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16مرتضیجعفریسبحاناهرآذربایجان شرقی

1615قادرجعفریمرتضیاهرآذربایجان شرقی

15امیدعزتمندمعراجاهرآذربایجان شرقی

-اصغراسماعیلیامیرحسینبستان آبادآذربایجان شرقی

14عباسسجلیامیررضابستان آبادآذربایجان شرقی

18علی اصغرپورغفارمهدی بنابآذربایجان شرقی

18محمودسلحشورمحمد بنابآذربایجان شرقی

17حمیدفریقعلی بناب آذربایجان شرقی

1919علی اصغرنیک خصالمحمد بناب آذربایجان شرقی

17مجیدوجدی خواجهبابکبناب آذربایجان شرقی

18محمدیزدانی مهدی بناب آذربایجان شرقی

1615اروج علیابراهیمیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

17احمداحمدی منشمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15محمدالهامی اصلمهدیهتبریزآذربایجان شرقی

17حسنامامیآیدینتبریزآذربایجان شرقی

16ابراهیمباقریفرازتبریزآذربایجان شرقی

1516محسنبرازندهمسعودتبریزآذربایجان شرقی

181715حسنپورمهدی اهریفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

-1716منوچهرجاملومحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

1716ضرغامجواهریمریمتبریزآذربایجان شرقی

181617غالمرضاحسن زادهاکبرتبریزآذربایجان شرقی

-1615اسماعیلحسین زادهفائزهتبریزآذربایجان شرقی

15رسولحسینیشبنمتبریزآذربایجان شرقی

171616طهمورثخدابنده سامانیامیرمسعودتبریزآذربایجان شرقی

14علیخداییپرهامتبریزآذربایجان شرقی

15بهرامخلیل زادهعلیتبریزآذربایجان شرقی

16علیدشتیزهراتبریزآذربایجان شرقی

16احمدرستگاریفرانکتبریزآذربایجان شرقی

15نادررفیعی دیزجیثمینتبریزآذربایجان شرقی

161615جوادسرباززادههانیتبریزآذربایجان شرقی

181515نادرسرمدیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15محمدحسینسلیقهنازیالتبریزآذربایجان شرقی

1717نورمحمدسیّدیسکینهتبریزآذربایجان شرقی

14میرعلی اکبرسیداصلیرعناتبریزآذربایجان شرقی

1400میاندوره - نتایج امتحانات سراسری دوره مقدماتی، متوسط و خوش
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15علیرضاسینائینفیسهتبریزآذربایجان شرقی

15علیرضاسینائینعیمهتبریزآذربایجان شرقی

15بابعلیشاهیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15رضاشیرین بیگینفیسهتبریزآذربایجان شرقی

15صادقصفرزادهحنانهتبریزآذربایجان شرقی

14رضاصفریسانلیتبریزآذربایجان شرقی

14جوادصفی یارالهامتبریزآذربایجان شرقی

-1615محمدطاهریالمیراتبریزآذربایجان شرقی

15حسینعلیپورمبیناتبریزآذربایجان شرقی

1715ربعلیغفاریرقیهتبریزآذربایجان شرقی

181716حمیدفرتاشمحسنتبریزآذربایجان شرقی

15محمدتقیفرشباف قوی فکراسماتبریزآذربایجان شرقی

16داودفرشچیسهیلتبریزآذربایجان شرقی

191717فیروزکاوشی ملّیمجتبیتبریزآذربایجان شرقی

1415حبیبکهنه چیانحسنیهتبریزآذربایجان شرقی

16مجتبیاللهرویاتبریزآذربایجان شرقی

1515محمدلقمانینداتبریزآذربایجان شرقی

1614حسیننجاتبخشراضیهتبریزآذربایجان شرقی

-نورعلینجفیسمیهتبریزآذربایجان شرقی

17فیض الهنرمان زادهیاسمنتبریزآذربایجان شرقی

15غالمرضانصیرزادهمهیاتبریزآذربایجان شرقی

15رمضاننقدیزکیهتبریزآذربایجان شرقی

1514مرتضیهادیزهراتبریزآذربایجان شرقی

15محمدوظیفهحسینتبریزآذربایجان شرقی

14ابوالفضلیاوریعلیتبریزآذربایجان شرقی

16سیداحمدیوسفیسیده مریمتبریزآذربایجان شرقی

-نادرالمعیمهرنازسرابآذربایجان شرقی

-محمدمالزادهکمیلسرابآذربایجان شرقی

181715علیاللهیاریفاطمهشبسترآذربایجان شرقی

1616یوسفحاتمی نعمتیامیرحسین شبسترآذربایجان شرقی

-1615همایونخبازیاسماشبسترآذربایجان شرقی

151514میرطاهرمیرلوی موسویلطیفهشبسترآذربایجان شرقی

15عباسنظارتیمتینشبسترآذربایجان شرقی

17شعباناخشانی آذرمهرانمراغهآذربایجان شرقی

16رضافتحیمریممراغهآذربایجان شرقی

-نقیمتولیطاهرهمراغهآذربایجان شرقی
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171615نوروز علیآخوند زادهغالمحسینمرندآذربایجان شرقی

15محمدرضااقتدارزادهالیناملکانآذربایجان شرقی

1816عبادالهاکبریفاطمهملکانآذربایجان شرقی

15افضلباقریباقرملکانآذربایجان شرقی

16فریدونپوالدینویدملکانآذربایجان شرقی

1514آصفگرامیمعصومهملکانآذربایجان شرقی

1716جهانگیراصغریزهرامیانهآذربایجان شرقی

16جعفرباقریامیرمحمدمیانهآذربایجان شرقی

15محمدصادقبالسینیسپیدهمیانهآذربایجان شرقی

-حسنحیدریهلیامیانهآذربایجان شرقی

1616ناصرمحمدیرویامیانهآذربایجان شرقی

-حیدرعلینایبیصابرمیانهآذربایجان شرقی

15فیروزیونسی اقدممریممیانهآذربایجان شرقی

1514لقمانعزیز نشانسروین اشنویهآذربایجان غربی

1616احمدمال خضریبهمن اشنویهآذربایجان غربی

16کاوهمه جبینآرمیناشنویهآذربایجان غربی

15احمدتقی پورمحمد اورمیهآذربایجان غربی

14حسنثبات ثانیرقیه اورمیهآذربایجان غربی

1615غیبعلیحیدرزادهشهناز اورمیهآذربایجان غربی

1515ابراهیمخلف خانیمرضیهاورمیهآذربایجان غربی

15عبداله دژآلوشیریناورمیهآذربایجان غربی

14مسلمعلی پورسبحاناورمیهآذربایجان غربی

1414فرامرزفرامرزپورسمانه اورمیهآذربایجان غربی

17ذکرعلیقاسمیمحمداورمیهآذربایجان غربی

16قاسممعنویمانیاورمیهآذربایجان غربی

14مجیدنیری جوان نجیبه اورمیهآذربایجان غربی

14ابراهیموکیلیرقیه اورمیهآذربایجان غربی

191714غفوراحمدیصالحبوکانآذربایجان غربی

1717محمدافشاریسمیهبوکانآذربایجان غربی

1615عبدالهحسین پورخدیجهبوکانآذربایجان غربی

1919نادرقادرپورافسانه بوکانآذربایجان غربی

15علیمحمودیآکامبوکانآذربایجان غربی

1918حسننوجوانماریابوکانآذربایجان غربی

14مهدیکیانی زادهستارهپیرانشهرآذربایجان غربی

1717عطالهاصالنیسپیدهتکابآذربایجان غربی

14عطالهبحریسپیدهتکابآذربایجان غربی
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16رزاقدانشورمحمدرضاتکابآذربایجان غربی

1414بهنامدیهیمایلیاتکابآذربایجان غربی

14عنایتشیوخی زادهستایشتکابآذربایجان غربی

15اکبرطاهریکوثرتکابآذربایجان غربی

15منصورکاظمیضحیتکابآذربایجان غربی

14مهدیوالدتیاسراتکابآذربایجان غربی

1717احمداحمدیهاجرهسردشتآذربایجان غربی

1514رحیماسماعیل پورجاللسردشتآذربایجان غربی

14محمدبرتافتهمصطفیسردشتآذربایجان غربی

15سلیمانپرورشحسنسردشتآذربایجان غربی

14رحمتپرورشآسناسردشتآذربایجان غربی

1717فاتحتوحیدیمحمد سردشتآذربایجان غربی

1514علیرستم نژادلیالسردشتآذربایجان غربی

1616باقیرشیدیحسنسردشتآذربایجان غربی

15محمدسلیمان پورمهدی سردشتآذربایجان غربی

1817عیسیسوره فردمحمد سردشتآذربایجان غربی

16رحمتشیخیجعفرسردشتآذربایجان غربی

14عبدالهعلی زادهمحمد سردشتآذربایجان غربی

1716صابرعلی زادهجعفرسردشتآذربایجان غربی

14جعفرعلی زادهکانیاسردشتآذربایجان غربی

14رسولقادریمحمد سردشتآذربایجان غربی

18خضرکاوهعلیسردشتآذربایجان غربی

1717عبدالرحمنممندیسیماسردشتآذربایجان غربی

1716محمدیوسف زادهسیامندسردشتآذربایجان غربی

1416مرتضیاصغریپریساسلماسآذربایجان غربی

1514عزیزحبیب زادهزهراسلماسآذربایجان غربی

1818اسماعیلدادخواهیفرحنازسلماسآذربایجان غربی

171715حبیب الهصالحیزهراسلماسآذربایجان غربی

151415یوسففرهادیلیالسلماسآذربایجان غربی

161615عباسالمعیوحیدهسلماسآذربایجان غربی

1414امیدمیدانلوریحانهسلماسآذربایجان غربی

15جبرائیلنادرعلیپردیسسلماسآذربایجان غربی

15سیروسنجف زادهآیالرسلماسآذربایجان غربی

17سلطانعلیهاشملوسمیهسلماسآذربایجان غربی

1414حسنارجثنا شاهین دژآذربایجان غربی

1414زکریاآقاییامیر علی شاهین دژآذربایجان غربی
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-14مختارآقایی علی شاهین دژآذربایجان غربی

1514محموددالور فریبرز شاهین دژآذربایجان غربی

-14بیت الهرنجبرعلی شاهین دژآذربایجان غربی

1515حسینشیخ زاده متین شاهین دژآذربایجان غربی

1616مسلمقهرمانیعلی شاهین دژآذربایجان غربی

-خسرومرادیانسامیارشاهین دژآذربایجان غربی

181816امان الهامانی گجوتیعادلماکوآذربایجان غربی

151514میرعزیزحسینیمیر اسماعیلماکوآذربایجان غربی

181817رضامحمد زادهمهدیماکوآذربایجان غربی

16محمدانوریمهیارمیاندوآبآذربایجان غربی

16حسینپویاریحانهمیاندوآبآذربایجان غربی

1414بیژنسباغساینامیاندوآبآذربایجان غربی

-اوسطعباس خواههادیمیاندوآبآذربایجان غربی

1414عیوضمسعودیحدیثمیاندوآبآذربایجان غربی

1515محمدباقررانوفاطمهنقدهآذربایجان غربی

14هادیسیدکریمیآیسودهنقدهآذربایجان غربی

18سیف اله  آقازادهنیمانمین اردبیل 

18عظیماعیانی محمد  نمیناردبیل 

14لطیفصالحیامبرحسین نمیناردبیل 

1816علی گنجهامام ویردی نمیناردبیل 

18رضا مظفریعلیرضا نمیناردبیل 

-انصارعزیزیسارانمیناردبیل 

20معرفتفرجپورقاسمنمیناردبیل 

17منصورفرجیامیرحسیننمیناردبیل 

18غالمعلیابراهیمیمهدیاصفهاناصفهان

18مهدیابراهیمیثنااصفهاناصفهان

15رجبعلیابوطالبیسمیهاصفهاناصفهان

18داوداحمدینگاراصفهاناصفهان

16رضاادیب نیامحمدجواداصفهاناصفهان

16محمدعلیاستوارالناراصفهاناصفهان

18محمد علیاسحاقیانسعیداصفهاناصفهان

20علی اصغراعتباریمائدهاصفهاناصفهان

1716سعیدافرازفائزهاصفهاناصفهان

1815فتحعلیامینیمژگاناصفهاناصفهان

16حسیناناریویدااصفهاناصفهان

14مرتضیایمانی پورفاطمهاصفهاناصفهان
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1615هوشنگآتش زایسارا اصفهاناصفهان

1715ناصرآرضیمحمدماهاناصفهاناصفهان

17اصغرآقاابراهیمیانعباساصفهاناصفهان

2020سیف الهآقاییغالمرضااصفهاناصفهان

16محمدعلیبخشیعاطفهاصفهاناصفهان

15حسنبدیهیحدیثاصفهاناصفهان

16حمیدبرجستهفرشتهاصفهاناصفهان

16محسنپورمقدسفاطیمااصفهاناصفهان

15مرتضیپیری دهنویبهارهاصفهاناصفهان

16محمد مهدیپیمانتینااصفهاناصفهان

19مرتضیجابرزاده انصاریندااصفهاناصفهان

1817رحیمجهانبانیعلیرضااصفهاناصفهان

17محمد حسینچنگانیاننگاراصفهاناصفهان

181516نادرحق نژادفاطمهاصفهاناصفهان

15رضاحیدریبهاراصفهاناصفهان

17حسینحیدریمریماصفهاناصفهان

15محمودخدابخشیفاطمه زهرااصفهاناصفهان

17علیمردانخسرویامیراصفهاناصفهان

15محسنخلیلیفاطمهاصفهاناصفهان

18مجتبیدشتی گوهریسپیدهاصفهاناصفهان

191818مصطفیرجبیناهیداصفهاناصفهان

15علی اصغررحیمییسنااصفهاناصفهان

17حسنرستمیانزمانهاصفهاناصفهان

17عبدالرضارفیعیمهسااصفهاناصفهان

2018محمد علیرمضانیمهدیاصفهاناصفهان

1919علیزاغیانمهشیداصفهاناصفهان

17حسینزاهدی یگانهعالیهاصفهاناصفهان

17منصورسرتیپ زادهمحمداصفهاناصفهان

2018محمدقاسمسلطانینجمهاصفهاناصفهان

191716قاسمعلیسلیمانی پورزهرااصفهاناصفهان

201818محمدعلیسوهان کارنسریناصفهاناصفهان

181714حسینشاه زمانیمحمداصفهاناصفهان

191715مرتضیشاه سمندیپریسااصفهاناصفهان

17حمیدشریفیعرفاناصفهاناصفهان

17قاسمعلیشفیعیعلیرضااصفهاناصفهان

1917اسماعیلصادقیخدیجهاصفهاناصفهان
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181914علیصادقیعاطفهاصفهاناصفهان

17مسعودصادقینرگس اصفهاناصفهان

15کمالصالحیلیالاصفهاناصفهان

1919غالمحسینصمدی گندمانیمحسناصفهاناصفهان

-15مهدیطالبی نسبغزلاصفهاناصفهان

201917محمدطاهریمحسناصفهاناصفهان

16محسنطاهریسید حسیناصفهاناصفهان

15خلیل الهطغیانیفاطمهاصفهاناصفهان

15جهانبخشطهماسبیفروزاناصفهاناصفهان

16حسنعالمیعطیهاصفهاناصفهان

191817حسینعبدالهینسریناصفهاناصفهان

1615عباسعدمیاننگیناصفهاناصفهان

15مهدیعزیزیمجیداصفهاناصفهان

17محمدعزیزیاناحمدرضااصفهاناصفهان

1716نورالدینعلویفاطمهاصفهاناصفهان

191917حیدرعلیزادهمحمدرضااصفهاناصفهان

1817اصغرعلیزادهزهرااصفهاناصفهان

15جاللعمادیپوریااصفهاناصفهان

16علیعندلیبمنیراصفهاناصفهان

181817عباسعلیغالفگرمریماصفهاناصفهان

19محمدغالمیسعیدهاصفهاناصفهان

16حیدرغنیمجتبیاصفهاناصفهان

14بهزادفروبهی شیرازیآتنااصفهاناصفهان

18قاسمقاسمینجمهاصفهاناصفهان

15علیقاسمیآرزواصفهاناصفهان

191716علیقضاویحسیناصفهاناصفهان

17مرتضیقنبری دهاقانیمیثماصفهاناصفهان

17محمدقیصریفاطمهاصفهاناصفهان

19رضاکاظمیافسانهاصفهاناصفهان

18ابوالقاسمکدخدایینیلوفراصفهاناصفهان

19عباسکریمیپریسااصفهاناصفهان

18محمودکنعانی هرندیمریماصفهاناصفهان

17علیمحمدکوهانی کیاندختاصفهاناصفهان

181817ماشاالهکیانیگالرهاصفهاناصفهان

15مجیدمارانیفاطمهاصفهاناصفهان

15محسنمارکده ایفاطمه زهرااصفهاناصفهان
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16حسینمحبیمرضیهاصفهاناصفهان

17مهدیمحقق طباطباییسمیهاصفهاناصفهان

18افشینمحمدیآرماناصفهاناصفهان

1716کرمعلیمختاریصادقاصفهاناصفهان

1515رمضانمختاریمعصومهاصفهاناصفهان

15محسنمرادیهستیاصفهاناصفهان

201919مهدیمرتضویانسیدتقیاصفهاناصفهان

18محسنمسجدیامیررضااصفهاناصفهان

202019عبدالرضامقصودیسجاداصفهاناصفهان

1516حسینملکیزهرااصفهاناصفهان

19مهردادمنهاجیریحانهاصفهاناصفهان

17جوادموسائیمحبوبهاصفهاناصفهان

16غالمحسینمیزبانیامیراردالناصفهاناصفهان

15مهردادناصح پورگلچهرهاصفهاناصفهان

-علیمحمدنجفییوسفاصفهاناصفهان

16سعیدنوریامیرمحمداصفهاناصفهان

18سعیدنوریمائدهاصفهاناصفهان

19حسیننیک دوستیفرزانهاصفهاناصفهان

1916محمدهاشمیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان

1715احمدهاشمیان سدهشهاباصفهاناصفهان

18عبدالرسولیزدانی یزدانبخشاصفهاناصفهان

19مهدیاخوان فینیفاطمهآران و بیدگلاصفهان

18محسنچتری بیدگلیمائدهآران و بیدگلاصفهان

18محسنچتری بیدگلیمهدیهآران و بیدگلاصفهان

2020محمدحسن زاده آرانیمهدیآران و بیدگلاصفهان

2019امیرحمزهگل محمدیاننرگسآران و بیدگلاصفهان

16تقیاحمدیسامانخمینی شهراصفهان

15سعیداحمدیسهیلخمینی شهراصفهان

17روح الهامیرپورفاطمهخمینی شهراصفهان

15مجتبیامینیمهدیسخمینی شهراصفهان

14محمودباقریعلیخمینی شهراصفهان

17علی اصغرباقریانمریمخمینی شهراصفهان

16منصوربدیعینگینخمینی شهراصفهان

16حمیدپرندهثناخمینی شهراصفهان

15محمدرضاپریشانیمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

17رسولپشندیانمهشادخمینی شهراصفهان
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17محمدعلیپیریپوریاخمینی شهراصفهان

15عبدالرضاترکیانزهراخمینی شهراصفهان

16عباستوکلیملیکاخمینی شهراصفهان

17صفرعلیجعفریآتناخمینی شهراصفهان

17محمدعلیحاج صادقیمهدیهخمینی شهراصفهان

18مهدیحاجی هاشمیدنیاخمینی شهراصفهان

16حسینحوازادهمرتضیخمینی شهراصفهان

17مهدیحیدریانابوالفضلخمینی شهراصفهان

18عباسخادمیفاطمهخمینی شهراصفهان

15همایونخان احمدیصباخمینی شهراصفهان

1716نصرالهرضاییسلمانخمینی شهراصفهان

19حسینرضاییمحمدجوادخمینی شهراصفهان

1818موسیرضاییحامدخمینی شهراصفهان

17جوادرضایینگینخمینی شهراصفهان

15محمدرضاییزینبخمینی شهراصفهان

16مرتضیزراعت کارپرنیاخمینی شهراصفهان

1517محمدسالمیزهراخمینی شهراصفهان

15حمزهسلطانیانساریناخمینی شهراصفهان

16حمزهسلطانیانمحمدحسامخمینی شهراصفهان

17شکرالهشفیعیسیناخمینی شهراصفهان

16محمدعلیشمسیفاطمهخمینی شهراصفهان

17روح الهصالحیولی الهخمینی شهراصفهان

16عوض علیصفریزینبخمینی شهراصفهان

17خسروصمدیزینبخمینی شهراصفهان

16حمیدعرفانی زادهغزلخمینی شهراصفهان

17محمودقاسمیحسنخمینی شهراصفهان

19احمدرضاقاسمیفائزهخمینی شهراصفهان

14محمودقاسمیهستیخمینی شهراصفهان

15روح الهقربانیمحمدطاهاخمینی شهراصفهان

17حسنکاظمیزهرهخمینی شهراصفهان

17اصغرکاظمیمحسنخمینی شهراصفهان

17حسنکرمیفاطمهخمینی شهراصفهان

17علیرضاکریمیکیاناخمینی شهراصفهان

16محسنکوچکیمعینخمینی شهراصفهان

14قاسممجدیفاطمهخمینی شهراصفهان

15منصورمحمودیمائدهخمینی شهراصفهان
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16مهدیمرادیمهشادخمینی شهراصفهان

19سیدحبیبموسوینفیسه ساداتخمینی شهراصفهان

17مسعودمیرمحمدیمائدهخمینی شهراصفهان

17محسننجفیامیرعلیخمینی شهراصفهان

-محمدعلینجیمینیایشخمینی شهراصفهان

15عباسنوربخشفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

16غالمرزضانوریمریمخمینی شهراصفهان

16علیامامیجاللخوانساراصفهان

17ابراهیمدستمزدحامدخوانسار اصفهان

2018احمدعمونبیفهیمه خوانسار اصفهان

20نصرالهکامرانیراضیهخوانسار اصفهان

19برزونجاتیآزادهخوانسار اصفهان

17خداداداسدیسمیراسمیرماصفهان

15ملک حسینآقاییفاطمه سمیرماصفهان

2019یدالهبهرامیانعلی قربانسمیرماصفهان

19غالمحسینپیرمرادیانمحدثهسمیرماصفهان

17محمدپیرمرادیانزهرا سمیرماصفهان

16علیرضاخاقانیساراسمیرماصفهان

15محسنرشیدیطاهاسمیرماصفهان

19علیفاطمی مقدممریمسمیرماصفهان

16ایرجمنصورزادهمنوچهرسمیرماصفهان

18موسیاحمدیفاطمهشاهین شهراصفهان

17علی اکبراله بخشیفریباشاهین شهراصفهان

19جاللپرچمیراضیهشاهین شهراصفهان

17محمدقلیجعفریان دهاقانیشیرینشاهین شهراصفهان

17علیخدادادی ساداتیریحانهشاهین شهراصفهان

18ابوالقاسمفارسیطاهرهشاهین شهراصفهان

18امیرهوشنگقنبری کلهرودیعرفانشاهین شهراصفهان

16امیرهوشنگقنبری کلهرودیاحسانشاهین شهراصفهان

15محمودمحمدشریفیمحمدشاهین شهراصفهان

18روح الهمحمدینگینشاهین شهراصفهان

16سعیدمقصودیفرزادشاهین شهراصفهان

18محمدرضامهریفاطمهشاهین شهراصفهان

17علیامینیطلعتشهرضا اصفهان

16علیرضاباوفانرگسشهرضا اصفهان

19مجیدبلکامهعباسعلیشهرضا اصفهان
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191716حسینپورکمالیانمرضیه الساداتشهرضا اصفهان

1917اسد الهپیرمرادیانعلیشهرضا اصفهان

2019احمدتقی زادهافشینشهرضا اصفهان

19سپهرراستیمحمدرضاشهرضا اصفهان

15روح الهرضاییمهتابشهرضا اصفهان

19ابوالقاسمسالکزهراشهرضا اصفهان

20داریوشسلطانیساراشهرضا اصفهان

17احمدرضاشبان پورسیناشهرضا اصفهان

16محمدجعفرصدریعلیرضاشهرضا اصفهان

14رضافرزانهشهالشهرضا اصفهان

2017برف علیقرقانی پورزینبشهرضا اصفهان

17تیمورمیرزایییگانه شهرضا اصفهان

19محمدجمالیعارفهفالورجاناصفهان

1819احمدرضاییسمیهفالورجاناصفهان

19مصطفیشمسزهرافالورجاناصفهان

2018ولی الهشهیدیسلیمه الساداتفالورجاناصفهان

201817چراغعلیطالبی براملعیافالورجاناصفهان

18علیعسکریزهرافالورجاناصفهان

18علیعسکریمرضیهفالورجاناصفهان

191917مرتضیقربانی فردعلیرضافالورجاناصفهان

18علیکریمیفاطمهفالورجاناصفهان

202018غالم حسینرسولیلیالکاشاناصفهان

19قنبرسلطانیحمیدهگلپایگاناصفهان

20محمدناصرفرخیملیحهگلپایگاناصفهان

20علیفروغیفهیمهگلپایگاناصفهان

18رسولنوبختمبیناگلپایگاناصفهان

19فضل الهوحدتیمهنازگلپایگاناصفهان

17عباسایران پورآرمیتالنجاناصفهان

181717حسینچوپانیالنازلنجاناصفهان

17رضاصفریاعظم لنجاناصفهان

17خسروقیصریفریدهلنجاناصفهان

1918آقاجانمحمودیفاطمهلنجاناصفهان

16مهردادمعینامیرمحمدلنجاناصفهان

201917نظام علیمهدی زردخشوئیفاطمهلنجاناصفهان

1919ولی الهاحمدپور مبارکهزهرا مبارکهاصفهان

16محمداسدیمریممبارکهاصفهان
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1816غالمرضااسماعیلی مبارکهامیرمهدیمبارکهاصفهان

201717صفر علیامامینجمه مبارکهاصفهان

19سید مجتبیامینیمهال ساداتمبارکهاصفهان

18رسولایرانپوررادمهرمبارکهاصفهان

15سهراببهرامیشیوامبارکهاصفهان

16اسماعیلخلیلی مبارکهخدیجه مبارکهاصفهان

15علیرضاناصری پورلیالمبارکهاصفهان

15روح الهناظریانآنیتامبارکهاصفهان

15محمد جوادنبییمنصورهمبارکهاصفهان

1915محمداحمدیطیبهناییناصفهان

18محمدآل داودهاجرسادات ناییناصفهان

201717ابوالقاسمشایگانمصطفیناییناصفهان

17سعیدعباس نژادشکیال ناییناصفهان

201818حبیب الهعظیمیمحمد مهدیناییناصفهان

1917حمید رضاقربانیهانیهناییناصفهان

16حسینقیومیامیرمسعود ناییناصفهان

20امیرحسیناسحاقیعلیرضانجف آباداصفهان

1918سید وحیدآیتفاطمه سادات نجف آباداصفهان

18مجیدتیرانیایمان نجف آباداصفهان

16غالمعباسرمضانیمحمد جعفرنجف آباداصفهان

18محمدعرشیفاطمهنجف آباداصفهان

2020محمدعلیفرهمندمینانجف آباداصفهان

1916تقیقنبری هاصدیقهنجف آباداصفهان

19سیاوشلطفیاعظمنجف آباداصفهان

15محسنمظاهریمهربدنجف آباداصفهان

202019حسنعلیمعینحمیدنجف آباداصفهان

1917حمیدرضامعینیندانجف آباداصفهان

15حسنعلینجفیانعصمتنجف آباداصفهان

19علی اکبرهاشمیابراهیمنجف آباداصفهان

181717رجبعلیهمتانزهرانجف آباداصفهان

19مجتبیحاجی اسماعیلیمحمداحساننطنزاصفهان

2020سیدرضامدنیسید رامیننطنزاصفهان

2018سیدرضامدنیسید علینطنزاصفهان

202020عبدالواحدحیدریعبدالواسطکابلافغانستان

17حسینبنیادی نژادشهالساوجبالغالبرز

16محمدرضادهقانیآزادهساوجبالغالبرز
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16اسماعیلرحیمیامیرحسینساوجبالغالبرز

1718رضاصبوریآریاساوجبالغالبرز

18کمالمالکیالهامساوجبالغالبرز

14بهزادمظلومیانروژین ساوجبالغالبرز

17معصومعلیمعدن کنفیروزهساوجبالغالبرز

17ایرجمعدنیزهراساوجبالغالبرز

2020علی اکبرموسوی قره باباسیدمصطفیساوجبالغالبرز

1919سیدداوودمیران عزیزسیده زهراساوجبالغالبرز

17کیکاووسنظریعلی اصغرساوجبالغالبرز

16عمراننعمتیفاطمهساوجبالغالبرز

19جمعههزارهموسیساوجبالغالبرز

15ابراهیمابوطالبی فردحسنکرجالبرز

17محمداحمدنژادعلیکرجالبرز

19مصطفیاحمدوندسودابهکرجالبرز

18ابراهیمادیبیانسحرکرجالبرز

20اصغراژدریسیناکرجالبرز

17هادیاسماعیلی وندلیوارینازنینکرجالبرز

17مراداشرفی فشیمهریکرجالبرز

18رضاافشارالیناکرجالبرز

19محمداقبالی ارجمندمجیدکرجالبرز

20محمدحسنامیراسکندریآرزوکرجالبرز

19فرزادانزوائیکتایونکرجالبرز

16یقینعلیانصاریحسنکرجالبرز

18محمدرضاانصاریریحانهکرجالبرز

18ماشاءالهانصاریلیداکرجالبرز

16محسناورعیمحیاکرجالبرز

15ربعلیآذریسهرابکرجالبرز

1817شعبانعلیباقریزهراکرجالبرز

19ولی الهبختیاریمعصومهکرجالبرز

1919خلیلبرخوردارمهساکرجالبرز

19علیبزرگپوریاسینکرجالبرز

1818خلیلبطیلیمحمدرضاکرجالبرز

17حمیدرضابهبهانینفیسهکرجالبرز

19ابوالفضلبیگدلوزهراکرجالبرز

19علیپرکارمریمکرجالبرز

1919ابراهیمپناهیسهیالکرجالبرز
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1918نعمت الهپورتقیصدیقهکرجالبرز

19محمدحسینپورشایگانمهتابکرجالبرز

18مهدیتوجهبهارهکرجالبرز

1920حسنتوکلیمهساکرجالبرز

17علی اکبرجعفری کاردگرنسیبهکرجالبرز

16مجیدجوادی مجدکیازرکرجالبرز

1919عبدالهجوزیسیدعلیکرجالبرز

-بهروزحسن زادهروزبهکرجالبرز

18حسینحضرتیربابهکرجالبرز

1517جهانبخشحقی قرخلورضاکرجالبرز

17عباسحلم زادهمهدیکرجالبرز

1718شمس الدینخاتمی پورسیده صفوراکرجالبرز

181816حبیب الهخاکریزی منتظرسهیالکرجالبرز

16اسحاقخاوریحمیدهکرجالبرز

14کاظمخراسانیمحمدصدراکرجالبرز

201917مرتضیخلیلیمبینکرجالبرز

1518حسندادرسی فرفاطمهکرجالبرز

17علیدباغچیسمیهکرجالبرز

181918حجت الهدودانگهمیتراکرجالبرز

17اکبررستمی چگینیسمانهکرجالبرز

18علی بابارضاییرسولکرجالبرز

16احمدعلیرودکیعلیکرجالبرز

16محمودزمانیسیده نیسانکرجالبرز

14سعیدساداتسوفیاکرجالبرز

17ولی الهسبحانیسمیراکرجالبرز

17موسیسرپاسمعصومهکرجالبرز

17یدالهسعیدیسمیهکرجالبرز

14حسنسعیدیفرشیدکرجالبرز

16فرشیدسعیدی گرگریمحمدکرجالبرز

17نجفسلطان محمدینیلوفرکرجالبرز

1616حسین مرادسوریسلمانکرجالبرز

1719احمدشاهرکنی نیاسیده شیرینکرجالبرز

16داودشایگان صدرپارساکرجالبرز

191817محمدحسنشریعتمداریاشرفکرجالبرز

16هوشنگصبح دارارشیاکرجالبرز

1919محمدجعفرصفریمهتابکرجالبرز
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17اسدالهصلیحیعبدالهکرجالبرز

1918احمدعبادینازنینکرجالبرز

18احمدعبادی آذرسانازکرجالبرز

19حسنعباسیفریباکرجالبرز

1920غالمرضاعزتی گوشلوندانی آزادهکرجالبرز

1618فرهادعشقان ملکحانیهکرجالبرز

19یوسفعطائیمریمکرجالبرز

14محمدعلی خواجه تونئیانسیهکرجالبرز

1515نعمت الهعلیپورفاطمهکرجالبرز

18فرهادفاتح دولت آبادیمهدیهکرجالبرز

1816علیفتحعلی پورمحمدکرجالبرز

15شاه بابافرهادکیاییمحسنکرجالبرز

16علی احسانفروردینپگاهکرجالبرز

16بهزادفضلعلیفرانککرجالبرز

16شمس علیفقیه قلجیمعصومهکرجالبرز

14غالم حسنفالح زادهمحبوبهکرجالبرز

16محمدقدرتی زنجانی اصلآتناکرجالبرز

192019فرج الهقربانیحمیدکرجالبرز

14جعفرقرنیطاهاکرجالبرز

14علی حسنقنبری نیامیناکرجالبرز

18حبیب الهقنواتیمریمکرجالبرز

1819یوسف علیکاظمی حبشیطاهرهکرجالبرز

15قاسمکمالی دهقانالههکرجالبرز

14حمیدگودرزیفائزهکرجالبرز

19محمدگوزلینساءکرجالبرز

17صفرمحمدحسنیمرتضیکرجالبرز

1618عبدالرضامحمدی زادهمهشادکرجالبرز

16محمدمرشدیانحسینکرجالبرز

18رحیممقدسیاننفیسهکرجالبرز

18سلمانمنوچهریربابهکرجالبرز

18صفرعلیمهدویمحمدکرجالبرز

16حمزهمهدی زادهسحرکرجالبرز

18طالبموسویمهدیکرجالبرز

20بخشعلیمومیوندمجیدکرجالبرز

1619غنیمیربلوک شالمائیمحمدرضاکرجالبرز

1517فخرالدینمیرربیعمهدیه ساداتکرجالبرز
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1414خسرومیرزاییاحمدکرجالبرز

1919یوسفمیرسعیدیرایحهکرجالبرز

19محمودنادریمژدهکرجالبرز

14محسننادری وفامحمدکرجالبرز

19عباسنبوتینفیسهکرجالبرز

15عبدالعلینوروزیاحدالهکرجالبرز

1618مرتضیهمایون تکمه داشمبیناکرجالبرز

19محمدتقیواعظیانمهدیکرجالبرز

16یوسفوحدانیلیالکرجالبرز

19اردشیریزدانیایمانکرجالبرز

16محمدیوسفی فردریحانهکرجالبرز

201719صدرالهارشدآزادهنظرآبادالبرز

1715غالمحسین زادههوشنگنظرآبادالبرز

1615یحییخالقی مهرمهدیهنظرآبادالبرز

1917حسنصدقیفریدهنظرآبادالبرز

18خلیلفتح الهیسارانظرآبادالبرز

18مصطفیکاظمیمهسانظرآبادالبرز

201818علی فرماننادریپریسانظرآبادالبرز

1716حسنیونسیسمیرانظرآبادالبرز

1919مهدینجفی ملکیعلیهشتگردالبرز

171616محمدارغنده پورکریم لندنانگلیس

161515کریمارغنده پورنیکانلندنانگلیس

15رضاباقریشانتیالندنانگلیس

16حسینبهرامی جوینعباسلندنانگلیس

18سید کاظمپدرامگرسید علیلندنانگلیس

16سید کاظمپدرامگرسید جماللندنانگلیس

16محمودتبریزینرگسلندنانگلیس

16نریمانجدیمژگانلندنانگلیس

16رضوانرضوان بیکشازینلندنانگلیس

17خضرسالمیعبدالهلندنانگلیس

15عبدالهعشقیسودابهلندنانگلیس

181716حسنعلیقلی زادهمریملندنانگلیس

16-کریمیامیدرضالندنانگلیس

181716اسمعیلمحمد پورداریوشلندنانگلیس

17ابوالحسنمیربهریرضوانلندنانگلیس

17کاووسنوریپرستولندنانگلیس
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17مهدیاصالنی کرچیمحمدصالحایالمایالم

1915مصطفیشادیهشیواایالمایالم

1819محمدصافیسیده هدیهایالمایالم

16مظفرعیسی نژادمتینایالمایالم

1717علیشاهملکیجهانبخشایالمایالم

18فرهادیلمه علی آبادیرویاایالمایالم

14جوانمیرجهانگیریصحبتبدرهایالم

14رضادوستانیزهرابدرهایالم

14امیررضاییندابدرهایالم

1818خدابخشزندکریمینگاربدرهایالم

15اسی الهعیسی ییمریمبدرهایالم

1414افراسیابفرجیفرنیابدرهایالم

14اسدالهکرمی نژادیگانه زهرابدرهایالم

1615امامقلیکریمیکامرانبدرهایالم

1616نظرعلیمومنیشکوفهبدرهایالم

14آقارضانورعلی زادهمبینابدرهایالم

14حسینحسینیعلیچرداولایالم

14عبدالحسینخانشیرینیالچرداولایالم

14فتح الهرضاییفاطمهچرداولایالم

15اسدساراییزهراچرداولایالم

1416صفی الهسعیدیمحمدحسنچرداولایالم

16مبارکزارعسیمابندر دیلمبوشهر

20امرالهلیراوی دیلمیرقیهبندر دیلمبوشهر

14علیاکبریحسینبوشهربوشهر

18حسینآبشرینیمرجانبوشهربوشهر

17ابراهیمپوالدیمحسنبوشهربوشهر

14علیجوکارعبدالرضابوشهربوشهر

14سعیدسهامیزهرابوشهربوشهر

1615علیغریبیپیمانبوشهربوشهر

15حسینفرخ نیامهرانگیزبوشهربوشهر

16ابوالقاسمقنبریالهام بوشهربوشهر

-باقرپیراستهقاسمتنگستانبوشهر

14مرتضیجعفریمحمدحسینتنگستانبوشهر

1715جمالقدرتیانطوبیتنگستانبوشهر

17حسنابراهیمیابراهیمجمبوشهر

-مسعودصف شکنسعیدجمبوشهر
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1816میرهاشمعراقیمیرهادیجمبوشهر

1615ایرجمحمدیزکیه جمبوشهر

1715رمضاننامورمنصورهجمبوشهر

19عبدالهباشیاعظمدشتیبوشهر

-احمدجعفریسمیهدشتیبوشهر

15غضنفرحیاتیزهرادشتیبوشهر

-عبداله جعفرکاظمیمحمدرضادشتیبوشهر

14علیمقاتلیزهرادشتیبوشهر

1715احمدنظاراتسکینهدشتیبوشهر

15علیافشاری مقدمسعیدکنگانبوشهر

202020شعبانحیدری شرفدار کالئیهادیکنگانبوشهر

17پرویزقربانیجوادکنگانبوشهر

14عباسهوشمندپورانکنگانبوشهر

1817حسینزارعیحمزهگناوهبوشهر

16مختارعابدیمصطفیگناوهبوشهر

1716مهرابکاشانیانسیهگناوهبوشهر

-عزت الهابراهیمیعباس اسالمشهرتهران

1616گل احمداحمدیسیداحمداسالمشهرتهران

14حسیناحمدیمحمدطاهااسالمشهرتهران

1517محمدارسالنیعلی رضااسالمشهرتهران

17رحمن علیاسالمی نژادمحبوبه اسالمشهرتهران

16مجتبیاکبریمحمدمهدی اسالمشهرتهران

1716علی اصغراوتادیلیلیاسالمشهرتهران

15رسولایالتی آذرمعصومه اسالمشهرتهران

1516حسینایمانیسویناسالمشهرتهران

1516عوضبرمکیاکبراسالمشهرتهران

1616عبدالهبرومندمحمدمهدیاسالمشهرتهران

-حشمت الهبهرامپورحسیناسالمشهرتهران

15علیبهروان منشمحمدجواداسالمشهرتهران

1616رحمت الهپناهلوفاطمه اسالمشهرتهران

16احمدپیرانعلی اسالمشهرتهران

1615رضاپیش بینندااسالمشهرتهران

16مهرانتیرگرمبینااسالمشهرتهران

16ابراهیمجعفریکاوهاسالمشهرتهران

15ذبیح الهچراغیمعصومه اسالمشهرتهران

15مهدیحسن زادهمحمدرضااسالمشهرتهران
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-مهدیحسن زادهعلی رضااسالمشهرتهران

-مهدیحسن زادهعلیاسالمشهرتهران

1616بهروزحسینی کیاهادی اسالمشهرتهران

1616فرمانخدمت نژادشاهیناسالمشهرتهران

16حسینخسرویمائدهاسالمشهرتهران

17ابراهیمخوش صحبتمهدی اسالمشهرتهران

14اکبرخیاط زادهامیرعلی اسالمشهرتهران

15قربانعلیدلکشزهرااسالمشهرتهران

14عبدالهذاکرآیلیناسالمشهرتهران

17علی پناهرحمانی زادهزهرااسالمشهرتهران

171715محمدرضارشیدی رادایرج اسالمشهرتهران

16قاسمرنجبرانمحمدپارسااسالمشهرتهران

16میثمزندوکیلیمحمدطاهااسالمشهرتهران

1614انورزینی  میابزهرا اسالمشهرتهران

17علیرضاسلیمانیزهرااسالمشهرتهران

1716ابوطالبسمیعیعلی اکبراسالمشهرتهران

17عباسسورانیمحمداسالمشهرتهران

17علیرضاشیرمحمدیعاطفه  اسالمشهرتهران

-مهدیصالحینگاراسالمشهرتهران

15میرمنافصفوی کوهسارمیرداوراسالمشهرتهران

16قربانعلیعابدیمریماسالمشهرتهران

15محمدزضاعباسیمحمدحسیناسالمشهرتهران

1417ناصرعزیزیمعصومه اسالمشهرتهران

15علیعزیزیامیداسالمشهرتهران

15سلیمانعلی اصغرپورلیال اسالمشهرتهران

17فاضلعلی پورلیالاسالمشهرتهران

14محمدامینعلی محمدزادهنرگس اسالمشهرتهران

15عین الهغالم زادهمینااسالمشهرتهران

15علیغالمعلی زادهزهرااسالمشهرتهران

1516اکبرغمگسارصابریفاطمهاسالمشهرتهران

1514مالکفتحی پورمینااسالمشهرتهران

1616محمودفرجینسیبه اسالمشهرتهران

15علیفرزانهمهدیاسالمشهرتهران

15مصطفیفعالشاهرخ اسالمشهرتهران

14احمدقرایلوفاطمه اسالمشهرتهران

15قربانعلیکاشیسمیه اسالمشهرتهران
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15حمیدکرامتی فردنیلوفراسالمشهرتهران

14اکبرکریمیسپیده اسالمشهرتهران

17امین الهکریمی مقدمفاطمه اسالمشهرتهران

15افشینکولیوندفاطمه اسالمشهرتهران

15عباسکیهانیسوگنداسالمشهرتهران

17ولیلکزهرهاسالمشهرتهران

17علی مرادماسورینادراسالمشهرتهران

18علیمالمیرابراهیماسالمشهرتهران

15حقه الهمحمدیانلیالاسالمشهرتهران

15جبارمدرسخدیجه اسالمشهرتهران

181815علیمسجدسراییناصراسالمشهرتهران

1717فخرالدینموسویسعیداسالمشهرتهران

181716داریوشنظریبنفشه اسالمشهرتهران

15رحماننوروزیمهدیاسالمشهرتهران

15علینوروزی یسارامیررضااسالمشهرتهران

17خان اغمننوری پیرالقرمریماسالمشهرتهران

15حسنابراهیمیمحمدصالحاندیشهتهران

1616عیسیبیاترضااندیشهتهران

16محمد رحیمپاسبان آبجهانمحدثهاندیشهتهران

17سیف الهتدبیریحمیدهاندیشهتهران

14محمدرضاجعفریهعرفان اندیشهتهران

16حشمت الهجهانیپرویناندیشهتهران

15عباسحبیبیهستی اندیشهتهران

161515رضاحسن زادهمحمداندیشهتهران

1715علیحسنی سعد آبادینرگساندیشهتهران

19سید خلیلحسینیسیده پریسااندیشهتهران

16علیخوش جمال فکریسحراندیشهتهران

171717ولیدرگاهیخدیجهاندیشهتهران

1414سعیدربیعیعسلاندیشهتهران

15عزیزرضایی دوستزهرااندیشهتهران

1514عباسعلیزلفی خرمسودابهاندیشهتهران

1614رضاسرآبادیهلیا اندیشهتهران

15سید مهدیشجاعیسید حسیناندیشهتهران

181617اله رضاشکوهیسمیهاندیشهتهران

15روح الهطالب زادهمهیا اندیشهتهران

1716میرزارضاعبدالملکیمحمداندیشهتهران
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15بهرامقنبری حقیقیفرخاندیشهتهران

1516حمیدکشاورزحنانهاندیشهتهران

16ابراهیمگل محمدیمریماندیشهتهران

1515محمدحسینمرادییوسف اندیشهتهران

17عباسعلینوردیچیانزهرااندیشهتهران

16مسعودابراهیمیهلیابهارستانتهران

17علیابهرطاهرهبهارستانتهران

18یدالهاکرامیمحمد مهدیبهارستانتهران

16صفرعلیآریا انورزهرابهارستانتهران

181818دالورجدیمحمدبهارستانتهران

15ناصرالدینربیعیحسین بهارستانتهران

1516رضارمضانیابوالفضلبهارستانتهران

16رجبعلیسرمستمحمدطاهابهارستانتهران

16فضل الهسالمتبهنازبهارستانتهران

17سیدابوالفضلطباطباییسیده فاطمهبهارستانتهران

1616اکبرعبادالهی فردحسنبهارستانتهران

15عباسغالمیهادیبهارستانتهران

17سیدجاللمحمدی نسبسمیه ساداتبهارستانتهران

14خیرالهموسی لومینابهارستانتهران

1717صفاعلیموالیی درکیزینببهارستانتهران

15پرویزنجانآیدابهارستانتهران

171717غالمعلیسبزه پرورسمیراپاکدشتتهران

14علیرضاجعفرپورالنازپردیستهران

1515علی بگرحمتی نیاجعفرپردیستهران

16علیرضائیانمریمپردیستهران

1616سعید اسماعیلییگانهپیشواتهران

14قادرافزارضوان السادات پیشواتهران

15علیتیموریمرتضیپیشواتهران

15ذبیح الهحقیقیمریمپیشواتهران

2019سلمانخزائیمحمدامین پیشواتهران

1717سید محمدطباطباییفاطمه سادات پیشواتهران

15علی اصغرقهرمانی مقدممیمنتپیشواتهران

-1616ابراهیمابوحمزهعلیرضاتهرانتهران

15احمدادیب زادهنداتهرانتهران

1616التفاتارشدی خیاویزهراتهرانتهران

16منصوراسدی ارشیاتهرانتهران
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171715محموداشجعی کرمانشاهیشینوتهرانتهران

181715احمداصفهانیهاحسینتهرانتهران

15اسماعیلاعالئیمحمد حسنتهرانتهران

171616علیاکبری محمد امینتهرانتهران

-حسنانارکیداودتهرانتهران

181616محمدجواداوحدیالهامتهرانتهران

15بهروزآبیاری علی آبادنوشینتهرانتهران

1816بیژنآذر مهانالنازتهرانتهران

15عباس آریانفرآتناتهرانتهران

1616کامرانآزادگاننفیسهتهرانتهران

15حسینآهنیاننغمهتهرانتهران

17ناصرباقری حسین آبادیحسینتهرانتهران

16علیرضابهادریطاهرهتهرانتهران

15رحمانبهرامی نسترنتهرانتهران

15اکبربهشتی فروتنیمحمد رضاتهرانتهران

-محمدبهنامامیرتهرانتهران

15جلیلبیدگلیفاطمهتهرانتهران

15مهدیپریزادان قمیانسیهتهرانتهران

16جلیلپور لطفیفیروزهتهرانتهران

1514علیجایزشیماتهرانتهران

15عبدالحمیدجمناهیدتهرانتهران

-محمدحاجی محمدیمهدیتهرانتهران

16محمدعلیحاجی مالمیرزاییمحمد جوادتهرانتهران

1614محمودحسن نوریآزیتاتهرانتهران

-حسنحسنلونرگستهرانتهران

16عباس حسین پورعصمتتهرانتهران

15سید علیحسینی بغداد آبادیطیبهتهرانتهران

15حمید رضاخاتمیهستیتهرانتهران

14محمد ناصرخردمندمرضیهتهرانتهران

14هومانخسرو نژادمحمدتهرانتهران

14قدرتخلیلی مهذبدریاتهرانتهران

1515محمدخواجه زاده طربقهمحبوبهتهرانتهران

1515محمدخوشرولیالتهرانتهران

1716محمدمهدیخوشنویسانداودتهرانتهران

15ابراهیمدادش زادهامیرارسالنتهرانتهران

15مصطفیداروئیفاطمهتهرانتهران
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15کریمدرگاهیمیناتهرانتهران

-محمددرودیان رادمریمتهرانتهران

-1714افشیندلیرآنیتاتهرانتهران

1715احمدذبیحیفاطمهتهرانتهران

1615حمید رضارجوبندمریمتهرانتهران

171715ذبیح الهرحیمیمحمدمهدیتهرانتهران

15یدالهرضاییمعصومهتهرانتهران

15علیرضارضوی اهورامیرعلیتهرانتهران

15احمدرمضانیمحمدتهرانتهران

1615سید محمدروح بخش احتیاط کارمهسا ساداتتهرانتهران

1715محمد تقیرود گرصفاریزینبتهرانتهران

17افشینرئوفیفریماهتهرانتهران

17داودزرین ساز صدقیرضاتهرانتهران

15مهردادزندینگینتهرانتهران

15مهدیسجودیمریمتهرانتهران

17جعفرسماواتزینبتهرانتهران

181615محمدنبیسهرابیاحمدتهرانتهران

15داودشاهجوئیطاهرهتهرانتهران

14محسنشیخیمحمد طهتهرانتهران

-داودصادقیفاطمهتهرانتهران

1818محمد کاظمصبوریآتناتهرانتهران

1616محمدکاظمصبوریالهامتهرانتهران

14حمید رضاصفت بقاءمریمتهرانتهران

1414غالمرضاصفریرقیهتهرانتهران

14علیرضاصوفیمیناتهرانتهران

15اکبرصیامهدیتهرانتهران

15مهدیضابطیسامانتهرانتهران

-1514بهمنطاهریمهستاتهرانتهران

14مهدیظهوری نیامهدیهتهرانتهران

16صفی الهعابدیرویاتهرانتهران

1614حمید رضاعابدیمبیناتهرانتهران

15علی اکبرعالم شکناکرمتهرانتهران

18منصورعبداللهیآناهیتاتهرانتهران

1717احمدعزتینادیاتهرانتهران

15علیرضاعطاییفاطمهتهرانتهران

16نقیعنایتیپوریاتهرانتهران
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1615حسینغفاری معینفائزهتهرانتهران

1515جلیلغالمیسعیدتهرانتهران

15محمدفتحی سپردانیمحمدرضاتهرانتهران

16اصغرفرزدقفریباتهرانتهران

1514موسیقاسمیفریباتهرانتهران

15منصورقاسمییکتاتهرانتهران

1616احمدعلیقربانیمریمتهرانتهران

171615جبارکاریمریمتهرانتهران

14نصرا الهکاشانیلیالتهرانتهران

1715محرمعلیکاظمیافخمتهرانتهران

1616عبدالریمکریم زادهپریساتهرانتهران

15حسنکشور دوستیحییتهرانتهران

1715محمد حسینگلبخش منشادیمحمد مهدیتهرانتهران

15پرویزگودرزیحسینتهرانتهران

15کریممحمدگنجیحنانهتهرانتهران

1515مرالهمحمدیثریاتهرانتهران

17محمدمهدیمحمودیانمحمد متینتهرانتهران

16عبدالرسولمژدهعلیرضاتهرانتهران

161514خضیرمطور زادهمعصومهتهرانتهران

14محمدمعصومیایلیاتهرانتهران

181716عنایت الهملک محمدیاکبرتهرانتهران

16اله وردیملکیالهامتهرانتهران

171616محمد رضامنصوریامیر علیتهرانتهران

161615عباس مهدویامیرسجادتهرانتهران

15هادیمهرزادمریمتهرانتهران

1515منصورنفری حسین زادهراضیهتهرانتهران

1816هادینوروزی زادهحسینتهرانتهران

-عبدالمجیدنونچیزینبتهرانتهران

151514سید رضانیرینیرشیدرضاتهرانتهران

14شجاعهاشمیشبنمتهرانتهران

15محمد رضاهمتیساراتهرانتهران

-محسنهوشنگ ایرانیامیر تهرانتهران

171714عباس یگانه گهرعلیرضاتهرانتهران

14سید جعفرحسینیسیده زهرادماوندتهران

16علیخزاعلمحمدحسیندماوندتهران

1616الیاسرحیمیاعظمدماوندتهران
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1717علینوحیحنانهدماوندتهران

1716علی اصالنآقاییصدیقهرباط کریمتهران

171715یعقوبصدریانلیالرباط کریمتهران

15مهرعلیقزوینهندارباط کریمتهران

1515محمدکوچکیزهرهرباط کریمتهران

14ابراهیممکرمیلیالرباط کریمتهران

14ستارنظریزهرارباط کریمتهران

15اصغربراتیثریا ریتهران

15احمدحسین زادهسودابهریتهران

16صفرحکمتمعصومه ریتهران

15محمد ولیخادم حسینیمریمریتهران

1615ساالرداروغهساحرهریتهران

14نصرالهدربانیملیحهریتهران

-حسینعوض بخشیتیناریتهران

16داوودکامرانیساعدهریتهران

16محمدمحمدیعلیرضاریتهران

14ابوالفضلمشکاتیفاطمه سادات ریتهران

1614سید مصطفیموسویسید محمد ریتهران

15منصورنقدیمهربانریتهران

18ولی الههداوندطاهرریتهران

16براتاکبریالهام شهرقدستهران

1717بایرامامیرمحمدیپریسا شهرقدستهران

1616انعام الهبیگدلیزهراشهرقدستهران

1716محمدحسینپیرنیابیت الهشهرقدستهران

15حسینجاللوندمائدهشهرقدستهران

1616فتح الهخزاییمعصومه شهرقدستهران

1616محمودرمضانیغزالهشهرقدستهران

1715عباسسبحانیموسی الرضاشهرقدستهران

17محمودفرهناکمهشیدشهرقدستهران

1715سیدعلیقادریمریم ساداتشهرقدستهران

15اکبرلطفعلی زادهمهدی شهرقدستهران

15دانشمحافظت کارالهام شهرقدستهران

171515هادیمختاریمریمشهرقدستهران

15صادقملکیسماشهرقدستهران

16فرهادناصریآرادشهرقدستهران

171717مجیدیاوری غفاربهارهشهرقدستهران
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1515بهزادامیری نافعمحمدشهریارتهران

1516علیبیگلرحسنیزهراشهریارتهران

15حسینپهلوان پورعلیرضاشهریارتهران

-نورالهترابیمجیدشهریارتهران

16حسیندهقانیمرتضیشهریارتهران

14محمد علیرحیمیبهمنشهریارتهران

1817مهدیرشیدینعیمهشهریارتهران

17منوچهرسلطانیهستی شهریارتهران

16صفاتسمایی نوروزیمقدادشهریارتهران

15محمدلطیفیانفاطمهشهریارتهران

1616نصرالهمشکین فامالنازشهریارتهران

15سید حسینمیر باقریریحانه ساداتشهریارتهران

1817عباسعلینظری کمیجانیلیالشهریارتهران

14عباسبستانیعلیرضافیروزکوهتهران

15رحمت الهبستانیعباسفیروزکوهتهران

14امیراستواریایلیاقرچکتهران

18علیرضااکبریحسینقرچکتهران

14رحمت  الهتوسلیفاطمهقرچکتهران

15علی مددرضائیانحیدرعلیقرچکتهران

19علی حسنزنگنهالههقرچکتهران

16حسنسلمانیمرضیهقرچکتهران

14امیرعلیشهسواریفاطمهقرچکتهران

-گل محمدعطاییفاطمهقرچکتهران

15بشیرعلیزادههستیقرچکتهران

15غالمرضافارسیزهراقرچکتهران

14محمد قلیکرمانیانمحدثه قرچکتهران

18علیمحمدیاحمد قرچکتهران

19محمدمحمودییکتاقرچکتهران

17پرویزاسالمیناهیدواحد اکباتانتهران

1616محمدعلیخاکساریمقبولهواحد اکباتانتهران

17آرشساالریامینواحد اکباتانتهران

17علی بگکرمی دارابخانیاحمدواحد اکباتانتهران

191919عبدالرضاگلپایگانیمریمواحد اکباتانتهران

17اصغرمحمودخانیبهارهواحد اکباتانتهران

17مصطفینظرفخاریمریمواحد اکباتانتهران

16محمدرضایوسفی سیالخورینازنینواحد اکباتانتهران
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15زین العابدینابراهیمیفاطمهواحد امام علیتهران

17عباسالهی رادغالمرضاواحد امام علیتهران

15حسنانواری سحرساداتواحد امام علیتهران

171714عباسآل آقاسیده میناواحد امام علیتهران

16حسینپلوییزینبواحد امام علیتهران

171716ابوالحسنترابیسید علیرضاواحد امام علیتهران

1717اکبرحکیمی سارانالههواحد امام علیتهران

1715محمدخرد جوامیر احمدواحد امام علیتهران

15جبرائیلخلخالی زهره واحد امام علیتهران

1615ایرجرسول پورشبستریزهرا واحد امام علیتهران

1615محمدرئوفیانبیتا واحد امام علیتهران

16حمیدرضاسمیعی بهارواحد امام علیتهران

15مهدیسهی زاده ابیانهزهرا واحد امام علیتهران

18نصرت الهشهسوارخانی غالمرضاواحد امام علیتهران

17میریحییطباطبایی مرادیراضیه ساداتواحد امام علیتهران

14حسین عابدینیعبدالحمیدواحد امام علیتهران

14نادرعقلمندفاطمه واحد امام علیتهران

1414امیرمنصورغفوری یاسمن واحد امام علیتهران

1515علیقنبری فاطمه واحد امام علیتهران

15حسینکریمیستایش واحد امام علیتهران

-محسنکلهرایلیا واحد امام علیتهران

14عبدالحمیدمجد موسویزهرا واحد امام علیتهران

1515ناصر محمدی مرضیه واحد امام علیتهران

14مختارمحمودی اصلفاطمه واحد امام علیتهران

15علیمالحسنی مجدآبادیمعصومهواحد امام علیتهران

15روح الهنوروزی مریم واحد امام علیتهران

14علیهدایتیمحمدحسینواحد امام علیتهران

15علیرضاهمتی عسلواحد امام علیتهران

15علی اکبرافشاری نژادمرضیهواحد انقالبتهران

171717حسیناهل خیرمهدیواحد انقالبتهران

16نصرت الهبازیانپریاواحد انقالبتهران

1414غالم علیباقریهمایونواحد انقالبتهران

15عبدالکریمبرنارضاواحد انقالبتهران

1515فرهادبلوکیفاطمهواحد انقالبتهران

1514شفاء الدین خندق ابادینورالهدیواحد انقالبتهران

15رضاسلطان محمدیمجیدواحد انقالبتهران
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171716علیشاه محمدیانمحمدواحد انقالبتهران

171514حمیدرضاشویک لوزهراواحد انقالبتهران

16عبدالقادرشیخیگالویژواحد انقالبتهران

171518چاپارصادق زادههاشمواحد انقالبتهران

-حسینصفادل صیقرانیمریمواحد انقالبتهران

14داوودعرب شیرازخدیجهواحد انقالبتهران

1514غالمرضاعلیرضائیمحمدواحد انقالبتهران

15حسینقراگوزلوهانیهواحد انقالبتهران

14غالمرضاکربالیی حسینیمعصومهواحد انقالبتهران

191918علیگلناری آذرمحمدواحد انقالبتهران

15مهدیمسگریشایانواحد انقالبتهران

17آقاجمالمیرجعفریامیررضاواحد انقالبتهران

161616قاسمعلیمیرزاجانیعلیرضاواحد انقالبتهران

1717هادینخعیزهراواحد انقالبتهران

1715محسننیک اندیشرویاواحد انقالبتهران

16جواداحمدیعاطفهواحد پونکتهران

171717علی اکبرارسالن فرحسین واحد پونکتهران

181616محمداسپاهیچمعمرواحد پونکتهران

16عبدالرضااسد بیگیفاطمهواحد پونکتهران

16قرباناسد بیگیعبدالرضاواحد پونکتهران

1414محمدذوقیفرهاد واحد پونکتهران

161614محمدزارع شحنهصدیقهواحد پونکتهران

1617محمد تقیشیرازیریحانه واحد پونکتهران

1515محمدعبیریفاطمهواحد پونکتهران

1515عباسعلیفتحعلیانمحمد واحد پونکتهران

14امیر حمزهکیکاوسیلیال واحد پونکتهران

15عباس گل محمدراحله واحد پونکتهران

17عباسگل محمدالههواحد پونکتهران

171717قاسممیریشقایق واحد پونکتهران

16محمد حسننیکجوفرنازواحد پونکتهران

18عباسعلیاحسانیمحمودواحد تهرانسرتهران

181817مرتضیاسدیفهیمهواحد تهرانسرتهران

201818صادقامینیاسماعیلواحد تهرانسرتهران

171718حجت الهخان بلوکیسحرواحد تهرانسرتهران

191918مهدیرجبیسمیراواحد تهرانسرتهران

171714نعمت الهزاهدمهدیواحد تهرانسرتهران
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15اسدالهفرهادیعلیواحد تهرانسرتهران

1716مرتضیمحققمائدهواحد تهرانسرتهران

1615سیدکاظممهدویالهه ساداتواحد تهرانسرتهران

17سیف الهولیزادهربابواحد تهرانسرتهران

1515احدالهاحمدخانیناهیدواحد جنت آبادتهران

17چنگیزاسبقی خانقاهفاطمه واحد جنت آبادتهران

17رمضاناکبری معصومهواحد جنت آبادتهران

14حسیناکبری فردباران واحد جنت آبادتهران

14سیروسامامیبردیاواحد جنت آبادتهران

17غالمحسینتیموریمحمدواحد جنت آبادتهران

-علیرضاجعفریضحاواحد جنت آبادتهران

16حاجی باباحاجی باباییداودواحد جنت آبادتهران

1615محمدابراهیمخردمندنوشینواحد جنت آبادتهران

1714کیخسرورحیمیسحرواحد جنت آبادتهران

16خیرالهرضایی رویالیداواحد جنت آبادتهران

1716محسنرضایی کاشیالهامواحد جنت آبادتهران

16مسعودساجدیمریمواحد جنت آبادتهران

1715علیسعیدی نژادنجمهواحد جنت آبادتهران

16یدالهشهردمیفاطمه واحد جنت آبادتهران

1717داودصادقی ملک  آبادیمریمواحد جنت آبادتهران

161515مجیدعبدالهزهراواحد جنت آبادتهران

14حبیبعزیزآبادی فراهانیمژگانواحد جنت آبادتهران

-1514عباسعلیعلیزادهمرضیهواحد جنت آبادتهران

1614حسنغالمیکیاناواحد جنت آبادتهران

171717محمدفراهانیمعصومهواحد جنت آبادتهران

16تقیفرساد ژانتواحد جنت آبادتهران

15عباسقاسمیحمید واحد جنت آبادتهران

15احمدکاظمیفاطمه واحد جنت آبادتهران

-علیکحالیامیرمحمدواحد جنت آبادتهران

1715حمیدکالهیزهراواحد جنت آبادتهران

1615مهدیمحمدپورمحمدجوادواحد جنت آبادتهران

17محمدحسنمحمدیمصطفیواحد جنت آبادتهران

1616محمدموسویزهره ساداتواحد جنت آبادتهران

16علی اصغرنادری فاطمه واحد جنت آبادتهران

1715یوسفنجفی زمهریرآرشواحد جنت آبادتهران

16محمدولیزادهیاسمینواحد جنت آبادتهران
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14حمد الهبهرامی برومندزینبواحد جیحونتهران

19سید حسینپورحسینیسیده طیبهواحد جیحونتهران

161616ابوالحسنتیموریحمیدرضاواحد جیحونتهران

151516کاظمحسن زادهکاملیاواحد جیحونتهران

151517نقدعلیطاووسی طلبزهرهواحد جیحونتهران

151618علی اصغرعبدیالههواحد جیحونتهران

161717حمیدفتحیمریمواحد جیحونتهران

1514محبوبقمرینوشینواحد جیحونتهران

1515مصطفیالهوتیطیبهواحد جیحونتهران

14حسناسحقیمحمدحنیفواحد دزاشیبتهران

1616جمشیدامینیتیناواحد دزاشیبتهران

16ناصرامینیلقمانواحد دزاشیبتهران

-ایرجایمانخانیهانیهواحد دزاشیبتهران

-احمدبصیرتآیلینواحد دزاشیبتهران

15عزیزالهبصیریمهشیدواحد دزاشیبتهران

15ایرجبهروزی پویافاطمهواحد دزاشیبتهران

-اسماعیلپگاهنادرواحد دزاشیبتهران

15کاظمپورکریمیسپیدهواحد دزاشیبتهران

1716محمدتقوی زادهمتینهواحد دزاشیبتهران

14آرمانثناییآیالواحد دزاشیبتهران

18مجیدجوادی نژادراموناواحد دزاشیبتهران

16سلیمانحمزهعلیرضاواحد دزاشیبتهران

16احمدحیدریساراواحد دزاشیبتهران

14حیدرخواجکیامینواحد دزاشیبتهران

15حیدرخواجکیثمینواحد دزاشیبتهران

171616علیدانش منفردابراهیمواحد دزاشیبتهران

-محمددل افکنمنیژهواحد دزاشیبتهران

15داوددولت پورنگینواحد دزاشیبتهران

15اکبرذبیحیآزادهواحد دزاشیبتهران

14جوادرضایینرگسواحد دزاشیبتهران

14علیرفسنجانیالهامواحد دزاشیبتهران

14قاسمروحانیعارفهواحد دزاشیبتهران

1617محسنشجاعیمحمدرضاواحد دزاشیبتهران

1516امینشریفیشکیباواحد دزاشیبتهران

15محمدفخاریمحمدامینواحد دزاشیبتهران

16ابوطالبفرج زادهمحمدواحد دزاشیبتهران
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1516مهدیفریدکیانساعدهواحد دزاشیبتهران

1717اصغرفقیهی رضاییمجیدواحد دزاشیبتهران

15مسعودفیض الهیمریمواحد دزاشیبتهران

1515سعیدقادریسیناواحد دزاشیبتهران

16احمدکاظمیپگاهواحد دزاشیبتهران

16اصغرکرانینیلوفرواحد دزاشیبتهران

1414عباسکشانیغالمحسینواحد دزاشیبتهران

17محمدجوادکیانی نیامحمدرضاواحد دزاشیبتهران

15محمدعلیمحمد هاشمیعلیرضاواحد دزاشیبتهران

17محمدرضامحمدی ناممحمدمهدیواحد دزاشیبتهران

1715حسینمرتضویمریمواحد دزاشیبتهران

1515حسینمرتضویملیکاواحد دزاشیبتهران

1815محسنمرشدیمرضیهواحد دزاشیبتهران

16وحیدمقدم سلیمیآرمیتاواحد دزاشیبتهران

15احمدمهرانفرشهرهواحد دزاشیبتهران

14سیدمحمدموسویطاهرهواحد دزاشیبتهران

17محسنمیرشریفیثمین ساداتواحد دزاشیبتهران

14میرعبدالطیفمیرعبدالباقیحسینواحد دزاشیبتهران

15صادقمیرهادی زادهمریم ساداتواحد دزاشیبتهران

15امیرنجفیسعیدواحد دزاشیبتهران

15حسینندافاعظمواحد دزاشیبتهران

15ناصرنعمتییاسمینواحد دزاشیبتهران

15مسعودنیکخواه مهصدفواحد دزاشیبتهران

-حسنهاشمیانسیهواحد دزاشیبتهران

16قوام الدینوالدی سارویشاهینواحد دزاشیبتهران

1615مرتضیوفاییعلیواحد دزاشیبتهران

161616غالمرضااعالیی کره رودینرگسواحد رسالتتهران

1517بهمنبرزگرمیالدواحد رسالتتهران

151515عباسپاگلیشایستهواحد رسالتتهران

1616وحیدحاجی کاظم بقالموناواحد رسالتتهران

1516حمیدرضایی حبیبیمناواحد رسالتتهران

171617محمدعظیمیحسینواحد رسالتتهران

15غالم نبیمرادیاسدالهواحد رسالتتهران

1515دارابمستغنیساراواحد رسالتتهران

1515سیدجوادموسوی خشکبیجاریسیده آواواحد رسالتتهران

191918آنادریاستوانارازمحمدواحد شرقتهران
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161915اکبرانحصاریآمنه واحد شرقتهران

1616محمدقربانایرانشاهیمحبوبه واحد شرقتهران

20منصورآقامحی الدین امیرحسین واحد شرقتهران

1615وسعت الهبهرامی سیاوشانیانیسه واحد شرقتهران

1516علی محمدجوزانیانیسه واحد شرقتهران

1615تیمورحسنی اقدممیتراواحد شرقتهران

1517داودراستگونسرین واحد شرقتهران

17صادقزرین پورزینب واحد شرقتهران

18نصرت اله شریعتیمهران واحد شرقتهران

18علیشکاریان پانیذواحد شرقتهران

17اصغرصحرانورداحمدواحد شرقتهران

17عباسصیادیعطیه واحد شرقتهران

1614حسنعبدیامیرواحد شرقتهران

-محمدانورعظیمیمحمداخترواحد شرقتهران

15مسیبعلی محمدیحسین واحد شرقتهران

16محمدرضاغفاری برنامحمدحسین واحد شرقتهران

16مرتضیکامرانیمناواحد شرقتهران

16مجیدلیرینسرین واحد شرقتهران

17غالمرضامیرزا نژادمیتراواحد شرقتهران

1715حمزهوحدتیسمیهواحد شرقتهران

15مهدییعسوبیزیبا واحد شرقتهران

-15مرادافشاریفاطمه واحد فرمانیهتهران

171717بهنامبهشتی آل آقاسهرابواحد فرمانیهتهران

16محمدرضاحسینی تهرانیحمیده ساداتواحد فرمانیهتهران

1514مسعوددیانت زادهمبیناواحد فرمانیهتهران

151414محمدرضاصادقیمریمواحد فرمانیهتهران

15حمیدصادقی یکتانازنین واحد فرمانیهتهران

--14 حمید رضافقیهیآذین واحد فرمانیهتهران

16حمیدمتولیمانیاواحد فرمانیهتهران

141416مالکمهریحدیثهواحد فرمانیهتهران

1514رحمت الهنبویساراواحد فرمانیهتهران

181817هاشمچاوشیسید عرفانواحد قلهکتهران

16علیمحمدخرسندیمرضیهواحد قلهکتهران

1717جوادضیاسهاواحد قلهکتهران

20محمدفکریبهزادواحد قلهکتهران

17پرویزیزدان پناههنگامهواحد قلهکتهران
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14رمضانعلیبهمنی نیکسمیهواحد قیطریهتهران

1515حبیب الهرضاییمیناواحد قیطریهتهران

14اکبررضوان شادشیداواحد قیطریهتهران

161615بیژنستاریپریاواحد قیطریهتهران

16جمشیدصنعتگران کاشانیهالهواحد قیطریهتهران

161615ولی الهعزیزیشهرزادواحد قیطریهتهران

14محمد باقرمهاجریحسنواحد قیطریهتهران

-1515محمودوزیریعلیرضاواحد قیطریهتهران

15سید علی اکبربهشتیفرزانهواحد مرزدارانتهران

16مجیددرویش آالنقفاطمه واحد مرزدارانتهران

14عباسعلیعبدیاعظمواحد مرزدارانتهران

15اله کرمکریمیآمنهواحد مرزدارانتهران

1515اکبرکیانی آذربهارهواحد مرزدارانتهران

15مصطفیمصدریمژدهواحد مرزدارانتهران

1717سیدمجتبیهل اتاییسید علیواحد مرزدارانتهران

1615صابراحمدیاحمدرضاورامینتهران

15ولیبختیاری پورفاطمهورامینتهران

1919حسینسیرمصطفیورامینتهران

15محمدعلیمحب خواهمریمورامینتهران

17حمیدرضامحمدی جعفریساراورامینتهران

16جوادجعفریسارابروجنچهارمحال و بختیاری

16محمد حسیندانشوریانامیر پویابروجنچهارمحال و بختیاری

1615حسنسیف الهیریحانهبروجنچهارمحال و بختیاری

17منصورصفار زادهمحمدبروجنچهارمحال و بختیاری

1515حسینعبدالهیلیالبروجنچهارمحال و بختیاری

171716عبدالحسیننیکو نظرمریمبروجنچهارمحال و بختیاری

18محمدتقیاحمدیفاطمه الساداتشهرکردچهارمحال و بختیاری

15قربانعلیاسدییکتاشهرکردچهارمحال و بختیاری

2018عبدالرضااصغریانعلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16یاوربابادیامیر عباسشهرکردچهارمحال و بختیاری

17باقرجعفری قلعه سلیمیعباسشهرکردچهارمحال و بختیاری

-نبیجمالیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علیخسرویانعلیرضا شهرکردچهارمحال و بختیاری

1717علیرضایی شهرکیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

17عبدالعلیرئیسی وانانیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

17صادقسلیمانیخدیجهشهرکردچهارمحال و بختیاری
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16علی اصغرشهرانیحامدشهرکردچهارمحال و بختیاری

15امامقلیظفریکاووسشهرکردچهارمحال و بختیاری

14محمد رسولظفریانستایششهرکردچهارمحال و بختیاری

16وهابعلی محمدیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

17اکبرفروغیزینبشهرکردچهارمحال و بختیاری

18سیاوشفضل الهیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

17کامرانفعال دستگردیبهارشهرکردچهارمحال و بختیاری

18علیکریمی وردنجانیحسینشهرکردچهارمحال و بختیاری

17حمیدکوهی فایقآرشامشهرکردچهارمحال و بختیاری

191818محمدعلیکیانی هرچگانیاحمدشهرکردچهارمحال و بختیاری

15رحیمگنجیعلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

17مجتبیگنجی ارجنکیضحاشهرکردچهارمحال و بختیاری

18علیرضامولویفرزادشهرکردچهارمحال و بختیاری

17حسیننصیری اردلینگینشهرکردچهارمحال و بختیاری

16داریوشاسالمی فارسانینیلو فرفارسانچهارمحال و بختیاری

18بهمن یاربید بزرگعادلفارسانچهارمحال و بختیاری

17کریمجمشیدی فارسانیفرشیدفارسانچهارمحال و بختیاری

16افراسیابجهانبازیزهرافارسانچهارمحال و بختیاری

16محسنجهانبازیسهرابفارسانچهارمحال و بختیاری

17محمد علیحاجت پورزهرافارسانچهارمحال و بختیاری

16محمدمهدیدهقانیفرزانهفارسانچهارمحال و بختیاری

17غالمراشدیافسانهفارسانچهارمحال و بختیاری

18محمد کریمسلحشور دورکیعلی فتحفارسانچهارمحال و بختیاری

16امیر علیسلیمانی نژادسحرفارسانچهارمحال و بختیاری

17رضاشیروانی فیل آبادیزهرافارسانچهارمحال و بختیاری

15محمدصادقی چلیچهمحبوبهفارسانچهارمحال و بختیاری

17فردینصالحیمینافارسانچهارمحال و بختیاری

16علی کرمغفاری فارسانیعارففارسانچهارمحال و بختیاری

15سرهنگغیبی پورخاطرهفارسانچهارمحال و بختیاری

15مصطفیمالکیامیر محمدفارسانچهارمحال و بختیاری

15محمد یارمحمودی برامموسیفارسانچهارمحال و بختیاری

15نورمحمدهاشمیسیده کبریفارسانچهارمحال و بختیاری

1719محمدبارانیفاطمهبیرجندخراسان جنوبی

15محمدرضابراتینرگس بیرجندخراسان جنوبی

1717ابوالفضلجهانی رادالهام بیرجندخراسان جنوبی

15سیدحسینحسینیفاطمهبیرجندخراسان جنوبی
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17ابراهیمدادرس مقدممبینابیرجندخراسان جنوبی

14حسیندزگیآرشیدابیرجندخراسان جنوبی

16محمدحسینضیائیاحمدبیرجندخراسان جنوبی

1718جاللعاملی سرچاهیزهرابیرجندخراسان جنوبی

16محمدمحسنیمحمدحسین بیرجندخراسان جنوبی

181817عباسعلیمحمودیمهدیبیرجندخراسان جنوبی

1717محمدمرادیعلیبیرجندخراسان جنوبی

1718محمدمرادیحسن بیرجندخراسان جنوبی

18محمدحسینمصلحیاحمدبیرجندخراسان جنوبی

17محمدهاشمی خراشادحسینبیرجندخراسان جنوبی

17ابراهیمیاریزهرابیرجندخراسان جنوبی

16محمدرضابخشی مهالخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

15سعیدحسینی بیناباجساجده خضری دشت بیاضخراسان جنوبی

16محمدقلیزادهعلی اصغرخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14محمدحسننژاد حسینیزهراخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14ابوالفضلاسماعیلیمحمدمهدیخوسفخراسان جنوبی

-علیتاجدارزکیهخوسفخراسان جنوبی

14محمدولی زادهمجتبی خوسفخراسان جنوبی

15رضایونسیمحمد امینخوسفخراسان جنوبی

16فردوسباقریزهرافردوسخراسان جنوبی

14فردوسحقیقیمریم فردوسخراسان جنوبی

15فردوسحقیقی اصلساجده فردوسخراسان جنوبی

14فردوسرأفتیفاطمه فردوسخراسان جنوبی

16فردوسرئیس زادهداود فردوسخراسان جنوبی

15فردوسملکیزهرهفردوسخراسان جنوبی

1715فردوسمیر بلوکیامیر فردوسخراسان جنوبی

17فردوسنیازیزهرافردوسخراسان جنوبی

181717فردوسنیک دستعباسفردوسخراسان جنوبی

15ابراهیمتقی زادهسیدعلیقاینخراسان جنوبی

15محمدصاحبربانیعابد قاینخراسان جنوبی

161717اسماعیلزارعی یردونصدیقهقاینخراسان جنوبی

17عبدالهفردابوالفضل قاینخراسان جنوبی

15حسینقاسمیمحمدمهدیقاینخراسان جنوبی

16محمدقائمقائمیسعادت ساداتقاینخراسان جنوبی

18اسدالهکهن ترابیمیثم قاینخراسان جنوبی

2017محمدبدخشانمنیرهبردسکنخراسان رضوی
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1717عبدالواحدحمیدی حاجی آبادیزهرهبردسکنخراسان رضوی

201817رضارجبیمحمد نویدبردسکنخراسان رضوی

1716حسینصالحیمحمدبردسکنخراسان رضوی

1616حسینعلی جانیاکرمبردسکنخراسان رضوی

16رضاندافیرسولبردسکنخراسان رضوی

1716محمودنکوناممحمد بردسکنخراسان رضوی

1716حسنهاشمینرگسبردسکنخراسان رضوی

15علیبهرامپوررضاتربت جامخراسان رضوی

191815عبدالکریمتراب احمدیعبدالرحیمتربت جامخراسان رضوی

1514حمیدزهراییکیانتربت جامخراسان رضوی

1717موسیسمنگانیپرستو تربت جامخراسان رضوی

14حبیب الهکریمینفیسهتربت جامخراسان رضوی

191514اسماعیلیعقوبی فاطمه تربت جامخراسان رضوی

16محمدرضااسماعیلیانزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمدبهلولیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

1716عباسپرتوهغالمرضاتربت حیدریهخراسان رضوی

15حسینپناهیحمیدهتربت حیدریهخراسان رضوی

16ابراهیمپویامعصومهتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمدتوکلیهماتربت حیدریهخراسان رضوی

1715عبدالحسینحسینیسیدجوادتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدعلیروحی تربتیهادیتربت حیدریهخراسان رضوی

14جعفرزنگنهنازنینتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمودشاکریالنازتربت حیدریهخراسان رضوی

1514ناصرشبانیرقیهتربت حیدریهخراسان رضوی

14مهدیعباس پورحدیثهتربت حیدریهخراسان رضوی

17حبیب الهعربیآمنهتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدفالح مهنهسیناتربت حیدریهخراسان رضوی

17محمدحسنیزدانی نیااکرمتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمدحسنرضاپورنرگسخلیل آبادخراسان رضوی

15علیعسگریناهیدخلیل آبادخراسان رضوی

14علیرضاکوکبیهانیهخلیل آبادخراسان رضوی

1414علی اصغرخاکشوری ثانیکوثردرگزخراسان رضوی

-غالمحسنرمضان زادهخدیجهدرگزخراسان رضوی

14محمدشعبانیمریمدرگزخراسان رضوی

-براتمداح بند قرایینرگسدرگزخراسان رضوی

-براتمداح بند قراییکوثردرگزخراسان رضوی
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14علیاحمدیساغرسبزوارخراسان رضوی

15داووداکبریایمانسبزوارخراسان رضوی

1616داووداکبریابراهیمسبزوارخراسان رضوی

14یحییاللهیاریمعصومهسبزوارخراسان رضوی

14عباسایزدی طلبجالل الدینسبزوارخراسان رضوی

14حبیب الهبه بینرویا سبزوارخراسان رضوی

15محمدبه منش پوررافونهسبزوارخراسان رضوی

171814محمدپژوهندهاحسانسبزوارخراسان رضوی

15غلیرضاچشمیامیرعلیسبزوارخراسان رضوی

201514علیمحمدخان خسروانیحسنسبزوارخراسان رضوی

1615عباسداورزنیمائدهسبزوارخراسان رضوی

1515حسنذاکریمیناسبزوارخراسان رضوی

1815رضاربیعیابوذرسبزوارخراسان رضوی

-بابارضارجایی فرمهدی سبزوارخراسان رضوی

1515محمدرحیمریحانی فردزیباسبزوارخراسان رضوی

1515علیرضاشکوهی پارساسمیهسبزوارخراسان رضوی

15علی اصغرشهامیساراسبزوارخراسان رضوی

2016علیصانعی نژادیاسرسبزوارخراسان رضوی

-محسنطالبیانداریوشسبزوارخراسان رضوی

14هادیعلویلیلیسبزوارخراسان رضوی

15محمودعیدیعالیاسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبرقلعه نویسمیهسبزوارخراسان رضوی

-علیمیرزاییمحمدسبزوارخراسان رضوی

-امیننصیریمهدیارسبزوارخراسان رضوی

14محسنیزدان مهرآرشیداسبزوارخراسان رضوی

15جوادیساولیمحمدپارساسبزوارخراسان رضوی

14حسیناعظمیمحمدسرخسخراسان رضوی

15غالمحیدردالرامیزهرا سرخسخراسان رضوی

15سیدرضافرهیحمیده ساداتسرخسخراسان رضوی

16محسنکلماتیالهامسرخسخراسان رضوی

15غالمرضاجامیصفیهفریمانخراسان رضوی

15علیکامیابی فریمانیمهدیارفریمانخراسان رضوی

16هادیافتخاریپریساقوچانخراسان رضوی

1815ابراهیماکبرفیالبیمبیناقوچانخراسان رضوی

17محمدحسینخوشرو علی آبادرضوان قوچانخراسان رضوی

1516رمضانعلیقاسم زادهراضیهقوچانخراسان رضوی



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14حسینگلی اترآبادساراقوچانخراسان رضوی

16محمداسماعیلمحمدحسن زاده مقدمطیبه قوچانخراسان رضوی

-محمد رضااصغریمحیاکاشمرخراسان رضوی

17مرتضیباهوشسید رسولکاشمرخراسان رضوی

17علیرضاجمشیدینادیاکاشمرخراسان رضوی

15علیجوادیصفیهکاشمرخراسان رضوی

14غالمرضارستگارامیر حسینکاشمرخراسان رضوی

14علیروحانیمحمد حسامکاشمرخراسان رضوی

-حسینزحمتکشپریساکاشمرخراسان رضوی

14حسینزیباییآینازکاشمرخراسان رضوی

-محمد رضاسرگزیعسلکاشمرخراسان رضوی

14سید حسینسیدیسید ریحانهکاشمرخراسان رضوی

- منصورشوکتیامیر حسینکاشمرخراسان رضوی

15عباسطاهری نژادآ یداکاشمرخراسان رضوی

14کاظمعاجلفرزانهکاشمرخراسان رضوی

2015مرتضیعامل ذاکرمجتبیکاشمرخراسان رضوی

-محمد  غیبی مهرساکاشمرخراسان رضوی

14حسینفانیمحمد مهدیکاشمرخراسان رضوی

14علی اصغرقنادافسانهکاشمرخراسان رضوی

1816محمودقنادمتینهکاشمرخراسان رضوی

16حسنمالدارانفاطمهکاشمرخراسان رضوی

15محمد سعیدخواجه نظرفاطمهگنابادخراسان رضوی

171614محمدمحمدنژادفرانکگنابادخراسان رضوی

14حسیننجارنوقابیپارساگنابادخراسان رضوی

14علی اکبرنجفیمحدثهگنابادخراسان رضوی

14سیدمحمدولی الهیالهه ساداتگنابادخراسان رضوی

2017حکیمابراهیمیفاطمهمشهدخراسان رضوی

171414محمداحمدیعلیمشهدخراسان رضوی

151814علیاحمدی راد مینامشهدخراسان رضوی

1915محمدهادیاخوان جوانسمانهمشهدخراسان رضوی

16مسعودارغوانیفرهادمشهدخراسان رضوی

201617علی اکبراسماعیل زادهمحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

16غالمرضااشرفیفریدهمشهدخراسان رضوی

15باقراعتدالی مشهدرضامشهدخراسان رضوی

2019حمیدافتخاریاحسانمشهدخراسان رضوی

151814بهرامافسانه آبادیزیبامشهدخراسان رضوی
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14علیرضااکبرینازیالمشهدخراسان رضوی

1817علی اکبرامینیحامدمشهدخراسان رضوی

1814نعمت بازوبندیرضامشهدخراسان رضوی

14حسنباقریحمیدرضامشهدخراسان رضوی

14غالمرضاباوجداناسماءمشهدخراسان رضوی

191814عباسبدیهی زراعتیالهاممشهدخراسان رضوی

15هادیبزرگ زادهندامشهدخراسان رضوی

18سید مهدی بوستانیسیده فرشتهمشهدخراسان رضوی

181414مهدیپورحسینمحمد مهدیمشهدخراسان رضوی

15اصغرپورمحمدنرگسمشهدخراسان رضوی

-1714امیرجنتیحمیدمشهدخراسان رضوی

-حیدرجنگجوسجادمشهدخراسان رضوی

18اسماعیلچنارانیمعصومهمشهدخراسان رضوی

2015محمدحاجبی سمانهمشهدخراسان رضوی

15محمدحسنحاجی جعفریملیحهمشهدخراسان رضوی

151615جوادحائریان اردکانیعلیمشهدخراسان رضوی

201818مجیدحجّارمرصادمشهدخراسان رضوی

1916خلیلحسین زاده مظلومیآاللهمشهدخراسان رضوی

-1615محمدابراهیمحسین زاده نقابیطلعتمشهدخراسان رضوی

14سید علیحسینیسید یاسین مشهدخراسان رضوی

16سیدحسینحسینیزهراساداتمشهدخراسان رضوی

17محمدحسینیرضا مشهدخراسان رضوی

-سید محمدحسینیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

15محمدرضاحمیدی نژادفاطمهمشهدخراسان رضوی

1514محمدباقرخبری نقندرزهرهمشهدخراسان رضوی

15علی اصغرخجستهمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

15علیدانشیثنامشهدخراسان رضوی

181716محمددبیریمحدثهمشهدخراسان رضوی

1918غالمرضادشتیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

14محسندهقان اصطجرودیزینبمشهدخراسان رضوی

15جواددوست محمدیتکتممشهدخراسان رضوی

-1815محسنراشدملیحهمشهدخراسان رضوی

1818ابراهیمرحیمیالنازمشهدخراسان رضوی

-1614غالمرضارضوان پورجوادمشهدخراسان رضوی

14ماشاالهروح بخش باغی اولسیده مریممشهدخراسان رضوی

-محمودزاده احمد میاندهیسمیهمشهدخراسان رضوی
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1818محمدزراعتیفرشتهمشهدخراسان رضوی

15محمدزروندیمجتبیمشهدخراسان رضوی

15عزت الهزمانپورنازنینمشهدخراسان رضوی

14محمودزندیهضحیمشهدخراسان رضوی

14محمدساالرانسورنامشهدخراسان رضوی

15اسماعیلساالری مقدم فاطمه مشهدخراسان رضوی

1615هادیسبزیکارانسمانهمشهدخراسان رضوی

171514سید محمدسخدریالهه ساداتمشهدخراسان رضوی

201915علی اکبرسقایانسعیدمشهدخراسان رضوی

-17اسحقسلمانیمینامشهدخراسان رضوی

1914لیثشریف زادهعلیمشهدخراسان رضوی

-1716علیشکرلباحمدمشهدخراسان رضوی

19مرتضیشمایلیشنتیامشهدخراسان رضوی

1715نجیب شهیدزاده نسیمه مشهدخراسان رضوی

17محمد حسینشوریصفورامشهدخراسان رضوی

15محمدصبور کازراننفیسهمشهدخراسان رضوی

15محمد جواد صفدری زهرامشهدخراسان رضوی

15علی اکبرطاهریعلیمشهدخراسان رضوی

14حسنظفریان مقدمالهاممشهدخراسان رضوی

14سپهرعابدی میرانسورنامشهدخراسان رضوی

1619محمدعسگری خادرملیسامشهدخراسان رضوی

16محمد علیعطاران ایرججوادمشهدخراسان رضوی

201915رحمانعلی اکبریمحمد مشهدخراسان رضوی

16سید محمد مهدیعلیزاده موسویسیده ساجدهمشهدخراسان رضوی

15احمدعمرانیامیرمشهدخراسان رضوی

15سید حسینفخرعالمیسیده محدثهمشهدخراسان رضوی

1616غالمرضافدایی شهریآفرینمشهدخراسان رضوی

18غالمعلیفرهیزهرامشهدخراسان رضوی

17جوادفکور معنویفاطمهمشهدخراسان رضوی

-17حسینقارونی گورکانی وجیههمشهدخراسان رضوی

1616سید حسنقاسمیبی بی نعیمهمشهدخراسان رضوی

1616علی اکبرقاضی زادهفرزادمشهدخراسان رضوی

1615محمدقهارمعینمشهدخراسان رضوی

14عبدالهقویدلعلیمشهدخراسان رضوی

14ابوالحسنکارجیمحمد حسینمشهدخراسان رضوی

1916نبیکریم زاده علی مشهدخراسان رضوی
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1514محمدکریمیعلیمشهدخراسان رضوی

17محمدکریمیان شیرازیکتایونمشهدخراسان رضوی

16محمدکفایتی درسا مشهدخراسان رضوی

14محمدکفایتی درسا مشهدخراسان رضوی

14جوادکمالی چشمه جاللفهیمهمشهدخراسان رضوی

14عباسگلچینیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14علیگلیان مشهدیثمرمشهدخراسان رضوی

-محمدمحمدیفرشتهمشهدخراسان رضوی

-محمد محمدی پور یزدی آالمشهدخراسان رضوی

19سید عیسیمحمدی سر تختیزهرا سادات مشهدخراسان رضوی

16نصرت الهمحمودی اوغازالدنمشهدخراسان رضوی

181614محمدجوادمشکی باف مقدمفاطمهمشهدخراسان رضوی

14محمدرضامعبودی نژادهنگامهمشهدخراسان رضوی

15محمدتقیمناقبیبهارمشهدخراسان رضوی

18محمدتقیمناقبیمعینمشهدخراسان رضوی

1916حسینمیبدی ثانینازیالمشهدخراسان رضوی

19محمد رضامیرخانیامیر محمد مشهدخراسان رضوی

17عوضمیرزاییفاطمه مشهدخراسان رضوی

15سید محمودمیزبانسیده سمیهمشهدخراسان رضوی

14جعفرنجار تربتیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

1918حسیننجار نوقابیفائزه مشهدخراسان رضوی

18علی اکبرنیکاناصغرمشهدخراسان رضوی

1514هاشمهاشمی گلستانیمرتضیمشهدخراسان رضوی

17جوادهنرکارکاظممشهدخراسان رضوی

14ادینه محمدولی پورزهرامشهدخراسان رضوی

2019ابو محمدیعقوب زادهفاطمه مشهدخراسان رضوی

181416رمضانعلییعقوب زادهمحمد صادقمشهدخراسان رضوی

2019اسماعیلبنائی فیض آبادیجوادمه والتخراسان رضوی

-مهدیحسینیسجادمه والتخراسان رضوی

-محمددشتبانمحمدایمانمه والتخراسان رضوی

14امیررجبی مقدمامیرعباسمه والتخراسان رضوی

14غالمرضاسعیدیامیرمه والتخراسان رضوی

16حسینعبادی فرنیوشامه والتخراسان رضوی

17حسنعطارجوادمه والتخراسان رضوی

-غالمحسینمحمدیمحدثهمه والتخراسان رضوی

15محتشممرادیامیررضامه والتخراسان رضوی
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19جوادنجمی نواامیرمه والتخراسان رضوی

14حسینیعقوب نیامحمدمه والتخراسان رضوی

14یوسفیوسفیانمحمدجوادمه والتخراسان رضوی

14محمدابراهیم آبادیسعیدنیشابور خراسان رضوی

-سعیداحمدیانعرفان نیشابور خراسان رضوی

1914سعیداخالقیسپیدهنیشابور خراسان رضوی

191414حمیدآقاجانیهلیانیشابور خراسان رضوی

1815مهدیباری زهرانیشابور خراسان رضوی

14هادیبیاتیغزلنیشابور خراسان رضوی

15محمدبینافرمحسن نیشابور خراسان رضوی

1816علی پیروزفردیانانیشابور خراسان رضوی

16محمد علیجوادی متیننیشابور خراسان رضوی

15سید حمیدحسینی رهاساداتنیشابور خراسان رضوی

15سید رضاحسینی فاطمه نیشابور خراسان رضوی

1715سید محمدحسینی مریم نیشابور خراسان رضوی

-صالحسلیمانیسارانیشابور خراسان رضوی

1816مصطفیشاهانی عفت نیشابور خراسان رضوی

14حسنشورگشتیمهدی نیشابور خراسان رضوی

14محمد باقر شیثمحدثه نیشابور خراسان رضوی

1816احمدصومعهطلیعهنیشابور خراسان رضوی

1814غالمعلیعربخانیطیبهنیشابور خراسان رضوی

-علیفتح آبادیآیدانیشابور خراسان رضوی

18اسدالهقارا چشمهمهدی نیشابور خراسان رضوی

-1715علی جانهراتیمحسن نیشابور خراسان رضوی

-16محمد رضاواحدینسریننیشابور خراسان رضوی

181815محمدابوترابیمجتبیاسفراینخراسان شمالی

16مصیبافراسیابیعاطفهاسفراینخراسان شمالی

191817حسینبردبارتیموراسفراینخراسان شمالی

15احمدجعفریفاطمهاسفراینخراسان شمالی

14حسنجوینینرگس اسفراینخراسان شمالی

14جوادرضاییایلیااسفراینخراسان شمالی

181716موسی الرضاشجاععلیاسفراینخراسان شمالی

16حسینقاسمیسپهر اسفراینخراسان شمالی

15محسنقلی زادهدیانااسفراینخراسان شمالی

15ابوالقاسمکاشانی ثانیمریماسفراینخراسان شمالی

15دولت یارمحمدی نژادمبینااسفراینخراسان شمالی
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171615محمد براتافتخاری نسبفرزانهبجنوردخراسان شمالی

191717محمدسعیدیمهدیبجنوردخراسان شمالی

1518احیاشاپسندیسهیالبجنوردخراسان شمالی

16حسنطالب زادهمهنازبجنوردخراسان شمالی

161715محمدعلوی زادهسیده مریمبجنوردخراسان شمالی

15کاظممشگینیآیسابجنوردخراسان شمالی

192018علی محمدنعمتیمحمدحسینبجنوردخراسان شمالی

16رضایوسف زادهریحانه بجنوردخراسان شمالی

18علیپریشانسیناشیروانخراسان شمالی

17رمضانعلیپریشانعلیشیروانخراسان شمالی

18علیپریشاننیماشیروانخراسان شمالی

18علیحاتم زادهآنیساشیروانخراسان شمالی

17اسماعیلسلیمانیمهدیشیروانخراسان شمالی

16اسماعیلسلیمانیمهبدشیروانخراسان شمالی

16احیامحمدطاهرنیاززیارتمحسنشیروانخراسان شمالی

18عباسعلیروشناییجوادفاروجخراسان شمالی

1716رضابهادریامیدامیدیهخوزستان

1617حسن قلیزری میدانیالدنامیدیهخوزستان

17علیطاعتیفاطمهامیدیهخوزستان

1818عبدالرحمانقره باغیخاتونامیدیهخوزستان

1716عباسقلیکشاورز امام قیسیمعصومهامیدیهخوزستان

1615محمدکیهان داشتافسانهامیدیهخوزستان

19حیاتقلیمحمودی نژادفاطمهامیدیهخوزستان

17یحییابوعلیمهدیاهوازخوزستان

171917هرمزاسعدیمریماهوازخوزستان

1616جعفرامینی باغبادرانیمحمد امیناهوازخوزستان

17چاسبامینی جوعلی اهوازخوزستان

1516پیمانآذری دهکردیمحمدرضا اهوازخوزستان

16عامرآقامیامیراهوازخوزستان

15سعیدآلبوشوکهعماداهوازخوزستان

171917میرزاعلیبهداروندمریم اهوازخوزستان

1619علیدادحسن پوراحمداهوازخوزستان

18رضاحیدری کاهکشریحانهاهوازخوزستان

15الیاسداراب پوراللهاهوازخوزستان

17اردشیررستمی جلیلیانمرضیهاهوازخوزستان

15احمدعلیرضایی بابا احمدیاسماعیلاهوازخوزستان
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15علی رحمرهدار عریضراضیهاهوازخوزستان

15حسنعلیسبزه علیگلناز اهوازخوزستان

16محمدحسینسجادیانزهرااهوازخوزستان

1618عبدالمحمدسلطانیانفرحنازاهوازخوزستان

17رسولسیف السادهسانازاهوازخوزستان

16نورالهشاردینیاحمدرضااهوازخوزستان

161716اسماعیلعباسیان نژادحمزهاهوازخوزستان

15سروشعبدالهی زادهنیوشااهوازخوزستان

18محمدعلیپورطاهرهاهوازخوزستان

1618محمدعلیفالحیفرزانه اهوازخوزستان

161715محمدرضاقشنیسمانهاهوازخوزستان

181816علیمشعل پورخلیلاهوازخوزستان

161918صادقمهران پورمرجاناهوازخوزستان

161918صالحموسوی زادهحسناهوازخوزستان

15فاضلمیناوی زادهعلی اهوازخوزستان

15محمدنادریمهرنازاهوازخوزستان

141716یوسفعلینظرپورشهرهاهوازخوزستان

1616اله یارسبزی زادهکلثومایذهخوزستان

16نصرالهمهدی پورمحترمایذهخوزستان

17علینوروزینعمت الهایذهخوزستان

-محمودتاوانپریساآبادانخوزستان

-محمودتاوانمهساآبادانخوزستان

17عبدالمطبشمیالویزهراآبادانخوزستان

161518امان الهابراهیمیعبدالرسولباغملکخوزستان

17نعمتباویکوثربندرامام خمینیخوزستان

17عبدالهساالروندساجدهبندرامام خمینیخوزستان

1715عیسینوروزینازنینبندرامام خمینیخوزستان

1619مجیدآرین نژادشکوفهبندرماهشهرخوزستان

181719علیبریحیفاضلبندرماهشهرخوزستان

17نوروزعلیخلف زاده سعادبندرماهشهرخوزستان

17علی بابارفیع زادهآرمانبندرماهشهرخوزستان

18ابراهیمزارع پوریاسمنبندرماهشهرخوزستان

191820عبدالهعکرشعادلبندرماهشهرخوزستان

17سیف الهقنواتیزینببندرماهشهرخوزستان

18علیرضاقنواتی زادهزهرابندرماهشهرخوزستان

18حسیننادریناهیدبندرماهشهرخوزستان
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171717رستمنژادی گماریصادقبندرماهشهرخوزستان

171616عزیزامیدیاکرمبهبهانخوزستان

181818احمدایزدیا ن فرریحانه بهبهانخوزستان

181817علیآرمینمرتضیبهبهانخوزستان

16ساسانحیدری معماریآرادبهبهانخوزستان

1718عباسصناعیسارابهبهانخوزستان

1716حبیبعنبریمریمبهبهانخوزستان

19جمعهفرید نیامریم بهبهانخوزستان

1718محمدمرتضویزهرابهبهانخوزستان

16نبیاتابکیمریم دزفولخوزستان

1618حسنبهروانمحمدرضادزفولخوزستان

18عبدالرضاپورزمانیحسیندزفولخوزستان

1617غالمعلیپورمحمودیمهدیدزفولخوزستان

18غالمعباسثمریامیندزفولخوزستان

15پرویزحسینی نسب احمدفدالهمنیردزفولخوزستان

1716علیرضارضایی مقامالههدزفولخوزستان

18حسنعلیروزه دارمعصومه دزفولخوزستان

1717محسنروشن حالپورزهرادزفولخوزستان

181717محمدصالحی مبارکهمریم دزفولخوزستان

171618غالمرضاطاهربقالعاطفهدزفولخوزستان

1716مسعودعابدیانشیریندزفولخوزستان

-1717غالمحسینغالم کاسباحمددزفولخوزستان

181820عبدالرحیمفراوشاحمددزفولخوزستان

1618علیرضاکرمی فرمحمددزفولخوزستان

1616ساالرگالب زادهمیترادزفولخوزستان

15عبدالرضاماجدیمریم دزفولخوزستان

1717عبدالکریممرساقالههدزفولخوزستان

17محمودواحدیالهام دزفولخوزستان

1717محمودحمیدیفروزانرامهرمزخوزستان

16رجبعلیمرادیانمحمدرضارامهرمزخوزستان

17عبدالعباسجاللیمحیوبهسوسنگردخوزستان

18عبدالحسینساکیصفاسوسنگردخوزستان

18عبدالسادهماکیانیعبداالمیرسوسنگردخوزستان

18عزیزحردانیمیناشوش خوزستان

16حمدالهرحیمیمریم شوش خوزستان

171820سیدناصرموسویسیدحسینشوشترخوزستان
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15سلمانحسین پورساراگتوندخوزستان

16حسینعبدی زادهمهرسا گتوندخوزستان

16کوچکعلیقاسمیلیال گتوندخوزستان

15علیرضاکرم زادهپارمیسگتوندخوزستان

15هدایتمحمدیمعاهدهگتوندخوزستان

15رمضانمهدی زادهآیهگتوندخوزستان

151616قپانذوالفقاریزهرااللیخوزستان

17پیمانکیانپورسحرمسجدسلیمانخوزستان

171918حسینجعفریمحمدهندیجانخوزستان

17حمزهحیدریآینازهندیجانخوزستان

17صمدعاملی زادهمحمدامینهندیجانخوزستان

16فرزادگودرزیزهراهندیجانخوزستان

201818حبیب الهبابائیزهراابهرزنجان

1616موسیرضاییعلیابهرزنجان

2019قاسمشریفیپیمانابهرزنجان

15رضانوریزهراابهرزنجان

1717علیرضااحمدیمحمد رضاخرم درهزنجان

1615فتحعلیبنیادیابوالفضل خرم درهزنجان

16منصوربیگدلیزهرا خرم درهزنجان

15رضاجاللی فرمهشیدخرم درهزنجان

17احمدخرمیسمیهخرم درهزنجان

2016داوودذوالقدرمبیناخرم درهزنجان

1617علی شجاعیمحمد رضاخرم درهزنجان

1517سیف الهعبدیکیمیاخرم درهزنجان

18بشیرقاسمیناصرخرم درهزنجان

15حسینکریمیکیامهرخرم درهزنجان

16حبیب الهگروسیمهدیخرم درهزنجان

18احمدبهرامیاعظمزنجانزنجان

15حسینعلیرضا پور تنهانسیمزنجانزنجان

16اصغرعلی پورسپیدهزنجانزنجان

191917رمضانفتحیساناززنجانزنجان

2016فرامرزفهرستیفرزادزنجانزنجان

161816علی حسینکبودوندنگینزنجانزنجان

15عبدالهمحرم زادهامینزنجانزنجان

14شعبانعلیمحمدیاریفرشتهزنجانزنجان

2020اصالننظریپریسازنجانزنجان
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1818اصالننظریمینازنجانزنجان

192019مرد علی هاشمیبهزادزنجانزنجان

1414ناصرابهریامیررضاسلطانیهزنجان

1517عین الهالهیحکیمه سلطانیهزنجان

16محمودعلیمحمدیصادق سلطانیهزنجان

-علینوروزیوحید سلطانیهزنجان

1514حمزه علیوالیکبریسلطانیهزنجان

16کاظماصغرینداسمنانسمنان

1916حسنانصاری فردزهراسمنانسمنان

16مهدیباستانیصدیقهسمنانسمنان

15بزرگبرهانیفاطمهسمنانسمنان

15کاظمبندارزمانسمنانسمنان

1516غالمحسینتکفهیمهسمنانسمنان

1615ابراهیمجعفریفاطمهسمنانسمنان

1514ذوالفقارحسن پورجاللسمنانسمنان

1516احمدحقیقتپارساسمنانسمنان

16محمدخالصیرضاسمنانسمنان

15محمدحسنخیرخواهانعلیسمنانسمنان

1414مجتبیدوست محمدیمائدهسمنانسمنان

1515حسندوست محمدیمجتبیسمنانسمنان

14شکرالهرحیمیانمریمسمنانسمنان

15غالمعلیرستمیمسعودسمنانسمنان

1514رشیدشاهورانیپانته آسمنانسمنان

17محمدعلیشعبانیموسیسمنانسمنان

1414محمدرضاعبدوسزهراسمنانسمنان

14ابراهیمغایبیپژمانسمنانسمنان

1715غالمرضافخاریطاهرهسمنانسمنان

16علینقیفرخ نژادمریمسمنانسمنان

1516علینقیکامیارمحمدسمنانسمنان

15محمدملک باالآمنهسمنانسمنان

15رمضانعلیهمتیانعالیهسمنانسمنان

16محمد جوادابراهیمیمعصومهشاهرودسمنان

15محمداصغریکیانشاهرودسمنان

1615حسینافضل نیاسمانهشاهرودسمنان

18وحیدامینیانبهرادشاهرودسمنان

16سیدهادیجاللیانآویدساداتشاهرودسمنان
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1616علیرضاجمالیمحمدمهدیشاهرودسمنان

15علیرضاجواهریساراشاهرودسمنان

15احمدحجیمیناشاهرودسمنان

1516عباسخواجه شاهکوییپریساشاهرودسمنان

14محمد حسینربیعیعلیشاهرودسمنان

1815حسینشریفیمیالدشاهرودسمنان

16محمدحسنشکریساراشاهرودسمنان

14رضاعرب قبادیکارنشاهرودسمنان

1616یوسفکربالیی آقایینسرینشاهرودسمنان

17حسنمحمدمغانیمحمدمهدیشاهرودسمنان

15خلیلمظفرینازنین فاطمهشاهرودسمنان

16رضامفیدیالههشاهرودسمنان

161514محمدعلیمقدم سپهراحسانشاهرودسمنان

1514سید صادقموسوی ابرکوهمحمدامینشاهرودسمنان

1614یحییهمتیعزیز الهشاهرودسمنان

1414بهرامابوییعلیمهدیشهرسمنان

1514محمدبابادی نیااحمدمهدیشهرسمنان

16علی اکبرتبیانیانسوسنمهدیشهرسمنان

15حسینخجسته اقبالفاطمه زهرامهدیشهرسمنان

-علیشجاعانمائده مهدیشهرسمنان

15حیدرصحراییشقایق مهدیشهرسمنان

-محمد حسینصفاخواهمژگانمهدیشهرسمنان

15محمد رضامالییانریحانهمهدیشهرسمنان

14محمد رضامالییانفاطمهمهدیشهرسمنان

1717حسینادبی چرمیعلیایرانشهرسیستان و بلوچستان

17دادمحمدبامریابوذرایرانشهرسیستان و بلوچستان

16سعیدجنگی زهیعبدالغفورچابهارسیستان و بلوچستان

17قرباننجفلویی ترکمانیعلیچابهارسیستان و بلوچستان

17محمد علیازبکمریمزابلسیستان و بلوچستان

17قربانعلیجدید االسالمیفریبازابلسیستان و بلوچستان

16خدابخشجودی پورراضیهزابلسیستان و بلوچستان

1616آهن علیزرینعلیزابلسیستان و بلوچستان

1615حسینشهرکیمحمد علیزابلسیستان و بلوچستان

15نادرظروفیانسعیدهزابلسیستان و بلوچستان

1615عباسعلیکیخازهرازابلسیستان و بلوچستان

1615عباسمشهدیحسنزابلسیستان و بلوچستان
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171617نادرناروییمحمد یاسرزابلسیستان و بلوچستان

171617موسیجرمهدی زاهدانسیستان و بلوچستان

171719علیرضاخمریمحمدحسینزاهدانسیستان و بلوچستان

16احمدرنجبرانسیهزاهدانسیستان و بلوچستان

15علیرضازاهدمژگان زاهدانسیستان و بلوچستان

202020محمدصادقی مالواجردیمهدی زاهدانسیستان و بلوچستان

1716محمدصفارییگانهزاهدانسیستان و بلوچستان

1716مجیدمعلم بندانیامینزاهدانسیستان و بلوچستان

1718سیدرضانجابت بنجارالهامزاهدانسیستان و بلوچستان

1515عبداالحدپسکوهیفرحنازسراوانسیستان و بلوچستان

14ابوالقاسمدهواریمصطفیسراوانسیستان و بلوچستان

15مراد محمدزومکزهیمریمسراوانسیستان و بلوچستان

16حمیدالهمیرمرادزهیژیالسراوانسیستان و بلوچستان

14محمد زماننصرت زهیمهدیسسراوانسیستان و بلوچستان

16محمد زماننصرت زهیامیرسراوانسیستان و بلوچستان

15یدالهصفریآزادهارسنجانفارس

14کورشاحترامیانمبینااستهبانفارس

16ابراهیمزهریهاجراستهبانفارس

15محسنفرهمندیمبینااستهبانفارس

15غالمرضافقیهیهانیهاستهبانفارس

17رسولمتشکرسارینااستهبانفارس

-فرهنگمظلومی فردالهاماستهبانفارس

15مهردادهاشمیمعیناستهبانفارس

181816محمدرضااسلمیمجیداقلیدفارس

18موسیاسماعیلیفاطمهاقلیدفارس

1818سید محمد حسنافضلیمحمدعلیاقلیدفارس

191916جلیلایمنیسارااقلیدفارس

1717جلیلایمنیمهرداداقلیدفارس

1717شوقعلیرئیسیمرضیهاقلیدفارس

16محمدعلیزارع اقلیدیراضیهاقلیدفارس

17محسنسجادیساغر اقلیدفارس

181917قریبعزیزیمحمداقلیدفارس

14حسنحسن پورخدیجهاوزفارس

14حمیدرضاابراهیمیعلیآبادهفارس

15محمدرضاخوش نیتآسیه آبادهفارس

14عوضرستگارانسیهآبادهفارس
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15سجادعلی ویسیمریمآبادهفارس

16خلیلقیومی زادهالهامآبادهفارس

181517حسنمرادیاکبرآبادهفارس

16سیروس امین زاده یاسین جهرم فارس

15یوسفحاتمی میانده زهراجهرم فارس

16یوسفحاتمی میانده محبوبه جهرم فارس

-نبی اله زارع زاده محمد طاهاجهرم فارس

15علی طالبی زادهعفت جهرم فارس

14بهمناحمدیساراخرم بیدفارس

16بهروزبرزگراعظمخرم بیدفارس

14گودرزبهمنیپریخرم بیدفارس

14مسعودبهمنیمریمخرم بیدفارس

-سید حسامجعفریسیدمحمدامینخرم بیدفارس

16اسماعیلخاکپورسجادخرم بیدفارس

14علیرنجبرنیالخرم بیدفارس

15میرزازارعیحلیمه  خرم بیدفارس

15سید حسنحسینی باالشهریصدیقه ساداتخفرفارس

-14عزت الهحیدریسمیه خفرفارس

15حسینغالمیمحمدهادیخفرفارس

16مجیدکشاورز زرجانیالههخفرفارس

16ایرجالبرزیمرضیهدارابفارس

15ابوالقاسمدهقانیمسلمدارابفارس

16علیرضاصالحی فردریحانهدارابفارس

1818صفرکهنسال حسن آبادیساماندارابفارس

151414چوپان آقاحسینینورالهرستمفارس

15بهمنسلیمانیمحمدحسینرستمفارس

1716رحمانخداوندیمحمود زرین دشت فارس

1715رحمانخداوندی فاطمه زرین دشت فارس

14عبدالوحیدرضائی نیکازرین دشت فارس

14محمد سخنگو سپهر زرین دشت فارس

1716عزیز قلیصادقی تبارهادی زرین دشت فارس

14جعفر قائدی عصمتزرین دشت فارس

14حسنقلی محبی نسترن زرین دشت فارس

15حسنقلی محبی ناهیدزرین دشت فارس

15کرامت مرادی محمد امینزرین دشت فارس

15محمد قلیخسروی عباس زرین شت فارس
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16رضازمانیانمحمد رضاسپیدانفارس

14حشمت الهعالی پور حقیقیالههسپیدانفارس

16احمدملک نصبفاطمه سپیدانفارس

14احمدهوشیارفرمحمد هاشمسپیدانفارس

14رسولامینیزهراسروستانفارس

16محمدجوادپاکدامنصفیه سروستانفارس

17عباسجبرکشآیداسروستانفارس

15برزوخرمی سروستانیمریمسروستانفارس

-صادققسامحدیثسروستانفارس

14روح الهمسیح زادهفاطمهسروستانفارس

15محمدجعفرابراهیمیساراشیرازفارس

15ایازخاناعرابیمحمدمهدیشیرازفارس

161716علیایالنزهراشیرازفارس

17ناجیآخرتیحامدشیرازفارس

15عبدالحسینبازگیرخوبحجت الهشیرازفارس

15محمدجوادبزرگ پورزهراشیرازفارس

1716اسکندربهروزی مقدممنیژه شیرازفارس

15عبدالمحمدپارساییفاطمهشیرازفارس

15علیپور فریدونفاطمهشیرازفارس

15اسدالهتن بدسمیراشیرازفارس

16علی رضاتوسلی پورزهراشیرازفارس

15محمد رضاتوکلیمریمشیرازفارس

-احمدجعفرپورفاطمهشیرازفارس

14بهروزجعفرزادهویاناشیرازفارس

16محمدعلیجعفریزهراشیرازفارس

14رضاجهاداحمدشیرازفارس

15حسنجوانمردیناصرشیرازفارس

18غالمعلیجوکار دریسپریساشیرازفارس

14جوادچراغیعلیرضاشیرازفارس

14محمدحاتمی بهمن بگلوپریساشیرازفارس

14درویشحزباوینبیلهشیرازفارس

14علیحسام پورزهراشیرازفارس

-سید امیدحسینیسیده ساریناشیرازفارس

-یدالهحسینیحسنشیرازفارس

14علی اصغرحقیقی مهررهاشیرازفارس

15نعمتحیرانفاطمهشیرازفارس
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14سید محمد صادقخامسیسیده ساراشیرازفارس

15حمیدخائف پناهسعیدشیرازفارس

16جوادخردمندمحمدهادیشیرازفارس

16علی رضاخواجه ئیانبهرامشیرازفارس

1716کریمخوانرویاشیرازفارس

17اسماعیلخوش نیتمحمد شیرازفارس

14ناصرخوشخواکبرشیرازفارس

15عبدالحسینداورپناهمریمشیرازفارس

14مصطفیدریاییکیاناشیرازفارس

17بهرامدلفریبانالههشیرازفارس

-نصرالهدهشورفرخندهشیرازفارس

16مسلمذاکریفخریهشیرازفارس

161716محسنرجایی پناهافشینشیرازفارس

14حسینرزاق منشنازنینشیرازفارس

1616جلیلرضاییمهنازشیرازفارس

14غالمرضارضائیسمانه شیرازفارس

-جوادرضائیامیرحسینشیرازفارس

-کوچک علیروستاحسین علیشیرازفارس

-جوادزادسرشهنازشیرازفارس

14علیزارعمهساشیرازفارس

15حسینزارعامیرعلیشیرازفارس

14محمودزارعینرجسشیرازفارس

16امینزارعیمحمد مهدیشیرازفارس

17مهدیزند آذرسوزانشیرازفارس

17عبدالمجیدستودهزهراشیرازفارس

17عرجعلیشاپورجانیفاطمهشیرازفارس

16جوادشبابفاطمهشیرازفارس

14امینشفیعیفاطمهشیرازفارس

16چراغعلیشهیازهراشیرازفارس

1717سیف الهصیادیمحمدشیرازفارس

16صادقظریفیمهزادشیرازفارس

14حسینظفرکیاسعیدشیرازفارس

14محمودعابدیحدیثشیرازفارس

-عبذالرضاعابدیزهراشیرازفارس

14عبدالرضاعابدیزینبشیرازفارس

14عبدالحمیدعامریفاطیماشیرازفارس
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14علیرضاعامری رادمحمدرضاشیرازفارس

14محمدفتحیپرنیانشیرازفارس

15علیفخریزهراشیرازفارس

16حسینفراحینگارشیرازفارس

14مصطفیفرجیآیداشیرازفارس

15جعفرفریدونیزهراشیرازفارس

14داوودقاسمیامیرعلیشیرازفارس

15احمدقربانی باوریانیمحمد جوادشیرازفارس

14محمد مهدیکاربرمریمشیرازفارس

15محمدرحیمکارگرشیماشیرازفارس

14صمدکاظمیمحمد علیشیرازفارس

15محمدرضاکدخداییمهساشیرازفارس

14غریبعلیکریمیمژده شیرازفارس

-حمیدکریمیآیلینشیرازفارس

14صمدمباشریانیسشیرازفارس

14امینمحمدیمائدهشیرازفارس

16غالمعلیمختاریفاطمهشیرازفارس

1616محمدمروجخلیلشیرازفارس

16حمدالهمعصومی نژادمهدیهشیرازفارس

14سید جعفرموسویسید محمد شیرازفارس

1717ابراهیمموالیی نیاکاظمشیرازفارس

1715مختارمومنیسونیاشیرازفارس

-غالمحسینمیهن دوستساغرشیرازفارس

15سید علیرضانبوی زادهسید ایمان شیرازفارس

14فرهادنصیری شیرازیعلیشیرازفارس

14محمد رضانظریبیتاشیرازفارس

14محمد رضانظریبیناشیرازفارس

14فتح الهنعمتیعسکر شیرازفارس

-سید احمدنقیبسید عبدالوهابشیرازفارس

17حسیننکویی مهرآزادهشیرازفارس

16علی حسیننوروزی چگینینرگس شیرازفارس

14مجتبیهوشیارمبیناشیرازفارس

1818عبدالحمیدوزیری نژادکاوه شیرازفارس

15احمدیزدانیامیرمحمدشیرازفارس

15حمیدباقوتمحسنفسافارس

-محمدکریمبردبارسارافسافارس
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14سیدنصرالهترابینیلوفرساداتفسافارس

14محمدرحیمجاللیآیدافسافارس

1716علی اصغررحم دارمحمدحسنفسافارس

14علیزبردستطاهرهفسافارس

14قاسمزمانیمحسنفسافارس

14جعفرسعیدیلیالفسافارس

15نوازالهصداقت فرمحمدعلیفسافارس

-امیدغالمیحدیثفسافارس

16غالمرضاغالمیفهیمهفسافارس

15مجتبیغوطه ورشایانفسافارس

-غالمرضافیروزیمحمدصادقفسافارس

-مهدیقانعپرندفسافارس

1716محمدرضامحبیمحمدعلیفسافارس

181817فضل اله انصاریمهدیقیروکارزینفارس

171717اکبر زارعی مصطفی قیروکارزینفارس

15غالمرضااسماعیلیعباسکازرونفارس

16حبیب الهحسینی نژادریحانهکازرونفارس

15محمدهاشمرزمیفاطمهکازرونفارس

16محسنرنجبرساراکازرونفارس

14مسلمایمانی خواهفاطمهکوارفارس

15نبی الهبهمنیانزهراکوارفارس

16فضل الهفیروزآرمینکوارفارس

16جعفرمیرزاییپریوشکوارفارس

-مهدینامورسهندگراشفارس

1616جعفرنصرتینداگراشفارس

-جعفرافتخاریمهرزادالرستانفارس

15سید عباسآیت الهیسیده زهراالرستانفارس

16عبدالکریمرافعیسلمانالرستانفارس

16حسین علیعزیزیصدیقهالرستانفارس

1818علی اصغرنژادپوروجیههالرستانفارس

1515عبدالهافتخاری محدثهالمردفارس

16احمدرحیمیزهراالمردفارس

14هادیشیرپور آیداالمردفارس

171715حبیب الهصفریزینبالمردفارس

1514غالمعباسیرقیهالمردفارس

15ابراهیمعلیزادهعلیالمردفارس
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1717ایت الهامیدواریمریممرودشتفارس

14سیدعلی اکبرامیرپورسیدصفورامرودشتفارس

1517محمد مهدیپرویزیمحمدمرودشتفارس

1816کرمعلیدراسپیدمحمدمرودشتفارس

18علیزارعزهرا مرودشتفارس

14سید اسماعیلشکوهیسیدهفاطمهمرودشتفارس

14حسینشیبانیفریماهمرودشتفارس

1817جهانزیرصفریمجیدمرودشتفارس

18ناصرطاهری پورعلیرضامرودشتفارس

1514قاسمقاسمیزهرا مرودشتفارس

16علی اکبرقاسمییاسین مرودشتفارس

14عنایت الهکریمیامیر محمد مرودشتفارس

14عنایت الهکریمیابوالفضلمرودشتفارس

16داودهمایونزهرا مرودشتفارس

16داودهمایونلیالمرودشتفارس

-فریبرزامیریمحمودممسنیفارس

1615بهمنسلیمانیمحمدحسینممسنیفارس

-سعیدصالحیامیرمحمدممسنیفارس

-1414محمدکشاورزیمجیدممسنیفارس

1716محمداسدی مقدمحسنمهرفارس

15عالءالدینخوشنویساحسان مهرفارس

171716عبدالرحمنوجدانیستارمهرفارس

1918عزیزاکبریتقیالوندقزوین

16غالمرضابیاتی مشعوفمریمالوندقزوین

2018سیدعبدالهپرپینچیسیدحسینالوندقزوین

19سیف الهحاجی نژادزهراالوندقزوین

1517رضاخلجعلیالوندقزوین

15بشیردسترسزهرهالوندقزوین

1819محمدطالقانیسعیدالوندقزوین

17محرمعلیکاکاوندمهرانگیزالوندقزوین

1715علی اکبرمهدویامیرمهدیالوندقزوین

20مقتداحسنییاشارآبیکقزوین

18محمدحسین پور فتمه سریمسلمآبیکقزوین

20محمدرضاغالم طجریمژگانآبیکقزوین

18جمشیدمحمدیزهراآبیکقزوین

1814هوشنگمیرین بیگلوعلیآبیکقزوین
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14منصوررحمانیمحمدمعینآوجقزوین

15معرفت الهآقایاریرقیهبوئین زهراقزوین

15اردشیرحاجی زادهآیسانتاکستانقزوین

1615رمضانرحمانیپرستو تاکستانقزوین

17علیرحمانیفاطمه تاکستانقزوین

14محمدرحمانیثناتاکستانقزوین

18صمدرحمانیمهنازتاکستانقزوین

18محمدرحمانیحسامتاکستانقزوین

14علی اکبررحمانی آواتاکستانقزوین

14سیدحافظسادات حسینیفاطمه تاکستانقزوین

16روح الهفرجیفاطمه تاکستانقزوین

1515رضاقلعه قوندزهرا تاکستانقزوین

17بهمنقلعه قوندستارهتاکستانقزوین

18احداحدیعلیرضازیارانقزوین

18علی شیرتاالنهرقیه زیارانقزوین

1919حجت الهصباغآرزو زیارانقزوین

17جهانگیرعبدلیرقیه زیارانقزوین

18رحمتنجفیسعیدزیارانقزوین

16فریبرزاحمدیکیاناقزوینقزوین

18محمد اسماعیلاسحاقیرحیمهقزوینقزوین

16وهاباسکندرینداقزوینقزوین

1715اسماعیلاسماعیلیزینبقزوینقزوین

17صفرایرانیزهراقزوینقزوین

16عباسآزاد فرمهنازقزوینقزوین

16نقدعلیبهرامیحدیثهقزوینقزوین

17علی اصغرپاک نیتزهراقزوینقزوین

15حبیب الهپرهیزکاریفاطمه قزوینقزوین

16فرج الهتفرشیمحمدمهدیقزوینقزوین

14فرج الهتفرشیامیرحسینقزوینقزوین

15محمدجمشیدیمحمدحسینقزوینقزوین

17ابراهیمحاجی رفیعثیمهدیه قزوینقزوین

1615علی اصغرحاجی کاظمی ها تبارزهراقزوینقزوین

18براتعلیحسین پورمحمد تقیقزوینقزوین

18جوادحسینپورزهراقزوینقزوین

1617سید محمدحسینی فردسیده آتوسا قزوینقزوین

15علی اصغرحیدریحسینقزوینقزوین



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1515سید محمدخیرخواهسید امیرقزوینقزوین

17حمزهربیعیرقیهقزوینقزوین

17ابراهیمرجبیمیناقزوینقزوین

15محمدعلیرفیعیشهنازقزوینقزوین

1615حمیدسلطانیمهناقزوینقزوین

17مجیدصادقی  نژادفاطمه قزوینقزوین

17جهانگیرصالحیمهدیقزوینقزوین

15مرتضیصدیق دوستعلیقزوینقزوین

1515صفرصفریعاطفه قزوینقزوین

19صدرالهعزت ورلیالقزوینقزوین

15مصطفیعزیزیزینب قزوینقزوین

15شهروزعلی اقاییصبا قزوینقزوین

18اسدعلی آقاییگلستان قزوینقزوین

14رحمانغفوری اصلفرحنازقزوینقزوین

20مهدیغالمیفاطمهقزوینقزوین

1717ابوالفضلفشامیفرشته قزوینقزوین

14حمیدقلعه قوندزینبقزوینقزوین

1816رضاقلی بیگیمژگانقزوینقزوین

17احمدکریمیمحمدرضاقزوینقزوین

14تقیکلهرفاطمه قزوینقزوین

17یوسفماست بندهامحمد تقیقزوینقزوین

14محسنمحبعلیامیر مهدیقزوینقزوین

16محمد هاشممنصوری رادزهراقزوینقزوین

14بهراممهدی خانیامیر علیقزوینقزوین

16حسینموسویزهره الساداتقزوینقزوین

1615عطاالهموسی خانی زهره قزوینقزوین

15عبدالمطلبنصیریامیرحسینقزوینقزوین

1716علیرضانواییمعصومهقزوینقزوین

1716ابوالقاسمنوریمحمدقزوینقزوین

15قاسمنوریمهدیه قزوینقزوین

18محمد حسینهادیان قزوینیزهراقزوینقزوین

1719رجبوطن دوستمجید قزوینقزوین

15محمدعلییوسف معمارامیرعلیقزوینقزوین

1717بایرامعلیاجلیجوادقمقم

16اکرمعلیاسالمییاسرقمقم

17مجتبیافصحی فردمحمدرضاقمقم
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-جواداقبالیانزینبقمقم

14جواداقبالیانمجتبیقمقم

16علی اکبرامجدیصباقمقم

14محمدامیرآبادی فراهانیبارانقمقم

18سعیدامیریحسینقمقم

19علی اوسطآقا زیارتیفاطمهقمقم

15فرهادآقامحمدینسترنقمقم

17رحمت الهباباییعشرتقمقم

17اروجعلیبادفرسانازقمقم

17ابوالقاسمباغبان زادهمریمقمقم

14کاظمبهرامیامیرعلیقمقم

1714کورشبیگدلوکمندقمقم

18ابوالفضلپیراستهپروینقمقم

16قربانعلیحسنی مقدمزهراقمقم

16رحیمحسین آبفروشروح الهقمقم

17سیدمحمدحسینیفاطمه ساداتقمقم

17نورمحمدخوشدلمحدثهقمقم

16علیدشتیریحانهقمقم

171615قاسمدهقانی گلستانیمهدیقمقم

17محمدذاکری فردمهرزادقمقم

16احمدرازهفاطمهقمقم

17عبدالهربیعیفاطمهقمقم

15محمدحسینرضائیانمحمدامینقمقم

17بهمنسرانجامرضیهقمقم

14غالمعباسسلطانی میرزائیطاهرهقمقم

-عبدالکریمسیدرضائیسیدعلیرضاقمقم

18محسنشجاع الساداتیمشکات الزهراقمقم

1919حمیدشجاعی فالحمحمدحسینقمقم

1817سیدمیثمشیخ االسالمیسیدعلیقمقم

14سیدحسنصابرهمیشه گیسیدمهدیقمقم

19حسینصابریفاطمهقمقم

15غالمحسینصادقی زادهعلیقمقم

1819اسدالهصدیقیان کاشیعلیرضاقمقم

18مهدیصفرزادهعلی اصغرقمقم

16غالمرضاطالبی مزرعه شاهیابوالفضلقمقم

191715فداحسینعابدییوسف رضاقمقم
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18علیعارفیفاطمهقمقم

15رجبعلیعسکریهانیهقمقم

1818اسماعیلعلی عسگریخدیجهقمقم

18ارسالنغفاریشهالقمقم

17محمدقاسمیامیدقمقم

15علی اکبرقاسمیانسوگندقمقم

15امیرقربانیمهتابقمقم

18محمودقربانیانفهیمهقمقم

14مهدیکولیوندسبحانقمقم

15احمدمحمدیامیدقمقم

1718علی ظفرمحمدیزهراقمقم

16علی اکبرمرادعلیانزهرهقمقم

17صفرعلیمزروعیزهرهقمقم

17محمدمهدیمعزیزهراقمقم

20مرتضیمغانلوفاطمهقمقم

18سیدعباسموسویجوادقمقم

17محمدمهدیموسویسارا ساداتقمقم

161514محمودموسویمحمدامینقمقم

1615سیدحسنمیرشفیعیسمانهقمقم

191819سیدحسینمیرمحمدیسیدصادققمقم

17رجبعلینباتیمجیدقمقم

16رضانصیری فراسعیدهقمقم

16غالمدهقانیمریمبیجارکردستان

18محرمعظیمیلیالبیجارکردستان

18اسمعیلامیریشکرالهدهگالنکردستان

17محمد زاهدغفوری دهگالنسنادهگالنکردستان

17محد صالحرشیدیمحسندیواندرهکردستان

181717انورسلیمانیسارا دیواندرهکردستان

181818عابدشهبازیآریاندیواندرهکردستان

171716محمد علیمحمدیمتیندیواندرهکردستان

1617رستمامیریبهزاد سقزکردستان

1515فوادفرقانیآینازسقزکردستان

1916 عرفانصاحبیآرزو سقزکردستان

1818محمد امینمرادخانیشیناسقزکردستان

1717سید سعیدصالحیسید آرشسقزکردستان

18محی الدینحسینیفاطمه سقزکردستان
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16آرشمحمدیایمانسقزکردستان

1817ابراهیمابراهیمیسهیال سنندجکردستان

1718صادقاحمدیحسناسنندجکردستان

201818محموداحمدیاریعبدالهسنندجکردستان

1817حبیب الهآریا پورصباسنندجکردستان

191817عبدالهخوشبیننادر سنندجکردستان

16هوشنگدارابیمحسنسنندجکردستان

181818امیدرفهنویدسنندجکردستان

16محمدصلواتیسرورسنندجکردستان

1616حسینعزیزیسیده اسرینسنندجکردستان

1718محمدصالحکرد نژادافروزسنندجکردستان

16محمدعلیانورعلیرضاقروهکردستان

16محمدرضاحشمتیپریساقروهکردستان

16شهابخالدیانطاهاقروهکردستان

16عباسدادفرتیناقروهکردستان

15شهریارسنگین آبادیپارساقروهکردستان

15صابرعبدالملکیامیررضاقروهکردستان

17محی الدینعبدالملکیبهارهقروهکردستان

16جاللعبدالملکیساحلقروهکردستان

15سلمانصادقیمحمدصدراقروهکردستان

15هادیقربانیپرهامقروهکردستان

15علیماهانامیر آریاقروهکردستان

16فوادمرادیفربدقروهکردستان

16شهراممعصوم آبادیپارمیداقروهکردستان

18محمدصادقنظریزهراقروهکردستان

19خلیلمرادینازنین زهراکامیارانکردستان

1717جهانبخشجوانمردیرضامریوانکردستان

17عزیزحیدری روژینمریوانکردستان

17احمدراستیاقبال مریوانکردستان

1616حسینرحیمینیانمریوانکردستان

1717محمد الزمرضاییآیدامریوانکردستان

171617محمدغفوریپریسامریوانکردستان

16عبدالخالقمتینشایستهمریوانکردستان

17مسعودباقریاناسمابمکرمان

17محمدبهمنشیوسفبمکرمان

17محمودپور ابراهیممسعودبمکرمان
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15مهدیدرزادهشیمابمکرمان

15طهماسبدریجانیمطهرهبمکرمان

16ذبیح الهدهقانیانالهامبمکرمان

16ذبیح الهدهقانیانمرضیهبمکرمان

16محموددهقانیانفاطمهبمکرمان

16علیشهنوازیحکیمهبمکرمان

14حسینعظیمی پوراحمدبمکرمان

16رضافقیر ابادیمحمدعلیبمکرمان

16مهدیمال زادهرقیهبمکرمان

171514دادمراداقتدارنژادسمیهجیرفتکرمان

14ابراهیمپالشیطهورا جیرفتکرمان

1815هوشنگحسینیاللهجیرفتکرمان

--15حسندامغانیامیررضاجیرفتکرمان

17محمددهقانپورعلیجیرفتکرمان

-1614محمدسعیدی گراغانیفریدهجیرفتکرمان

171616ابراهیمشریفیفاطمهجیرفتکرمان

14محسنمالکیاواجیرفتکرمان

-1616سعدالهمشایخیناصرجیرفتکرمان

161615فرج الهمشایخیولیجیرفتکرمان

14محمدرضااحمدیامیرمهدیراورکرمان

15عباسبقایی راوریبتولراورکرمان

17حسنرسولیمحمدرضاراورکرمان

14اکبرکاربخش راوریفاطمهراورکرمان

16حسینرزم آراوندارفسنجانکرمان

1717علیزیندینیمجتبیرفسنجانکرمان

1718علیزیندینیمحسنرفسنجانکرمان

1716اکبرسرچشمه پورحمیدرفسنجانکرمان

18علیشریفیوحیدرفسنجانکرمان

18امان الهفاتحیمنصوررفسنجانکرمان

17محمودولیشاهیاحمدرفسنجانکرمان

181718محمدهمتییدالهزرندکرمان

-16جواداسالم پناهمحمدسیرجانکرمان

14عباسافضلی ننیزمحمدسیرجانکرمان

14عباسالهیعهدیه سیرجانکرمان

16محمدآزادی پور قهستانیمحدثهسیرجانکرمان

17محمد رضاپور حمزهبهارهسیرجانکرمان
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15محمدجوادپور فریدونییگانهسیرجانکرمان

14محمد رضاپیش بینریحانه سیرجانکرمان

14منصوررضوانی پورپوریا سیرجانکرمان

15جوادروح اال مینیستایشسیرجانکرمان

15مهدیروح اال مینیمبینا سیرجانکرمان

16میالدزرسنجبهارسیرجانکرمان

14جوادزیدآبادیویانا سیرجانکرمان

15فرهادشاهبداغیمحمد پارساسیرجانکرمان

16مهدیشمس الدینییاسینسیرجانکرمان

14شکرالهصادقیمحبوبهسیرجانکرمان

16سیدمحمدعطاریالههسیرجانکرمان

1616محمدکار آموزسودهسیرجانکرمان

16علیمحمدزمانیسیماسیرجانکرمان

18عباسنصراله پورسینا سیرجانکرمان

14محمد رضاهاشمی مدنیملکهسیرجانکرمان

-احمداحمدیانپروینشهربابککرمان

19محمودجاویدیسمیهشهربابککرمان

17عباسمرادیانوحید شهربابککرمان

1414علیرضااباذریانامیرعلیکرمانکرمان

16علیاخالقی نسبکمالکرمانکرمان

14محسنادهمیدانیالکرمانکرمان

1614محمدحسینبندگیعلیکرمانکرمان

16فاضلپاسپریساکرمانکرمان

-محمدرسولپرنده افشارحسینکرمانکرمان

15سیدمحمدپورترابیسیداحمدکرمانکرمان

16زمانپورجعفرییونسکرمانکرمان

16مجتبیپورمرادیمهساکرمانکرمان

14رسولجرجندیمحمدرسولکرمانکرمان

16محسنجعفریدانیالکرمانکرمان

17علیخراسانیعباسکرمانکرمان

16محمدرضاخواجهامیرحسینکرمانکرمان

1515محمددرواخشهنازکرمانکرمان

16محسندهقانیمحمدجوادکرمانکرمان

15درویشرجائی لکسلطانکرمانکرمان

16محمدسرداریحمیدکرمانکرمان

15حبیب الهسعادت بختمهرانگیزکرمانکرمان
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15پرویزسعادت بختکیمیاکرمانکرمان

17محمودسلیمانیان ماهانیالههکرمانکرمان

14محمدحسینسلیمی کیازینبکرمانکرمان

15اکبرشیخ شعاعینجمهکرمانکرمان

1617محمدصداقت خواهعباسکرمانکرمان

17محمدرضاصفارزادهمیناکرمانکرمان

202020احمدفرحبخشامینکرمانکرمان

17حسن رضاکاشانیفهیمهکرمانکرمان

17محمدجوادکاظمی مقدمسوسنکرمانکرمان

181717حبیب الهمحبوبی فرحمیدرضاکرمانکرمان

1616اسدالهمحمدرفیعیمهدیهکرمانکرمان

16سیدمحمدرضامصطفویسیدمحمدامینکرمانکرمان

1515احمدمیرزاییمرتضیکرمانکرمان

14رضامیرزاییعلیکرمانکرمان

14سیدمحمدرضامیرنجفی زادهسیدامیرحسینکرمانکرمان

1816محمدنجفی کلیانیسمیهکرمانکرمان

1716محمدنژادراوریمهالکرمانکرمان

15سیداحمدهاشمیلیلی ساداتکرمانکرمان

1617خسروهنرمندمهدیکرمانکرمان

14جواداحمدیمبینا کوهبنانکرمان

17عباساسدالهیمرضیهکوهبنانکرمان

1716یوسفحسن شاهی راویزمحمدکوهبنانکرمان

-محمدخالداریعرفانکوهبنانکرمان

15اکبررهجوالنازکوهبنانکرمان

14اکبررهجوایلیاکوهبنانکرمان

14محمد جوادصیفوریحنانهکوهبنانکرمان

14حمیدضیاء الدینیامیر حسامکوهبنانکرمان

18رضاقاسمیریحانهکوهبنانکرمان

18احمدکار آموزمحبوبهکوهبنانکرمان

17علیکرمیملیکاکوهبنانکرمان

14محمدمجیدینجمه کوهبنانکرمان

14محمد رضامحمد حسنیمحمد جوادکوهبنانکرمان

15علیرضامعزیمرجانکوهبنانکرمان

15وحیدنوروزیعرفانکوهبنانکرمان

17غالمرضانیک فرجاممهدیهکوهبنانکرمان

14مهدیهاشمیسید محمد متینکوهبنانکرمان
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19عباس علیاحمدیسمیهسنقرکرمانشاه

181814امین الهبنی عامریانپیمانسنقرکرمانشاه

--14یزدانبنی عامریانعبدالرحمانسنقرکرمانشاه

1616جعفربنی عامریانمعصومهسنقرکرمانشاه

-هوشنگحقیقیهانیاسنقرکرمانشاه

14محمودخزاییعلیسنقرکرمانشاه

2019احمدرفیعیانفرزاد سنقرکرمانشاه

1517...عبدازهتاب نجفیسحرسنقرکرمانشاه

-مجتبیسلیمیپارساسنقرکرمانشاه

-1615منصورمصلحیفرحنازسنقرکرمانشاه

-هادینگاهیفایزهسنقرکرمانشاه

14ابراهیمابراهیمیصبا سنقر کرمانشاه

1719علیالماسیپریوشهرسینکرمانشاه

1718علیرجبیابوالفضلهرسینکرمانشاه

2019غالمرضاشعبانیامیرضاهرسینکرمانشاه

18عبدلکاکاوندسمیههرسینکرمانشاه

17اله دادمرادیجوادهرسینکرمانشاه

19محمد نور احمدیان نفیسه اسالم آباد کرمانشاه 

باطلشرف شوهانی فضل اله اسالم آباد کرمانشاه 

17حمد اله غالمی محمد مهدی  اسالم آباد کرمانشاه 

14اسداله نجفی سیمانی پروانه اسالم آباد کرمانشاه 

1419علی حسن بخشایش شهریار سرپل ذهاب کرمانشاه 

15نادعلی سلیمانی محسن صحنه کرمانشاه 

14کرمرضا فروتن پریا صحنه کرمانشاه 

19علیرضا گجری علی آبادی الهامصحنه کرمانشاه 

18رسول احمدی ساره کرمانشاه کرمانشاه 

20فرخاحمدی یاوری زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

201817حجت اله امیری حمید کرمانشاه کرمانشاه 

1416جعفر بگلری مریم کرمانشاه کرمانشاه 

1820محمد علی بهاری سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

-جمشیدبهرامی تینا کرمانشاه کرمانشاه 

17علی پاک نژاد قباد کرمانشاه کرمانشاه 

14افراسیاب پور مراد ناصری محمد کرمانشاه کرمانشاه 

202020هادی پیری طیبه کرمانشاه کرمانشاه 

18عباس جعفری گربانی سحر کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد رضا جاللی مریم کرمانشاه کرمانشاه 
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202020زینعلی حسین زاده مجد مظفر کرمانشاه کرمانشاه 

18علی حمیدی پور فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

1919منوچهر خانی علی اکبری محمد جواد کرمانشاه کرمانشاه 

1919مرادعلی خدادادیان مریم کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد ولی رضایی زاوله علی اشرف کرمانشاه کرمانشاه 

201914پاشا زنگنه مصطفی کرمانشاه کرمانشاه 

17خدادادسلطانیان  هوشنگ کرمانشاه کرمانشاه 

1918مرتضی شکر الهی سینا کرمانشاه کرمانشاه 

1816علی محمد صیدی سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

17عطااله طهماسیان لیدا کرمانشاه کرمانشاه 

17جهانگیر عزیزی نسرین کرمانشاه کرمانشاه 

1917عبدالعلی غضنفریان سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

1814حیدرغالمی اهورا کرمانشاه کرمانشاه 

2020اسداله فاضل راد جواد کرمانشاه کرمانشاه 

-کرم علی کیهانی پریسا کرمانشاه کرمانشاه 

16امید علی کیونانی نوشین کرمانشاه کرمانشاه 

14علی مرادی میالد کرمانشاه کرمانشاه 

1817حشمت ناصری ساراکرمانشاه کرمانشاه 

16امان اله نجفیان فرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

1816فریبرز نصیری پور فرناز کرمانشاه کرمانشاه 

201916سید ابراهیم نقشبندی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

1517هاشم نوری نیا محمد کرمانشاه کرمانشاه 

2020هاشم هرسمی محمد کرمانشاه کرمانشاه 

19علی یوسفی محمدمهدی کرمانشاه کرمانشاه 

19هادی خان الماسیماریا کنگاورکرمانشاه 

1517عبدالستار جعفری شهال کنگاورکرمانشاه 

1815ایرج سلیمانی مرید فاطمه کنگاورکرمانشاه 

15تورجصابری آرتین کنگاورکرمانشاه 

18عزیز کرم عباسی اوسط سجاد کنگاورکرمانشاه 

16ایرج غالمی دریا کنگاورکرمانشاه 

1718ایرج غالمی دریا کنگاورکرمانشاه 

15حمید رضا قلی وند گلراره کنگاورکرمانشاه 

18درویش علی محمدی فرد احمد کنگاورکرمانشاه 

-مصطفی مرادی اسرا کنگاورکرمانشاه 

16احسان مصدق آرمیتا کنگاورکرمانشاه 

1818پرویز ملک نگار کلهر ندا کنگاورکرمانشاه 
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18اسکندر شهمرادی مهدی  مینودشت کلستان 

14حسینحسینیپارمیسباشتکهگیلویه وبویراحمد

181615محمدحسنرضایی فردزهراباشتکهگیلویه وبویراحمد

1614مرادصفریفاطمهباشتکهگیلویه وبویراحمد

1714مرتضیعناییسیده اکرمباشتکهگیلویه وبویراحمد

1614منوچهرقلی پورمسعود باشتکهگیلویه وبویراحمد

1614امان الهنامی عناسیده رفعتباشتکهگیلویه وبویراحمد

15اسحاقهاشمی زهرا باشتکهگیلویه وبویراحمد

17علمدارصالحی نژادسجادبهمئیکهگیلویه وبویراحمد

1716سید علیسادات نیاسید عباسبهمئیکهگیلویه وبویراحمد

15صدرالهمرادیوجیه چرامکهگیلویه وبویراحمد

1615علیرضاپاکزاده محمددهدشت کهگیلویه وبویراحمد

171616محمدجعفرصالحی زادهسیدحسیندهدشت کهگیلویه وبویراحمد

1816کریمموسویوجیهه گچساران کهگیلویه وبویراحمد

16سید مطارضاییسیده زهرایاسوجکهگیلویه وبویراحمد

17احمدفاطمیمهرنازیاسوجکهگیلویه وبویراحمد

1717صفدرمحمدیان پوراکبریاسوجکهگیلویه وبویراحمد

16خسرومراد پورغزل یاسوجکهگیلویه وبویراحمد

1817محمدحسینمندنی پوریاسر یاسوجکهگیلویه وبویراحمد

15فرحبخشنجاتینجمه یاسوجکهگیلویه وبویراحمد

1816موسیبائیمریم بندرگزگلستان

2017علی اکبرگالشفاطمهبندرگزگلستان

1918ناصرنوروزیان فرمنابندرگزگلستان

17یدالهجاهدیمحمد طاهارامیانگلستان

18ذبیح الهجاهدییدالهرامیانگلستان

18علی اصغرخزاییبراتعلیرامیانگلستان

16مصیبرجبلوزهرا رامیانگلستان

16یوسفزارعرضارامیانگلستان

1917یونسنعیمیفاطمهرامیانگلستان

18حسنعلیهدایتیخدیجهرامیانگلستان

16حسنباقریسونیاعلی آباد کتولگلستان

14علیرضازنگانهفاطمهعلی آباد کتولگلستان

17سید ابولقاسمسید رضائیسید محمد  علی آباد کتولگلستان

15سید حسینصالحیسید محمد طاهاعلی آباد کتولگلستان

1916حسینملکینادرعلی آباد کتولگلستان

17حسننادریمحمد مبینعلی آباد کتولگلستان
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16محمد پیاده کوهسار  امیر علی  گالیکشگلستان

15غالمرضاتولیجعفرگالیکشگلستان

 15محمد سایری مرضیه گالیکشگلستان

17رحمان سهیلی فرد نرگس گالیکشگلستان

16داودشیخمحدثهگالیکشگلستان

17احمدصفی الحسینیفاطمهگالیکشگلستان

 15عباس صفی الحسینیعلیرضا گالیکشگلستان

 16حسن  صیادی ثنا گالیکشگلستان

15ابوالحسن قربانی امیر رضا گالیکشگلستان

17قربان قربانی محدثه  گالیکشگلستان

16حسین میرشکاری رضا گالیکشگلستان

 18ابوالقاسم یعقوبی فاطمه گالیکشگلستان

17محمداعظمیطیبهگرگانگلستان

18احمدباقریالهامگرگانگلستان

1719صادقتمسکنی اصفهانکالتهفاطمهگرگانگلستان

17سیدحسینحسینیملیحه ساداتگرگانگلستان

20صفرعلیزمانیجابرگرگانگلستان

17علیرضاشهروزیبنت الهدیگرگانگلستان

18حسینشیخ نژادملیکا گرگانگلستان

1917اناغفورینورمحمدگرگانگلستان

16ابوالفضلکرامتیفاطمهگرگانگلستان

1817رستمکرمانیریحانهگرگانگلستان

18قاسمگل بینی مفردمحمدنقیگرگانگلستان

1818حسنمحمدرضایی نودهآزادهگرگانگلستان

1816عبدالهمعلمنیرهگرگانگلستان

17عباس مهرافزاحسنگرگانگلستان

1918سیدکاظممیرسیدمحبوبه ساداتگرگانگلستان

1815ابراهیمافسریمهرآساگنبد کاوسگلستان

17مصیبآدینهنرگسگنبد کاوسگلستان

17عراز محمدآق پورزلیخاگنبد کاوسگلستان

17بایرام محمدآقچه لیعبدالظاهرگنبد کاوسگلستان

16صابرباقرنیا سرابیسپیدهگنبد کاوسگلستان

1715محمد شریفبهری نژادهماگنبد کاوسگلستان

15رسولحاجی حسینینیایشگنبد کاوسگلستان

181517علیحیدریمحسنگنبد کاوسگلستان

17سید محمدعلیسجادیسید جوادگنبد کاوسگلستان
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1716حسنسلیمانیفرشتهگنبد کاوسگلستان

16علیسمیعیاهوراگنبد کاوسگلستان

18علیسمیعیایلیاگنبد کاوسگلستان

1716جوادشهرکیرضاگنبد کاوسگلستان

171718ابراهیمشهرکیستایشگنبد کاوسگلستان

1715عبد الوهابقزلجهسلماگنبد کاوسگلستان

1916بهروزگوهری رادسهیالگنبد کاوسگلستان

1715غالمرضالک زاییفریباگنبد کاوسگلستان

18سید رسولمسعودیسید علیگنبد کاوسگلستان

171517علی اصغرناصریمهیارگنبد کاوسگلستان

1815مهرعلینگارندهسحرگنبد کاوسگلستان

2019علی اصغرپسرکلو مهدی  مینودشت گلستان 

16رحمانشهمرادی محمد یاسین مینودشت گلستان 

17محمد تقی فرامرزی رضا مینودشت گلستان 

17علیرضا فقیهیبتول مینودشت گلستان 

17میثم گرایلو حنانه مینودشت گلستان 

16غالمرضاممشلی فاطمه مینودشت گلستان 

17احمداسالمیفرهاداملشگیالن

1618منوچهرانام زادهمعصومهاملشگیالن

15مرتضیتشکریفاطمه معصومهاملشگیالن

15طالبجعفریحسیناملشگیالن

1617محمد علیحرفه املشیمعصومهاملشگیالن

16اویسحسین نیاابوالفضل املشگیالن

16ناصررحمانیصالحاملشگیالن

17اصغررحمانینرجساملشگیالن

16حسینرنجبرعلیرضااملشگیالن

18قربانعلیصابریمحدثهاملشگیالن

15حسنعلیزادهمحمداملشگیالن

14حامدفرجیابوالفضل املشگیالن

16حسینمهدویاحمداملشگیالن

1917ایوبنصیری نیامحمداملشگیالن

14انوشدیهیم زمیدانیساجدهآستانه اشرفیهگیالن

16انوشدیهیم زمیدانیعلیآستانه اشرفیهگیالن

14یعقوبمحمدعلی پورابوالفضل آستانه اشرفیهگیالن

1414امیرنجفی اسپلیمینا آستانه اشرفیهگیالن

14عبادالهاحمدیزهرابندرانزلیگیالن
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16علیامیدوارمحمدبندرانزلیگیالن

14محمدعلیباشتینمحمدرسولبندرانزلیگیالن

15مرتضیتاجورمحمدجوادبندرانزلیگیالن

16یوسفسیف زادجوادبندرانزلیگیالن

14ابراهیمشرف پوراسحقبندرانزلیگیالن

14نبی الهصالحی نژادزهرابندرانزلیگیالن

16فریدونطیوریمحمدبندرانزلیگیالن

16هوشنگقرطاسیپرنیانبندرانزلیگیالن

15حجت الهگلیسعیدبندرانزلیگیالن

15مختارمحمودینسیم بندرانزلیگیالن

16محسنمیرماهتابسیده فاطمهبندرانزلیگیالن

16محمدرضامیالنیانمینابندرانزلیگیالن

15رضانایبیفرشتهبندرانزلیگیالن

۱۴محمدرضااصغریانپریسارشت گیالن

۱۴اسدالهاکبربیتا رشت گیالن

-جمشیدامیرحکیمیفرحنازرشت گیالن

۱۴فیروزامیریفرانک رشت گیالن

۱۷مسعودآلیانیسعیده رشت گیالن

---رضاجعفری دلخوشعلیرضا رشت گیالن

۱۷۱۷۱۷حسین جوانمرد امیر رشت گیالن

۱۸۱۸۱۷احمدخیرجوعلیرضا رشت گیالن

-عباسدهقانپور سامیار رشت گیالن

-چراغعلیرستمیاسکندر رشت گیالن

17اردشیرزاهد کچائینیلوفررشت گیالن

-محمدتقیسعادتمندجوبیجارکلیمحمدرضا رشت گیالن

۱۷علیرضا سلطانیمهریاررشت گیالن

۱۴۱۴۱۴غفار شاکر لولمانیفاطمه رشت گیالن

۱۶محمدرضا شاکردوستفاطمه رشت گیالن

۱۵حسنشب زنده دارجوادرشت گیالن

۱۴هادیصادقی حسین ابادحسام رشت گیالن

۱۷۱۵۱۶رحیم صیادزمردیمحمدرضا رشت گیالن

۱۵قاسمفرد متین رشت گیالن

۱۷کریم فغانیمهدیرشت گیالن

-مهدیفیروزیمحیا رشت گیالن

۱۴غالمحسنمجدهادیمریم رشت گیالن

-یدالهمجیدیخشایاررشت گیالن
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۱۷۱۷۱۷جوادمصفایی خمامیجالل رشت گیالن

۱۵۱۶علیناجیزینبرشت گیالن

۱۵محمدتقیندیمیمریم رشت گیالن

۱۵محسن نکیسا الینا رشت گیالن

۱۷۱۶جلیل نوروزی صالح رشت گیالن

۱۴۱۴بهرام یعقوبی کیان رشت گیالن

16محمودبرهانیمصطفیرودبارگیالن

17عزت الهصابری منشعلی اکبررودبارگیالن

14مسلمعلیپورصبارودبارگیالن

14مسلمعلیپورضحیرودبارگیالن

16حسنکنف کارشبنمرودبارگیالن

15علی اکبرابراهیم نژادمرجانرودسرگیالن

16رمضانحمیدپناهنسیبه رودسرگیالن

1615مجیدحیدر پورسمیهرودسرگیالن

16محمدحسنعلیزادهمیثمرودسرگیالن

- مسلمقلی پور مالمحلهزهرارودسرگیالن

15خسروکوه پیماالناز رودسرگیالن

14خدایارمهدی پورهمایونرودسرگیالن

1416عیسینصرتیشکوفهرودسرگیالن

14محمداحمدی نژادطاهره صومعه سرا گیالن

16شاپورجهاندیده فاطمه صومعه سرا گیالن

15علیخوش پسند حسن صومعه سرا گیالن

14هادیسجادپورحسین صومعه سرا گیالن

14علیرضا سلمان محمدی فاطمه صومعه سرا گیالن

14احمدشیعه نژادعلی اکبرصومعه سرا گیالن

14فرامرزغروبی حدیثصومعه سرا گیالن

14یوسفقانع رونکیانیسبحان صومعه سرا گیالن

-کاوسنعمتیفاطمه صومعه سرا گیالن

1615غالمرضااقامتیاعظمفومنگیالن

15هاشمخداپرستهلیافومنگیالن

1415حسینخیرخواه صیقالنیمحمد یوسففومنگیالن

14محمدسمیعیمطهرهفومنگیالن

161415عبدالهعباسی شنبه بازاریحسنفومنگیالن

15عظیمنوروزییاسینفومنگیالن

15عرجعلینوروزیحبیبفومنگیالن

1614کاوهنیک برشصدففومنگیالن
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1616حجتایزدی دوستمحمدالهیجانگیالن

1617تیموربا با ییمژگانالهیجانگیالن

16رمضا نعلیپور علیاخترالهیجانگیالن

16محمودتجلیمرضیهالهیجانگیالن

14سیدکمالرمضانی سیدهادی الهیجانگیالن

14حمیدرضا شاکری امیرحسین الهیجانگیالن

16فریدونشیخ حسینیعلیرضا الهیجانگیالن

17عابدصفری فاطمه الهیجانگیالن

171516محمدحسین غالمی حاجی سرائیزهرا الهیجانگیالن

15حسین قاسمینشاطالهیجانگیالن

15محمدقنادشیرین طبع کبری الهیجانگیالن

14حسین قنبری دوستامیرعباسالهیجانگیالن

14حسین مطلوبیارادالهیجانگیالن

14علیمیرمویدابوالفضل الهیجانگیالن

1616حسام الدیننخعیماه منظرالهیجانگیالن

-ایرجاسکوییسوگندلنگرودگیالن

14محمودبلندپایهلیاللنگرودگیالن

-جلیلجعفرزادهرومینالنگرودگیالن

1414ابراهیمجفاکشتهمینهلنگرودگیالن

-اسماعیلحق شناسمهرنازلنگرودگیالن

-فریدونرضایی پورآرشاملنگرودگیالن

16علیرمضانیمحمدلنگرودگیالن

14یوسفغالمپور سیگارودیاعظملنگرودگیالن

-14ایمانکنفچیان لنگرودیآتبینلنگرودگیالن

14ابوطالبمنصوریمحبوبهلنگرودگیالن

16مهدینجم صادقیزینبلنگرودگیالن

1515علینیکفاطمهلنگرودگیالن

14مهدیوحدتیزینبلنگرودگیالن

-علیخیرخواهپانته آماسالگیالن

15فرزادسلیمانیروژانماسالگیالن

14نورعلیعزیزیسودابهماسالگیالن

15شیرنگنورمحمدیفیروزماسالگیالن

201818غالمعلیبداغیمحمدازنالرستان

17حسینحبیبیهادیازنالرستان

18علی محمدعارفیمریمازنالرستان

18 19تکام علیمحمودیرضیهازنالرستان
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18 18حسینموسویزهراازنالرستان

18 17حجت الهمیرزاییاکرمازنالرستان

19 18منصورنادریزهراازنالرستان

18 18کاوهرحمتیکسریالشترلرستان

17 محمد علیبرومندفاطمهالیگودرزلرستان

19 17بهمنتوکلیامیر علیالیگودرزلرستان

18 17محسنرضاییعلیرضاالیگودرزلرستان

16محمودسمیعی فردمهبدالیگودرزلرستان

16 18احمد رضاکریمزادهمیالدالیگودرزلرستان

16 17علی اصغرمحمد صالحیامیر حسنالیگودرزلرستان

17 احمدپارساریحانهبروجردلرستان

17 18خسروجاللوندامیدبروجردلرستان

1817داودحاتمیحدیثبروجردلرستان

18 19رامینخدائیعارفهبروجردلرستان

16 ابراهیمرحمانیمحمد متینبروجردلرستان

19حمیدصارمیفاطمهبروجردلرستان

19 19 19ابراهیمکزازیمحمد بروجردلرستان

18 17حمیدکیامنشمژگانبروجردلرستان

17 علیرضاگودرزیپرنیانبروجردلرستان

17 فرهادگودرزیمسیحابروجردلرستان

18 18 18محمدرضامراقبیفرنوشبروجردلرستان

18 19رضاشریعتفاطمهخرم آبادلرستان

17 19علیصفری ترابیعلیرضاخرم آبادلرستان

18 18 سیاوشعبدالهی جونقانیسلمازخرم آبادلرستان

19 عبدالرضاموسویمناخرم آبادلرستان

17 اسد الهموسیوندمرضیهخرم آبادلرستان

17 19 یوسفندریآرامخرم آبادلرستان

18 رضاغالمیشیرادورودلرستان

19 19 یدالهیار احمدیداووددورودلرستان

18 صادقتیموری آزادبخترامینکوهدشتلرستان

17 علیخسروینداکوهدشتلرستان

17 اسفندیاردرویشیمحدثهکوهدشتلرستان

18 19 18 مرادیرحمتیمهدیکوهدشتلرستان

16 19 19 حسینرضا زادهابوالفضلکوهدشتلرستان

16 17 18 جبارططریاحسانکوهدشتلرستان

16 17 18 فتاعیهادی نژادالهامکوهدشتلرستان
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17 17 17 جهانوفاییرضاکوهدشتلرستان

16 محمد رضایار محمدیایمانکوهدشتلرستان

16علی اصغرافرازیدهسیناآملمازندران

1414علیرضاباباییفاطمهآملمازندران

1514محمد حسینبرابریالهامآملمازندران

1516نبی الهبهرامیانمریمآملمازندران

14سید کمالرسولیسیده ریحانهآملمازندران

15سید کمالرسولیسیده فاطمه زهراآملمازندران

14رضا قلیرضاقلی زادهسمیهآملمازندران

1514محمد رضارضایی نمارناهیدآملمازندران

15محمد رضارمضانی چراتیعلیرضاآملمازندران

1414محمد علیسلیمانیانپرنیاآملمازندران

15حسینسیفیهوشنگآملمازندران

15محمد هادیعقیلی نژادپارساآملمازندران

1517حسنعموزادهمریمآملمازندران

14حمیدفتحیهیرادآملمازندران

14مجتبیفرجیستایشآملمازندران

14محمدفالحماهانآملمازندران

14محمد مهدیکیا تبارنرگسآملمازندران

161614محمد علیمرعشیکیانهآملمازندران

14آرشمعبودیثناآملمازندران

1415غالمحسینمنتظر حجتطاهرهآملمازندران

1414بهروزمنفردمهدیسآملمازندران

15علی اصغریوسفیانمریمآملمازندران

14یدالهاسماعیل پوریسنابابلمازندران

1416ابراهیماکبریپریابابلمازندران

15مظاهرباباجانیانصدیقهبابلمازندران

19مرتضیبرمکمریمبابلمازندران

151715محمدرجب نیامحدثهبابلمازندران

15محمدحسنرئیسیانراحلهبابلمازندران

15محسنشعبانیان ملکشاهیسنابابلمازندران

14مرتضیطماسبیامیرعباسبابلمازندران

16عبدالهعابدیآسیهبابلمازندران

17ذبیح الهغالمی رودیسمیهبابلمازندران

1715رحیمکابلیزهرابهشهرمازندران

151615رضاآرمان خواهمهوش تنکابنمازندران
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15ابوالفضلآزادیالنازتنکابنمازندران

1415حسنعلیآهورمیتراتنکابنمازندران

1516رامینپورقاسمیپانیذتنکابنمازندران

151716اسمعیلرضویالهامتنکابنمازندران

1617حسنعلیزمانییاستنکابنمازندران

1616قدیرعلیشکوهیمحمدتنکابنمازندران

161616حرمت الهعمرانشیماتنکابنمازندران

171818حجت الهفریدونیعلی اکبرتنکابنمازندران

161816روح الهلطفیکژال تنکابنمازندران

16احمدمرادی پورملیناتنکابنمازندران

161715آیتموسویآرزوتنکابنمازندران

14علی اکبرموسیوندمنیرهتنکابنمازندران

14علی اکبرموسیوندفریدهتنکابنمازندران

151616علیرضانخعیمحمدتنکابنمازندران

161718محمد تقینصیریمریمتنکابنمازندران

16حسینجهاندارآتوساچالوسمازندران

18تقیرهبراعظمچالوسمازندران

14رضاصبورمهاجررادینچالوسمازندران

15رضاصبورمهاجررایانچالوسمازندران

-محمدحسینعلی آبادیمائدهچالوسمازندران

15امینفیروزکالییزهراچالوسمازندران

1716رمضان علیولی پورفاطمهچالوسمازندران

1415بهزادامیریپانیذساریمازندران

14غالمعلیبحرینیلیلیساریمازندران

16یونس علیبهبودیفاطمهساریمازندران

15عبدالعلیپاکزادراحلهساریمازندران

16رمضانعلیجعفریام البنینساریمازندران

181716قوام الدینحبیب تبارلیالساریمازندران

1717علیخرمعاطفهساریمازندران

16عسکریخورشیدیبهارهساریمازندران

181617فیض الهرضائیانمحمدعلیساریمازندران

181615فیض الهرضائیانژالهساریمازندران

1416حسینزارعینرگسساریمازندران

171715رسولزهتابمحسنساریمازندران

16علی اکبرساداتیسیده زینبساریمازندران

14محمدغضنفریسیده زهراساریمازندران
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1717حسینفتاحی سارویسیدطاهرهساریمازندران

1414عباسمحسنیرضاساریمازندران

15اصغرمرادیکوثرساریمازندران

161615میررمضانمهدویسیده راضیهساریمازندران

16عباسمهدیانکامرانساریمازندران

15حسینجوادیانپارساسوادکوهمازندران

1717عزیزیعقویفهیمهسوادکوهمازندران

171615عبدالهابراهیمی جویباریرحیمفریدونکنارمازندران

151615محسنایزدی فردفاطمهفریدونکنارمازندران

16عین الهجانی نژادشانیروح انگیزفریدونکنارمازندران

151514سعیدحافظیانسعیدهفریدونکنارمازندران

161616محمدحسینیسیده زهرافریدونکنارمازندران

151414فرضعلیذبیحی حیدریسودابهفریدونکنارمازندران

1414یزدانرضانژادهدیفریدونکنارمازندران

151514احمدعابدپورمبارکهفریدونکنارمازندران

15یوسفمحمدنژادسمیرافریدونکنارمازندران

1414محمدحسنیوسف نژادمریمفریدونکنارمازندران

1717عزت الهاسمعیلیطاهرهقائمشهرمازندران

17اسماعیلامانیمبیناقائمشهرمازندران

15علیاوالدی قادیکالییطاهرهقائمشهرمازندران

15صفدرایمانی فرشمیمقائمشهرمازندران

181717شکرالهآذریمحسنقائمشهرمازندران

15رحیمبهداشتی خسروشاهیعطیهقائمشهرمازندران

15بهروزجفعرپورقادیعرشیاقائمشهرمازندران

14محمدجلفااگریقاشفاطمهقائمشهرمازندران

171515شیرزادحاجیان پائین افراکتیسعیدقائمشهرمازندران

1514صفرعلیرامین فرآزادهقائمشهرمازندران

15حمزهروح اللهی ساروکالییهدیقائمشهرمازندران

141514عزت الهروحی  ابجریزینبقائمشهرمازندران

14مهدیصادقیویاناقائمشهرمازندران

15منوچهرصمدائیمهدی قائمشهرمازندران

1515مهرانکریمیکیمیاقائمشهرمازندران

15حسنمظفریانمهساقائمشهرمازندران

16محمدمقرب ساروکالئیموناقائمشهرمازندران

16کیوانوالهیحسنقائمشهرمازندران

15خدابخشیعقوبی المشیریسمانهقائمشهرمازندران
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1716محسنیوسف پورجاللیطهوراقائمشهرمازندران

15محمدابراهیمییگانهمحمودآبادمازندران

16محمدرضاایزدفرمریممحمودآبادمازندران

15قربانترجانی صالحیخدیجهمحمودآبادمازندران

16محمدتونیمهنامحمودآبادمازندران

1817شهریاردهلویروژانمحمودآبادمازندران

16لطف الهشریفیانمهنازمحمودآبادمازندران

16مرتضیمحمودزادهمعصومهمحمودآبادمازندران

14موسیبخشی ارمیمرضیه نکامازندران

16عبدالهبرادراناکرمنکامازندران

16اسمعیلتفت خرمیسیده مرضیهنکامازندران

14جوادجعفرینیوشانکامازندران

14جهانبخشحبیبیسولمازنکامازندران

15حسینزیان پومحمدامیننکامازندران

14عبدالهشیخیفاطمه نکامازندران

15حسینعلیزادهمهرآسانکامازندران

14احمدقاسمیامیرپارسانکامازندران

14محمدقاسمیامیرضا نکامازندران

1415محمدشریعت پناهیفاطمهنورمازندران

181818علیعباسیانمرتضینورمازندران

171615محمودمیریبهزادنورمازندران

1817منوچهرابراهیمی سارااراکمرکزی

17محسناشتریکیانا اراکمرکزی

181716علیامیدی حدیثه اراکمرکزی

1814خسروآشتیانی حمیده اراکمرکزی

201715روح الهآقازیارتیمهدی اراکمرکزی

1818عزت الهباغبان عباسیمهدیه اراکمرکزی

14حسینجمشیدی پونه اراکمرکزی

15حشمت الهحاجی زادهالهام اراکمرکزی

1715غالمرضاحبیبیآذیناراکمرکزی

15نصرالهحیدری مژده اراکمرکزی

1615هوشنگحیدری هادیاراکمرکزی

15رحمندرجاتی ناهید اراکمرکزی

16مجتبیدالوریمحمداراکمرکزی

17مجتبیدالوریمریم اراکمرکزی

151515شهرامرضایی اصل زهرا اراکمرکزی
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14سیدجلیلرفیعی سید حسناراکمرکزی

1516علی اصغرساریخانی معصومه اراکمرکزی

18حسینسلطانعلیپوریا اراکمرکزی

14عباسعلیسلیمانی فریده اراکمرکزی

15حجت الهشاکری محمد رضا اراکمرکزی

17ناصرشاه حسین زادهحسین اراکمرکزی

181617بشیرشیروندمحمد رضا اراکمرکزی

15محمدصیدی امیر علی اراکمرکزی

15صفرطهامی فاطمه اراکمرکزی

14احمدعطار آبکناری مهدیه اراکمرکزی

15رضاغفاری هزاوه طاهره اراکمرکزی

-محمدغیابی محمد مهدی اراکمرکزی

1516وحیدقاری رهاماراکمرکزی

15محمد صادققلمبهار اراکمرکزی

15وحیدقنبریمهر ناز اراکمرکزی

15نورالهکارخانه فاطمه اراکمرکزی

-علیرضاکاظمی نیما اراکمرکزی

15جوادمالک آبادیمحمد رضا اراکمرکزی

15-محمدی نیکوزهار اراکمرکزی

-سعیدمرادیفاطمه اراکمرکزی

141514محمودملکی نژادمریم اراکمرکزی

14امیرمنتظری محمد مهدی اراکمرکزی

191616محمدعلیولیانحجت اراکمرکزی

18علیاوسطی آشتیانیکوثرآشتیانمرکزی

17قربانعلیروشنمیالد آشتیانمرکزی

18زین العابدینمعصومیسمیهآشتیانمرکزی

1817علی اکبرابراهیمیمحسنخمینمرکزی

15سجاداحمدیساراخمینمرکزی

14علی اصغراسدیمریمخمینمرکزی

16ابراهیمافشارامیرعلیخمینمرکزی

15محمداکبریمریمخمینمرکزی

15احسانآقا جانینرگسخمینمرکزی

15محمودپروینآزادهخمینمرکزی

15محسنجابریعلیخمینمرکزی

18تورجداالییعلیرضاخمینمرکزی

16ابوالفضلسخاییعلیرضاخمینمرکزی
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1616نفیشعیبیمحمدخمینمرکزی

15عباسعلیصدیقییاسمنخمینمرکزی

14ابراهیمعروجیآیناز خمینمرکزی

15مهدیغضنفریزهراخمینمرکزی

16غالم رضافروتنجعفرخمینمرکزی

17حسینکاظمیعاطفهخمینمرکزی

1715علی محمدکوچکییاسمنخمینمرکزی

17سید ضیاهاشمییسنا ساداتخمینمرکزی

14حجت الهنعیمیزهرادلیجانمرکزی

18سیروساسماعیلیمهر انگیزساوهمرکزی

18علیرضاآقا رضاییمحمد مهدیساوهمرکزی

17ابوالفضلآگاهمحمد امین ساوهمرکزی

14رضابخشندهدانیال ساوهمرکزی

1615سعیدبهادرعلیساوهمرکزی

20نیکزادپاروغعلیساوهمرکزی

18علیحیدریسهیال ساوهمرکزی

1715محمدزمانیحسینساوهمرکزی

16احمدقابلزهراساوهمرکزی

17قربانلشکریحامد ساوهمرکزی

181918محمدنیکی ملکیعلیرضا ساوهمرکزی

191618عبداالمیراحتیاطیمحمد حسین شازندمرکزی

16عباساسمعیلیفاطمهشازندمرکزی

1815علی همتاکبرینعمت شازندمرکزی

14داودآقاسیمهری شازندمرکزی

14حسنبهرامیوجیههشازندمرکزی

15محمدحاجیوندروژانشازندمرکزی

16ناصرحمیدی منشنادیا شازندمرکزی

1715حمیدخسرویفاطمهشازندمرکزی

1615حسینرفیعیمحمد رضا شازندمرکزی

15محمد رضارنجبرامیرحسینشازندمرکزی

14سیف الهزارعی گواریکیانشازندمرکزی

14حسینشیرازییونسشازندمرکزی

16ابراهیمقربانیاسماعیلشازندمرکزی

17مرادعلیکوهیسمیه شازندمرکزی

14مهدیمشهدیابوالفضلشازندمرکزی

17سید محمدمیرصفیفاطمه الساداتشازندمرکزی
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14محمدنبئییاسمینشازندمرکزی

17حسینبصایریانهادیبندرعباسهرمزگان

20حسینرنجبرامیرحسینبندرعباسهرمزگان

1817عبدالهسالییمژگانبندرعباسهرمزگان

202019اسماعیلفتحیعارفبندرعباسهرمزگان

17علیرضامحمدیمریم بندرعباسهرمزگان

2019صادقمنصورزاده نیکپوراحمدبندرعباسهرمزگان

1615محمودضابطیانوحیدهجزیره کیشهرمزگان

1515ناصرقدوسیعلیجزیره کیشهرمزگان

1818نجفقلی زادهمجتبیجزیره کیشهرمزگان

1515جعفرکریمی حقیقیبهارهجزیره کیشهرمزگان

1716محمد صادقگلوانی نائینیمریمجزیره کیشهرمزگان

1616محمدعلیمنصوریمریمجزیره کیشهرمزگان

17غالمرضاگلزاریطاهاحاجی آبادهرمزگان

17اسماعیلیزدانیفاطمهحاجی آبادهرمزگان

16احمدجمشیدیمرتضیمینابهرمزگان

18احمدعلیرضاییحمیدمینابهرمزگان

1716محمدناصریزلیخامینابهرمزگان

18کیقبادزارعیهاجراسدآبادهمدان

16سید امیرابن ذاکرسید علیبهارهمدان

14سید امیرابن ذاکرهستی ساداتبهارهمدان

17حسنرسولیزلیخابهارهمدان

15هاشمشکری کبیربنیامینبهارهمدان

16رسولفتح اللهی محسنیسنا بهارهمدان

1918غالمرضاقره خانلوفاطمهبهارهمدان

1817غالمرضاقره خانلوفریبابهارهمدان

17حسنمرادی مهدپریسابهارهمدان

15سید منصورمصطفویمریم الساداتبهارهمدان

18منصورهمتی رادفاطمهبهارهمدان

181615یدالهالوندینیماتویسرکانهمدان

1515حمیدرضابیاتآزادهتویسرکانهمدان

14محمدرضاترکاشوندحسامتویسرکانهمدان

171615سبزعلینصرالهیزهرهتویسرکانهمدان

161616عبدالهوحیدیامیدتویسرکانهمدان

161518محمدحسینبهرامیمعصومهرزنهمدان

151414حسنعلیروشنیاحمدرزنهمدان
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181616یحییطبی واحدنبی الهرزنهمدان

191818علیعزیزیاحمدرزنهمدان

181716محمد تقیکرملوحسنرزنهمدان

1816علیرضاییشادیمالیرهمدان

14حمید باقری شادی نهاوند همدان

14حمید باقری هستی نهاوند همدان

17نادر ترکمان زهرا نهاوند همدان

14روح اله جاللوند تارا نهاوند همدان

15علی بخش ذکائی مرجان نهاوند همدان

171715قوام رضایی حسام نهاوند همدان

17حاجی سیفی فاطمه نهاوند همدان

1716علی ظفری فاطمه نهاوند همدان

16عبدالحمید گراییفرشته نهاوند همدان

14سعید گلبداقیاسماء نهاوند همدان

191717یارالهگودرزی محمد نهاوند همدان

191615ذوالفقار مبشری ناهید نهاوند همدان

191817کاظماشتادحمیدهمدانهمدان

191916محمدرضابهرامی وارستهمهدیهمدانهمدان

181817حجت الهپور صفرمجتبیهمدانهمدان

14عزت الهجامه بزرگحمیدهمدانهمدان

14جاللجمشیدیامیرهمدانهمدان

14پرویزجنتیمریمهمدانهمدان

171716عباسچراغی وفاویداهمدانهمدان

181715سید امیرحسینی نیکخواهسید حسینهمدانهمدان

16رضاخدایاریانمعصومههمدانهمدان

16رضاخدایاریانپریساهمدانهمدان

17حمدالهخلیلی فرهادیهمدانهمدان

17محمدباقرخوشبختسوگندهمدانهمدان

15امیرربیعیمیناهمدانهمدان

15سیف الهرزمیرقیههمدانهمدان

16سید حجت الهروتابیعاطفه همدانهمدان

15خیرالهزارعیحمیدرضاهمدانهمدان

171617ولی الهزنگنهریحانههمدانهمدان

161515مهرابزهره وندمهدیهمدانهمدان

161616چراغعلیسعیدیعلیهمدانهمدان

1514احمدسلیم زادهزهراهمدانهمدان
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171616جمشیدسهیلی مهدی زادهاحمدهمدانهمدان

15سهرابشریعتیافراهمدانهمدان

14محمدشیرینرگسهمدانهمدان

16مهدیشئوناتبیتاهمدانهمدان

191817عباسصباغ همدانیراضیههمدانهمدان

1816نظامعلیصفایی پورناصرهمدانهمدان

15مهدیطاووسیانطاهاهمدانهمدان

16علیعبدالهیمهدیههمدانهمدان

16رضاغنی الموسویسیده شیواهمدانهمدان

15علیفضلعلیمحسنهمدانهمدان

1718فتح الهفضلیفاطمههمدانهمدان

1717مهدیکاشفی پسندیدهنعیمه همدانهمدان

1716حبیب الهلطیفیروح الههمدانهمدان

14روح الهلطیفیمرصادهمدانهمدان

1615حسنمطهریفاطمههمدانهمدان

1615سعیدمغربیزهراهمدانهمدان

151515ابراهیممیراکرامهمدانهمدان

191717اصغرنایینیاعظمهمدانهمدان

17حکم علینجفیحسنهمدانهمدان

18درویشعلینظری همتمریمهمدانهمدان

1415مصطفیهادئیمهشادهمدانهمدان

181617غالمرضاوحدتی کیاهادیهمدانهمدان

1615حسینجعفریزهرهابرکوهیزد

14حسینصالح زادهساغرابرکوهیزد

1614علیمشتاقیانغزلابرکوهیزد

201818سیدجوادمیرعظیمیسید محمدابرکوهیزد

1515مهدییزدان پناهشیماابرکوهیزد

16مهدیافخمیزهرااردکانیزد

15کامرانپروریبیتااردکانیزد

-حمیددهستانیمحمدصادقاردکانیزد

14مصظفیسرافرازیسنااردکانیزد

15محمودطالبیعزتاردکانیزد

17علی اصغرطالع پورمریماردکانیزد

16حسینعلیفتوحیطیبهاردکانیزد

15محمدمرادیوحیداردکانیزد

-جاللهاتفیمجتبیاردکانیزد
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14جاللهاتفیمحدثهاردکانیزد

14جاللهاتفیمومنهاردکانیزد

1817محمودانتظاریفائزهمیبدیزد

1615صفر علیبرزگررضامیبدیزد

15محمد رضا برزگری محمد جواد میبدیزد

15ابوالفضلتوکلیامیر عباسمیبدیزد

15ابوالفضلتوکلی فاطمه میبدیزد

16امیر حسینجعفریویدامیبدیزد

16محمدحاجی فاطمه میبدیزد

1616محموددهقان پورفهیمهمیبدیزد

16هاشمدهقانیعارفهمیبدیزد

16محمد تقیزارعیعاطفهمیبدیزد

15حسینکارگرمحدامینمیبدیزد

161514احمدکمالیحسینمیبدیزد

-احمدنیکخو یاسمنمیبدیزد

-ابوالفضلابراهیمیمحمدیزدیزد

-داوودابریشم کارمهدیه یزدیزد

1817سیدحسیناحمدمیریحنانه الساداتیزدیزد

14اسمعیلاکرمیمحمدحسینیزدیزد

15حسینآرشاحمدیزدیزد

16محمدبناییعلی محمدیزدیزد

15علی اصغرپارسائیاننرگسیزدیزد

1615ابراهیمجاللیمهنازیزدیزد

181615محمدکاظمجلودارمحمدرضا یزدیزد

16محمودحیدری حیاتیمائدهیزدیزد

15صادقدژپسندمرجانیزدیزد

14میکائیلدهقانیریحانه یزدیزد

-فرامرزشاکری شمسی مهدیاریزدیزد

14غالمرضاشاکری شمسی فرامرزیزدیزد

1717زیادشیرزادیمهدیه یزدیزد

15علیعباس نژادمریمیزدیزد

161415محمدعقیلیسیدعباسیزدیزد

14محمدغفورینسیبهیزدیزد

181815محمدمهدیغالمرضاییمرجانیزدیزد

17محمدحسینقانعمحمدرضایزدیزد

14سیدجمالکاظمی تفتیسیدداودیزدیزد
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14محسنکامرانرقیهیزدیزد

-ابراهیمکمالی فردمهینیزدیزد

-15محمدحسینگل بخشمحمدمجتبییزدیزد

14اکبرمحمدی رادمائدهیزدیزد

1414مصطفیملک ثابتنازنین زهرایزدیزد

16علیرضاملکیمهدییزدیزد

18حسنمهدویانیندایزدیزد

1414حیدرنادری نسباحمدیزدیزد

14جمال الدیننجم الهدیسیده زهرایزدیزد

15محمدعلینورانسید امیرعباسیزدیزد


