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14علیتقی پورمیتراارسآذربایجان شرقی

15ستارزمانیفرنوشارسآذربایجان شرقی

17بهمنحسنپوراعظماهرآذربایجان شرقی

1516حسینخضوعیبهروزاهرآذربایجان شرقی

14ممدعلیقنبریهمحمدحسناهرآذربایجان شرقی

1415خبرالهکریم زادهرحیماهرآذربایجان شرقی

1416محمدمحمدزادهمهراناهرآذربایجان شرقی

1715حسینباقری آقبالغابوالفضلبستان آبادآذربایجان شرقی

14احدفیضیمهدی بستان آبادآذربایجان شرقی

14عبدالکریماسعدیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

-علیاشجعیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

14اصغرانصاریعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

-غالمرضاایرانینرگستبریزآذربایجان شرقی

15عطاالهبدوستانیزهراتبریزآذربایجان شرقی

16محمودپاکدلپرستوتبریزآذربایجان شرقی

15غالمرضاپرتوی نژادیمریمتبریزآذربایجان شرقی

14-علیثابت نژادمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

14قادرحسینی رادفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

1414فریدونداورپناهآرزوتبریزآذربایجان شرقی

-علیرضادرخشانفردعسلتبریزآذربایجان شرقی

16حیدرعلیرحیمی حسین آبادحاجعلیتبریزآذربایجان شرقی

16محمدرضارستم پورالنازتبریزآذربایجان شرقی

-15کریمرهورسولتبریزآذربایجان شرقی

14غالمحسینزالی اصلرضاتبریزآذربایجان شرقی

-محمدرضاسربخشیاننسرینتبریزآذربایجان شرقی

14علیسیّدیبهنامتبریزآذربایجان شرقی

16یوسفسیدعلیپوربتولتبریزآذربایجان شرقی

15جوادشافعیکریمتبریزآذربایجان شرقی

14خسروشاهرودیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-عزیزشب خیزراحلهتبریزآذربایجان شرقی

15صمدشمس علیزادهملیکاتبریزآذربایجان شرقی

1400میاندوره -نتایج امتحانات سراسری دوره عالی
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14جوادصدراداودتبریزآذربایجان شرقی

15محمدتقیفرمان بر جهادیمهینتبریزآذربایجان شرقی

-هاشمکبیرسجادتبریزآذربایجان شرقی

14مرادمتقیانمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

1616حمیدمحرمیحامدتبریزآذربایجان شرقی

16اسماعیلمحمودپورالهامتبریزآذربایجان شرقی

14جوادمددیسعیدتبریزآذربایجان شرقی

1414جوادمددییونستبریزآذربایجان شرقی

-مرسلمرسلیشهرامتبریزآذربایجان شرقی

14رحیممنافیان خلخالزهراتبریزآذربایجان شرقی

1415احمدنبی زادهحبیبتبریزآذربایجان شرقی

16پرویزنجاتی حاتمیانشهابتبریزآذربایجان شرقی

15علی اصغرنساجی متیناحمدتبریزآذربایجان شرقی

17میرصالحنقویسیدحجتتبریزآذربایجان شرقی

1616غالمعباسدیداریعلیسرابآذربایجان شرقی

-یوسفسهراب پوررضا شبسترآذربایجان شرقی

15شهرامعبداله زاده خامنهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

15ابراهیممحمدحسینیحسنمراغهآذربایجان شرقی

14محمدپورعلیسهیالمرندآذربایجان شرقی

14ابراهیمترابیعبدالحسینمرندآذربایجان شرقی

1414-حسینمعصومیمهدیهمرندآذربایجان شرقی

14جوادمعصومیمحدثهمرندآذربایجان شرقی

-1614منصوراکبرپورسحرملکانآذربایجان شرقی

-حسینشکوریامیررضاملکانآذربایجان شرقی

161614یوسفعلیعضدالدینیداودملکانآذربایجان شرقی

15رحیمرحیم زادههستیمیانهآذربایجان شرقی

1714مجیدقاسمیزهرامیانهآذربایجان شرقی

1416مظفرمحمدیکبریمیانهآذربایجان شرقی

-میرباباجامعیمریم اورمیهآذربایجان غربی

15-ابراهیمجعفریمجیداورمیهآذربایجان غربی

171815بیرامعلیحبیبیحبیب اورمیهآذربایجان غربی

18قدرت الهخاکساررزیتا اورمیهآذربایجان غربی

14حیدرعلیشاه محمدیشاهرخاورمیهآذربایجان غربی
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14عمررحمانیسامانبوکانآذربایجان غربی

15عبدالهعبداله پورسعدبوکانآذربایجان غربی

14بایزیدعزیزیایوببوکانآذربایجان غربی

15سلیمانمعروفیالینابوکانآذربایجان غربی

-مصطفیموالنیصالح الدینبوکانآذربایجان غربی

-احمدیوسفیشبنمبوکانآذربایجان غربی

1414عمربی شیرسمیهپیرانشهرآذربایجان غربی

1516رسولخضرزادهنسرینپیرانشهرآذربایجان غربی

1515مولودعبداله زادهحسنپیرانشهرآذربایجان غربی

1515اباسعدبختکیشمس الدینتکابآذربایجان غربی

14آیت الهجهدیفاطمه زهراتکابآذربایجان غربی

15صمدخانیفاطمهتکابآذربایجان غربی

1517جاللزابلیعلی اصغرتکابآذربایجان غربی

14قادراحمدزادهاحمدسردشتآذربایجان غربی

16محمدامینمحمدیفتح الهسردشتآذربایجان غربی

171615عبدالهمحمودیآوارهسردشتآذربایجان غربی

16حسینبرومندآرشسلماسآذربایجان غربی

151616حسینزارعیپروینسلماسآذربایجان غربی

1716حیدرکریمیسلمانسلماسآذربایجان غربی

161615رسولمحمدزاده اصلسعیدهسلماسآذربایجان غربی

1415شیخعلیسلیمانیمهدیماکوآذربایجان غربی

14قاسمخضریفاطمهمهابادآذربایجان غربی

14عبدالغفورقادریاحمدمهابادآذربایجان غربی

-محمد سلطانمجنونرحیممهابادآذربایجان غربی

1614علی اصغرافشنگنفیسه میاندوآبآذربایجان غربی

14عشقعلیآگیننسیم میاندوآبآذربایجان غربی

1714حق ویردیرضائیساالرمیاندوآبآذربایجان غربی

15حسنعلیجعفریمصطفینقدهآذربایجان غربی

1715نادرجهان بخشکمالنقدهآذربایجان غربی

17کاوسمظلومیمحمدجوادنقدهآذربایجان غربی

17کاظماشتادسعیدآلمانآلمان

16حسینحسینی تبارسعیدنمیناردبیل 

1414وکیل عبدلی نیاحسیننمیناردبیل 
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15محمد عبداللهیانآیدا نمیناردبیل 

1514انصارعزیزی اسماءنمیناردبیل 

1715میراسماعیلمیریفرحنازنمیناردبیل 

14مقدمنظریسجادنمیناردبیل 

15اکبراسماعیلیسمیرااصفهاناصفهان

1817علیرضااعتباریانمتیناصفهاناصفهان

16ابراهیماکبریزهرااصفهاناصفهان

19علیاورکمجتبیاصفهاناصفهان

-نعمت الهآقاحسینیمحموداصفهاناصفهان

14حسینآمیغشیمااصفهاناصفهان

15حسینآمیغشمیماصفهاناصفهان

18محمدعلیبازبرینسحراصفهاناصفهان

14مجیدپرورشرویااصفهاناصفهان

15اکبرپورشیرویآرزواصفهاناصفهان

14ناصرپیشواآذیناصفهاناصفهان

14مرتضیترکانسمیرااصفهاناصفهان

16حیدرثمریزهرهاصفهاناصفهان

15ابراهیمجان نثاریفاطمهاصفهاناصفهان

15عبدالصمدجلیلیانزینباصفهاناصفهان

16رمضانجمالیانفاطمهاصفهاناصفهان

15عبدالحسینحبادیصدیقهاصفهاناصفهان

15حسینحیدریمهدیاصفهاناصفهان

14رضاحیدریعلیاصفهاناصفهان

16-مصطفیدهقانی محدثهاصفهاناصفهان

-علی اصغردهقانی حسیناصفهاناصفهان

16محمودربانیمحمداصفهاناصفهان

1917محمودربانیمجید اصفهاناصفهان

1514مرتضیرضویرویااصفهاناصفهان

15محمدعلیرفیعیسهیلاصفهاناصفهان

15محمد ابراهیمزمانیفرزانهاصفهاناصفهان

1616حمیدسرجوقیاننویداصفهاناصفهان

15محمدتقیسعادتمحمد مهدیاصفهاناصفهان

16علیسید بکاییریحانه ساداتاصفهاناصفهان
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16شهرامشریعتکیمیااصفهاناصفهان

15علیرضاشیرانییوسفاصفهاناصفهان

15رمضانصباغیالههاصفهاناصفهان

14علیطالقانیمحسناصفهاناصفهان

14محمدطاهریسیاوشاصفهاناصفهان

14-عزیزاله طیبیمهدیاصفهاناصفهان

15حسنعابدینیطاهرهاصفهاناصفهان

15محمدعبدالهیوحیده ساداتاصفهاناصفهان

14حسینغفرانیمحمدحسناصفهاناصفهان

15رحیمقایم مقامیانفرامرزاصفهاناصفهان

15محمودقدمیانزهرااصفهاناصفهان

17یدالهکاظمینیرهاصفهاناصفهان

18سیدعلیکاظمیمحمدحسیناصفهاناصفهان

14محمدکدخداییمحمدمعیناصفهاناصفهان

16عباسکریمیسپهراصفهاناصفهان

17نادعلیکوراوند درارهمیترااصفهاناصفهان

14جوادمحسن زاده کرمانیفهیمهاصفهاناصفهان

15رضامحمدیسارااصفهاناصفهان

17محمودمدرسمریماصفهاناصفهان

15غالمرضامرادیناهیداصفهاناصفهان

16جمشیدمقیمیداوداصفهاناصفهان

15منصورمنتظر القائمحسیناصفهاناصفهان

15غالمحسینمنعمیانفرشاداصفهاناصفهان

1515حسینعلیمهرابیمحموداصفهاناصفهان

14سیدحسنمیرلوحیمائدهاصفهاناصفهان

14حسیننجفینجمهاصفهاناصفهان

-1417اکبرنصر اصفهانیحسیناصفهاناصفهان

-حمیدنصریفاطمهاصفهاناصفهان

16عباسیداله پورمحمدرضااصفهاناصفهان

15جعفرقلییدالهیمجید اصفهاناصفهان

15-ناصریراقینسریناصفهاناصفهان

15-علی اکبریزدیمژگاناصفهاناصفهان

17نعمت الهشادبوستانفائزهآران و بیدگلاصفهان
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17ماشالهمجیدیقنبرآران و بیدگلاصفهان

-عبدالمجیدابراهیمیهادیخمینی شهراصفهان

14غالمرضاامینیعارفهخمینی شهراصفهان

14قدرت الهآقاییفاطمهخمینی شهراصفهان

-مهدیآقاییمحمدحسینخمینی شهراصفهان

-مهدیباقریزهراخمینی شهراصفهان

14امیربراتیعلیخمینی شهراصفهان

14محمدپریشانییکتاخمینی شهراصفهان

14ابوالفضلترابیهدیهخمینی شهراصفهان

15محمدحسینجدیدیعاطفهخمینی شهراصفهان

18محمدحسینحاجی حیدریمهشادخمینی شهراصفهان

16علیرضادباغیمعصومهخمینی شهراصفهان

14حکمت الهصفریمهساخمینی شهراصفهان

1415علی مالعیسی پرهعزت الهخمینی شهراصفهان

-عبدالهغفوریمنیژهخمینی شهراصفهان

15مهدیفخاریفاطمهخمینی شهراصفهان

-عباسفروزان فردحدیثخمینی شهراصفهان

14احمدرضاقاسمیفاطمهخمینی شهراصفهان

17حجت الهقصریاحسانخمینی شهراصفهان

14حمیدرضاکاظمیعلیخمینی شهراصفهان

14احمدمحمدیمحمدامینخمینی شهراصفهان

14حسین علیمختاریمائدهخمینی شهراصفهان

14-قنبرعلیملکوتیزهراخمینی شهراصفهان

15نصرالهملکیمریمخمینی شهراصفهان

14عباسموحدیزهراخمینی شهراصفهان

14اصغرنوروزینرگسخمینی شهراصفهان

14مهدیفصیحیسلمان خوانسار اصفهان

-رحمت الهنادریفرزادسمیرماصفهان

14عطاالهجعفری نژادآرششاهین شهراصفهان

1516محمدرضاجنائی احمدآبادحسنشاهین شهراصفهان

-ایرججویاییآرینشاهین شهراصفهان

17ابراهیمدلیرسوالآذرشاهین شهراصفهان

15حسینعلیرفیعیزهراشاهین شهراصفهان
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14مصطفیفتاحی دولت آبادیعلیرضاشاهین شهراصفهان

17مسعودقاسمیمحمدسروششاهین شهراصفهان

1616جاللمحمودیمحمدعلیشاهین شهراصفهان

14محمداسماعیلالصاقمسیح الهشهرضااصفهان

16رضاپراکندهمنیرهشهرضااصفهان

14اسفندیاررحمتیمژگانشهرضااصفهان

14محمدرضاشبانیپرنیانشهرضااصفهان

16حسینعرفانمعصومهشهرضااصفهان

16یدالهعوض پورساحرهشهرضااصفهان

-نصیب الهمحمدیاحسانشهرضااصفهان

15مهدینیکبختزینبشهرضااصفهان

16عبدالهآقاجانیرسولفالورجاناصفهان

15لطف الهآقاجانیفرهادفالورجاناصفهان

15قربانعلیکاظم زادهمحدثهفالورجاناصفهان

16نوروزعلیکمالیاشرففالورجاناصفهان

14جعفرمحمدیمجیدفالورجاناصفهان

-ماشالهپور نرگسزینبکاشاناصفهان

14روح الهرعیتینگینکاشاناصفهان

15علیطبیب زادههدیکاشاناصفهان

-رحمت الهیگانهشیدا کاشاناصفهان

14رحمت الهیگانهیونسکاشاناصفهان

15محمدعلیمیرمهدیسیدحسنگلپایگاناصفهان

15صفرعلیامیدیفاطمه لنجاناصفهان

-صفرعلیامیدیمریملنجاناصفهان

16محمدعلیایران پورفرنوشلنجاناصفهان

16جعفرسعیدیاعظملنجاناصفهان

14صادقصادقیزهرالنجاناصفهان

-ابراهیمفداییعلیرضالنجاناصفهان

14-جمالموسویمحسنلنجاناصفهان

14مهردادباقری بداغ آبادیزهرامبارکهاصفهان

14احمدبخشیان لنجیستایشمبارکهاصفهان

15مجیدحسین زادهرویا مبارکهاصفهان

15محمدرجایی اشترجانیسمیرامبارکهاصفهان
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-غالمرضاصادقیآیدامبارکهاصفهان

14نبی الهندافیزهرامبارکهاصفهان

17حبیبجهان پناهمریمناییناصفهان

-شعبانعلیگرجیمحمد ناییناصفهان

14حمید رضامهدییان زکیهناییناصفهان

17جعفرباقریزکیهنجف آباداصفهان

16براتعلیجدیدیحسننجف آباداصفهان

-ابوالفضلچتراییمحمدرضانجف آباداصفهان

1414محمدعلیداودیابراهیمنجف آباداصفهان

14حسنعلیزمانیانهاجرنجف آباداصفهان

14قربانعلیشکراللهیسید میثمنجف آباداصفهان

15نعمت الهعابدان پورسعیدنجف آباداصفهان

-محمدباقرفاضلمریمنجف آباداصفهان

141414مصطفیکاظمیسمیهنجف آباداصفهان

-1416مهدیمطیعیندانجف آباداصفهان

1417علیرضامهدیهمیالدنجف آباداصفهان

15صادقنصرالهیمریمنجف آباداصفهان

-نصرت الهگوگونانیحسینخوانسار اصفهان 

14ابوالفضلمظاهریمعصومهخوانسار اصفهان 

14سید نظامموسوی تکیهفروغ الساداتنطنز اصفهان 

14فضل الهنادریالهامنطنز اصفهان 

18قدیرادیبیحمیدهساوجبالغالبرز

15ایوبآقامحمدزادهلیالساوجبالغالبرز

14نادربکانسودهساوجبالغالبرز

16ابراهیمبلیکهزهراساوجبالغالبرز

14عبدالکریمسلمانیناهیدساوجبالغالبرز

17قربانعلیصحراپوروحیدساوجبالغالبرز

14فتح الهمجیدیلیالساوجبالغالبرز

-عبدالهمحمودزاده مظفریترنمساوجبالغالبرز

16علیاحسان منشکبریکرجالبرز

-میرزامراداکبریعلیرضاکرجالبرز

18ناصرامینیفریدالدینکرجالبرز

14عبدالهآقایی ماهرعرشیاکرجالبرز
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15پرویزآهنیعلیکرجالبرز

14رحمت الهآهونفاطمهکرجالبرز

1415علیرضابهاءلو هورهشهرزادکرجالبرز

15عثمانبهرامی رادمرضیهکرجالبرز

15علیبیاتشقایقکرجالبرز

-سیدرضابیدکیالهه ساداتکرجالبرز

-محمدپورحیدرآینازکرجالبرز

14فریدونپورسلیمیمسعودکرجالبرز

15محمدعیسیترکولی الهکرجالبرز

15علیرضاترکاشوندناهیدکرجالبرز

14خدابخشحاجیانمحمدرضاکرجالبرز

15خلیلخزاعیزهراکرجالبرز

15عبدالحمیدخزائیزیباکرجالبرز

14جواددوخت حسینعطاالهکرجالبرز

-محمدرشیدیزهراکرجالبرز

-صابررمضانیمعصومهکرجالبرز

-شیرمحمدرهبرساراکرجالبرز

1415عزیزالهروزبهانیمحسنکرجالبرز

14مهرابستوده صفتفاطمهکرجالبرز

14سلیمسرمدیمهدیهکرجالبرز

15محمدسعادتیعبدالناصرکرجالبرز

15علیصدرنژادمحمدصادقکرجالبرز

1415محمدجعفرصفدریآرشکرجالبرز

14محمدطباطبایی بافقیملیحه الساداتکرجالبرز

14-فتح الهعباس پناهآزادهکرجالبرز

-الیاسعباسی سعیدیمهساکرجالبرز

-ذکرعلیعزتیحسنعلیکرجالبرز

-رحمت الهعظیمی پورفاطمهکرجالبرز

14حسینغریب خان تفرشیپرنیاکرجالبرز

14محمدرضافرهادیعلیرضاکرجالبرز

14محمدقاسمفودازیعلیکرجالبرز

-محمدعلیقادری نائینیتورانکرجالبرز

14عزیزقربانی احمدآباداکرمکرجالبرز
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1414نقیقنبریمحمدکرجالبرز

15حجت الهمحسنی زادهفاطمهکرجالبرز

-الماسمحمدیلیالکرجالبرز

15منصورمستجابیساراکرجالبرز

15اکبرمقدمفرح نازکرجالبرز

14احمدمکی نیریابوالفضلکرجالبرز

-احمدملکیاکرمکرجالبرز

15یوسفممی زادهفرشتهکرجالبرز

14آیت الهمیرحبیبیملککرجالبرز

15نعمتنژادمحمدسهیالکرجالبرز

-علیرضانفرهاناکرجالبرز

15-عین الهنیک فالحزهراکرجالبرز

15-عین الهنیک فالحفاطمهکرجالبرز

1415مسعودورقائیسحرکرجالبرز

14علی محمدیوسفیثناکرجالبرز

15صدرالدینیوسفیزینبکرجالبرز

15صدرالدینیوسفیمعصومهکرجالبرز

-احسان الهارشدفاطمه نظرآبادالبرز

151814عزیزیعقوبیابراهیمنظرآبادالبرز

-قربانحسنیماریالندنانگلیس

-خلیلخیرخواهافسانهلندنانگلیس

17مختارصفریزرتشتلندنانگلیس

14جانعلیاشرفیزینبایالمایالم

14چراغعلیاشرفیوحیدهایالمایالم

-ذوالفقارامیرپورهادیایالمایالم

18علی عسکرباپیریمهدیایالمایالم

15رحمتجوهریافسانهایالمایالم

16عبداللطیفداراخانیمسعودایالمایالم

14مجیدرعناییالههایالمایالم

17نصرت الهفیلیمهدیایالمایالم

-غالمحسینکاکاوندنگینایالمایالم

1516بهمننجفینسیمایالمایالم

-احمدخدادادیزینبآبدانانایالم
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16محمدعبداللهیسید مختارآبدانانایالم

14علی عباسرادمنشسکینهبدرهایالم

16مهدیسعیدیصفی الهچرداولایالم

16حضرتیمیرزاییقدرتچرداولایالم

-احمدصالحیزهرادهلرانایالم

16عبدالکریمسلمان پورقاسمبوشهربوشهر

14علیسوسنیمحمدرضابوشهربوشهر

14محمودعودیمریمبوشهربوشهر

15علمدارکرمیالههبوشهربوشهر

16رضاگراشیفاطمه زهرابوشهربوشهر

15عباسقائدحسینیروح الهتنگستانبوشهر

1516غالمعلیجمالیحسینجمبوشهر

15حسندرویشیمسعودجمبوشهر

15احمدصف شکنمسعودجمبوشهر

1717عبدالهمؤذنیمحمدحسنجمبوشهر

-سید حسنباقریسید محمددشتیبوشهر

14سیدعباسباقریسیدمهدیدشتیبوشهر

-علیعمرانیمریم کنگانبوشهر

15ابراهیممرادیعیسیکنگانبوشهر

17ابراهیمیزدان پناه فردامین کنگانبوشهر

14جعفرجعفریزهرهگناوهبوشهر

-جوهرخضریحمیدرضاگناوهبوشهر

-فلکنازهاشمی هدی کنگانبوشهر 

14حسینآزادبختحسن رضااسالمشهرتهران

15-مصطفیپورقاسمیانحسین اسالمشهرتهران

-علی پاشاجعفریشهراماسالمشهرتهران

-علیجهانشیریپارسااسالمشهرتهران

1414پرویزحیدربهشته اسالمشهرتهران

1517پرویزحیدرکاظماسالمشهرتهران

-محمدرضارشیدیمحمدپارسااسالمشهرتهران

15غالمرضارضاییفاطمهاسالمشهرتهران

-قاسمسلیمیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

15عبدالصمدشکوفهمنصوراسالمشهرتهران
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-محمودصمدیبهراماسالمشهرتهران

-صادقعبیریحسناسالمشهرتهران

14حسینمرسلیمریماسالمشهرتهران

14حبیبمصطفاییمحمدامیناسالمشهرتهران

15عباسمعبادیمنصورهاسالمشهرتهران

15عباسملکیمهدیاسالمشهرتهران

15علی جعفرمهدیرضااسالمشهرتهران

15شهبازمهدیابوالفضلاسالمشهرتهران

1616محمدنجاتی حاتمیانپرویزاسالمشهرتهران

-محمدعلینوروزیفائزه اسالمشهرتهران

-محمدابراهیمنوروزیمحمدعلیاسالمشهرتهران

15مراداحمدیمهدی اندیشهتهران

-یوسفاحمدیانایلیااندیشهتهران

15یوسفآجورلوعلی محمداندیشهتهران

-وحیدبابازادهمهراناندیشهتهران

1416حسنباقریمهدی اندیشهتهران

-مهردادبرارخاصیپارسااندیشهتهران

14علی اکبرپیرقلینیرهاندیشهتهران

14محمدعلیتفنگ چیان مهیارینفیسهاندیشهتهران

14علیرضاتوکل الهیزهرهاندیشهتهران

14امرالهحسابیفرزاناندیشهتهران

14-حبیبرفیعی سیاهمزگیبهنام اندیشهتهران

1517محمودسجادیمسعود اندیشهتهران

14اصغرعباس رشیدمحمدرضااندیشهتهران

17علیکرمیحمیدهاندیشهتهران

16احمدکیانیزینباندیشهتهران

15محمودمیریشادیاندیشهتهران

-صدقعلیواعظینسریناندیشهتهران

18جوادابراهیمیهادیبهارستانتهران

-حسیناحمدیصغریبهارستانتهران

15حمزهبلوریفاطمهبهارستانتهران

-بهرامبهرام شمس آبادپروینبهارستانتهران

15پرویزحسیناننسرینبهارستانتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

15علیرضاسیفمحمدطهبهارستانتهران

14شهاباحمدینیکوپردیستهران

15غیبعلیبابائی رادمحمدپردیستهران

-غالمعلیبهبهانی نیاآذرپردیستهران

-علی خانحیدریولی الهپردیستهران

1414امان الهروحانیسعیدپردیستهران

-جهانگیرقربانیمطلبپردیستهران

15یوسفکرانیانمهردادپردیستهران

-مرتضیخیرخواهانحسینپیشواتهران

14حسینصدریرویاپیشواتهران

15عبدالکریممظفریسید احسانپیشواتهران

-حسین علیابوالقاسمیسمانهتهرانتهران

16قادراحمدزادهرحیمتهرانتهران

-16حسناحمدیمحمدتهرانتهران

15ولیاحمدی رادمحمود رضاتهرانتهران

15مرحوم حیدراسداللهیحیدرتهرانتهران

-محمد باقراکبری فرزینتهرانتهران

1615مراداکبری مهرشه مرادتهرانتهران

1415مجیدامرالهیمبیناتهرانتهران

15مصطفیامینیسمیهتهرانتهران

1416حسنآذر پیکآزادهتهرانتهران

16عین الهآقائی پورتوحیدتهرانتهران

16قنبربابریفاطمهتهرانتهران

15محمدعلیبک خوشنویسلیلیتهرانتهران

18علی شاهبوالحسنیجهانبخشتهرانتهران

14احمدبیابانیحانیهتهرانتهران

15شعبانعلیبیاتمهدیتهرانتهران

1515علیپارساپورمیتراتهرانتهران

15اکبرپایابمریمتهرانتهران

14علی اصغرپور مهدیانسعیدتهرانتهران

15یوسفتحصیلیفریباتهرانتهران

16علی اکبرترابیراحلهتهرانتهران

17غالمحسینجمشیدیالههتهرانتهران
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-محمدحاجی حسنهوشنگتهرانتهران

15محمدحاجی زادهمهدیتهرانتهران

1515هدایت الهحسینیمریمتهرانتهران

15غضنفرحسینیجوادتهرانتهران

16-حیدرحیدریمریمتهرانتهران

14علی اکبرحیدری بیانفرشتهتهرانتهران

14غالمرضاحیدری دره دریمجیدتهرانتهران

14انوشخانه زریاسینتهرانتهران

14حسنخلوصیانسپیدهتهرانتهران

14بهرامخورشیدیثریاتهرانتهران

14خلیل الهدولت آبادی فراهانیهداتهرانتهران

16علیرشوندمریمتهرانتهران

14طهماسرمضان زادهفریباتهرانتهران

-اکبررمضانیفائزهتهرانتهران

18حسینزارع صفی آبادامینتهرانتهران

-سید محمودسادات رضویسونیاتهرانتهران

14حسنسالمیرضاتهرانتهران

15محسنسید طباطباییساراتهرانتهران

14توفیقشاطریشهرامتهرانتهران

1817محمدعلیشایقنادرتهرانتهران

-محمدصادقنرگستهرانتهران

1615اسدالهصیدسید رضاتهرانتهران

1916محسنطهرانی روشعلی رضاتهرانتهران

18غالمحسینعالیخانیمجیدتهرانتهران

15کریمعزیززادهساراتهرانتهران

14محمدعسکریبتولتهرانتهران

16حسنعلیرضاییمائدهتهرانتهران

-نوروزفتحعلی پورآمنهتهرانتهران

14علی اکبرفخر دوز دوزانیسیماتهرانتهران

14علی دادقدیمی چرمهینیحبیبهتهرانتهران

14مهراسبقشقایی منصوراندیشهتهرانتهران

16ذبیح الهکارخانه یوسفیمحمدتهرانتهران

15غالمعلیکاشانیامیرحسینتهرانتهران
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14مصطفیکاظم نژادالیناتهرانتهران

-خلیلکریمیراحلهتهرانتهران

14رحیمکریمیالههتهرانتهران

191514محمدگلپایگانسعیدتهرانتهران

14غالمرضالکاکرمتهرانتهران

-محمدحسنمجدیمریمتهرانتهران

15مرادعلیمرادی مهیاریمحسنتهرانتهران

14مجتبیممتازنومهدیهتهرانتهران

14محمدعلیموسویمحمدهادیتهرانتهران

14میرقادرموسویمیناتهرانتهران

14عباس مومنیلیالتهرانتهران

17سید نبیمیر مرادیسیده زهرهتهرانتهران

15محمد رضاناصریفاطمهتهرانتهران

-کامراننصیرپورنازنینتهرانتهران

15علینعمتیاکرمتهرانتهران

15قدرت الههرورانیمسعودتهرانتهران

-محمدحسینواحدی ترکمانینیماتهرانتهران

-یحیییوسفیمهدیتهرانتهران

15خداوردیباطبیفلوردماوندتهران

15محمودمحمدحسینیسهیالدماوندتهران

18محمدعلیبختیاریمعصومهرباط کریمتهران

16عبدالحمیددباغچی مکریمتینرباط کریمتهران

15قاسمعلیسرلکفاطمهرباط کریمتهران

-احمد قلیجهانگیریمجتبیریتهران

14ابوترابحبیبیمهنازریتهران

14نور علیدهنویعلی اوسطریتهران

14ناصرزین العابدینمحمدریتهران

16محمد حسینولی پورسمیه ریتهران

16حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

14عباساله محمدیپریاشهرقدستهران

14جلیلفتح الهیرضاشهرقدستهران

15رضاگودرزیراضیهشهرقدستهران

15رحمانمدنی شاه نشینفاطمهشهرقدستهران
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16ابراهیمواشقانی فراهانیسمیهشهرقدستهران

14حسنجباریعطیهشهریارتهران

15مجیدچزانی شراهیمهتا شهریارتهران

17محمد حسنحاجی عسگریبهرادشهریارتهران

-فرج الهفریدیلیالشهریارتهران

-فرج الهفریدیزهراشهریارتهران

15مرتضینیکبخت مقدمیزدانشهریارتهران

1514علیکاردگرسمیهفیروزکوهتهران

16علی اصغرنیکوکارامیدفیروزکوهتهران

-عبدالغفارسلطانیاسماقرچکتهران

15حجت الهقائدعلیاشرفقرچکتهران

15محمد حسینکمره ایعلیرضاقرچکتهران

14بهمنمحتشممهدی قرچکتهران

15حسیننظری خبیرالههقرچکتهران

14محمد حسینوکیلیالیاقرچکتهران

16مسلمسوریسیماقرچک تهران

14علی رضاخاتم سازفاطمهواحد اکباتانتهران

-محمد علیخالوئیامیر علیواحد اکباتانتهران

1415محمد علیرجبیجوادواحد اکباتانتهران

14سیاوشقنبریمهدیواحد اکباتانتهران

17افشینکاظمیرومیناواحد اکباتانتهران

1714حسنکرمی نوریفاطمهواحد اکباتانتهران

17غالمحسیننیک رفتارحمیده واحد اکباتانتهران

1517قدرتبیاتی نیا محمد واحد امام علیتهران

17جابرپور عزیز مریم واحد امام علیتهران

14حسینخاتمی احمدواحد امام علیتهران

1415احمدخادم علیعبدالعلیواحد امام علیتهران

15محمودخنجریعارفه واحد امام علیتهران

14عبدالکریم رجبیفرشتهواحد امام علیتهران

15-داودرفیعی طاریمحیاواحد امام علیتهران

-ابراهیم شهرابی فراهانی قاسم واحد امام علیتهران

15حیدرشیخ نوازفاطمه واحد امام علیتهران

17حسینعربی الههواحد امام علیتهران
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-صفر کارگرمرضیه واحد امام علیتهران

14غالمحسینکاظمی شهال واحد امام علیتهران

-عزیزالهکوچک نیاناهید واحد امام علیتهران

1614رحیمبابازادهعباسواحد انقالبتهران

1516احدبهلولیمنوچهرواحد انقالبتهران

14علیجعفری جیزهرهواحد انقالبتهران

15موسیحسن زادهزهراواحد انقالبتهران

15سیدعلیحسینیزهرا الساداتواحد انقالبتهران

14سیدعلی اکبرحسینیشکوفهواحد انقالبتهران

14درویش علی حیدریفرزانهواحد انقالبتهران

15محمددرستیمائدهواحد انقالبتهران

16سید علیراجزی همدانیمیرمهدیواحد انقالبتهران

14سبزعلیسلطانیاباصلتواحد انقالبتهران

16ستارشکریروح الهواحد انقالبتهران

15غالمرضاعلی پور یوسفدهسمانهواحد انقالبتهران

14محمدرضاغفوریاننرگسواحد انقالبتهران

16وحیدغالم آزادحسینواحد انقالبتهران

14اسدفتاحیاحدالهواحد انقالبتهران

17حسینمختارزادهاحمدواحد انقالبتهران

-1415سیف الهنایبیوحیدواحد انقالبتهران

16قهارصداقتعبدالهواحد پونکتهران

15ناصرصدراییحریرواحد پونکتهران

14محمدرضاغالمرضا زادهالمیراواحد پونکتهران

16عبدالهکردیناصرواحد پونکتهران

14محمد هادیگلریزسمیهواحد پونکتهران

15حسینیوسفیآیدا واحد پونکتهران

14مصطفیپرداسایوبواحد تهرانسرتهران

14حسینچگینیمهدیواحد تهرانسرتهران

15عباسزارع خوشزبانعادلهواحد تهرانسرتهران

14محمدباقرموسویسیدمرتضیواحد تهرانسرتهران

15علی اصغرمیرزاییزهرا واحد تهرانسرتهران

15حسینهدایتی فرمحبوبهواحد تهرانسرتهران

1616نادراحمدوندقاسمواحد جنت آبادتهران
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-مرتضیاحمدی نیکسانازواحد جنت آبادتهران

14محمدحسناسماعیلیمیناواحد جنت آبادتهران

14محمدآقامیریمبیناواحد جنت آبادتهران

14علیرضاباشتنیفهیمهواحد جنت آبادتهران

-محمدجواهری کچوسریساقیواحد جنت آبادتهران

14-حسینخورشیدیمریم واحد جنت آبادتهران

-15حکم الهخوشبینایرجواحد جنت آبادتهران

1716علیرضاسبکبارسعیدواحد جنت آبادتهران

18مهدیشاهسوندطاهاواحد جنت آبادتهران

16قهارصداقتعبدالهواحد جنت آبادتهران

-یدالهعزیزیپگاهواحد جنت آبادتهران

-رهبرعلیغنیمتیمرضیهواحد جنت آبادتهران

15ذکرعلیفرجیعلیرضاواحد جنت آبادتهران

18توحیدکیوانمریمواحد جنت آبادتهران

-عزیزالهمراد حاصلسپیدهواحد جنت آبادتهران

16کامیابمزینانیریحانهواحد جنت آبادتهران

1714یوسفملیحیشهنازواحد جنت آبادتهران

16محمدعلیمیرحسینیسیده فاطمهواحد جنت آبادتهران

-مصیبنعمت شاهیآرشواحد جنت آبادتهران

16احمدهمرنگ پیله رودمریمواحد جنت آبادتهران

15جعفرواحدی کرج آبادحامدواحد جنت آبادتهران

14غالماقتداری علی آبادمسعودواحد جیحونتهران

14احمدبشارتی ویندفرزانهواحد جیحونتهران

14حسینپورمهدیانمحبوبهواحد جیحونتهران

1517علی اکبرحاج باباییمهدیواحد جیحونتهران

141514منوچهرحسینمیناواحد جیحونتهران

14بهمنخورشید وندسمیهواحد جیحونتهران

17-علی  شمسحمیدواحد جیحونتهران

1515اکبرعسگریسمانهواحد جیحونتهران

1615احمدعلی بخشیزهراواحد جیحونتهران

14عباسگل محمدساراواحد جیحونتهران

14حمیدولی الهپارسا دختواحد جیحونتهران

17حسیناسفندیاریحامدواحد دزاشیبتهران
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-عباسافقهیآرمانواحد دزاشیبتهران

17مرتضیاالدیسمانهواحد دزاشیبتهران

16احمدامامی تبارربابهواحد دزاشیبتهران

14محمدامجدعلیواحد دزاشیبتهران

-رسولاولیاییسیاوشواحد دزاشیبتهران

-علیبراتلوزهراواحد دزاشیبتهران

15علیبهرامی فرمرتضیواحد دزاشیبتهران

16-احمدپورخانی لنگرودیفاطمهواحد دزاشیبتهران

14جوادجباریفاطمهواحد دزاشیبتهران

14-قاسمجاللوندیاسرواحد دزاشیبتهران

16جوادحاجی مالحیدرعلیرضاواحد دزاشیبتهران

16مجتبیحسینیامیرحسینواحد دزاشیبتهران

15حیدرعلیحیدریان مهابادیکریمواحد دزاشیبتهران

-محبعلیخلج امیرحسینیشعلهواحد دزاشیبتهران

-نقیداناییفریباواحد دزاشیبتهران

17محمودرجبیعلیرضاواحد دزاشیبتهران

-محمدرحمتیفریباواحد دزاشیبتهران

16محمدحسینرفیعی طاریحسینواحد دزاشیبتهران

-ماشاالهشبریسهیالواحد دزاشیبتهران

14محمدباقرصدراشیماواحد دزاشیبتهران

18ابوطالبصمدیصدیقهواحد دزاشیبتهران

14محسنطاهریانگالرهواحد دزاشیبتهران

15حمیدرضاعظمتیسما واحد دزاشیبتهران

14علی اکبرکمائیمحمدحسینواحد دزاشیبتهران

14-علیکنعانیمهریواحد دزاشیبتهران

-حسنکنیعلیواحد دزاشیبتهران

17حمیدرضامرادغزلواحد دزاشیبتهران

16شهابمرادیهدیواحد دزاشیبتهران

14علیمزرعه لیولیواحد دزاشیبتهران

14محمدتقییزدی االصلاعظمواحد دزاشیبتهران

17حسنسرآبادانی تفرشیناهیدواحد رسالتتهران

20ستارشکریروح الهواحد رسالتتهران

17سید عباسقایم مقامیسیدعلیرضاواحد رسالتتهران
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1818بولودقربانیبهمنواحد رسالتتهران

1617حکیممردانی کیویاسرافیلواحد رسالتتهران

15عبادالهاعالییمائده سادات واحد شرقتهران

15غالمرضااندرزخورالیالواحد شرقتهران

-17-علی اکبربهزادیرزاقواحد شرقتهران

-احمدحیدریحسینواحد شرقتهران

15عبدالهرشیدینفیسهواحد شرقتهران

17محمدعلیرضایوفرسول اله واحد شرقتهران

14مسعودشکوریسولمازواحد شرقتهران

16یوسفعسکری زادهطاهرهواحد شرقتهران

15محمدحسنغالمیرضاواحد شرقتهران

1818علی اکبرغنی زادهمحمدرضاواحد شرقتهران

-16غالمرضامرویامیرحسین واحد شرقتهران

17شعبانمقیم نژادسرحمامیاحمدواحد شرقتهران

14عباسنامی ادیبنرگسواحد شرقتهران

14رضااحمدیسمانهواحد فرمانیهتهران

-محمدعلیافرازرزیتاواحد فرمانیهتهران

14حسنبنایی خانیکهحنانهواحد فرمانیهتهران

15حمیدرضاجعفریاننسیم واحد فرمانیهتهران

14محمدصادقخیرخواهصباواحد فرمانیهتهران

16مجتبیسعادتعاطفهواحد فرمانیهتهران

1515احمدرضاشیریمحمدرضاواحد فرمانیهتهران

1717محمدرضادلبخواهعلیواحد قلهکتهران

-علیرضاسادات اخویساسانواحد قلهکتهران

-محمودعلویعبدالمجیدواحد قلهکتهران

14سید عباسمعتقدیسید حسنواحد قلهکتهران

14علی اصغراردالنیمسعودواحد قیطریهتهران

14مرتضیامیرخانیآرشواحد قیطریهتهران

15مرتضیامیرخانیامینواحد قیطریهتهران

15عبدالرضاحسینی نیاملیکا ساداتواحد قیطریهتهران

17مسعودحکیمی دماوندیسیمین دختواحد قیطریهتهران

14حبیب الهرضاییمهساواحد قیطریهتهران

15علی اکبرسلمانی نژادسیناواحد قیطریهتهران
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17ولی الهسیل سفوراحمدواحد قیطریهتهران

15ابوطالبصادقیعادلواحد قیطریهتهران

-14حیدرمرادی آورزمانمحمد علیواحد قیطریهتهران

15حسننامنیفرنگیسواحد قیطریهتهران

-محمد اسمعیلجراحعلیواحد مرزدارانتهران

-غالمرضاخدابخشیدلساواحد مرزدارانتهران

15هوشنگکمال حاج احمدیسپیدهواحد مرزدارانتهران

17محمودنعمتیفاطمهواحد مرزدارانتهران

14عباساصیل فریدکریمورامینتهران

-کریمطبریفتانهورامینتهران

-حسینعرب سلمانیمهدیورامینتهران

14محمدمهدیقاسمیپارمیسورامینتهران

16برات الهنجفی محمدزادهسمیهورامینتهران

17عبدالحسینامیدیان دهکردیمسلمشهرکردچهار محال و بختیاری

16منصوربابادایی سامانینسرینشهرکردچهار محال و بختیاری

16علی حسینجهانگیر پور جهانیمحمدشهرکردچهار محال و بختیاری

16خدابخشچمن هفشجانیالهامشهرکردچهار محال و بختیاری

14ولی الهحسینیسید کریمشهرکردچهار محال و بختیاری

14-محمدحسینحسینی دستگردیاسماعیلشهرکردچهار محال و بختیاری

14جاللخودسوز هفشجانیشقایقشهرکردچهار محال و بختیاری

14علی مرادخودسوز هفشجانیجاللشهرکردچهار محال و بختیاری

16هدایت الهدهقانی سامانیمیناشهرکردچهار محال و بختیاری

-16حیدررحمانیعباسشهرکردچهار محال و بختیاری

14صادقصادقی هفشجانیمهدیسشهرکردچهار محال و بختیاری

16ابراهیمصالح زادهنجمهشهرکردچهار محال و بختیاری

14بابکطاهریامیدشهرکردچهار محال و بختیاری

15براتعلیقربانینجمهشهرکردچهار محال و بختیاری

1515فتح الهلَله گانیبهنامشهرکردچهار محال و بختیاری

1416سیف الهمحمدیرضوانشهرکردچهار محال و بختیاری

14مجتبیمحمدیمهرانشهرکردچهار محال و بختیاری

17یدالهمرتضویالهه ساداتشهرکردچهار محال و بختیاری

1614نادرمولویمسلمشهرکردچهار محال و بختیاری

-حبیب الهمیرزائیانفرهادشهرکردچهار محال و بختیاری
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14مسعودندافیمحمد رضاشهرکردچهار محال و بختیاری

14عبدالهاحمدیمهدیبروجنچهارمحال و بختیاری

1415ناصرقلیبرجیان بروجنیراضیهبروجنچهارمحال و بختیاری

-حسینرستمیفاطمهبروجنچهارمحال و بختیاری

15سیداکبرسیدینسیدعلیبروجنچهارمحال و بختیاری

15مجیدطاهریمحمدمهدیبروجنچهارمحال و بختیاری

14همت علیعمادیسمیهبروجنچهارمحال و بختیاری

14-جهانشیرفرهمندیانکرامت الهبروجنچهارمحال و بختیاری

14کوروشنیکناممحمدمتینبروجنچهارمحال و بختیاری

14محمدعلیاسکندریالهامفارسانچهارمحال و بختیاری

17شمسعلیباقریزینبفارسانچهارمحال و بختیاری

-سیدعسگرجزایریمعصومهفارسانچهارمحال و بختیاری

15کریمهیبتیفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

-محمد حسنبهدانیمحمدحسینبیرجندخراسان جنوبی

15عبدالهزارعیعبدالعظیمبیرجندخراسان جنوبی

151615حسینغالمی اسفهرودمهدی بیرجندخراسان جنوبی

15ابوالفضلغنچه مقدممهدیاربیرجندخراسان جنوبی

15غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

17اسدالهکهن ترابیمیثمقاینخراسان جنوبی

1516محمدعلیعطایی نژادالهامنهبندانخراسان جنوبی

1414جمال الدینپور افضلیتسنیم تربت جامخراسان رضوی

151414براتچشتیرابعهتربت جامخراسان رضوی

-علی اکبررحیمیالناز تربت جامخراسان رضوی

151514علی شکوریابوالفضلتربت جامخراسان رضوی

16عزیزالهغول احمدیاسماتربت جامخراسان رضوی

-غالمرضافخردهقانمهدیستربت جامخراسان رضوی

14علیرضانوروزیمحمد امینتربت جامخراسان رضوی

1415رحمتنیک اندیشسلماتربت جامخراسان رضوی

15حمیدحسینیآتناتربت حیدریهخراسان رضوی

15علی اکبررجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

14عبدالرزاقرنجبرمحمدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی

16حسینزهدیمحمد تربت حیدریهخراسان رضوی

16علی اکبرصاعدیالههتربت حیدریهخراسان رضوی
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14حبیبفالح مهنهارغوانتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدابراهیماستیریزهراسبزوارخراسان رضوی

14ابوالقاسمرفیعیغزالهسبزوارخراسان رضوی

1416سعیدزکریایی انارکیعلیسبزوارخراسان رضوی

-علیسمائیزهراسبزوارخراسان رضوی

14رسولشاهسونیآیداسبزوارخراسان رضوی

15علیشرفی پورملیحهسبزوارخراسان رضوی

16حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی

15عباسفتحیمحسنسبزوارخراسان رضوی

-احمدرضافتوحی نیافروغسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبرمشکانیسمیهسبزوارخراسان رضوی

15حسنمالییریحانهسبزوارخراسان رضوی

16فریدمیرزاییالینسبزوارخراسان رضوی

-فریدمیرزاییشیدرسبزوارخراسان رضوی

16غالمحسینیزدان پناهفاطمهسرخسخراسان رضوی

1414محمودپاسبانحانیهفریمانخراسان رضوی

14محمدصمدیعلیقوچانخراسان رضوی

14حسنطوفانیملیحهقوچانخراسان رضوی

14-احمدفالح یساولینسرینقوچانخراسان رضوی

14محمدقنبریکوثرقوچانخراسان رضوی

14محمداحمدیوحیدکاشمرخراسان رضوی

14سید جلیلقادری سیدمهدیکاشمرخراسان رضوی

14برات الههاشم زادهزهرهکاشمرخراسان رضوی

14محمد حسینهژبریمهدیکاشمرخراسان رضوی

16حسینبهروزامینگنابادخراسان رضوی

17محمدابراهیمیعلیمشهدخراسان رضوی

14جواداخالقی پورژابیزمشهدخراسان رضوی

-محمداردکانیزهرامشهدخراسان رضوی

1915محمدرضااسمعیلی اولدانیالمشهدخراسان رضوی

16رسولاصفهانیالههمشهدخراسان رضوی

18محمدافضلی نصرابادمحمد حسنمشهدخراسان رضوی

14ضیاالحقالداغیبی بی ترانهمشهدخراسان رضوی

1414محمدآذرنوشمحمدرضامشهدخراسان رضوی
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14مهدیآقائیان دیزقندیپرنازمشهدخراسان رضوی

15محمدرحیمتهامیسیدمحمدرضامشهدخراسان رضوی

1514سهرابتیموری اوغازمجتبیمشهدخراسان رضوی

1614نادر تیموری سالمی حسنمشهدخراسان رضوی

15جوادجعفری طرقیالهاممشهدخراسان رضوی

1716غیاثجاللیمریممشهدخراسان رضوی

-امیر عبدالهحبیب زاده شجاعیسحرمشهدخراسان رضوی

15محسنحسین زادهسید صدرامشهدخراسان رضوی

17غضنفرحیدریحسینمشهدخراسان رضوی

16اصغرداودی پورسمیهمشهدخراسان رضوی

17رمضاندشتبانیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-پرویزذاکرینادیامشهدخراسان رضوی

15حسینعلیذبیحیحانیهمشهدخراسان رضوی

16رمضانعلیرشیدفاطمهمشهدخراسان رضوی

14حسنرمضانی تجنکیثنامشهدخراسان رضوی

17محمودرئیس زادهزهرهمشهدخراسان رضوی

1414اسدالهساالریبابکمشهدخراسان رضوی

16محمدعلیسعادت زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

20علیرضاسعادت عاکفی آزادهمشهدخراسان رضوی

17غالمحسینسعادت ور نامقیمریممشهدخراسان رضوی

14محمد باقرسلیمان تبارشهرهمشهدخراسان رضوی

17علیسلیمانیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14رجبعلیسلیمانی نیامرضیهمشهدخراسان رضوی

1617مهدیشریفی خراسانیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

1414محمودشفائیحمید رضامشهدخراسان رضوی

14حسینشهسواری نسبزهرامشهدخراسان رضوی

15محمدطاهریسمیهمشهدخراسان رضوی

15علیطلوعیرضامشهدخراسان رضوی

1716علیعابدزادهاعظممشهدخراسان رضوی

16کامرانفیاضشعلهمشهدخراسان رضوی

15رضاقربان زادهعرشیانمشهدخراسان رضوی

14علیرضاکاشیمهدیمشهدخراسان رضوی

15علیکوهی مقدم تربقانفرزانهمشهدخراسان رضوی



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

16حسنگردوییمهدیمشهدخراسان رضوی

17حسنگردوییمحمدمشهدخراسان رضوی

1715شکرالهمجاورصوفینسرینمشهدخراسان رضوی

14-محمدحسینمحمد تقی زادهکاظممشهدخراسان رضوی

-محمدمهدیمشائی پور عارفه مشهدخراسان رضوی

16مهدیمعممی مقدمعلیمشهدخراسان رضوی

-محمدباقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی

15جمشیدمنصوریانلیالمشهدخراسان رضوی

14محمدموحدزادهسیمامشهدخراسان رضوی

17علی اکبرمومنیزهرامشهدخراسان رضوی

14مجیدنصرتیمحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

17محمودنظریعلیرضامشهدخراسان رضوی

16علی اکبرنوربخشفاطمهمشهدخراسان رضوی

16حسننوریزینبمشهدخراسان رضوی

17رضاوفایی نژاددینامشهدخراسان رضوی

15احمدابوترابیانمریم نیشابورخراسان رضوی

14علی اوسط بازوبندیناهیدنیشابورخراسان رضوی

14محمودجالل آبادیمبینا نیشابورخراسان رضوی

15قاسمسخدریمحسننیشابورخراسان رضوی

14علیرضاشورگشتیمائده نیشابورخراسان رضوی

-حسنشورگشتیمتین نیشابورخراسان رضوی

16سعیدصرافانایمان نیشابورخراسان رضوی

1518حسین فیض آبادی فرهاد نیشابورخراسان رضوی

14غالمعلیمراغهزهرهنیشابورخراسان رضوی

-تقیمنتصریامیرنیشابورخراسان رضوی

141716علیکمیزیمجیداسفراینخراسان شمالی

16ولیالهیاعظم بجنوردخراسان شمالی

-غدیرخون جهانرقیهفاروجخراسان شمالی

14محمدولی نژادسحرفاروجخراسان شمالی

16علی حیدربیرانوندصادقاندیمشکخوزستان

17ولیچناریداریوشاندیمشکخوزستان

14حمیدرضادهقانیریحانهاندیمشکخوزستان

15محمدرضاگل نوازیمصطفیاندیمشکخوزستان
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-خیرعلیاحمدیمهدیاهوازخوزستان

1518ایرجایلخاص زادهبابکاهوازخوزستان

-1417غالمحسنپارساییمختاراهوازخوزستان

16قاسم پورناصریعلیرضااهوازخوزستان

15محمدرضاجمالیمحترماهوازخوزستان

14حاتمرستمیپریسااهوازخوزستان

-محمدرضاییمبینااهوازخوزستان

-روح الهزارعیرومینااهوازخوزستان

1415ماشاالهسلیحایماناهوازخوزستان

1516علیسیدمحمودیمریماهوازخوزستان

-محمد باقرشاعرپورمرضیهاهوازخوزستان

-عیدیصیاحیعلیاهوازخوزستان

14ستارفرامرزیسمیهاهوازخوزستان

15محمدفالحیمصطفیاهوازخوزستان

15خضیرقنواتیمرضیهاهوازخوزستان

15ماندنیکتابیحسیناهوازخوزستان

18بهراملوافیان نژادنسااهوازخوزستان

16عزت الهمومن زادهغالم محمداهوازخوزستان

16عبدالرضامیاهی عربمحموداهوازخوزستان

-تقیوالیت زادهمریماهوازخوزستان

15محمدحیاویفریدهآبادانخوزستان

1518مسعودخسرویروساناآبادانخوزستان

17ناصردریسنداآبادانخوزستان

14عبدالحسینفرحعقیلآبادانخوزستان

14محمودگندم کارنرگسآبادانخوزستان

17علیهمتیانفاطمهآبادانخوزستان

14ابراهیمنیکوسرشتروح الهآغاجاریخوزستان

1515نعمتباویزهرابندرامامخوزستان

15علیلشنیلیالبندرامامخوزستان

16اسماعیلامیریعلیبندرماهشهرخوزستان

18عبداالمامآریادوستحسینبندرماهشهرخوزستان

16عبدالحسنبهمنیانزهرابندرماهشهرخوزستان

15مریدعلیزاده درگیریمرضیهبندرماهشهرخوزستان
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18عبدالعباسوطن خواهمحمدرضابندرماهشهرخوزستان

17حسینیزدان پرستمرضیه سادات بندرماهشهرخوزستان

14ساالربابلی زراعتیجلیلبهبهانخوزستان

14حسیندرویش پسندمهدیبهبهانخوزستان

-حمدالهشفیعی نیاسعیدهبهبهانخوزستان

15نعمت الهعبدالرحیمیرضوان بهبهانخوزستان

-منصورمحسنییاسمنبهبهانخوزستان

-یوسفعلیآروانهمیترادزفولخوزستان

14احمدبابا حسینیاعظم دزفولخوزستان

141515عظیمبشاوردمجتبیدزفولخوزستان

14غالمحسینپناهی نژادحجتدزفولخوزستان

15مرتضیرشیدیاننوشیندزفولخوزستان

14حبیبروشن فرمحمددزفولخوزستان

161414غالمرضافرزی نژادفرهاددزفولخوزستان

17حسنکاله مال زادهعباسدزفولخوزستان

14نجفعلیمحمودیمهنوش دزفولخوزستان

14جاسمزهیریخلیلرامهرمزخوزستان

20محمدعابدی فراحمدشوشخوزستان

-عبدالرحیمکریمی پورساراشوشخوزستان

17حسینرشیدی بیرگانیرعناشوشترخوزستان

1415منصورموسی زادهسمیراشوشترخوزستان

15فرامرزشاپوریسحرگتوندخوزستان

-14-رجبعسکرنیاکریمگتوندخوزستان

14مختارخیراندیشمریماللیخوزستان

15سهرابداراب پور قندعلیمجتبیمسجدسلیمانخوزستان

171415عزیزقلیطهماسبی کیاامیرمسجدسلیمانخوزستان

16محمد حسنشیخیامیرحسینابهرزنجان

15صادقمحمدلومحمدرضاابهرزنجان

17فرامرزموالئیعلیرضاابهرزنجان

14خلیلنوری قانلیمجیدابهرزنجان

1515محمدتقیباباییاصغرخرم درهزنجان

-حبیبفرجی پوراکرمخرم درهزنجان

17مرادعلیارجمندامیرزنجانزنجان
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17جمالارغندحسام الدینزنجانزنجان

16موسیدولتیاریمهدیزنجانزنجان

15فرهادصحبت لومریمزنجانزنجان

18فتهعلیطوماریمسعودزنجانزنجان

18رسولکاوندیسمیرازنجانزنجان

15یونسمقدمیفروغزنجانزنجان

15محمودنصیری وطنامیر رضازنجانزنجان

15خلیلنوریمجید زنجانزنجان

14جلیلمحمدیمحمدجوادسلطانیهزنجان

-علینوروزیناصرسلطانیهزنجان

16یدالهبهنیافربهنازسمنانسمنان

16علیپوربافرانیبهنازسمنانسمنان

14علیحسنیولیسمنانسمنان

15علیروحانیکبریاسمنانسمنان

1814محمدباقرمالحسین زادهمحسنسمنانسمنان

14شکرالهنوری نسبمهرنازسمنانسمنان

-16حسینعلیرضاییمحبوبهشاهرودسمنان

14فریدونحیدریهمحمدرضامهدیشهرسمنان

-گل محمدزینعلیانمعصومهمهدیشهرسمنان

161614رضااکبریانمهریایرانشهرسیستان و بلوچستان

1816نورعلیانصاریان فردعلیرضاایرانشهرسیستان و بلوچستان

15درمحمدبلوچی قدسیان عیسیایرانشهرسیستان و بلوچستان

-پیرمحمدنوروزیندیمایرانشهرسیستان و بلوچستان

14حسینحدادیسمیهزابلسیستان و بلوچستان

-غالمعلیسامانیعباسعلیزابلسیستان و بلوچستان

14محمدمرادینیرهزابلسیستان و بلوچستان

-1416سعیدثمرهعصمتزاهدانسیستان و بلوچستان

15محمودرضاحسامیصدیقهزاهدانسیستان و بلوچستان

16غالمرضاکولمیثمزاهدانسیستان و بلوچستان

16احمدهراتی میرزاییزهرهزاهدانسیستان و بلوچستان

14محمد یاسینپسکوهیبنیامینسراوانسیستان و بلوچستان

14رمضاناربابیابراهیمچابهارسیستان وبلوچستان

16محمدبخشخوشخوعادلچابهارسیستان وبلوچستان
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15عظیمپاک مهرفاطمهارسنجانفارس

14درویش محمدخادمیعلیرضاارسنجانفارس

14حمیدبهنیاریحانهاستهبانفارس

14غالمعباسجمال خواهغزلاستهبانفارس

18محمدحسینغفارنژادسارااستهبانفارس

-محمد رضاحسنیحلیمهاوزفارس

15مصطفیرضاییفاطمه اوزفارس

1516محمد امینایلیاییعلی اکبرآبادهفارس

15محمدحسینبهجتعلی محمدآبادهفارس

--اسدالهتوکلیانمنیرهآبادهفارس

1414بهمنجمالی حقیقتعلیآبادهفارس

1416الیاسحشمت نیافاطمهآبادهفارس

14-محسندهقانیپریما ه سادات آبادهفارس

1517محمدعلیفرخیامیرآبادهفارس

1517هاشممعارفیامیرآبادهفارس

-هاشمنعمت الهیحسنآبادهفارس

14محمدرضا احمدی راحیل جهرمفارس

17عقیلبحرینی عبدالرضاجهرمفارس

1515علی قلی حاتمی جواد جهرمفارس

15محمدحسین قائمیان نداجهرمفارس

1617طوفانحیدری فردسعیدهخرم بیدفارس

1616طوفانحیدری فردفاطمهخرم بیدفارس

--خلیلعابدیفاطمهخرم بیدفارس

1417رحمترحمانیغالم عباسخفرفارس

-1416عباسغالمیحسینخفرفارس

1416محمود رضانجاتیسعیدخفرفارس

15شرفقادریمجیدخنجفارس

1515محمدعلیصالحیمحمدصادقدارابفارس

-غالم سخنگو عباس زرین دشتفارس

-1415قیطاسسخنگو محسن زرین دشتفارس

-علی اکبر سخنگو فرزانه زرین دشتفارس

-یدالهحسنینجمهسپیدانفارس

-لطفعلیشمشیریعلی رضا سپیدانفارس
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14احمدمحمدیانمحمدسعیدسپیدانفارس

1514محمدصادقجوکارمحمدمهدیسروستانفارس

-محمدهاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس

1414ابوالقاسمابراهیمیساراشیرازفارس

14علیرضاابوالوردیسیناشیرازفارس

14قاسماسفندیاریسبحانشیرازفارس

15جواداسکندریافسانهشیرازفارس

-محمدعلیباستانیبهنوششیرازفارس

-حسنبهادریمحمد طاها شیرازفارس

-جمشیدپارساییعلیشیرازفارس

1414بیژنجابریاحمدشیرازفارس

15عقیلجعفریابوالفضلشیرازفارس

-محمد جعفرجعفریبهروز علیشیرازفارس

14سید محمدجاللیسمانه سادات شیرازفارس

14فرهادجوکارسانازشیرازفارس

161817مصطفیچهاربرادریمجتبیشیرازفارس

1416حاصلحسنیسمیه شیرازفارس

14اسفندیارحیدریمسعودشیرازفارس

1515اکبرخرم شکوهمهدیشیرازفارس

-مصطفیدریاییکیمیاشیرازفارس

1617حسیندهرمی نیارضاشیرازفارس

15-حسندهقانیمریمشیرازفارس

16بهمنرجبیآرزوشیرازفارس

-حسینرحیمیرضاشیرازفارس

14هومانرحیمی دیزگانینیماشیرازفارس

15-عباسرخ بخش زمینراضیهشیرازفارس

14عیسیرضاییساراشیرازفارس

14احمدرضائیانمحسنشیرازفارس

14-کرامت الهرنجبرمحمد رضاشیرازفارس

14محمودروشنی امیرآبادیفرشتهشیرازفارس

-عوضزارعفاطمهشیرازفارس

1516عباسزارع پورمریمشیرازفارس

17وحیدزارع شاه آبادیپویاشیرازفارس
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16محمدزاهدیبهرامشیرازفارس

14ابراهیمزیانیمحمدشیرازفارس

14اکبرسبوکیامیرشیرازفارس

15هوشنگستایشگرالههشیرازفارس

1617جمالسلیممجتبیشیرازفارس

16امینسیمکانیفاطمهشیرازفارس

14فرج الهشاکری بهبهانیفرخ خانمشیرازفارس

-حبیبشفیعی سروستانیزهرهشیرازفارس

-قاسمشهبازیفردپردیسشیرازفارس

16حسن علیشوشتریسهیلشیرازفارس

15اصغرشیعهکوثرشیرازفارس

14محمد رضاصیادیمسعودشیرازفارس

15علیرضاعامری رادفاطمهشیرازفارس

-ابراهیمعضدینداشیرازفارس

-سید محمدعظیمی ابرقوییسید جلیلشیرازفارس

--خیرالهکاتب زادهالهامشیرازفارس

14محسنکشاورزاللهشیرازفارس

-ابراهیمکشاورزیفاطمهشیرازفارس

-ناصرمجیدیملیکاشیرازفارس

14-محمد رحیممحمدینرگس خاتونشیرازفارس

-عباسمشیرقبادشیرازفارس

--حبیبمظفرمهدیشیرازفارس

-عبدالهمقیمیطاهاشیرازفارس

15سید یوسفمیرحسینیسیده مریمشیرازفارس

15-سید علیرضاناصحیسیده ثنا شیرازفارس

15محمدرضانورمندعارفهشیرازفارس

-مسعودهمائیساراشیرازفارس

14حمیدرضاولی زادهساراشیرازفارس

14نجات الهیگانیهدایتشیرازفارس

-15حمیدخرمفاطمهفسافارس

-امینزارعیکوثرفسافارس

14علی اکبرشادمانیشیدافسافارس

151514محمدحسینفساییپگاهفسافارس
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16غالمعباسقهاریمریمفسافارس

17حسینمعصومیمریمفسافارس

-دارابقربانیمعصومهکوارفارس

14ابراهیمنیکوفاطمهکوارفارس

14فتحعلیبهادرفروزانگراشفارس

-مونسدرویش نژادلیالگراشفارس

-بهرامرفیعیآرزوگراشفارس

-حسنزارع سعیدآبادیمحسنگراشفارس

14غالمعباسشمسیطیبهگراشفارس

14عبدالهمحمدیفاطمه زهراگراشفارس

15نجاتمصلی نژادفاطمهگراشفارس

-عین الهنعمتیامیدگراشفارس

15قاسمامیدیسمیهالرستانفارس

14علمدارخلیلیانفاطمهالرستانفارس

14کاظمنخبهزینبالرستانفارس

181515هاشمخواجه زادهامین المردفارس

15عباسطاهریمحمد المردفارس

14حسناسالمی فرشته مرودشتفارس

15عبدالصمداسالمی نژادنرجسمرودشتفارس

-اسکندرچمن دریمیالد مرودشتفارس

1617محمودحسینیسیده فاطمهمرودشتفارس

14رحمت الهخوبیاریسمیهمرودشتفارس

15همت الهدیبازهرامرودشتفارس

14داریوشزارعآینازمرودشتفارس

17احمدغالمینادیامرودشتفارس

18عنایت الهکریمیعلیمرودشتفارس

14ناصرمرادپورآزادهمرودشتفارس

14ابوالقاسممرزبانسمیهمرودشتفارس

-جمعهدارابیحمیدممسنیفارس

14غالمحسینزارعیمحمدمهرفارس

-حسینآتش پارهشیدانی ریزفارس

14مسعودجاللینجمهنی ریزفارس

-خلیلحاجی محمدیمحسننی ریزفارس
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-امان الهرحیمیحدیثنی ریزفارس

15مسعودزارعاحمدنی ریزفارس

14محمدحسیننظریعلی رضانی ریزفارس

17رضااحمدیفاطمهالوندقزوین

14-هادیاحمدی فرامیررضاالوندقزوین

14غالم حسنبیاتی مشعوفریحانهالوندقزوین

17حسینکریمی هاحمیدهالوندقزوین

18حسینعلی اکبریسعیدآبیکقزوین

18صدقعلیقنبریداودآبیکقزوین

14اله قلیمافیاحمدآبیکقزوین

-ابراهیم علی داداشعلیطاهره آوجقزوین

15قلیزمانیلیلیزیارانقزوین

161514محمد ابراهیماحمدیمحمد اسماعیلقزوینقزوین

14علیرضاارجمندپورزهراقزوینقزوین

14حسیناکبرشاهیاحمد قزوینقزوین

15امیر اسماعیلامیر لوفرنگیس قزوینقزوین

16ابراهیمامینیرضاقزوینقزوین

2015حسینآشوریچنگیز قزوینقزوین

14محمد ابراهیمآشوریزهرا قزوینقزوین

14هیبت الهبرخورداریمحسن قزوینقزوین

15هادیپورعزیزیمحمودقزوینقزوین

16محمد علیجمالیمهدی قزوینقزوین

14عیسیداودیداودقزوینقزوین

16محمد اسماعیلذاکریزهرا قزوینقزوین

14مصطفیربیعیعلیرضا قزوینقزوین

16مصطفیربیعیمحمد مهدیقزوینقزوین

15مسیبرستمیزینبقزوینقزوین

18فردینزمانیپریسا قزوینقزوین

1715غالمرضاسعادتی نژادبهمنقزوینقزوین

16امیدشریفیمحمدمهدیقزوینقزوین

17علیشهباز خانی عرفان قزوینقزوین

16قربانعلیشهبازیزین العابدین قزوینقزوین

15جوادشیرازیمریمقزوینقزوین
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1616علیصاحبی قزوینیآرمینقزوینقزوین

14علی اکبرصدریان حمید قزوینقزوین

15عباسعباسی مهرفاطمهقزوینقزوین

1516محمد حسینعبدالهیفرحنازقزوینقزوین

14صفرعظیمی شهرستانکیحیدرقزوینقزوین

15جاللغنچهمهدی قزوینقزوین

1616محمدفرخی پورسماقزوینقزوین

-عباسکشاورز شاهبازمصطفیقزوینقزوین

16سهرابکشاورز محمدیانشیداقزوینقزوین

17محمدتقیمطهری فرمنیرهقزوینقزوین

1516ابوالحسنمکارمی شریفیمحمدرضاقزوینقزوین

17الیاسمهرجوسمیهقزوینقزوین

-فرامرزنجفیرضاقزوینقزوین

18عباسنجفیمهدیقزوینقزوین

1617مظاهرنساییامین قزوینقزوین

19هادییعقوبیبنت الهدای قزوینقزوین

14مجیداسماعیلیکسراقمقم

151414محمدجواداسماعیلی نژاداحمدقمقم

16سید عبدالهامینیفاطمه ساداتقمقم

15علیانصاری بیدارمحمد مهدی قمقم

15باباجانبابانژاداصغرقمقم

1416ابوالقاسمبختیارینرگسقمقم

16مصطفیبدریمحمدعلیقمقم

14مصطفیبهاءالدینیفاطمه ساداتقمقم

16ابوالفضلبهرامیحمیدهقمقم

-برزوبهرمندلیالقمقم

-محمدتقیبیرانوندفاطمهقمقم

14-حسینثمریمحبوبهقمقم

16یوسفجوادینفیسهقمقم

17رضاحبیبیمحمدقمقم

16داودخادمیمحمودقمقم

16حسیندولتیعلیقمقم

16محمدطاهرربانیمجیدقمقم



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

17سمیع الهرحیمیآیساناقمقم

--طاهروردیرحیمی هرچگانیفاطمهقمقم

15عباسرضاییحمیدقمقم

16محمدعلیروحانیفاطمهقمقم

16علی اکبرعباسی زادهنرجسقمقم

16عباسمحلوجی نیاحسامقمقم

14سیدمرتضیمعصومیمریم ساداتقمقم

-نعمتموالییخدیجهقمقم

14محمدعلیمیرعلیمحدثهقمقم

17نصرالهنعمتیمریمقمقم

15احسان الهیاوری وثاقزهراقمقم

15-حسینتاجکیزهرابیجارکردستان

16علی اکبرذبیح الهیزهرهبیجارکردستان

14رضاقمریپیمانبیجارکردستان

14توفیقچوپانیکبریدیواندرهکردستان

171514توفیقحسینیجمیلدیواندرهکردستان

-1616عابدصمدیباسطدیواندرهکردستان

181414سعیدمحمودیانمنصوردیواندرهکردستان

1616محمداحمدیفوزیهسقزکردستان

16احمدرمضانیمهنوشسقزکردستان

17عثمانسلیمی بابامیرینژادسقزکردستان

17لقمانسید ابراهیمیهژیرسقزکردستان

14یدالهآرامیمختارسنندجکردستان

151715ناصرتعجبی مژدهسنندجکردستان

-امیرحسینیآیالسنندجکردستان

1517اسمعیلخالدیانامیدسنندجکردستان

1514بختیارطهماسبی رادسیناسنندجکردستان

14محمدرشیدکردنژادشعلهسنندجکردستان

2019محمدسعیدگلیسعدی سنندجکردستان

14محمدمرادیصباسنندجکردستان

14صدیقمالییشهالسنندجکردستان

16عطاءالهنجفی کرشمهسنندجکردستان

14محمد توفیقخلیلیایرجقروهکردستان
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14حسینفعله گریمحمدقروهکردستان

14محمد توفیققبادییونسقروهکردستان

14محمدرضاکردستانیزکریاقروهکردستان

14نورمحمدهاشمیسیده طیبهقروهکردستان

15شریفتبیرهاسماعیلمریوانکردستان

16محمدراست خدیوژینومریوانکردستان

15منصورکریمینیکامریوانکردستان

-1715محمدکریممومنیمحمدمریوانکردستان

14حسینیوسفیبهیه مریوانکردستان

1816محمدباقریفاطمهبمکرمان

1915شهدوستبرزنگمحمدبمکرمان

1715ضرغامصدیقی نژادعلیرضابمکرمان

15جوادیزدانی رادمهشیدبمکرمان

-16شهریارافتخاریشهرامجیرفتکرمان

-محمدحسینی کهنوجاصغرجیرفتکرمان

1414بارانرضایی جلگهابوذرجیرفتکرمان

14حسینغرباییمحمدجیرفتکرمان

14دادعباسکریمیعلیرضاجیرفتکرمان

1514مرادموساییامیر جیرفتکرمان

1514علیمنوچهریامیررضارفسنجانکرمان

-رمضانعزیزیعلیرضاراورکرمان

1415محمدایزدی یزدان آبادیرضازرندکرمان

-علیایزدی یزدان آبادیفائزهزرندکرمان

14مهدیرشیدی مقدمفاطمهزرندکرمان

-حسنرنجبر زیدآبادیآزادهسیرجانکرمان

15حسنشیبانی تذرجیمریم سیرجانکرمان

1815محمدنوری نسب سیرجانیاحمد سیرجانکرمان

17حمیدشمسیفرشتهشهربابککرمان

15عبدلمومنیکاظمشهربابککرمان

161815رضایزدی نژادمحمدجوادشهربابککرمان

15امرالهاعظمیحمداله کرمانکرمان

14مجتبیآقامالییریحانهکرمانکرمان

16غالمرضاپورشعباننازنین زهراکرمانکرمان
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1616حسینرشیدیمحمدکرمانکرمان

16مجیدزاده کافینداکرمانکرمان

14حسنشجاعیفاطمهکرمانکرمان

16سعیدصادقیفاطمهکرمانکرمان

18عبدالحسینعباسیکارنکرمانکرمان

16محمدفهیمی نژادمریمکرمانکرمان

16حبیب الهکارآموزیانعلیکرمانکرمان

17علیکاربخش راوریمریمکرمانکرمان

14محمدلقمانی زادهعلیرضاکرمانکرمان

14رضالهراسبیحمیدرضاکرمانکرمان

15حسینمهدویاعظمکرمانکرمان

15حسیننژادشاهرخ آبادیمحمدکرمانکرمان

15اصغرنصیریحدیثکرمانکرمان

14ابراهیماسالم پناهیگانهکوهبنانکرمان

14محمودخیر اندیش شورکیمحمدجوادکوهبنانکرمان

1515عبدالعلیمذهبسعیده الساداتکوهبنانکرمان

1616نورالدینمرتضویمرضیهکوهبنانکرمان

15رضاهاشمپورحسن کوهبنانکرمان

1417شاهمرادحیدریمستانهاسالم آباد غربکرمانشاه

15اله بخشرستمیرخشندهاسالم آباد غربکرمانشاه

1414الماسسلیمیامیر رضااسالم آباد غربکرمانشاه

14عورجعلیقاسمیمعصومهاسالم آباد غربکرمانشاه

1514اکبرملکیانیدالهاسالم آباد غربکرمانشاه

1517شیرخانولدبیگیسمانهاسالم آباد غربکرمانشاه

1515علی خانبساطیموسی سرپل ذهابکرمانشاه

17علجانصفریعبدالحسینسرپل ذهابکرمانشاه

1415شمس الهقنبریمهدیسرپل ذهابکرمانشاه

15آقامیرکریمیمنوچهرسرپل ذهابکرمانشاه

161514خیدانمحمدیامیرسرپل ذهابکرمانشاه

15-امیراسالمیعلی سنقرکرمانشاه

15اسماییلآذرهمایونصادقسنقرکرمانشاه

-علی کلهریعسل سنقرکرمانشاه

14نجاتمحمدیحشمت الهسنقرکرمانشاه
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15مهدیمیرزایی تبارشیرینسنقرکرمانشاه

15میر حسینحسینیفاطمهصحنهکرمانشاه

14مرتضیکرمیمصطفیقصرشیرینکرمانشاه

-عزیزمرادزنگنهمیثم کنگاورکرمانشاه

-خداداداژغ شب بو کرمانشاه کرمانشاه 

16اله داد امینی سعید کرمانشاه کرمانشاه 

15علی پرهام عبدالرضا کرمانشاه کرمانشاه 

1515حسن حاجی مرادیان مسلم کرمانشاه کرمانشاه 

14شمس الدین حسنی سید حسن کرمانشاه کرمانشاه 

14-علی خیر خواه لیال کرمانشاه کرمانشاه 

1517ولی دارایی کاظم کرمانشاه کرمانشاه 

14-غالمرضا صفری فریبا کرمانشاه کرمانشاه 

14عزیز طاهری ادریس کرمانشاه کرمانشاه 

15-احمد غالمی راد زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

14علیرضا فرهادی منش فروغکرمانشاه کرمانشاه 

-مهدی لوکه تیرانی سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

-فرهاد مرادی دانیال کرمانشاه کرمانشاه 

14معارف ملک پور حسن کرمانشاه کرمانشاه 

14نصر الدین نیک رفتار تورج کرمانشاه کرمانشاه 

14مذکوردوستانی پورامیندناکهکگیلویه وبویراحمد

1414عادلهادی اصلزهره ساداتدهدشت کهکگیلویه وبویراحمد

-محمدامیری کله گانتاراباشتکهکگیلویه وبویراحمد

-امرالهعناییمحمودباشتکهکگیلویه وبویراحمد

-فرج الهکرمیعبدالهباشتکهکگیلویه وبویراحمد

15عبد محمدحاصلی فرسید داوود بهمئیکهکگیلویه وبویراحمد

--نورعلیمعصومی اصلسید فرهادبهمئیکهکگیلویه وبویراحمد

1615محمدشریفخاضعسیدشریفچرامکهکگیلویه وبویراحمد

1514احمددهقانمحمودچرامکهکگیلویه وبویراحمد

14ابوالفتحانصاریفاطمه یاسوجکهکگیلویه وبویراحمد

14هدایتپاکباززیوریاسوجکهکگیلویه وبویراحمد

-عباسعلیپناه پوریسرونازیاسوجکهکگیلویه وبویراحمد

14ثابتخوبیاریپروانهیاسوجکهکگیلویه وبویراحمد

14جعفر قلیسلطانیاحمد علییاسوجکهکگیلویه وبویراحمد
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-طوفانیشاکرینریمان یاسوجکهکگیلویه وبویراحمد

-سید اله دادمنصور زادهزهرا یاسوجکهکگیلویه وبویراحمد

1614قربانعلیجانی پورمحمدبندرگزگلستان

15جمشیدخلیلیامیرحسینرامیانگلستان

16ابوالقاسمعربفاطمهرامیانگلستان

-محمد علیاعلمشاهیمعصومهعلی آباد کتولگلستان

16محمودایمانی کتولیستایشعلی آباد کتولگلستان

14حسنآسودهاحمدعلی آباد کتولگلستان

-عباسعلیجغتاییخدیجهعلی آباد کتولگلستان

-موسی الرضاشکیزهرهعلی آباد کتولگلستان

-مظفرعلی محمدیمنیرهعلی آباد کتولگلستان

14مصیبپیاده کوهسارمرتضی گالیکشگلستان

-عبد الجلیلسنچولی  مهرداد گالیکشگلستان

15ابراهیمموسوی زادهسیده فاطمهگالیکشگلستان

1515سیاوشامیریبهنامگرگانگلستان

14احمدامیریمریمگرگانگلستان

1615باباجهانشاهیسمیه گرگانگلستان

15شیرالهحسن زادهعلیگرگانگلستان

-محمدسازگارمهردادگرگانگلستان

14احمدصادقیصدیقهگرگانگلستان

1514حسینعلیعلیرادامیدگرگانگلستان

15آنه قلیچمیرزاعلیقول دردیگرگانگلستان

-قاسماسماعیلیمرضیهگنبدکاوسگلستان

1414مسلموامنانیمحمدرضاگنبدکاوسگلستان

141415غالمعلیمحمد پورزهرااملشگیالن

-ابراهیمحسینی باغیسیده خدیجه آستانه اشرفیهگیالن

1516سیدرضافخر حسینیسمیهآستانه اشرفیهگیالن

14نقره علیبختیاریافسانه بندرانزلیگیالن

1414صادقپاریامجیدبندرانزلیگیالن

15معروفسادات آبکنارفاضل بندرانزلیگیالن

15بهمنسلیمانیسمیه بندرانزلیگیالن

15یونسسیف زادیوسفبندرانزلیگیالن

-شمس علیصعفوریداودبندرانزلیگیالن
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14عبدالرحیمخان باباییمریمرودسرگیالن

15حمیدرضاصادق پورمریمرودسرگیالن

15محمدافشارامیر محمدفومنگیالن

15مهدیجهانفکرابوالفضلفومنگیالن

-15حجتایزدی  دوست فاطمهالهیجانگیالن

-باز علی چایچی نصرتیصمد الهیجانگیالن

14نعمت الهحاجی پورمیثمالهیجانگیالن

14حسنرمضان  نژاد راضیه الهیجانگیالن

14عسگر سلیمی  زهره  الهیجانگیالن

16رضا فکریآرتین الهیجانگیالن

14علیقاسمیکوثرالهیجانگیالن

16سید مهدیقدیمی ذاکرمهرانالهیجانگیالن

17اسما عیلمحبیخدیجهالهیجانگیالن

-فرامرزخاکیکیمیالنگرودگیالن

15جمشیددانش شکیبمریملنگرودگیالن

16محسنسرهندینرجسلنگرودگیالن

16فرزادبیژنگتاراماسالگیالن

1514بهبود امیری نرجس رشت گیالن 

14خلیل ثابت کردار فاطمه رشت گیالن 

14رضا حسین پور فاطمه رشت گیالن 

1516اسمعیلخشنود بیلواییابراهیم رشت گیالن 

-فرهادزمانی برسریشهنازرشت گیالن 

1416رمضان هادی نژادحسن رشت گیالن 

15اصغراعتمادنرگسصومعه سرا گیالن 

17علیرضا عباسی طاهره صومعه سرا گیالن 

1516اسماعیل کالهی ساناز  صومعه سرا گیالن 

171515نقیجواهریمریمازنالرستان

-حجت الهحیدریمعصومهازنالرستان

16محمدعلیخونساریفرزانهازنالرستان

-عباسلکمتینازنالرستان

15کریمرستمیپیمانالشترلرستان

15بهرامقنبر پور عالمبهمنالشترلرستان

14محمدحسینیمحمودالیگودرزلرستان
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15رحمنرحیمیعلیالیگودرزلرستان

-حسینرضاییمحسنالیگودرزلرستان

14ماشاالهعسگریفریباالیگودرزلرستان

15سلطانمرادملک محمودیراحیلالیگودرزلرستان

-عباسعلیبشیری گودرزیلیالبروجردلرستان

15علیبیرانونداحمدبروجردلرستان

16احمدترابیآینازبروجردلرستان

17رضاسبحانیمحمد امینبروجردلرستان

16محمدرضاشیرزادهزهرهبروجردلرستان

16محمود رضاص برنجیمحمدبروجردلرستان

16نادعلیصیدیرسولبروجردلرستان

18محمدغزنویعاطفهبروجردلرستان

-هرمزکامیابپرنازبروجردلرستان

-احمدکاوندمرتضیبروجردلرستان

-1415غالمرضاکرجیطیبهبروجردلرستان

15محمد هادیگودرزیمائدهبروجردلرستان

-ابوالقاسمموسویفریبابروجردلرستان

18مصیبنصرالهیالههبروجردلرستان

1514امیر بیگاحمدیمجیدخرم آبادلرستان

 16حسینپیریاییعلیخرم آبادلرستان

16حیدردارابی ترهانیالهام خرم آبادلرستان

1515محمدحسنیار احمدیمریمخرم آبادلرستان

15محمدچگنیمژگاندورودلرستان

14خسرومهراندیشداریوشدورودلرستان

-رضاامراییکیانکوهدشتلرستان

14میرزاعلیآزادبختفضیلتکوهدشتلرستان

-مجیدحق ندریمبیناکوهدشتلرستان

15احمددیناری فرسروش کوهدشتلرستان

171616حسینعلیزرونیسامانکوهدشتلرستان

-1514نریمانصفرییزدانکوهدشتلرستان

---آقا میرزاعجمیزینبکوهدشتلرستان

1515بهرامعلیعلی پور رادمیالدکوهدشتلرستان

-مرتضیمحبیسید علی رضاکوهدشتلرستان
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15محمد علیمحمدیمهدیکوهدشتلرستان

14-محمدجوادمرادی کیانطنینکوهدشتلرستان

15محمدقاسمموالییمهساکوهدشتلرستان

161715علی اکبرهمتیمهدیکوهدشتلرستان

14علی اصغرسپاهیملیکاآملمازرندران

15رحمتشالی کار کاسبمحمد علیآملمازرندران

14سید ولیموسوی فرسید علیرضاآملمازرندران

-عبدالمجیدحاجی آقاییباربد آملمازندران

1417حکمت الهخالقیمرتضیآملمازندران

15بهادردیوساالرعلیآملمازندران

14علی اصغریاریرومیناآملمازندران

14حسینعلیمحمد نژادجهان بهشهرمازندران

1615محمدآقاییمرتضیتنکابنمازندران

16محمد حسینآهنگر اولمهرساتنکابنمازندران

16علییزدانیمعصومهتنکابنمازندران

15نعمت الهرحیمیوحیدچالوسمازندران

14حسینصالح نیاساراچالوسمازندران

17محمدرضااحمدیسعیدساریمازندران

15علی اکبراکبرپورکلثومساریمازندران

-امرالهامیری فردسعیدساریمازندران

15علیآبچرعاطفهساریمازندران

15ولی الهآذریاعظم ساریمازندران

16علیجانپورولیزهراساریمازندران

1514رمضانعلیجعفریام البنینساریمازندران

1516جمالحیدریرامتینساریمازندران

1415محسنرضائیانمعصومهساریمازندران

15منوچهرزارعیفاطمهساریمازندران

15مسلمشعبانیزینبساریمازندران

14هدایتطوسی نیاروح الهساریمازندران

-محمدعلیقاسمیانپردیسساریمازندران

1514قلیقلی پورمحبوبهساریمازندران

1517زین العابدینکاویانعلیساریمازندران

1516فرج الهنوذریحسنساریمازندران
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15حجتنوروزیساراساریمازندران

16-حسیننیازبالحسامساریمازندران

14حمیدرضایزدانیبنیامینساریمازندران

15محمدعلییوسفیدرساساریمازندران

14حبیبرضوانیزهراسوادکوهمازندران

141415علیابراهیمیزهرافریدونکنارمازندران

-1415حمید رضااسحاقی کناریرضافریدونکنارمازندران

14اسماعیلاعتصامی فردمحبوبهفریدونکنارمازندران

14موسیباقریحسنفریدونکنارمازندران

1415علی اکبرحسینی مالسید موسیفریدونکنارمازندران

-1415صابرصرفه جومحمد فریدونکنارمازندران

1717محمد صادقکیهانیفائزهفریدونکنارمازندران

14یارعلیمحمد نسب عمرانعباسفریدونکنارمازندران

-جهانبخشموسویانامیر محمدفریدونکنارمازندران

1515مهدیاحمدیخاطرهقائمشهرمازندران

141615تقیاحمدیزینب قائمشهرمازندران

15قربانعلیبناییزهراقائمشهرمازندران

15مجیدپیروزهثمرهقائمشهرمازندران

15محمدرضاداداش پورسمیهقائمشهرمازندران

15محمدعلیرستمیرزیتاقائمشهرمازندران

15محبوبرضاییمحسنقائمشهرمازندران

15کمالسوادیمطهرهقائمشهرمازندران

14ولی الهصابریفاطمه  قائمشهرمازندران

17عباسغفاریتاراقائمشهرمازندران

15محمدرضاکاظمی مجردفاطمه زهراقائمشهرمازندران

14محمدرضاکاظمی مجردکوثرقائمشهرمازندران

15نوروزلطفیصباقائمشهرمازندران

14عبدالهمرتضوی تلوکیزینب قائمشهرمازندران

14رحمت الهموسویفائزه الساداتقائمشهرمازندران

15-جهانبخششعبان زادهنگینمحمودآبادمازندران

1416محمد عطاطالچیانشقایقمحمودآبادمازندران

1416محمد عطاطالچیانشفقمحمودآبادمازندران

14محمدآبلوئیسیده مهالنکامازندران
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17هدایتطوسی نیاروح الهنکامازندران

14حسنکوثریسید مهیارنکامازندران

-غالمرضایزدانیفرشته نکامازندران

14رضااسمعیلیجوادبابل مازندران 

14غالمعلیآملی علی بابل مازندران 

14جابرپرجهستیبابل مازندران 

14حسنجانفزاحامد بابل مازندران 

14باب الهحبیبیفاطمه بابل مازندران 

-سلطان آقاخلیلیسعیدبابل مازندران 

14علیرضاذاکریمهدیبابل مازندران 

15محمدرضارحمانیامیربابل مازندران 

-محمدسلیمانیمحسنبابل مازندران 

16امامقلیسلیمی مهدیبابل مازندران 

15سیدابراهیمطاهریسیده خدیجهبابل مازندران 

16حسینفدائیانطاهرهبابل مازندران 

15احمدمرادی نجاراصغربابل مازندران 

1417کریمرحیمی آشتیانیفاطمهآشتیانمرکزی

15محمودامینی زادگانمعیناراکمرکزی

-علیبهرامی هزاوه نازنین اراکمرکزی

14علی اصغربیگی فرزانه اراکمرکزی

15-رضاحسن خانینوشین اراکمرکزی

-محمدحسنحیدری ستایش اراکمرکزی

-مجتبیرحمتی نوازانی زهرا اراکمرکزی

17حسینصادقی فرابوالفضلاراکمرکزی

17محمدعابصالحی نیازهرا اراکمرکزی

16غالمحسنعلی میقانیفاطمهاراکمرکزی

14علیفتحیانسیهاراکمرکزی

19حسینفراهانیکریماراکمرکزی

14سیدمحسنفیروزیفاطمه الساداتاراکمرکزی

-علی کوثرکریمیعلی حیدراراکمرکزی

15محمدمحسنگل کارعراقیپریسااراکمرکزی

14حجتگودرزیمرضیهاراکمرکزی

14قاسمعلیمحمدیمحدثهاراکمرکزی
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-محمدمحمدیمهرانگیزاراکمرکزی

-مجیدمحمدی نیکوفاطمهاراکمرکزی

15محمدنیک یارفاطمهاراکمرکزی

14عبدالحسینواشقانی فراهانیمعصومهاراکمرکزی

15ناصریعقوبیحمیداراکمرکزی

14احمدابراهیمیسمیرا خمینمرکزی

14علی اخالصیغزلخمینمرکزی

14مهراناکبریعطیه خمینمرکزی

14هدایتآل طاهرفاطمه خمینمرکزی

14رضاچقائیمرتضیخمینمرکزی

14عباسرستمیزهرا خمینمرکزی

-علی محمدریحانیمحمودخمینمرکزی

1514علی حسینساعدیعلیخمینمرکزی

14علی رضاطهماسبیآیداخمینمرکزی

15ولیخانظفریانکاووسخمینمرکزی

-14ذبیح الهغالمیروح الهخمینمرکزی

14علی رضاکوچکیپرهامخمینمرکزی

15رجب علیلکولیخمینمرکزی

15غالمحسینمحمدیاحسانخمینمرکزی

17محمدحسننوروزینهالخمینمرکزی

16حسیناحمدیزهرادلیجانمرکزی

16محمدصحراییمحمد رضا ساوهمرکزی

17علی اشرفصمیمیفاطمه ساوهمرکزی

15علی یارمحمودی کاه کشمانداناساوهمرکزی

14رضانیک پورمحسن ساوهمرکزی

14علی رضاابراهیمیمحمدشازندمرکزی

14مجتبیحیدریمحسن شازندمرکزی

1516یحییرجبیسجاد شازندمرکزی

14سید رحیمموسویسید عطا الهشازندمرکزی

14علیارشیاصادقبندرعباسهرمزگان

14محمدجعفرزادهعلیرضابندرعباسهرمزگان

16محمدشفقپروینبندرعباسهرمزگان

-محمد تقیکاظمی فاطمهجزیره کیشهرمزگان
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15محمدعلیقاسمی نژاد محمدبهرادحاجی آبادهرمزگان

15شهریارقرائی خضرینسرینحاجی آبادهرمزگان

-موسیکرمپور دهستانیاشکانحاجی آبادهرمزگان

-عباسذاکریاحمدمینابهرمزگان

17علی اصغرکوهیفاطمهاسدآبادهمدان

14قاسممحمدیاسماءاسدآبادهمدان

15نعمت الهپیروزیفرزانهبهارهمدان

15علی اکبرقنبرینازنین زهرابهارهمدان

14جهانگیرکاووسیلیالبهارهمدان

1415رضابختیاریعلیتویسرکانهمدان

14خدامرادتکلوقاسمتویسرکانهمدان

14خیرالهحبیبیمحمدتویسرکانهمدان

14-احمدعلیخسرویانمصطفیتویسرکانهمدان

14عبادالهروح الهیزهراتویسرکانهمدان

14-بهبودکرمیبنفشهتویسرکانهمدان

161714حمیدرضامالمیرفاطمهتویسرکانهمدان

15علیرضااسدبیگیهانیههمدانهمدان

1517ابوالفضلاسکندریسعیدههمدانهمدان

171714محموداسماعیلیمهساهمدانهمدان

17مصطفیافراش آببهنازهمدانهمدان

16قربانعلیامیریحسینهمدانهمدان

15غالمحسینباغبانمحمدهمدانهمدان

1517کرمعلیترابیحسنهمدانهمدان

-عبدالصمدتوسلعبدالحسینهمدانهمدان

14-علیرضاجالئیوحیدهمدانهمدان

14مهدیخضریانمریمهمدانهمدان

16فرج الهخلیلیراحیلهمدانهمدان

-ولی الهخوئینیژیالهمدانهمدان

-زمانذوالفقاریمحمدسهیلهمدانهمدان

15غالمعلیرضایی وحیدیانفهیمههمدانهمدان

14محسنرهبری پسندیدهسارا همدانهمدان

-1516محمدرضاروشن خواهاکبرهمدانهمدان

1615حسنسعوهقاسمهمدانهمدان
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14محمد حسنسیفمریمهمدانهمدان

-1615حسینسیفیغالمرضاهمدانهمدان

1514-علی سیفیمهدیهمدانهمدان

161715حسینشریفی راسخروح اله همدانهمدان

1515علیشیریطاهرههمدانهمدان

-حسینطاهری جدیدزهراهمدانهمدان

16اسماعیلعارفسپیدههمدانهمدان

14علیعباسیمریمهمدانهمدان

14بیرامعلیعدالتیمعصومههمدانهمدان

-عزیزعربیعادلهمدانهمدان

15عبدالهکرمیلیالهمدانهمدان

-14عباد الهکریمینگین همدانهمدان

-یوسفمحسنیمحمدجعفرهمدانهمدان

14صادقمحمدی اقدممرضیههمدانهمدان

1414فاضلموسوی کتم جانیسیده فاطمههمدانهمدان

16حسننجفیسمیههمدانهمدان

15مجید روستاییامیرحسین مالیر همدان 

15علی محمدزندیهستی مالیر همدان 

14مراد باقری حمید نهاوند همدان 

14علیار سلگی کهریزی مهدی نهاوند همدان 

-لطف اله سیف حمید رضا نهاوند همدان 

14حمزه شادفر امیر نهاوند همدان 

-جواد شهبازی امیر علی نهاوند همدان 

15محمد ظفری سارا نهاوند همدان 

-سید احمد عطاری سید محمد نهاوند همدان 

-رحم خدا مومنی فاطمه نهاوند همدان 

15-محمد حسینافضلیفریباابرکوهیزد

15علیبارونیزهراابرکوهیزد

17-محمودبمانیساریناابرکوهیزد

-رسولرضایانزینبابرکوهیزد

1417غالمرضافالح زادهفاطمهابرکوهیزد

141715محمد کریمیعلی اکبرابرکوهیزد

-محمداسالمیمینا میبدیزد

14محمدعلی بقاییزینبمیبدیزد

14علی اکبرحبیبیان میبدیزهرا میبدیزد

14علیرضا حشمت سمیرامیبدیزد
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14علیرضا حشمت سیما میبدیزد

14احمددهقانیفرزانهمیبدیزد

15محمدرسول سرداریمهدیهمیبدیزد

1717علی اکبر عبداله زاده مریم میبدیزد

-مهرانجاللیمهسایزدیزد

-حمیدخاموشیمحمدیزدیزد

14حسینخواجه بهابادیطاهره یزدیزد

14محمدحسیندبستانی تفتیمجتبییزدیزد

--محمدتقیدهقانپورحسن یزدیزد

16محمدحسینریحان فردحمیدهیزدیزد

17یدالهساالریامینیزدیزد

17حسینسرچمیمهدیهیزدیزد

-باقرصمدی شاه آبادوجیههیزدیزد

14باقرصمدی شاه آبادفاطمهیزدیزد

17غضنفرعباسیمریم یزدیزد

14مهدیفالح تفتیمحمدرضایزدیزد

14حمیدنژادحسینیانفاطمهیزدیزد


