بزرگتهران

-غالمحسن16عباسیغالمعباستهران بزرگتهران



-فضل علی1168عبدیحشمت الهتهران بزرگتهران

-قربانعلی13362علیخانیزهراتهران بزرگتهران

-علی239علیرضا لومنیرتهران بزرگتهران

قبولعلی اکبر142عماری اله یاریرضاتهران بزرگتهران

قبولمحمدتقی32019فراهانیمحمدعلیتهران بزرگتهران

قبولذبیح اله11445فرجیمحمدعلیتهران بزرگتهران

-عباس3083فرخیعلیرضاتهران بزرگتهران

-علی66فرخیمریمتهران بزرگتهران

-علی حسین366فالحیرضاتهران بزرگتهران

قبولعلی502قاسمی مجدحسنتهران بزرگتهران

-مرتضی6572351-001قربانی حکیمعلیتهران بزرگتهران

-احد0198684-041قنبریمریمتهران بزرگتهران

-عبداله36452کاظمییاشارتهران بزرگتهران

-محمد75کامکارگوهریرضاتهران بزرگتهران

-محمد5کریمیبرزوتهران بزرگتهران

-مظفر6985729-001کلهریآرمانتهران بزرگتهران

قبولنصراله1925کلهریسیروستهران بزرگتهران

-حسن3586567-002گمارسحرتهران بزرگتهران

-علی6501مختاریحسنتهران بزرگتهران

-محمدعلی19609معانیعلیتهران بزرگتهران

-حسن4005معصومی کوملهروزبهتهران بزرگتهران



-تقی582منیفیطیبهتهران بزرگتهران

-سیدعلی اصغر1055موسویسیدحسنتهران بزرگتهران

-محسن512موسی پور رحیم آبادیملیحهتهران بزرگتهران

-غالمعلی0-079396-002موگوییبهنامتهران بزرگتهران

قبولاحمد10موالوردیخانیامیراحمدتهران بزرگتهران

-غالم459مهربخشعبدالهادیتهران بزرگتهران

قبولبنیامین2666میرزاهینویدتهران بزرگتهران

قبولمحمدحسن4523نادریاصغرتهران بزرگتهران

-کورش70233نبی پور برفجانیجسیکاتهران بزرگتهران

قبولعلی390نجف آبادی فراهانیخسروتهران بزرگتهران

-بهمن178نصیرپورعلیرضاتهران بزرگتهران

-علی اصغر464نوروزی نژاد دامغانیاحمدتهران بزرگتهران

-ابوالقاسم11107نیکونژادفرشتهتهران بزرگتهران

-قاسم3141هنرجوسیماتهران بزرگتهران

-اسداله1779یاردلنفیسهتهران بزرگتهران

قبولمروت4890128204یوسفیزهراتهران بزرگتهران

-اسداله671شخصیمحمدرضارباط کریمتهران

-زین العابدین38700سبزیسجادرباط کریمتهران

-مهدی225نیکو قدم آزادفریدونرباط کریمتهران

-محمد5311فروزان کیاعلیریتهران

قبولعلی596فخراییشهرامریتهران



-محمد48غفاریپریساریتهران

-کریم5457کریمیفاطمهریتهران

-سیدجلیل5003میرآقاجانیانشیواریتهران

-شیرمحمد565نادریمریم ریتهران

-آدرباد661همتیکامرانریتهران

-نبی451474562امانی علی آبادیرعناشرقتهران

قبولمحمدرضا3575ابطحیسکینهشرقتهران

-فتحعلی14604ادیبیآزاده شرقتهران

-محرمعلی5794آزادمهشید شرقتهران

قبولاکبر322762103بابایی حیدرآبادی محبوبه شرقتهران

-حسین27445باقری مفردحسن شرقتهران

-سیدهاشم 581بی باکسیدامیرشرقتهران

-کاظم 529بکازاده گیتی شرقتهران

-ایوب13بخشعلی ساعتلو زهراشرقتهران

-جمشید4173پیله رودینازلی شرقتهران

-حسن رضا 649چهانیخدیجه شرقتهران

-محمدحسین18283دوشابچیامیره شرقتهران

-سیدضیا5740رجبیسیدمحمدشرقتهران

-محمدابراهیم 65945001رضاییحمیدشرقتهران

-منصور301شریعتمدارالدنشرقتهران

-موسی2702شهبازیحسین شرقتهران



-محمدحسن 817سعیدیسعیده شرقتهران

قبولعباس8752کریمیمحبوبه شرقتهران

قبولفتحعلی7علی خادمی سعیدشرقتهران

-حسینعلی8047عنقاییمحمدرضا شرقتهران

-اسماعیل334محبوب یگانه عباسعلی شرقتهران

قبولغالمرضا103محمدیعلیشرقتهران

-سیامک 21955255مستعلی زاده فرهادشرقتهران

-جعفر1885گلبازصبا شعبه شمالتهران

قبولرمضانعلی6440022229چزگیزهراشمیراناتتهران

-قادر1123شبانیفاطمهشمیراناتتهران

-علی3849کشاورزیاحمدرضاشمیراناتتهران

قبولمنصور2918موتمنافشین شمیراناتتهران

-میررسول18283موسویفرزانهشمیراناتتهران

-محمدابراهیم4436آزادی نقشفاطمه شهریار تهران

-ابراهیم1810رهنمامهرنوششهریار تهران

-محمدعلی 2280زرباففاطمه شهریار تهران

-محمد274شیرازی نازنینشهریار تهران

قبولعلی اکبر311احمدی فرهادشهریار تهران

قبولاحمدعلی 3321باقریعلیرضاشهریار تهران

-عباسعلی 45001جهانبخشحسنشهریار تهران

-علی40948چوپانی حجت شهریار تهران



-سیداصغر2021حسینی سیداسماعیلشهریار تهران

-نادر310-0سلیمانی احسان شهریار تهران

قبولمحمود8463صفریعلی شهریار تهران

-غالمرضا245-00نجفی زاده مهدی شهریار تهران

-مصطفی412رحمانیفریباغربتهران

-صدراله2063اخالقیجوادغربتهران

-جعفر24729علی محمدسمیراغربتهران

-عزیز1194زینیسیدبهرامغربتهران

-جمشید10437592فروغیمهریغربتهران

-ربعلی918شیریالنازغربتهران

-حسین107خمیس آبادیسمیه قدستهران

-غالمعلی11955رضایی دهنویزهراقدستهران

-فرامرز13744زنگیابراهیمقدستهران

-جعفر705صابرصالحیزهراقدستهران

-خیراله11105صارمیاحمدقدستهران

-عباسیعلی9210فشیمرضیهقدستهران

قبولعلیاختصاصیمقیسهزهرهقدستهران

-شهباز812موسوی نژادسیدعلی قدستهران

-میکائیل6371-ملکی مرشتحلیمهقرچکتهران

قبولداوود10117301آهنگرمجیدواحد شمالتهران

-محمد حسن99ابراهیمیپوران واحد شمالتهران



-اصغر58758اتابکینسیمواحد شمالتهران

قبولحیدر علی323اجاق لوحسنواحد شمالتهران

-حسن16696اصفهانیانآزادهواحد شمالتهران

-احمد4امیر حسینیکامرانواحد شمالتهران

-علی14026اندرواژرضاواحد شمالتهران

قبولکاظم60080باقری زادهحامدواحد شمالتهران

-علی990بنکدارعالیهواحد شمالتهران

قبولمحمود 952بنکدارهادیواحد شمالتهران

قبولخلیل اهلل122بهروز وزیریزهرا واحد شمالتهران

-عباس علی106647پور قلیمحمد رضاواحد شمالتهران

-حسین علی13ترابیمریمواحد شمالتهران

-قاسم2976ترکانداوودواحد شمالتهران

-اصغر73797تسنیمیمهینواحد شمالتهران

-حسن3567جابری زادههماواحد شمالتهران

-ناد علی152جاللیابوالقاسمواحد شمالتهران

-سید جعفر459حسینیسید محمدواحد شمالتهران

-علی محمد316حمیدیحمیدواحد شمالتهران

-محسن9597خوشروزهرا واحد شمالتهران

-علی قدم1027زارعپروینواحد شمالتهران

-کیقباد4زندمازیارواحد شمالتهران

-محمد حسین4420291478سلطانیریحانهواحد شمالتهران



-خدایار5سیفیمریمواحد شمالتهران

-ذکریا1281شاپوریمهنازواحد شمالتهران

-بهروز13675771شاهماریزهراواحد شمالتهران

-یوسف2741228361شکیبافلورواحد شمالتهران

-سلیمان440019885عالئیکوشاواحد شمالتهران

-عبدالحسین1137فخر دوزدوزانیمیناواحد شمالتهران

قبولمحمد1271302561فردوسیفریدواحد شمالتهران

-حسین3547قاسمی ده ابادیزهرا واحد شمالتهران

قبولمحمد1755قدیریان خلجیمهدیواحد شمالتهران

-عباس10390قنبریانمرضیهواحد شمالتهران

قبولمحمود13324گارزسیده الدنواحد شمالتهران

-محمد رضا23353معتمدیزهراواحد شمالتهران

-احمد6053منصور بیگدلیفریدهواحد شمالتهران

-محمد718میزانیآتوسا واحد شمالتهران

-محسن821میسمیزهرهواحد شمالتهران

-سید فرهنگ7645ناصر آبادیگلنوشواحد شمالتهران

-مهرداد440019087نظری زنوزفرنازواحد شمالتهران

-حبیب1333نعمتی کیوانمژگانواحد شمالتهران

-احمد172نورائیشعلهواحد شمالتهران

-عبداهلل3400هدایتاللهواحد شمالتهران

-سلطان اکبر2503آزادعلیورامینتهران



قبولکمال4129ابی ابراهیمیسیدمجیدورامینتهران

-محمد-حسینیعلیورامینتهران

-احسان26رجب الریجانیحمیدرضاورامینتهران

-اوسط1501آجرلو فاطمه اسالمشهر تهران 

-عزت اهلل200آقامحمدیمهری اسالمشهر تهران 

قبولمحمد رضا 33813اکبری فرزین اسالمشهر تهران 

-محمد 1175افشار کبری اسالمشهر تهران 

-علی828اسکندری سهیال اسالمشهر تهران 

-اژدر6162اسالمی مرتضی اسالمشهر تهران 

-علی110239563پرسم محمد سبحان اسالمشهر تهران 

-جمشید 10411720ترابی بهاره اسالمشهر تهران 

-یحیی50802حیدری گیتی اسالمشهر تهران 

-سیاوش4196خیری نادر اسالمشهر تهران 

-محمد2861داودی حمید اسالمشهر تهران 

-جعفر 62سلطان علی نیا علیرضا اسالمشهر تهران 

-بایرام علی 2030شکاری فاطمه اسالمشهر تهران 

-علی آقا 1علی نجفی وحید اسالمشهر تهران 

-غالمرضا 1176غالمرضا فاطمه اسالمشهر تهران 

-عالیخون 112قالوند فیروزه اسالمشهر تهران 

-سعید 5560700789محمد حسن مطهره اسالمشهر تهران 

-شیرحسین 35مرادیانی مهرداد اسالمشهر تهران 



-جبار علی 119میرزایی زهرا اسالمشهر تهران 

-حیدر 221میری لیال اسالمشهر تهران 

-اقبال108070805منصوریان مرضیهاسالمشهر تهران 

-عطا اهلل875نوروزی سرخوش اسالمشهر تهران 

قبولعلی15065340جامیمائده قیطریه تهران 

قبولمصطفی207چلویی دارابیمحمدقیطریه تهران 

-اصغر612مهرآذرمهیارقیطریه تهران 

قبولارجعلی9225-کوچک زادهمحمدرضابروجنچهارمحال و بختیاری

-محمد30بنی طالبینرگسشهرکردچهارمحال و بختیاری

-جواد2993غالمیان دهکردیبدریشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولجمال234قادریرسول شهرکردچهارمحال و بختیاری

-غالمرضا3167مرادیاکرمشهرکردچهارمحال و بختیاری

-قنبرعلی2841-ملک پورراضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

-حسینقلی198نادریعلی اصغرشهرکردچهارمحال و بختیاری

-بهرام4876-نجفی دهکردیبنفشهشهرکردچهارمحال و بختیاری

قبولمالک943106672یاریعلیبیرجندخراسان جنوبی

-ابراهیم889914664مالکیامین بیرجندخراسان جنوبی

-مهدی581بخشاییمعصومه بیرجندخراسان جنوبی

-سید محمد640588530 زجاجیسید علیبیرجندخراسان جنوبی

-علی اصغر1662طهماسبیمهنازفردوسخراسان جنوبی

-سیدمسعود880047127ایوبیسمیرا ساداتقاینخراسان جنوبی



قبولمحمدحسین34جابریمهدیقاینخراسان جنوبی

-علی اصغر279جعفریمهدی قاینخراسان جنوبی

قبولنعمت740339346جوانبختبنیامین تایبادخراسان رضوی

-عبدالغفار1562عبداللهیمهرانتایبادخراسان رضوی

-نوراله8654-علیشاهیمحمدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی

-علی3218خراسانیکاظمتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولحبیب اله345حبیب نژادمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی

-محمدحسن2031لشگریرسول تربت حیدریهخراسان رضوی

-محمدعلی511رستگار مقدمحسن تربت حیدریهخراسان رضوی

-حسین1988محبیحمیدتربت حیدریهخراسان رضوی

-حسین1098محمدیروح الهتربت حیدریهخراسان رضوی

-اسداله37قربانیانمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی

-علی41144ابراهیمی منش طوبی سبزوارخراسان رضوی

-رمضانعلی2استیری زهرا سبزوارخراسان رضوی

-سیدحسن63حسینی راضیه سادات سبزوارخراسان رضوی

-علی-خوش سخن عارفه سبزوارخراسان رضوی

-حسین780008زراعتی طزرقی فهیمه سبزوارخراسان رضوی

-عین اله1012مکارم پروین سبزوارخراسان رضوی

-محمداسماعیل531 مجید زاده اشرفسبزوارخراسان رضوی

-اسماعیل5صبازاده فاطمه سبزوارخراسان رضوی

-عبدالرحمن228دلبری حسین سبزوارخراسان رضوی



قبولاسماعیل1دلقندی محمد سبزوارخراسان رضوی

-سلیمان8ملک فر مجتبی سبزوارخراسان رضوی

-رمضانعلی520مومنی تبار محمدرضا سبزوارخراسان رضوی

-محمد2050مهرورزیان علی سبزوارخراسان رضوی

--578بهلول محمد رضا سبزوارخراسان رضوی

-مرتضی99بهادرینسرینسرخسخراسان رضوی

-غالمرضا3419علیزادهسعیدهسرخسخراسان رضوی

-سیدمحمد1844جمعه پورمحمودسرخسخراسان رضوی

-موسی673آقاخانیساراسرخسخراسان رضوی

-ابراهیم27علیمرزائیمحسنسرخسخراسان رضوی

-عباسعلی355پریشان شیدامحسنسرخسخراسان رضوی

قبولغالمحسین213اسدی مصعبیجوادسرخسخراسان رضوی

-رحمت اهلل81656بذرافشانعصمتفریمانخراسان رضوی

-محمد9349-موالئیمهنازکاشمرخراسان رضوی

-رستم442-تیموریامیرعلیکاشمرخراسان رضوی

قبولمحمد12433احمدی سوسنکاشمرخراسان رضوی

قبولمحمدعلی5437صادقیانغالمرضاگنابادخراسان رضوی

قبولمحمدعلی-اکبریصدیقهمشهدخراسان رضوی

-نورمحمد29اسدزادهمحسنمشهدخراسان رضوی

-مسلم7اسالمی مشکنانیلیالمشهدخراسان رضوی

قبولرسول5245اصفهانیالههمشهدخراسان رضوی



-علیرضاافسردههدیهمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر9872افضل نیاقمرمشهدخراسان رضوی

قبولعلی محمد0920392547اکبریمحسنمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین100بذرگرامیردخت بهارهمشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر3152بهشتی زادهزهرهمشهدخراسان رضوی

قبولمحمدحسن1126بیاتهادی مشهدخراسان رضوی

-محمدعلی62086پورصادقیزهرامشهدخراسان رضوی

-روح اهلل1078تاج فیروزهزهرهمشهدخراسان رضوی

قبولنصرت اله826جدیدیانفرهنگمشهدخراسان رضوی

-نبی383جمالیعزیزالهمشهدخراسان رضوی

-حسن1374حافظی عبدالرحیم زادهراضیه مشهدخراسان رضوی

-ابراهیم358حسن زادهصغریمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی254حسینیحکیمه ساداتمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2135حسینیزهرهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی0924609095حسینیسیده زینبمشهدخراسان رضوی

قبولسیدعبدالرضا0920408291حسینیسیدوحیدمشهدخراسان رضوی

قبولعلی4415خوش بافطاهرهمشهدخراسان رضوی

-حسن713داوری÷محمدرضامشهدخراسان رضوی

-علیرضا2282دیلجانیصفیهمشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل-رحمتیساجدهمشهدخراسان رضوی

-غالم محمد20380رزم آراسامیهمشهدخراسان رضوی



-سیدنعمت اله52070ستاریسیدمحمودمشهدخراسان رضوی

-خلیل2281026280سرمدیانزهرامشهدخراسان رضوی

قبولمحمد3628سروری مجدفاطمهمشهدخراسان رضوی

-علیرضا1324سعادت عاکفیآزادهمشهدخراسان رضوی

-محمد6850سعیدیبهارهمشهدخراسان رضوی

قبولنعمت اله18707شافعیعطیهمشهدخراسان رضوی

-محسن5194شاندیزی ثانیحسنمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد967شکاریان یزدراحلهمشهدخراسان رضوی

-محمدحسین299صابریعاتکهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی81صاحب دادسیدجاللمشهدخراسان رضوی

-علی اکبر468صباحی اشرف مشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا-صدیقبهناز مشهدخراسان رضوی

-حسین1623ضیافتی صدیقنیرهمشهدخراسان رضوی

-حسین1016طاهریمهدیمشهدخراسان رضوی

-رضا37عسکریزهرهمشهدخراسان رضوی

-محمدتقی110علوی نژادسیداسدالهمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین14عمادزادهحمیدرضامشهدخراسان رضوی

-غالمرضا2826غالمیعلیمشهدخراسان رضوی

-حسین294فروزانمرضیهمشهدخراسان رضوی

-حسینعلی0630338817قدیمیزهرامشهدخراسان رضوی

-علی اصغر29قره قاشلومهدیمشهدخراسان رضوی



قبولعلی34کوکبی سقیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-محمدمهدی603محمدیملیحهمشهدخراسان رضوی

-ماشااله1216مسلمیناکرممشهدخراسان رضوی

قبولصادق0922278237مظفریحبیب اله مشهدخراسان رضوی

-محمدتقی995مالشاهیغالمرضامشهدخراسان رضوی

-مسعود409منتظمیرضامشهدخراسان رضوی

-سیدطاهر202موسویربابمشهدخراسان رضوی

-حسین2304نظامیمریممشهدخراسان رضوی

-سیدعباس617نوبختسیدمصطفیمشهدخراسان رضوی

-کاظم3336نیکخواهایمانهمشهدخراسان رضوی

-غالمرضا252همایونی فرنجمهمشهدخراسان رضوی

-محمدابراهیم0925965499یوسفی مقدمعارفهمشهدخراسان رضوی

-عبداهلل1686راعی حسن آبادیمیثممه والتخراسان رضوی

قبولمحمد5534-زارعمصطفیمه والتخراسان رضوی

-احمد1050025490ایروانیالهه نیشابورخراسان رضوی

-محمدرسول16612بختیاریمیکائیل نیشابورخراسان رضوی

-محمدحسین5749787133پارسا کیاجالل نیشابورخراسان رضوی

-محمدکاظم473تقی آبادیمحمود نیشابورخراسان رضوی

-مصطفی1050949331جهان شیری مهشید نیشابورخراسان رضوی

-اصغر1050165527داس زرین مریم نیشابورخراسان رضوی

-محمدابراهیم1050521961رضاییمهشید نیشابورخراسان رضوی



-محمدرضا2طالبیمحمدنیشابورخراسان رضوی

-علی13341گلستانیفاطمه نیشابورخراسان رضوی

-غالمعلی3مراغهزهرهنیشابورخراسان رضوی

-غالمحسن1050525401معربافسانهنیشابورخراسان رضوی

قبولسیداحمد452محمودیانیمهدینیشابورخراسان رضوی

-موسی12360حکمتی فرنیلوفربجنوردخراسان شمالی

-جمشید500بهادریانهماشیروانخراسان شمالی

-گل محمد754گواهیقربانشیروانخراسان شمالی

-قاسم1588مطیعی قالوندسمیهاندیمشکخوزستان

-سلطان علی106آقا بزرگ زادهمحمد رضااهوازخوزستان

قبولکریم1434برومندمرتضیاهوازخوزستان

-محمد رضا592بنواریزهرااهوازخوزستان

قبولباقر2341پویان مهرحدیثاهوازخوزستان

-ناجی1743558309ترابیمحمداهوازخوزستان

-جمعه267حمیدیفوزیهاهوازخوزستان

-حسنعلی5628رضاییرحیماهوازخوزستان

-ناجی1743872666رمضان احمدیمائده اهوازخوزستان

-زاهد3170شاکری یوسفیغالمرضااهوازخوزستان

-قاسم1743375875عفراویمحمد امیناهوازخوزستان

-نورعلی783غالمزادهویدااهوازخوزستان

-خسرو638قارا بگیسعیداهوازخوزستان



-آیت اله16924قلی پورمحبوبهاهوازخوزستان

-احمد815کمالی بابادیغزلاهوازخوزستان

-اسکندر1347لوعلیزادهفروزاناهوازخوزستان

-اسکندر6792لوعلیزادهآزادهاهوازخوزستان

-ابوالقاسم3627مریدپوراحمداهوازخوزستان

-دهراب511مکوندیعلیرضااهوازخوزستان

قبولمحمد434نژاد بهبهانیندااهوازخوزستان

-بهمن5نوذریولیاهوازخوزستان

-قنبر846وحید زادهشهریاراهوازخوزستان

-کریم806جرفیمحمدعلیاهوازخوزستان

-علی8شالومسلم ایذهخوزستان

-غالمعلی8638بنی طرف زادهالهام آبادانخوزستان

-محسن1810752082حیاتیغزلآبادانخوزستان

-غالمعباس8ذاکری فرمحمدرضاآبادانخوزستان

-یونس571عالی مرادیانزینبآبادانخوزستان

-عبدالکریم7781-بعنونی نژادداود آغاجاریخوزستان

-رمضانعلی1974سلطانیمحمد جوادبندرامام خمینیخوزستان

-خداداد5106صحرانشین سامانیمحمدباقربندرامام خمینیخوزستان

-محمد سید98تنورهغالمحسین    بهبهانخوزستان

-علی جان182حق دوستابراهیم    بهبهانخوزستان

-محمد حسین521مرتبپرستو  بهبهانخوزستان



-محمد171فیض پوررضاخرمشهرخوزستان

قبولعلی78احمدی مریمخرمشهرخوزستان

-قربان23316یارمحمدیخدیجه خرمشهرخوزستان

-بهرام-موحدیمرضیه شوشخوزستان

-عبدالساده86فاضلی شوشیاحمد شوشخوزستان

-مسعود1991059991قماشیمنصور شوشخوزستان

قبولمحمدقلی191حسینیامامقلیشوشترخوزستان

-حسین648عسگرینجمه گتوندخوزستان

-کشاورز9282-الیاسیفاطمهگتوندخوزستان

قبولمحمد26رضاییفرزانهماهشهرخوزستان

-داریوش1436قنبری بیرگانیعلیمسجدسلیمانخوزستان

قبولسید علی 865حجازی عصمت دزفول خوزستان 

-رمضان 1178روشن حال زاده لیال دزفول خوزستان 

-هرمز 1990005500زلقی افسانه دزفول خوزستان 

-غالمرضا 756کبیری الهام دزفول خوزستان 

-محمود 1991048505مجد نازنین دزفول خوزستان 

-عبدالنبی 1990295738ادیبی نیا محمد دزفول خوزستان 

-مرتضی 885افشار نیا بهرام دزفول خوزستان 

قبولداراب 629باباخانی نژاد هوشنگ دزفول خوزستان 

-ناصر 1991016638پناه یزدان علی دزفول خوزستان 

-محمد رضا 6424پوالدک احمد رضا دزفول خوزستان 



-عبده 571تقی پور اکبر دزفول خوزستان 

-لطف علی 1634جمالوند علی دزفول خوزستان 

-رحمت اله4400021841شریفیرقیهابهرزنجان

-محمود4235واعظیحسنابهرزنجان

قبولسید عطوف4360085478موسوی گوندرهسید محمدخدابندهزنجان

قبولغالمحسین4360145871خلجیساراخدابندهزنجان

قبولیوسفعلی4360159651سعیدییاسرخدابندهزنجان

-علی4400031756اکبریفائضهخرمدرهزنجان

-مراد علی136کالنتریعلیخرمدرهزنجان

قبولسید حمید613آل یاسینسید عبدالمجیدزنجانزنجان

-حبیب اله2252احمدیطیب زنجانزنجان

قبولمنصور54847برجیمحمدزنجانزنجان

قبولحبیب اله407رابطکمال زنجانزنجان

قبولاحمد373محتشمحسینزنجانزنجان

قبولکتابعلی5514محمدیرضا زنجانزنجان

قبولعلی اوسط277نوریعلی اکبرزنجانزنجان

قبولمحمدجعفر1373مهاجریمحمدحسن زنجانزنجان

قبولشجاع الدین54نصیریاکبر زنجانزنجان

-مهدی4560215601حریریعلیسمنانسمنان

قبولعباسعلی4957جمال سمنانینفیسهسمنانسمنان

-علی18619622خرم جاهدشیرینسمنانسمنان



-محمد4560279225صابریانصباسمنانسمنان

-عیسی2250095841فوالدیفاطمهسمنانسمنان

-محمد اسماعیلی24 ابراهیمیمحسنشاهرودسمنان

-عبدل رحیم274 آقاحسینیراضیهشاهرودسمنان

-علی اصغر پورعلیامیرحسینشاهرودسمنان

قبولاسماعیل24 سعیدیحسنشاهرودسمنان

-برات17865557 نرگس سلیم آبادصباشاهرودسمنان

-محمد حسین4580125878   علی آبادیمحمدشاهرودسمنان

-امیر محمد60162 علی محمدیاقبالشاهرودسمنان

-رمضان4986مرادیمعصومهشاهرودسمنان

قبولآقابرار3658اسفنجانیسارهگرمسارسمنان

-علی15محسنیبهناممهدیشهرسمنان

-علیمراد624ورمزیاریمنصور مهدیشهرسمنان

-مظفر6811ذوالفقاریکوثرمهدیشهرسمنان

-مرتضی19طغیانیهانیهسوئدسوئد

-اسماعیل6052نیل چیانالهام سوئدسوئد

-شهداد359دیودلگل محمدچابهارسیستان و بلوچستان

-چه لور18بزرگ زادهمحمد طاهرسراوانسیستان و بلوچستان

قبولمحمد10صمدیهوشنگسراوانسیستان و بلوچستان

-محمدتقی689حکم آبادیعلیکنارکسیستان و بلوچستان

-میرزاعلی398محمودیشبیرارسنجانفارس



-جابر309کاظمی نژاداصغراستهبانفارس

-اصغر2530013861حیاتیاکبراقلیدفارس

-براتعلی1020شکیباییزینباقلیدفارس

-جهانگیر18996فارسیابوالفضلاقلیدفارس

-الیاس3380904880اناخیفاطمهاوزفارس

-عبدالرحمن1927ایزدیداریوشاوزفارس

-محمد حسن2500209393محمدیحفصهاوزفارس

-ابراهیم2400236127حسینیذریه ساداتآبادهفارس

-امامقلی2375عزیزیمهناز آبادهفارس

-رضا4893تهمتنآمنهخرم بیدفارس

-974تقویسمانهدارابفارس

قبولاله قلی159حسینیشهابرستمفارس

-رستم2874مهران فراعظمسپیدانفارس

-محمدحسین276علیرضاییسعیدهسروستانفارس

-حمزه4046استواری مقدمزینبسروستانفارس

-محمد حسین1069اسکندری سنجابیحمید شیرازفارس

-مظفر138امینیمحمد جعفرشیرازفارس

-فالمرز483انصاریمجیدرضاشیرازفارس

-جعفر2280789655برزگرسجادشیرازفارس

-مسعود495بهروزیوحیدشیرازفارس

-جعفرقلی744بهروزیمنصورشیرازفارس



-علی126بویراحمدیکیهان شیرازفارس

-عبدالرسول488بیضایی نژادمحمدشیرازفارس

-اسداله227پور عبدالهعبدالرحمنشیرازفارس

-حسین622تقی نژادمحمدرضاشیرازفارس

-علی5906جعفرپورجوادشیرازفارس

-اسداله2148حبیب زادهاحمد رضا شیرازفارس

-مهدی878خائفرسولشیرازفارس

-قدمعلی4شهریاریمهدیشیرازفارس

-کاکایی1شیرزادیمنوچهرشیرازفارس

-محمد رضا1437صیادیمسعودشیرازفارس

-فرهاد87عباسیرضاشیرازفارس

قبولمحمد جواد837عظیمیسید عباس شیرازفارس

-علیرضا907غیور فردمحمد رضاشیرازفارس

-سلیمان457فتحی جالل آبادمحمدشیرازفارس

-سیدمحمد5182فروزانیسیداصغرشیرازفارس

-محمد2282090160قائدشرفیمحمدرضاشیرازفارس

-همایون2281180972قاسمیمحمد امینشیرازفارس

-غالمعلی2282545321قشقاییمحمدحسینشیرازفارس

-داراب1معینیعزیزاهللشیرازفارس

-سرتیپ390آسیمهخدیجهشیرازفارس

-لطف اله370اسالم زادهفاطمهشیرازفارس



قبولعبدالخالق78انصاری فردزهراشیرازفارس

قبولگل محمد13پارسایینصیبهشیرازفارس

-عبدالرضا197توفیقمیناشیرازفارس

-علی7661جلیلیانمستانهشیرازفارس

-ابراهیم85جمشیدیان تهرانیمرجانشیرازفارس

-ابراهیم2360307967حاتمیمهساشیرازفارس

-حسین5رجائی دستغیبمانداناشیرازفارس

-بمان علی330رنجبرراضیه شیرازفارس

قبولهادی2281318036زرنشانفاطمهشیرازفارس

-خسرو13075زهرائی پورفهیمهشیرازفارس

-محمد کاظم583عزیزیفاطمهشیرازفارس

قبولسید محمد15490عیاننگارشیرازفارس

-محمدعلی3591فاضلیمرضیهشیرازفارس

-هدایت اله72فتحی کو هنجانیعاطفهشیرازفارس

-هدایت اله13534قاسمیپریساشیرازفارس

-سیروس2قرقانیفریباشیرازفارس

-جالل278قهرمانیفاطمهشیرازفارس

-علیرضا2280451743کرمیسمیراشیرازفارس

-محمد حسن564کشاورزپروینشیرازفارس

-احمد2282922689محمدیمریمشیرازفارس

-رضا4312مسرورتاودانیحمیدهشیرازفارس



-میرزااحمد19079مظفریسعیدهشیرازفارس

-سیدخلیل331موسویهانیهشیرازفارس

-سیدحسین40موالنادرهشیرازفارس

-منصور224کشاورزنجمهشیرازفارس

-ابوالقاسم94آریاییبهروزفسافارس

-اسماعیل340تسلیمیانپریسافسافارس

-علی8850-ظفریسینافسافارس

-مختار553کنعانیفهیمهفسافارس

-مختار621کنعانییاسرفسافارس

-محمدصادق8866-مریدیزهرافسافارس

-سید ناصر2360249002حسینیپریساکازرونفارس

قبولاسماعیل546منصفنعمت الهکازرونفارس

-جبار568اژدریحسنالرستانفارس

-میکرم1037انصاری دوستغالمعلیالرستانفارس

-احمد671حقانیفاطمهالرستانفارس

-رضا5زارعیمحمدصادقالرستانفارس

-موسی124کمالی پورهاشم الرستانفارس

-محمدکریم9562-فرخیبنیامینمرودشتفارس

قبولسلطانعلی604رضاییمسعودمرودشتفارس

-عظیم1030گلگونالهاممرودشتفارس

-محمدمهدی1063گندمکارزهرامرودشتفارس



-علیرضا 58بهمن فرمحمدرسولمرودشتفارس

-الیاس134فالح نیااعظممرودشتفارس

-سیدبهاءالدین1557سجادیانکوثرساداتمرودشتفارس

-اسکندر22نیرومندییوسفمرودشتفارس

-عبدالحسین140تقی زادهمحمدصادقمرودشتفارس

-ملک2چوبینهعلی نیازنورآباد ممسنیفارس

-جلیل327انصاریراضیهنورآباد ممسنیفارس

-عبدالحسین 2460008066صادقی نیاحمیدرضاجهرمفارس 

-ابراهیم106لشگریزهراتاکستانقزوین

-روح اهلل845درویشوندکیهانالوندقزوین

-حاجعلی6701-صالحیپریساآبیکقزوین

-غالمرضا1228-ارداقیفاطمهقزوینقزوین

-محمدحسن2939امینیزینبقزوینقزوین

-قاسمعلی62بهرامیفاطمهقزوینقزوین

-عبدالحمید65بهرامیحمیدهقزوینقزوین

-عباس8256-حسینعلیمحمدحسنقزوینقزوین

-علی2حمیدیعلی اکبرقزوینقزوین

-عین اله5484-خدادادبیگیسعیدقزوینقزوین

-حمداله165خلیلیعلیرضاقزوینقزوین

-غالمرضا1129درسارمحمدمهدیقزوینقزوین

-علی یار8561شعبانیفاطمهقزوینقزوین



-برجعلی3561عشایریطاهرهقزوینقزوین

-ابراهیم1021فرهادیمجیدقزوینقزوین

-رضا15966کریمیسمانهقزوینقزوین

-یداهلل1048کلیاییابراهیمقزوینقزوین

-موسی5216مافیگالرهقزوینقزوین

-حجت اله2261مافی پورعلیرضاقزوینقزوین

-سیف اله278محمودی مطلقزینبقزوینقزوین

قبولابوالقاسم1760معمارپورشادیقزوینقزوین

-کریم807مالییتورانقزوینقزوین

-محمدرضا338نادریشیرینقزوینقزوین

قبولحجت اله929هدایتی اصلعباسقزوینقزوین

-0450191علیابراهیمی سیریزیزهراقمقم

-579منوچهراسماعیلیمحمدقمقم

-670301سیدمرتضیآبیارفاطمه ساداتقمقم

-4247حسینآقا محمدیفائزهقمقم

-2533043یوسفعلیباقرپورریحانهقمقم

-0277163محمدجوادبالیدهزهرهقمقم

-2080169742محمدمهدیپورسعیدحنانهقمقم

-0932253محمدپورقاسمزهراقمقم

-20772حسنتقی آغدیرلیلیقمقم

-4629رضاجعفری اصلزهراقمقم



قبول58895غالمرضاخوانساریاحمدقمقم

قبول1648رحیمرضائیانمختارقمقم

-1791650سیدمحمدعلیروحانیفاطمهقمقم

-2226701فتح اهللسلیمطوبیقمقم

-110629محمدمهدیصادقیابوالحسنقمقم

-101محمدصفاری نیافاطمهقمقم

-0حسینعالمیمحمدحسنقمقم

-9513ابوالفضلعربزهراقمقم

قبول283حسینفهیمیمرضیهقمقم

-0010956417ولی محمدقنبریمهتابقمقم

-0-132785-7علی اصغرکمالیمریمقمقم

-4466کاظمکوهیمیثمقمقم

-1841232حمیدرضاگائینیمحمدامینقمقم

-5غالمحسنمالکیهاشمقمقم

-2533نعمت الهمحمد زادهداودقمقم

-221یداهللمحمدیطاهرهقمقم

-70محمد حسینمرادیحامدقمقم

-18019کمالمالعلیسید مصطفیقمقم

-534سید محمدمیرصدریسیده سعیدهقمقم

-4090نوروز علینجفلواکرمقمقم

-32735عباسولی ئیفاطمهقمقم



قبولسیدمحمدصالح549سمیعیسیدهادی بانهکردستان

-نجف علی2ملکیوقاربیجارکردستان

قبولاحمدعلی 603کاظمیفریبابیجارکردستان

-یداله1618حاتمیزهرهبیجارکردستان

-کریم13974مکریسپیدهسقزکردستان

-جمال1695امین کردستانیسحرسنندجکردستان

-محمدصدیق312ایران نژادفرهادسنندجکردستان

قبولمحمدامین2766بهرامیچنورسنندجکردستان

-محمد2067جبرئیلیسریوهسنندجکردستان

-ابراهیم490حاصلیشهرامسنندجکردستان

-عبداله780کلباغیعلی اشرفسنندجکردستان

-احمد2396-مردوخیحمیدسنندجکردستان

-کریم1030منصوریطالبسنندجکردستان

-خسرو12274میرزاییکژالسنندجکردستان

-حسین1054نادرینوشینسنندجکردستان

-گلمیرزا710کیهانیمریمقروهکردستان

قبولسید عزیز1252موسویسید اسمعیلقروهکردستان

-امید9امیری کهنوجیحییجیرفتکرمان

-باباجان2094عادلی ساردومحسنجیرفتکرمان

-محمد2543مرتضویغالمحسینجیرفتکرمان

-باباجان43862رزمیفیروزهرفسنجانکرمان



-غالمرضا365زمانی رادحمیدرضارفسنجانکرمان

-عباس8924فتحیمیترا رفسنجانکرمان

-حسین4025بارانیفاضلهرفسنجانکرمان

-اکبر1506سعیدیحمیدهزرندکرمان

-رضا1149عربملیحهزرندکرمان

-حسن333تاج آبادیاصغرسیرجانکرمان

-احمد218جهانشاهیمهدیسیرجانکرمان

-اکبر167جعفریمحمدرضاسیرجانکرمان

قبولاسداهلل3060004323زیدآبادیحمیدرضاسیرجانکرمان

-غالم رضا469زرین خطمحمودسیرجانکرمان

-فضل اهلل378سعیدغالم حسینسیرجانکرمان

قبولمحمد78شاهمرادیعلیسیرجانکرمان

-محمد3060002691شکاری مکی آبادیالهامسیرجانکرمان

قبولموسی4031صمدیمحمدعلیسیرجانکرمان

قبولمحمدتقی2768نصرت آبادیزهرهسیرجانکرمان

-حسین146دهقانیعباسشهربابککرمان

-حسین952طهماسبیروح اهللشهربابککرمان

-یداهلل51آقامالییمریمکرمانکرمان

-حسین2980949132ایرانمشمحمدعلیکرمانکرمان

-محمد2981191802باخداعلی کرمانکرمان

-علی18پورجالییاحمدکرمانکرمان



-نادر2981028571حاج ملک زادهعلی کرمانکرمان

-علی محمد400حسین نژادمحمودکرمانکرمان

-حمیدرضا2981438301حسینی مجدآیداکرمانکرمان

-مهدی2981490133طالبیانامیرکرمانکرمان

-مخدوم قلی56عزیزپورمقدمامیدکرمانکرمان

-محمد520عرب نژادعصمتکرمانکرمان

قبولعلی21409250کامیابیاحمدکرمانکرمان

-محمدباقر3913متقیخدیجهکرمانکرمان

-محمدتقی1568مومنیفاطمهکرمانکرمان

-محمدمهدی233واعظی نیامرتضیکرمانکرمان

-غالمحسین672گوهریمحمدکرمانکرمان

-علی6352قدیری پورراضیه کرمانکرمان

-فضل علی589دریجانیهدایتکرمانکرمان

قبولنسیم10شهسواریزینباسالم آباد غربکرمانشاه

-رضا4370عزیزیسمیهاسالم آباد غربکرمانشاه

-فاضل7281-میرزاییسروشاسالم آباد غربکرمانشاه

-علی حسین15513بشیری...حشمت اسنقرکرمانشاه

-حیدر علی19454خالوکاکاییابراهیم سنقرکرمانشاه

-خلیل18124عزیزیفرهاد سنقرکرمانشاه

-شعبان22805فوالدیمحمد علیسنقرکرمانشاه

-محمد حسن25کریمی کله جوییبهروزسنقرکرمانشاه



-کرم4476ناصریمعصومهصحنهکرمانشاه

قبولمسیح اله1952احمدینرگس صحنهکرمانشاه

-علی عسگر15رحمان ابادیسمیهکنگاورکرمانشاه

-امیدعلی1055طاهرآبادیمحسنکنگاورکرمانشاه

-محمدکرم131طاهرآبادیمولود کنگاورکرمانشاه

قبولعزت اله455گردکانهزهرهکنگاورکرمانشاه

قبولکریم خان16731دهقانیرسولهرسینکرمانشاه

-علی 256احمدیفرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

-یوسف 1256احمدی همایون کرمانشاه کرمانشاه 

-کبود325تنها کیونانی فریده کرمانشاه کرمانشاه 

قبولسیاوش 3663چقامیرزا عرفانکرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 6290خالصه سهراب کرمانشاه کرمانشاه 

-مهدی 1042خونساری مینا کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد 1613رشیدی شراره کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد طاهر113رحمانی الران مهتاب کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 2431رامسری سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 4020رفیعی هوفر کرمانشاه کرمانشاه 

-یارولی 3رشیدی فر محمد مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

-غالمرضا 139سلطانی طاهره کرمانشاه کرمانشاه 

-رستمملی سلگی معصومه کرمانشاه کرمانشاه 

-اردشیر 1567سروی پریسا کرمانشاه کرمانشاه 



-سعید14642سیفی معصومه کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد رحیم 3330411351صفری محمد حسین کرمانشاه کرمانشاه 

-جوانمیر 513طهموری تاجدولت کرمانشاه کرمانشاه 

-توفیق 124عزیزی مسعود کرمانشاه کرمانشاه 

-تقی422عظیم زاده مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالعلی 2273غضنفریان طاهره کرمانشاه کرمانشاه 

-روضان2108غالمی چقازردی نوشین کرمانشاه کرمانشاه 

قبولقربانعلی 8225کرمی امیر کرمانشاه کرمانشاه 

-امید علی 463لطفی شادمانناهید کرمانشاه کرمانشاه 

-خدامراد35940محبوب زاد کتایون کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 495محمدی بهرام کرمانشاه کرمانشاه 

-فتح اله 1609میری جوهر کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعطا 2077نظری واحد ابوذر کرمانشاه کرمانشاه 

-حمداهلل2126حسین نژادلطف اهلل دهدشتکهگیلویه و بویر احمد

-محمد1246نیک دلصابردهدشتکهگیلویه و بویر احمد

-منصور4260296361بخشائیرضاگچسارانکهگیلویه و بویر احمد

-علی426033889طاهرزادهعلیرضاگچسارانکهگیلویه و بویر احمد

-سید کریم4 میریسید اسماعیلگچسارانکهگیلویه و بویر احمد

قبولعلی سینا222حمیده نسبزهرایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-مذکور79دوستانیپورامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-جعفرقلی1سلطانیاحمد علییاسوجکهگیلویه و بویر احمد



-علی اوسط294رضاییمحترمهبندرگزگلستان

-قاسم44بایثریارامیانگلستان

-رمضانعلی4870221543رجنیمطهرهرامیانگلستان

قبولحسن2110243481رجبی نسبفاطمهرامیانگلستان

-اهلل قلی55صدقلوسودابهرامیانگلستان

-حسین2020073765نودهیملیکارامیانگلستان

-جمشید241اوانیمامکگرگانگلستان

-امان گلدی1154ایریلطیفگرگانگلستان

-محمد69جهانتیغسکینهگرگانگلستان

-اسماعیل270چراغعلیسهیال گرگانگلستان

-محمدعلی39خانیفاطمه زهرا گرگانگلستان

قبولهاشم5864خراسانینرجس گرگانگلستان

-علی2603رضاییرقیه گرگانگلستان

-عباس294صفرپورمحمدگرگانگلستان

-تیمور201میرحسنیجعفرگرگانگلستان

قبولصفرعلی450نوروزیلیالگرگانگلستان

-عبداهلل23781رحیمیحمیده گنبدکاووسگلستان

-محمدصادق2020899876رحیمیمائدهگنبدکاووسگلستان

-قره66سرایلومهدیگنبدکاووسگلستان

-عبداهلل256عسکری پوراحمدرضاگنبدکاووسگلستان

قبولمحمد202076553محمدنیامهدی گنبدکاووسگلستان



قبولمحمدعلی616بستانی املشیهدایتاملشگیالن

قبولهوشنگ2739430477/24شعبانیفاطمه آستانه اشرفیهگیالن

-کاظم510طلوعمحمود رشتگیالن

-یوسف496امتیالهام رشتگیالن

-سیدیوسف749مهربخشسیدرضارشتگیالن

-رضا96080شیخفاطمهرشتگیالن

-رمضانعلی892اسالمیسهیلرشتگیالن

قبولتیمور1شاعرپوریاسررشتگیالن

-اسماعیل1232حسن زادهمحمدرشتگیالن

-عبدالناصر5700137011 اصولی طالشفریما رضوانشهرگیالن

-محمد5700104628اصولی طالشمهنارضوانشهرگیالن

-سید صاحب5700124505جلیلیسید رضارضوانشهرگیالن

-اذن اله3کمالیسیف الهرضوانشهرگیالن

-احمد1160043825نشاط چرودهفرزانهرضوانشهرگیالن

-سهراب2170نگهبان چرودهپریسارضوانشهرگیالن

-رحیمعلی2680314719آقاجانزادهعلیرودسرگیالن

-تقی1464جهانگیریمسعودصومعه سراگیالن

قبولاحمد381خوشدلمریمصومعه سراگیالن

قبولحسن33339خشنودزهرهصومعه سراگیالن

-بهمن2670332374طالبیپویاصومعه سراگیالن

-حسن گل260یگانهرضاصومعه سراگیالن



-محمد446بیابانیزهرا فومنگیالن

-رمضان11زیرانیرویافومنگیالن

-علی0975-اسماعیلی محمدالهیجانگیالن

-حسین2564رمضان نیانرجسالهیجانگیالن

قبولجالل-سادات کیاییسیدمحمدرضاالهیجانگیالن

-شیرزاد1081کریمی الخانیمحمدباقرالهیجانگیالن

-سیدهاشم2418میرحیدریسیده مرضیهالهیجانگیالن

-رضا7941-علی اکبریآرشالهیجانگیالن

-غالمحسین9نوان مقصودیآناهیتاالهیجانگیالن

-غفور96گلشاهیآزادهالهیجانگیالن

-سید عطوف1987موسوی اصلسیده رحیمهالهیجانگیالن

-غالمحسین395میرزاییجوادالهیجانگیالن

-خوشنام6619-ندیریمهرانلنگرودگیالن

-فرمان10بنی خادمیرسول آستاراگیالن 

-میر امین2640267108نظر موسویمیر امیر حسینآستاراگیالن 

-غالمرضا24هاشمیحسن آستاراگیالن 

-سیدمشیرالدین79عظیمیسیدآقامحمودازنالرستان

-حسین9گالبیابوالقاسمازنالرستان

-محمدرضا57انتظاریفاطمهازنالرستان

قبولشمسعلی17879صفری احمدوندنجاتعلیالشترلرستان

قبولمیرزاقلی417213آقاییعباسالیگودرزلرستان



-6626-رجب خوانساریمسعودالیگودرزلرستان

قبولصفدر399رحیمی فرحیدرالیگودرزلرستان

قبولحسین1116عسگریحامدالیگودرزلرستان

-علی6035گلپایگانیمصطفیالیگودرزلرستان

قبولمحمدطاهر10279ملک محمودیمعصومهالیگودرزلرستان

-مصطفی3855موسویرضا الیگودرزلرستان

-همایون412082221پارسامحمد سینا بروجردلرستان

-محمد 4120814955دارابی مهدی بروجردلرستان

-علی حسین14380سلیمانی روزبهانی میترا بروجردلرستان

-شمس الدین4120576574عزیزپوریان فاطمه بروجردلرستان

-شمس الدین4120788301عزیزپوریان رضا بروجردلرستان

قبولنامدار67نجاتی پور علی فتح بروجردلرستان

-جواد2464گودرزی اعظم بروجردلرستان

-بختیار4198552312اوالد قبادعلیخرم آبادلرستان

-یحیی6139880343بهرامی چگنیمنوجهرخرم آبادلرستان

قبولعلی محمد4070784969کرمیالهامخرم آبادلرستان

-خدارم8834فاضلیمعصومهدرودلرستان

قبولاالن300لیریایزهرادرودلرستان

قبولعلی317آسترکیخلیل الهدرودلرستان

-ظفر9151-بهفرحمیدرضادرودلرستان

-علی4190734993کورانی زادهمحمدکوهدشتلرستان



-موسی4190702269گرایی گراوندشایانکوهدشتلرستان

-بگ محمد6199زارععنایتنورآبادلرستان

قبولنوراهلل10سیفی گرجیمحمدرضابهشهرمازندران

قبولرمضان147یوسفیحدیثهبهشهرمازندران

-حسین187زرآبادیعلیرضاتنکابنمازندران

-رمضان6887-امینی نیامهشادتنکابنمازندران

-حسن359ازازیمحمدتنکابنمازندران

-علی2270161696آزادیانفاطمهرامسرمازندران

-عین اهلل727باقر سلیمیمحمدرامسرمازندران

-مسعود2270148894برهانیزهرارامسرمازندران

-سعدی2خزلیزهرارامسرمازندران

-اسماعیل2270166248روجاییلیالرامسرمازندران

-سید علی23معافیسیده منصورهرامسرمازندران

-خرم3844مقصودیمعصومهرامسرمازندران

-عیسی2اکبریزهراساریمازندران

-کریم--آفریدگانامیر حسینساریمازندران

قبولرمضانعلی32بیابانی محلیاصغرساریمازندران

قبولاسکندر6رستم نژادموسیساریمازندران

-کرم... ا1625سعادتمنداسحاق ساریمازندران

قبولقربانعلی56شعبانی سنگتراشانیمحمد ساریمازندران

-حسن--شهریاریعلیرضا ساریمازندران



-...عین ا251صادقیمرضیه ساریمازندران

-خانعلی173کاظمینورعلی سواد کوهمازندران

-علی18علی نژادموسیسواد کوهمازندران

-بهرام2150078015اشرف زادهساراقائم شهرمازندران

قبولجانعلی350امانیمهدیقائم شهرمازندران

-نعمت اهلل1780بلباسیمحبوبهقائم شهرمازندران

-علی4988879461تقی زادهمحمد قائم شهرمازندران

-جعفر5889حبیب نیانداقائم شهرمازندران

قبولنظام2150149699حسینیسیده فاطمهقائم شهرمازندران

-سیدرحیم4282150246خالقیسید حسین رضاقائم شهرمازندران

-حمیدرضا2150653087زارعسحرقائم شهرمازندران

-جواد2050987706زارعیامیررضاقائم شهرمازندران

-فرزاد2150664781عابدیانتیناقائم شهرمازندران

-منصور9124عالیشاهزهراقائم شهرمازندران

-سهراب4580272978غالمیکیانا قائم شهرمازندران

-محمود188مریخیفاطمهقائم شهرمازندران

-عباس2150653869مومنیمبیناقائم شهرمازندران

-مسلم14یعقوبیرحمان قائم شهرمازندران

قبولهادی589کثیریمحمدابراهیممحمود آبادمازندران

قبولغالمعلی3119آقاجانپورعلیمحمود آبادمازندران

-مهدی1380آذین فرآزادهمحمود آبادمازندران



-عابدین2محمودیآمنهنکامازندران

قبولامین46کاویان پورزهرا نورمازندران

-منصور492نورزادجعفرنورمازندران

قبولحسنعلی2061412300یونس پوراکبر آملمازندران 

-احسان2355محمودی رادهداآمل مازندران 

-علی اکبر5028حاجی اسماعیلی عاطفه بابل مازندران 

-حسین جان 3145دباغ امیری رفیعه بابل مازندران 

قبولابوالقاسم 322زعفریان کیامرز بابل مازندران 

-حسن 489ضامن ضرابی علی بابل مازندران 

-رمضان 84مومنی زاده الهام بابل مازندران 

-محمدباقر16828مهدویعباس اراکمرکزی

-قربانعلی278حسینی عبدالهیابوالفضل اراکمرکزی

-اسداله387حسین آبادیاصغر اراکمرکزی

-علی521284309مرزبانامیررضا اراکمرکزی

-حسن182زادحسینی گنجیاحمد اراکمرکزی

-غالمحسین501اصغر گلکارعلی اراکمرکزی

-فرهاد 891سپاهیبهناز اراکمرکزی

-محمدمهدی668بغدادیمنیر اراکمرکزی

-سیدعطا اله16209صیادیفروغ السادات اراکمرکزی

-غالمرضا401نوبختیفرخنده اراکمرکزی

-غالمعلی3احمدیغالمرضا اراکمرکزی



-محمد1721زیردارفریدون اراکمرکزی

-قدرت اله2723جدیدیهدی اراکمرکزی

قبولمجید520006755حامدیمسعود اراکمرکزی

-محمد135عسگریعیسی اراکمرکزی

قبولمحسن363حاجیانمحمدمهدی اراکمرکزی

-محمد432محمودیاحمد اراکمرکزی

-محمدزمان14222مصلحیمحمدعلی اراکمرکزی

-علی احمد258کاوندپروانه اراکمرکزی

-محمود51محسنیمظاهرتفرشمرکزی

-مصطفی550265538خسرویسیمینخمینمرکزی

قبولجواد1219462292ربیعیانطلیعهخمینمرکزی

-احمد5207500780میرزایینگارخمینمرکزی

-محمدنبیشکیباعلیخمینمرکزی

-قاسم550055118نظری مقدممعصومهخمینمرکزی

-محمدرضا550253998طیبیعادلخمینمرکزی

قبولاکبر558971253مهدویعبدالرضاخمینمرکزی

-مرتضی4071رحیمینسترندلیجانمرکزی

-هادی8512-فداییفاطمهدلیجانمرکزی

-رجب1خان باباییاحمدساوهمرکزی

-محمد7120بوجاریحمیدرضاساوهمرکزی

-اباالفضل590368907دوستیحمیدرضاساوهمرکزی



قبولمحمود480صفریعلی ساوهمرکزی

-عباس400عربابوالفضلساوهمرکزی

-حسین285سلیمی پورعلیرضاشازندمرکزی

-حسن2446شیریمحسنشازندمرکزی

-حبیب217446وظیفهحوریاشازندمرکزی

-محمد تقی5هدایتیانسیهشازندمرکزی

قبولعلی495ابراهیمیکریممحالتمرکزی

قبولحسینعلی20842محمدیحمیدهمحالتمرکزی

-عباس2745-انصاریمحمدمتینمحالتمرکزی

-صالح472پیروزهلیالبستکهرمزگان

-صادق1413ظریفیمژدهبندرعباسهرمزگان

قبولفرج اله215رحیمیزهرابندرعباسهرمزگان

-علی اکبر5247شاهواریغالمرضاجزیره کیشهرمزگان

-غالمرضا97کالهدوزسعید جزیره کیشهرمزگان

-فریبرز4000329552فیروزبختمحمدرضااسدآبادهمدان

-کوچکعلی22940داراب پورعلیبهارهمدان

-علی اله583زهدیرسولبهارهمدان

قبولمحمدرضا248نعمتی اسعداحمدبهارهمدان

قبولمحمود336الوندیاکبرتویسرکانهمدان

-محمد علی11097ترک چناریفرزانهمالیرهمدان

-علی مرتضی3920799151تکلومحمد رسولمالیرهمدان



-حاتم299جوادیمحمد رضا مالیرهمدان

قبولسید  ابراهیم524حسینیسید محمد مالیرهمدان

-حسن3920415051حیدریپریسا مالیرهمدان

-بهرام3920141172عابدی نژادمهدی مالیرهمدان

-علی صفدر1894عزیزیعلیمالیرهمدان

-اهلل محمد569فضلیمحمد مالیرهمدان

-محمد 3920776542فعلیانرضوانمالیرهمدان

-محمد 1760کلهرحسینمالیرهمدان

-احمد1829لطیفیمحسنمالیرهمدان

-سید کمال392748700محمدیسید علی مالیرهمدان

-محمد 3920914309نوابینرگسمالیرهمدان

-محمد 3921019461نوابینیایشمالیرهمدان

-محمد723شهبازیعلینهاوندهمدان

-علی392بهرامیآذرهمدانهمدان

-حسینعلی793بهرامی خورشیدسپیدههمدانهمدان

-هوشنگ6293پاشاپورفاطمههمدانهمدان

-محمدرضا3860571631ترابی یگانهپوریاهمدانهمدان

-هاشم21توسلیفاطمههمدانهمدان

-حشمت3860648731توکلی نوئینمحمدهمدانهمدان

-احمد3860199226چاوشیانسپیدههمدانهمدان

-شمس اله966حسینیمهینهمدانهمدان



-سید احمد40حسینی دانشسیده راضیههمدانهمدان

-ابراهیم2878حصاریکبریهمدانهمدان

-حسین 36حمیدی پسندشیرینهمدانهمدان

-محمد تقی41دست پیمانفهیمههمدانهمدان

-ابوالقاسم1123صدرزهرههمدانهمدان

-حاجی علی189کرمیحمیدهمدانهمدان

-محمد10204گمار اسماعیلیحسینهمدانهمدان

-فغانعلی99محمدییدالههمدانهمدان

-عباس644منادیانهانیههمدانهمدان

-علی میرزا2270میرزاییسمیههمدانهمدان

-ابراهیم3860170783نجاریمجتبیهمدانهمدان

-علی218هادیانفاطمههمدانهمدان

-عبداهلل12164پورزادهبهار ابرکوهیزد

-ابوالقاسم68 ضرابیطیبهابرکوهیزد

-     محمود4440004482     احمدیه    مهشیداردکانیزد

-    حسن8    کمالی    علیاردکانیزد

-     عباس207     موسوی    سید  محمداردکانیزد

-فریبرز1030دهقانیطهمورثخاتمیزد

-عبداله583دهقانی هراتحسینخاتمیزد

-سعداله120نجفیاناسدالهخاتمیزد

-رضا4607دهقانیمحدثهمهریزیزد



-عباس7145-دهقانی عصمت آبادمهدیهمهریزیزد

-محمود3714زارع بیدکیمریممهریزیزد

-سیدمحمد6666-آقاییفاطمه ساداتمیبدیزد

-هدایت208حسنیساجدهمیبدیزد

-...ماشاا6032-دهقانی فیروزآبادیفاطمهمیبدیزد

-حسین6909-زارعآمنهمیبدیزد

-عباس365اسماعیلی ابراهیم یزدیزد

-احمد6665برزگری محمد جوادیزدیزد

-محمد علی4459960710جمعانی تفتی حسین یزدیزد

-حسین35حکیمیان فرزانه یزدیزد

-محمد حسن4420359102رجبیمحمد حسینیزدیزد

-سید محمد4420263681ساالریسیدعلی اکبریزدیزد

-رضا1820ساعی شاهی نرجسیزدیزد

-سید علی 4375طباطباییسیدمحمودیزدیزد

-حسن4459719312فتح آبادی عبدالکریم یزدیزد

-محمد کاظم 60116هدایتی شاهدی اکرم یزدیزد




