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1717محمد ابراهیمرضازاده علی اهرآذربایجان شرقی

14عباسسجلیامیررضابستان آبادآذربایجان شرقی

-محمد رضانجفی حصارعطابستان آبادآذربایجان شرقی

1815حبیبافراشتهسایاتبریزآذربایجان شرقی

14محمدالهامی اصلمهدیهتبریزآذربایجان شرقی

15علیرضاآسمانیامیرمهدیتبریزآذربایجان شرقی

14سعیدآهنگرزادهعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

1815صادقآینه ساز دومسیامکتبریزآذربایجان شرقی

14ابراهیمباقریفرازتبریزآذربایجان شرقی

15محسنبرازندهمسعودتبریزآذربایجان شرقی

17ابوالفتحپورحسنزین العابدینتبریزآذربایجان شرقی

15الیاسپورخدائیمائدهتبریزآذربایجان شرقی

18مهدیپورسلیمیعلیتبریزآذربایجان شرقی

16قادرجبرائیلی پورمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

1819احدجهانگیریفریباتبریزآذربایجان شرقی

16ضرغامجواهریمریمتبریزآذربایجان شرقی

2015ابوالفضلجودتامینتبریزآذربایجان شرقی

17کماندارحسن زادهمهساتبریزآذربایجان شرقی

18سعیدخاکپورحسنتبریزآذربایجان شرقی

14علیخدایی میالنیپرهامتبریزآذربایجان شرقی

-1818علی اکبرذاکریعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

16احمدرستگاریفرانکتبریزآذربایجان شرقی

15کاظمرضاییصدیقهتبریزآذربایجان شرقی

201715حسینرمضانیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

15حسنسروین مهرسوسنتبریزآذربایجان شرقی

17اکبرسفیده خوانیاسمنتبریزآذربایجان شرقی

14حبیبشوقیعلیتبریزآذربایجان شرقی

17عین الهغریبیزهراتبریزآذربایجان شرقی

16ابوالقاسمغفاری مهرجلیلتبریزآذربایجان شرقی

1715حبیبفیروزمحمدتبریزآذربایجان شرقی
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181616علی اکبرکریم زاده خبازیعلیتبریزآذربایجان شرقی

17تارویردیلطفیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15محمدلقمانینداتبریزآذربایجان شرقی

16حسینمحمدیحبیبتبریزآذربایجان شرقی

17سلطانعلیمیرزاییمحمدتبریزآذربایجان شرقی

192017خیرالهنبی لومحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

15حسیننجات بخشراضیهتبریزآذربایجان شرقی

16بهروزنصرتیبهنامتبریزآذربایجان شرقی

-غالمرضانصیرزادهمهیاتبریزآذربایجان شرقی

1815ابوالفضلیاوریعلیتبریزآذربایجان شرقی

1716رضاابواالصغریفاضلسرابآذربایجان شرقی

1515حسنبذالیمبینسرابآذربایجان شرقی

15جعفرجوانبختکسریسرابآذربایجان شرقی

1715محرمعلیجوانیمحمد سرابآذربایجان شرقی

16علیحاجی محمدیامیر عرشیاسرابآذربایجان شرقی

16صمدحبیب زادهامیر سرابآذربایجان شرقی

16احمدحقیقیرضاسرابآذربایجان شرقی

1814عادلحیدرزادهعرفانسرابآذربایجان شرقی

18قادرکشاورزمحمدرضاسرابآذربایجان شرقی

14نادرالمعیمهرنازسرابآذربایجان شرقی

17پرویزمحمد بیگیامیر سرابآذربایجان شرقی

191918ایرجاشجع نظرلوسهندشبسترآذربایجان شرقی

15یوسفحاتمی نعمتیامیرحسینشبسترآذربایجان شرقی

1717محمدحسینخبازی شندیمحدثهشبسترآذربایجان شرقی

161715میرجوادرضوی نژادبابکشبسترآذربایجان شرقی

1715رحمانفایضیمهدیهشبسترآذربایجان شرقی

15کریماله یاریسهیالمراغهآذربایجان شرقی

17طوماردرخشیربابهمراغهآذربایجان شرقی

161614علیشفیعیجاللمرندآذربایجان شرقی

14ایوبعبادیقربانعلیمیانهآذربایجان شرقی

19حسینخدائی علی بناب آذربایجان شرقی 
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17علیغفاریان زادصابربناب آذربایجان شرقی 

17محمدفرزانه بناب پروینبناب آذربایجان شرقی 

19حمیدفریقعلی بناب آذربایجان شرقی 

18محمدقلی نژادندابناب آذربایجان شرقی 

19علی اصغرنیک خصالمحمدبناب آذربایجان شرقی 

16لقمانعزیز نشانسرویناشنویهآذربایجان غربی

15احمدمالخضریبهمناشنویهآذربایجان غربی

16کریماسمعیل نژادنسرین اورمیهآذربایجان غربی

-غیبعلیحیدرزادهشهناز اورمیهآذربایجان غربی

1614عبد الهدژآلودشیریناورمیهآذربایجان غربی

1815محمودرسولیمینا اورمیهآذربایجان غربی

1715علیرضاسلیمانینغمهاورمیهآذربایجان غربی

181615صغرمهدیزاده مالباشیکورش اورمیهآذربایجان غربی

-محمودنیری جواننجیبه اورمیهآذربایجان غربی

17محمدافشاریسمیهبوکانآذربایجان غربی

1918مهدیخسرویمسعودبوکانآذربایجان غربی

1818خالدعزیزیمهرانبوکانآذربایجان غربی

17نادرقادرپورافسانهبوکانآذربایجان غربی

15رحیملطف الهی دوکچیحسنبوکانآذربایجان غربی

15علیمحمودیآکامبوکانآذربایجان غربی

192016قادرمعروفی دهبکریتارابوکانآذربایجان غربی

16حسننوجوانماریابوکانآذربایجان غربی

202016احمداحمدیعثمان پیرانشهرآذربایجان غربی

19عبدالهعبداله پورمحمد منصورپیرانشهرآذربایجان غربی

201716علی اصغرسعیدیزهراتکابآذربایجان غربی

18اکبرطاهریکوثرتکابآذربایجان غربی

15احمداحمدیهاجرهسردشتآذربایجان غربی

-محمدبرتافتهمصطفیسردشتآذربایجان غربی

16فاتحتوحیدیمحمد سردشتآذربایجان غربی

1816سعیدرشیدیعایشهسردشتآذربایجان غربی

-باقیرشیدیحسنسردشتآذربایجان غربی
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19محمدسلیمان پورمهدی سردشتآذربایجان غربی

16عیسیسوره فردمحمد سردشتآذربایجان غربی

1717اسمعیلشیخهرسولسردشتآذربایجان غربی

17جعفرشیخیشایناسردشتآذربایجان غربی

1716جعفرقادریدریاسردشتآذربایجان غربی

16محمدامینمحمد زادهنگینسردشتآذربایجان غربی

17عبدالرحمنممندیسیماسردشتآذربایجان غربی

17ابوبکرواویآیسانسردشتآذربایجان غربی

16محمدیوسف زادهسیامندسردشتآذربایجان غربی

181614محمدعلی نژادتوحیدسلماسآذربایجان غربی

14مختارآقاییعلی شاهین دژآذربایجان غربی

14محموددالورفریبرزشاهین دژآذربایجان غربی

16مهدیراهیامیرحسینشاهین دژآذربایجان غربی

14بیت اهللرنجبرعلی شاهین دژآذربایجان غربی

15ایوبعبادیدریاشاهین دژآذربایجان غربی

14بهرامفرزین نژادمعراجشاهین دژآذربایجان غربی

16چنگیزقلندریاسماشاهین دژآذربایجان غربی

15چنگیزقلندریاسماشاهین دژآذربایجان غربی

15محمدگلمرادیایلیا شاهین دژآذربایجان غربی

16مصطفیامیریمبینانقدهآذربایجان غربی

-محمدباقررانوفاطمهنقدهآذربایجان غربی

1717داودعلیزادعلینقدهآذربایجان غربی

16سید احمدفاطمی نسبمعصومه ساداتونکوورآمریکای شمالی

1718یوسفاسفندارالهاماردبیلاردبیل

17مهدیپرستهسپهراردبیلاردبیل

182020قدیرپورمحمدسجاداردبیلاردبیل

1819داریوشحبیبیرضااردبیلاردبیل

19اسحقفیاض عالییزهرااردبیلاردبیل

17حسنکامرانی مقدمدریااردبیلاردبیل

17رحیم کوهیاحمداردبیلاردبیل

16منوچهرنوعی کرد کندیپریسااردبیلاردبیل
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16مسعوداحتشام راثیمحمدرضانمیناردبیل

14سیف الهآقازادهنیما نمیناردبیل

17هوشنگبیدارحسننمیناردبیل

1615مرسلزرپوشمهنازنمیناردبیل

14انصارعزیزی ننه کرانسارانمیناردبیل

18محمدغنی زاده زارعمحمدرضانمیناردبیل

1514حبیبمبارکهسعید نمیناردبیل

14رضامظفریعلیرضانمیناردبیل

19مجیدآذری فردحنانهآران و بیدگلاصفهان

1716جوادچای دوستنسیمآران و بیدگلاصفهان

16محمدحسن زادهمهدیآران و بیدگلاصفهان

1719سید عبدالهرادانسید مجتبیآران و بیدگلاصفهان

17سید علیرفیعیزهرا ساداتآران و بیدگلاصفهان

1819عباسرئیسی بیدگلیفهیمهآران و بیدگلاصفهان

17احمدسالمی فردمنصورهآران و بیدگلاصفهان

17امیر حمزهگل محمدیاننرگسآران و بیدگلاصفهان

1819محمدنوروزیمهدیآران و بیدگلاصفهان

16تقیابن علیروح اله اصفهاناصفهان

14رجبعلیابوطالبیسمیهاصفهاناصفهان

1816محمداصالنیژالهاصفهاناصفهان

1916محمداعتباریمائدهاصفهاناصفهان

17خلیل اقدامیانکامراناصفهاناصفهان

17عبدالکاظمالماسیآرزواصفهاناصفهان

16اکبرامامیشادیاصفهاناصفهان

1917حبیبامیریمریماصفهاناصفهان

17سیف الهآقاییغالمرضااصفهاناصفهان

17جمالباقریسارینااصفهاناصفهان

18رحمت الهباقریجمالاصفهاناصفهان

-حسنبدیهیامیر مهدیاصفهاناصفهان

1715علیپارسا مقدملیالاصفهاناصفهان

1715حسینپوالدی فردنازنیناصفهاناصفهان
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1918محمدتقیترکستانیسودابهاصفهاناصفهان

15مرتضیجابرزاده انصاریندااصفهاناصفهان

19غالمعلیجدیدی  فیقانمهنازاصفهاناصفهان

19غالمعلیجدیدی فیقانکمالاصفهاناصفهان

18اسماعیلحسن پورزهرااصفهاناصفهان

18رسولحسینیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان

1718مصطفیحسینیلیالاصفهاناصفهان

17محمودخدابخشیفاطمه زهرااصفهاناصفهان

18لطفعلیدهقانیبهارهاصفهاناصفهان

1715علیدهقانیحسیناصفهاناصفهان

15سعیدذاکر اصفهانیفاطمهاصفهاناصفهان

14ولیرشنو بیرانوندناهیداصفهاناصفهان

15یحییرضایی نژادتارااصفهاناصفهان

171717محمودرضاییانفرزانهاصفهاناصفهان

1815علیرفیعی  دولت آبادیدینااصفهاناصفهان

18محمدعلیرمضانی مهدیاصفهاناصفهان

17عبدالحمیدروشن سیچانیبهناماصفهاناصفهان

191818محمدروغنیاحمداصفهاناصفهان

18رحمت الهزارعمحمدحسیناصفهاناصفهان

16محمد قاسمسلطانینجمهاصفهاناصفهان

17داودسلمانی زادهعلیاصفهاناصفهان

1617مسعودشاکریاحساناصفهاناصفهان

16محمدشاکریسمانهاصفهاناصفهان

18سیروسشجاعیثمراصفهاناصفهان

16محمدعلیشهبازیاحمداصفهاناصفهان

181715علیمحمدشیروانیسهااصفهاناصفهان

14اسماعیلصادقیخدیجهاصفهاناصفهان

16حسینصحراکارفهیمهاصفهاناصفهان

1820مسعودصفویمحمدرضااصفهاناصفهان

18غالمحسینصمدی گندمانیمحسناصفهاناصفهان

-عیسیطاهری بروجنیعلی اصغراصفهاناصفهان
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1817ناصرعباسیفاطمه اصفهاناصفهان

15محمدعزیزیان احمدرضااصفهاناصفهان

16نورالدینعلویفاطمهاصفهاناصفهان

16حسنعندلیبسمیرااصفهاناصفهان

1616محمدعلیغالمیمریماصفهاناصفهان

16قاسمقاسمینجمهاصفهاناصفهان

1616اکبرقدمیمحبوبهاصفهاناصفهان

15اکبرقدیریکیارشاصفهاناصفهان

1615عباسقزوینی زادهکسرااصفهاناصفهان

1716رضاکاظمیافسانهاصفهاناصفهان

191617محمودکافی موسویسمانهاصفهاناصفهان

1618محمودکامرانمطهرهاصفهاناصفهان

1617محمدابراهیمکشوری زادهنگاراصفهاناصفهان

17اسماعیلکالنتریاشرفاصفهاناصفهان

1718پرویزکوچه باغیحمیداصفهاناصفهان

15عباسعلیکوهیان ممقانیفرنگیساصفهاناصفهان

1717رسولمجیدیسید مهدیاصفهاناصفهان

19مهدیمحقق طباطباییسمیهاصفهاناصفهان

16غالمعلیمحمدنژادنرجساصفهاناصفهان

181718بهمنمحمدیهاجراصفهاناصفهان

1818افشینمحمدیآرماناصفهاناصفهان

17ابراهیممحمودیمرضیهاصفهاناصفهان

17غالمرضامختاریسمیهاصفهاناصفهان

17رمضانمختاریمعصومه اصفهاناصفهان

14محسنمرادیهستیاصفهاناصفهان

18جمشیدمعتمدیسپیدهاصفهاناصفهان

161818جوادمعمارزادهمحمداصفهاناصفهان

1517علی محمدمقدس پورمینااصفهاناصفهان

16مهدیملکوتی خواهزهرااصفهاناصفهان

1516احمدرضامنتظریدانیالاصفهاناصفهان

1715سعیدموساییفرشاداصفهاناصفهان
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14ابوالفضلمومن پوشزینباصفهاناصفهان

1716حسینعلینادری درباغشاهیعلیرضااصفهاناصفهان

18محمدجعفرنسیمبهاراصفهاناصفهان

16علینیازیمحمداصفهاناصفهان

1917حسیننیک دوستیفرزانهاصفهاناصفهان

1717مهدینیک فرد مائدهاصفهاناصفهان

1416عبدالرسولیزدانییزدانبخشاصفهاناصفهان

17یدالهاعالئیلیالخمینی شهراصفهان

15علیاکبریریحانهخمینی شهراصفهان

17حسنامینیزهراخمینی شهراصفهان

15علیانصاری زادهنازنین زهراخمینی شهراصفهان

16فتح اهللآقامحمدیساجدهخمینی شهراصفهان

14محمدرضابشارتیامیرعلیخمینی شهراصفهان

-جلیلپریشانیمریمخمینی شهراصفهان

16صفرعلیجعفریآتناخمینی شهراصفهان

14ابوالفضلجنگجوفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

14محمدجوادجنگجوستایشخمینی شهراصفهان

14محمدعلیحاج صادقیمهدیهخمینی شهراصفهان

14مجیدحاجی حیدرینگارخمینی شهراصفهان

17مهدیحاجی هاشمیدنیاخمینی شهراصفهان

19حسین علیحجتیساجدهخمینی شهراصفهان

15مهدیحفیظیفاطمهخمینی شهراصفهان

16رسولحیدریحنانهخمینی شهراصفهان

14سعیدرضاحیدرینگینخمینی شهراصفهان

17محمدصادقخسرویمعینخمینی شهراصفهان

15علیدهقان نصیریهستیخمینی شهراصفهان

17جوادرحمتیمحمدعلیخمینی شهراصفهان

19ناصررحیمیامیرحسینخمینی شهراصفهان

16عبدالهرضاییحسینخمینی شهراصفهان

17حیدررضاییمسعودخمینی شهراصفهان

15حسینرضاییمحمدجوادخمینی شهراصفهان
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15نصراهللرضاییسلمانخمینی شهراصفهان

16موسویرضاییحامدخمینی شهراصفهان

15جوادرفیعیمحمدخمینی شهراصفهان

15جوادرفیعیفاطمهخمینی شهراصفهان

16عبدالهزهتابنازنین زهراخمینی شهراصفهان

14حشمت الهزیارینیلوفرخمینی شهراصفهان

-حسینسلطانیزهراخمینی شهراصفهان

16مهدیسلیمانیفاطمهخمینی شهراصفهان

15بهرامسلیمانیبهزادخمینی شهراصفهان

14مسعودشهبازی فردحنانهخمینی شهراصفهان

17حسینشیرکشفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

-عوض علیصفریزینبخمینی شهراصفهان

14خسروصمدیزینبخمینی شهراصفهان

14اصغرعابدینیطنینخمینی شهراصفهان

14محمدجوادعسگریمائدهخمینی شهراصفهان

14محمدعمادیمهرزادخمینی شهراصفهان

15مجتبیفخاریملیناخمینی شهراصفهان

-مجتبیفخاریملیکاخمینی شهراصفهان

2016مهدیفرهادینفیسهخمینی شهراصفهان

19عبدالحسینقربانیزهراخمینی شهراصفهان

14حمیدرضاقربانیدیناخمینی شهراصفهان

16محمدجوادقزوینی زادهصدیقهخمینی شهراصفهان

16حجت اهللقصریزهراخمینی شهراصفهان

14اصغرکاظمیمحسنخمینی شهراصفهان

16حسنکاظمیزهرهخمینی شهراصفهان

14مصطفیکاظمیمحمدهادیخمینی شهراصفهان

14احمدکمالیامیرحسینخمینی شهراصفهان

15حسینکمالیراضیهخمینی شهراصفهان

-محمدتقیلطفیامیرحسینخمینی شهراصفهان

18محمدمالکیساغرخمینی شهراصفهان

16سعیدمجیریحدیثخمینی شهراصفهان
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18علیمحبیفاطمهخمینی شهراصفهان

16محمدحسینمحمدینداخمینی شهراصفهان

17رسولمرادیآرمیتاخمینی شهراصفهان

17مهدیمرادیفاطمهخمینی شهراصفهان

15محمدرضامصطفاییزهراخمینی شهراصفهان

15علیمهدیزهراخمینی شهراصفهان

15ناصرمهرعلیفاطمهخمینی شهراصفهان

15محسنموحدیکیمیاخمینی شهراصفهان

16سیدحبیبموسوینفیسه ساداتخمینی شهراصفهان

18علینریمانیآرزوخمینی شهراصفهان

14مهدینریمانیمبیناخمینی شهراصفهان

14حسیننصیریمسیحخمینی شهراصفهان

15کمالهاتف نیاعلیخمینی شهراصفهان

16مجیدهاشمی پورامیرمحمدخمینی شهراصفهان

15مصطفییدالهیمبیناخمینی شهراصفهان

18فرهادیزدانیفاطمهخمینی شهراصفهان

16یدالهبهرامیانعلی قربانسمیرماصفهان

15محمدپیرمرادیانزهراسمیرماصفهان

-1716ذبیح الهموسویداراب سمیرماصفهان

1617فتح الهمیرزاییحسن سمیرماصفهان

15سهرابنوذریرضا سمیرماصفهان

16حسینباصفازهراشاهین شهراصفهان

15مسلمداوریهادیشاهین شهراصفهان

16اسماعیلسلیمی آهنگرکالئیریحانهشاهین شهراصفهان

14ابوالقاسمفارسیطاهرهشاهین شهراصفهان

16پویانکلوندیپرهامشاهین شهراصفهان

1617جاللمحمدپوریحییشاهین شهراصفهان

15سعیدمقصودیفرزادشاهین شهراصفهان

19حسینیوسفیعرفانشاهین شهراصفهان

171615نصر الهاسماعیل پورمحمدشهرضااصفهان

14اسدالهپیر مرادیانعلیشهرضااصفهان
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16احمدتقی زاده اقدمافشین شهرضااصفهان

17ابوالقاسمسالکزهراشهرضااصفهان

17داریوشسطانیساراشهرضااصفهان

14عباسابراهیمیمحمدعلویجهاصفهان

-حسنابراهیمیمحمدجوادعلویجهاصفهان

-ابراهیماسداللهیمهدیعلویجهاصفهان

1415عباسباقریمحمدعلویجهاصفهان

1414جمشیدحاجی سلیمانیپوریا علویجهاصفهان

-جمشیدرضائی پورامیرحسینعلویجهاصفهان

15علیزمانیمتینعلویجهاصفهان

-علیشفیعیفائزه علویجهاصفهان

-14مهدیصفریمحمدعرفانعلویجهاصفهان

-14احمدرضاعزیزیامیر حسین علویجهاصفهان

15محسنعلیرضائیامیرعلیعلویجهاصفهان

1616اصغرفرازمند نیامریمعلویجهاصفهان

14حسینکریمیمحمدحسنعلویجهاصفهان

14حمیدنوریرضاعلویجهاصفهان

1515مهدینوری علویجهصدیقه علویجهاصفهان

15احمدرضاییسمیهفالورجاناصفهان

16علیزارع فروزانیمریمفالورجاناصفهان

19مصطفیشمسزهرافالورجاناصفهان

17سیدولی الهشهیدیسلیمه ساداتفالورجاناصفهان

1816رجبعلیفروهرنازنینفالورجاناصفهان

15سیداحمدمحمدیسیدکمالفالورجاناصفهان

1616مرتضیمهدیزادهفرنازفالورجاناصفهان

1714اروجعلیمحمدی شیخ محمدلو رقیهکاشاناصفهان

17حمیدرضاابراهیمینسرینگلپایگاناصفهان

-علی اکبرتاجداریکیانگلپایگاناصفهان

17نعمت اهللشهنازیمحسن گلپایگاناصفهان

1716اسماعیلصفاییهادیگلپایگاناصفهان

17محسنطاالریامیر علی گلپایگاناصفهان
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1816ناصرعدالتامیدگلپایگاناصفهان

1917محمد اسماعیلعلیشاهیزینبگلپایگاناصفهان

14محمد ابراهیمفتوتسودابهگلپایگاناصفهان

14رحمت الهفراستسمیراگلپایگاناصفهان

-14محمد ناصرفرخیملیحهگلپایگاناصفهان

15علی فروغیفهیمه گلپایگاناصفهان

1815ترابعلیقاسمیزهراگلپایگاناصفهان

1714نصرت الهکامرانیراضیهگلپایگاناصفهان

14فضل الهوحدتیمهنازگلپایگاناصفهان

-جمشیدبهرامیامیر علی لنجاناصفهان

16جمالبهرامیرضالنجاناصفهان

18حیدرقلیخواجویکبری لنجاناصفهان

16رضاصفریاعظم لنجاناصفهان

-1715حسینعلیضیاییجمشید لنجاناصفهان

1716علیرضاعزیزیمعصومه لنجاناصفهان

15ابراهیمفدایینیلوفر لنجاناصفهان

14آقاجانمحمودیفاطمه لنجاناصفهان

14مجیدموذنیالینالنجاناصفهان

-سید اکبرامیریمائده ساداتمبارکهاصفهان

-محمداحمدیطیبه ناییناصفهان

-15وحیداکبر زاده بافرانیآیسان ناییناصفهان

-16وحیداکبر زاده بافرانیعسلناییناصفهان

-14وحیداکبر زاده بافرانیمانی ناییناصفهان

151716حسنعلیعراقیامیر حسین ناییناصفهان

-15ولی الهمنتظریمهدی یارناییناصفهان

1514خسروبرونمینانجف آباداصفهان

15اسماعیلبهرامیعلی اکبرنجف آباداصفهان

14مجیدپیرانیایماننجف آباداصفهان

1716حشمت الهخلیلیسحرنجف آباداصفهان

-1514محمدخودسیانیطاهرهنجف آباداصفهان

171514رضاسلیمیحنانهنجف آباداصفهان
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15ناصرصفاراعلی رضانجف آباداصفهان

18محمدفرهمند مینانجف آباداصفهان

14حمید رضامعینیندانجف آباداصفهان

15احمد منجزی الهام نجف آباداصفهان

1414احمدعلیشافعیاحساننطنز اصفهان 

14سیدرضامدنی رامیننطنز اصفهان 

14سیدرضامدنی علینطنز اصفهان 

17حجتبهمن نیاکیمیاساوجبالغالبرز

14اسماعیلرحیمیامیرحسینساوجبالغالبرز

18علی محمدشکریزهراساوجبالغالبرز

14رضاصبوریآریاساوجبالغالبرز

19پنجعلیمحمدیآرزوساوجبالغالبرز

14معصومعلیمعدنکنفیروزهساوجبالغالبرز

14علی اکبرموسویسیدمصطفیساوجبالغالبرز

15عمراننعمتیفاطمهساوجبالغالبرز

17..حشمت اابراهیمیمعصومهکرجالبرز

-غالمرضااحتشام صدرالههکرجالبرز

1814مصطفیاحمدوندسودابهکرجالبرز

18ابراهیمادیبیانسحرکرجالبرز

1616ذوالفقاراستغفارسمیهکرجالبرز

1418احمداسدیملیحه کرجالبرز

17علی اصغراسماعیل پورکبریکرجالبرز

1514هادیاسماعیلی وندلیوارینازنینکرجالبرز

15مراداشرفی فشیمهریکرجالبرز

15محمداقبالی ارجمندمجیدکرجالبرز

15علیرضااقدسیمرضیهکرجالبرز

18رامیناکبرنژادعسلکرجالبرز

14محمدرضاامامی رازلیقیآیساکرجالبرز

16محمدحسنامیراسکندریآرزوکرجالبرز

16فرزادانزوائیکتایونکرجالبرز

16محمدرضاانصاریریحانهکرجالبرز



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15احمد علیآریان جومعصومهکرجالبرز

1515محمدآقابگلوسمیراکرجالبرز

-شعبانعلیباقری ناصرکیادهیزهراکرجالبرز

17ولی الهبختیاریمعصومهکرجالبرز

15خلیلبرخوردارمهساکرجالبرز

19غریببشیریپروانهکرجالبرز

19مسلمبهزادیروح اله کرجالبرز

15منصوربیاتطاهاکرجالبرز

18علیرضابیاتیعرشیاکرجالبرز

17کریمبیک زادهراحمکرجالبرز

15شعبانعلیپاکانیانراحلهکرجالبرز

16سیدبهرامپزشک نژادنرگسکرجالبرز

16نعمت اهللپورتقیصدیقهکرجالبرز

15قدرت الهپورحیدریفرامرزکرجالبرز

14محمدحسینپورشایگانمهتابکرجالبرز

-فریدونتوکلیمریمکرجالبرز

1816مصطفیجالوطیهستیکرجالبرز

1616محمدرضاجزایریشیماکرجالبرز

15مهدیجهانمردحسین آبادیآناهیتاکرجالبرز

14حمیدچاوشسپیدهکرجالبرز

15ابوالفتححسن پورذبیح الهکرجالبرز

-بهروزحسن زادهروزبهکرجالبرز

-قنبرعلیحسین آبادیزهراکرجالبرز

1615سیدمحمدحسینیسیده مهرانهکرجالبرز

16سیدشمس الدینخاتمی پورسیده صفوراکرجالبرز

14محسنخدارحمیبارانکرجالبرز

16ناصرخدایارپوریاسمینکرجالبرز

15کاظمخمیس ابادیفاطمهکرجالبرز

15محمدتقیخیریاکبرکرجالبرز

14علیدباغچیسمیهکرجالبرز

15محمدعلیدرویشحدیثهکرجالبرز
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17اسماعیلدیندوست احمدآبادیزهراکرجالبرز

15عروجعلیرشمه زادمریمکرجالبرز

15عباسرفعتیاشرفکرجالبرز

15غالمعلیساجدیسمیهکرجالبرز

1816یوسفعلیساوئیرسولکرجالبرز

15علیستارهآنیتاکرجالبرز

15ماشاءالهسعیدکندریمرتضیکرجالبرز

-اکبرسالمی کوخالوکیاناکرجالبرز

1516محمدسلطانیفاطمهکرجالبرز

16مسیبسلکیمریمکرجالبرز

15سلیمانسلیمانی نژادمسعودکرجالبرز

1616ابوالقاسمسیرائیسیمینکرجالبرز

1414باب الهسیرائیمرضیهکرجالبرز

15سیداحمدشاهرکنی نیاسیده شیرینکرجالبرز

1718بهرامشجاعیسمیهکرجالبرز

17محمدباقرشهبازیرضاکرجالبرز

15ابوالقاسمشیخ ربیعیفاطمهکرجالبرز

1718عطااالهصدریسودهکرجالبرز

151816اکبرعباس پورانمیثمکرجالبرز

18سید حسنعباسیفریباکرجالبرز

14ایمانعبدیطنازکرجالبرز

17غالمرضاعزتی گوشلوندانی آزادهکرجالبرز

18رسولعزیزخانیسعیدهکرجالبرز

16صباحعسکرپورزهراکرجالبرز

14نعمت الهعلیپورفاطمهکرجالبرز

1514قدیرغالمیزهراکرجالبرز

-علیفتحعلی پورمحمدکرجالبرز

16حسنقائم پناهصابرکرجالبرز

14مرتضیقربانیشیماکرجالبرز

14محمدعلیقلی پورحسینکرجالبرز

18حبیب اهللقنواتیمریمکرجالبرز
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17یوسف علیکاظمی حبشیطاهرهکرجالبرز

14خلیلکریمیشهریارکرجالبرز

17مرادکمالینگینکرجالبرز

14قاسمکمالی دهقانالههکرجالبرز

17محمدابراهیمکولیوندهادیکرجالبرز

15رضاگودرزیکیمیاکرجالبرز

17رضاعلیگیالنیشیماکرجالبرز

1817محمدمرشدیانحسینکرجالبرز

15سیدحبیبمساواتمریمکرجالبرز

-سعدالهمشایخی ساردوناصرکرجالبرز

1816احمدموحدیانالهامکرجالبرز

15فخرالدینمیرربیعمهدیه ساداتکرجالبرز

1616حجت الهناصریفاطمهکرجالبرز

14عباسنبوتینفیسهکرجالبرز

15مهدینصرالهیریحانهکرجالبرز

-عبدالعلینوروزیاحداهللکرجالبرز

14محسننیکخومرضیهکرجالبرز

172017محمدحسنولی زادهابوطالبکرجالبرز

-حسنصدقیفریدهنظرآبادالبرز

-حسنیونسیسمیرانظرآبادالبرز

20مسعودافشارمحمدامینایالمایالم

192019نصوریتزوالسجادایالمایالم

18سیدمحمدصافیسیده هدیهایالمایالم

191717شاهرخصحبت زادهطوبیایالمایالم

15علی شاهملکیجهان بخشایالمایالم

171815عیسیبیگیمرضیهایوانایالم

19خدابخشزندکریمینگاربدرهایالم

18چراغعلیسلطانیاحمدرضابدرهایالم

17افراسیابفرجیفرنیابدرهایالم

17امامقلیکریمیکامرانبدرهایالم

17نظرعلیمومنیشکوفهبدرهایالم
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16آقارضانورعلی زادهمبینابدرهایالم

18عباساکبرزادهجاللچرداولایالم

18باباخانبابایی فردعلیچرداولایالم

16نوذرحیدریعباسچرداولایالم

16صفی الهسعیدیمحمدحسنچرداولایالم

17حسینآبشیرینیمرجانبرازجانبوشهر

2017علیپورخزائیپروینبرازجانبوشهر

1816حیدرجمالیمجیدبرازجانبوشهر

1716کریمحاجی زادهعباسبرازجانبوشهر

17حسنخدرزادهمحبوبهبرازجانبوشهر

1718عیدانرضاییسکینهبرازجانبوشهر

17حسینزارعیحمزهبرازجانبوشهر

1816قاسمزیارتیاعظمبرازجانبوشهر

-اسمعیلشاه حسینیعبدالرسولبرازجانبوشهر

16اردشیرفرهودیعسلبرازجانبوشهر

17عبدالرضافریدون پورستارهبرازجانبوشهر

1618محمدعلیقایدی پاپریسارابرازجانبوشهر

14ابوالقاسمقنبریالهامبرازجانبوشهر

19حسنحسن پورطاهربندر دیلمبوشهر

18امرالهلیراوی دیلمیرقیهبندر دیلمبوشهر

18ابراهیمپوالدیمحسنبوشهربوشهر

17عبدالهخرم آبادیبنت الهدیبوشهربوشهر

17حسینفرخ نیامهرانگیزبوشهربوشهر

17رضاقاسمیحامدبوشهربوشهر

15 جمالقدرتیانطوبیتنگستانبوشهر

15مسعودصف شکنسعیدهجمبوشهر

1819غالمعلیعبدیمحمدرضاجمبوشهر

1917حبیب الهنیک بینسیدرادمهرجمبوشهر

1917حبیب الهنیک بینسیدرضاجمبوشهر

14محمدجوادرضویسیدمحمدحسندشتیبوشهر

20سیدحسینعلویسیدمحمدحسیندشتیبوشهر
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14عبداله جعفرکاظمیسیدمحمدرضادشتیبوشهر

15علیمقاتلیزهرادشتیبوشهر

1615علیافشاری مقدم سعیدکنگانبوشهر 

1816ابراهیم افشار نیامهدی کنگانبوشهر 

1918حاج عبدالهحیدریعلی کنگانبوشهر 

-عباس هوشمندپوران کنگانبوشهر 

-گل احمداحمدیسید احمداسالمشهرتهران

17جبرائیلباغش ستانینرگساسالمشهرتهران

--16یاوربالسینیمریماسالمشهرتهران

16علیبهرروان منشمحمد جواداسالمشهرتهران

16عزیزاهللبهزادینعیمهاسالمشهرتهران

17سعیدپوررمضانماهان اسالمشهرتهران

-احمدپیرانعلیاسالمشهرتهران

14داودتوکلیزهرا اسالمشهرتهران

16محمدحاجی زادهزهرااسالمشهرتهران

-مهدیحسن زادهعلیرضااسالمشهرتهران

15نصراهللحسینیکاظم اسالمشهرتهران

18رضاحسینی تقی آبادیمهدیاسالمشهرتهران

17بهروزحسینی کیاهادیاسالمشهرتهران

17ناصرحمیدیفاطمهاسالمشهرتهران

15حسنحیدریهلیااسالمشهرتهران

17محرمخدایاریحانیه ساداتاسالمشهرتهران

15فرمانخدمت نژادشاهین اسالمشهرتهران

17قربانعلیدلکشزهرااسالمشهرتهران

16موسیراستگوعارفاسالمشهرتهران

14رضارمضانیابوالفضل اسالمشهرتهران

-قاسمرنجبرانمحمد پارسااسالمشهرتهران

15میثمزندوکیلیمحمدطاهااسالمشهرتهران

16محمدسعادتیستایش اسالمشهرتهران

1615علیرضاسلیمانیزهرااسالمشهرتهران

18ابوطالبسمیعیعلی اکبراسالمشهرتهران
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14اصغرشفیعیمهدیاسالمشهرتهران

15علیرضاشیرمحمدیعاطفه اسالمشهرتهران

14قربانعلیعابدیمریماسالمشهرتهران

14ناصرعزیزیمعصومه اسالمشهرتهران

-14علیعیوض پورزهرااسالمشهرتهران

16علیغالمعلی زادهزهرااسالمشهرتهران

15مالکفتحی پورمبینااسالمشهرتهران

17علیفرزانهمهدیاسالمشهرتهران

16زین العابدینکالنتری نرگس ساداتاسالمشهرتهران

14ابوالفضلکوچکعرشیااسالمشهرتهران

1918محمدالجوردیمیثماسالمشهرتهران

17علی مرادماسورینادراسالمشهرتهران

15جبارمدرسخدیجهاسالمشهرتهران

15صفاعلیموالییزینب اسالمشهرتهران

14علینوروزیامیررضااسالمشهرتهران

1616هانینوین روزروح الهاسالمشهرتهران

201917اسفندیارنیک فررضااسالمشهرتهران

191716محمد سلیمیوسف لوزهرااسالمشهرتهران

16سعیدبختیاریملیسااندیشهتهران

15محمدرحیمپاسبان آبجهانمحدثهاندیشهتهران

16حشمت الهجهانیپرویناندیشهتهران

14مهدیحاجی حیدریمحنااندیشهتهران

-عباسحبیبیهستیاندیشهتهران

15محمودحبیبی پورهادی کیاشریمهسااندیشهتهران

15علیحسنی سعدآبادینرگساندیشهتهران

16حسینحیدری حلمسوییویدااندیشهتهران

15رضاسرآبادیهلیااندیشهتهران

1616اورجعلیسلیمانیابراهیماندیشهتهران

16علی اکبرعالئه الدینطیبهاندیشهتهران

1514حسینفجریدنیا اندیشهتهران

15بهر امقنبری حقیقی خلخالیفرخاندیشهتهران
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15ابراهیمگل محمدیمریم اندیشهتهران

16مسعودمحمدنژادسحراندیشهتهران

14اکبرمختاریفائقهاندیشهتهران

-محمدحسینمرادییوسف اندیشهتهران

15جعفرممی پورحنانه اندیشهتهران

1717محمدرضایونس زادهماهاناندیشهتهران

15جمشیدحمیدیپرویز بهارستانتهران

16موسیعسگریمحمدمهدیبهارستانتهران

16علی اکبرمزاریانزکیهبهارستانتهران

15مهدیندائیسارینابهارستانتهران

14سعیداسماعیلییگانهپیشواتهران

15سید محمدطباطباییفاطمه سادات پیشواتهران

17حسینآهنیاننغمهتهرانتهران

15ابراهیمابوحمزهعلیرضاتهرانتهران

14التفاتارشدیزهراتهرانتهران

15اسماعیلاعالییمحمد حسنتهرانتهران

18داودامینیفاطمهتهرانتهران

15بیژنآذرمهانالنازتهرانتهران

15کامرانآزادگاننفیسهتهرانتهران

18علیآقا نصیریمریمتهرانتهران

1814مهدیآقاسیزهرا تهرانتهران

191715شکرالهبابا مرادیپروینتهرانتهران

15قاسمبروایهعلیرضاتهرانتهران

15مرتضیبالغت نیافریدهتهرانتهران

14علیرضابهمن آبادیمهدیهتهرانتهران

1715جلیلپور لطفیفیروزهتهرانتهران

202017فیروزعلیپوالدیمنصورتهرانتهران

18ارسالنپیکانیمحبوبهتهرانتهران

1715سعیدثالثه دهخوارقانیسهیلتهرانتهران

14علیجایزشیماتهرانتهران

181614جوادجعفر پورفاطمهتهرانتهران
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15محمدحاجی محمدیمهدیتهرانتهران

1614محمدحاجی محمدیزینبتهرانتهران

-حسنحسن لونرگستهرانتهران

1817محمد حسینحکیم زاده اصلمهریتهرانتهران

17غفارحیدری سرنقیفاطمهتهرانتهران

15شکرالهخاکیانبیتاتهرانتهران

16مسعودخسرو بردرادینتهرانتهران

1614علیخوش زبانملیکاتهرانتهران

15محمدمهدیخوشنویسانداودتهرانتهران

191816ایرجدولتی گروهغزالهتهرانتهران

1817محمودراغمریمتهرانتهران

17احمدرجبیفاطمهتهرانتهران

1817محمدعلیرحمتیطاهرهتهرانتهران

18ابوالقاسمرستم زادهفهیمهتهرانتهران

14غالمرضارستمی باالنپریساتهرانتهران

1817احمدرفیعینسیمتهرانتهران

18عیدی محمدیرمضانیزهراتهرانتهران

15شمس الهرنجبر پازوکیمجیدتهرانتهران

16سید احمدرهگشایمریم ساداتتهرانتهران

-سید محمدروح بخش احتیاط کارمهسا ساداتتهرانتهران

15گرامزارعلیالتهرانتهران

19داودزرین سازرضاتهرانتهران

18حسن علیزمانی  جوینانیشهنازتهرانتهران

17سخاوتزینالیفریباتهرانتهران

1818اصغرسعیدیرعناتهرانتهران

16علیشاه مرادیابوالفضلتهرانتهران

1715حسینعلیصالح زادهمرضیهتهرانتهران

14محمدطهماسبیامیر حسینتهرانتهران

1817غالمعلیعبادیساراتهرانتهران

15شمس الهعبدلییکتاتهرانتهران

202018سعیدعبدیمحمدصادق تهرانتهران
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1917حسینعرب زادهریحانهتهرانتهران

18اسمعیلعربیانمحمدامینتهرانتهران

14احمدعزتینادیاتهرانتهران

-محمودعمرانیشیواتهرانتهران

16حسنغفاریزهراتهرانتهران

181816ابوالحسنفامیلی ملک زادهرضاتهرانتهران

1820محمدفرزامکامرانتهرانتهران

1717شاهپورفرهنگیسحرتهرانتهران

14موسیقاسمیفریباتهرانتهران

18رضاقاسمیانمحبوبهتهرانتهران

17شروینقرشیشیوا ساداتتهرانتهران

17بهالدینقزوینهسید اوستاتهرانتهران

15نصرالهکاشانیلیالتهرانتهران

14محرمعلیکاظمیافخمتهرانتهران

18حجتکاههمرضیهتهرانتهران

15عبدالکریمکریم زادهپریساتهرانتهران

16حسنکشور دوستیحییتهرانتهران

1816عبدالرضاکیهانیامیرتهرانتهران

16محمدحسینگودرزیزهراتهرانتهران

1816رحمانمحبیسیاوشتهرانتهران

14امرالهمحمدیثریاتهرانتهران

191715اشرفمراد پورمحرمتهرانتهران

16عبدالرسولمژدهعلیرضاتهرانتهران

191717باقرمظهریمحدثهتهرانتهران

201716علی جانمیرنیاسمیراتهرانتهران

19هادینخعیمرضیهتهرانتهران

1816نورالهنصابیفهیمهتهرانتهران

18هادینوروزی زادهحسینتهرانتهران

15شجاعهاشمیشبنمتهرانتهران

17محمد رضاهمتیساراتهرانتهران

17محمدهوشیارعباستهرانتهران
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14الیاسرحیمیاعظمدماوندتهران

14علینوحیحنانه دماوندتهران

17احمدخزاییفاطمه رباط کریمتهران

14حسینخلیلیبهرام رباط کریمتهران

1816نعمت الهشهبازیزهرارباط کریمتهران

201814اسمعیللطفیمحمدرضا رباط کریمتهران

17محمد حسنمرویمژگانرباط کریمتهران

14غالمرضاآقایی میبدیطاهره ریتهران

18محمد یوسفقلیتبیانیانرضوانیهریتهران

14فرهادجانیلیابوالفضل ریتهران

201615خسروجعفریسعید ریتهران

202017محسنحاجی صفرسینا ریتهران

15احمدحسین زادهسودابهریتهران

1918حسین بخشحسینیمحمد حسینریتهران

15محمد رضا خسروی فردشهرام ریتهران

15نصرالهدربانیملیحه ریتهران

18علیزاهدمریم ریتهران

15علیکهن زادهسمیه ریتهران

14داودچیوائیمحمدامینشهرقدستهران

-فتح الهخزائیمعصومهشهرقدستهران

14عباسسبحانیموسی الرضاشهرقدستهران

1816قدرت الهسهلوردمریمشهرقدستهران

16حسنشیاسیلیالشهرقدستهران

18ابراهیمقربانیمرضیهشهرقدستهران

16اکبرمجیدیمهدیشهرقدستهران

1617حبیب الهمنصوریفاطمهشهرقدستهران

15باقرمیرحسینیسیدطاهاشهرقدستهران

-علیبیگلری حسنیزهراشهریار تهران

14رضااکبریپارساقرچکتهران

-علی رضااکبریحسینقرچکتهران

16رضااکبریطاهاقرچکتهران
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15عباساکبریمحمد مهدیقرچکتهران

14مسلمباجالنجوادقرچکتهران

14مصطفیتوکلیثناقرچکتهران

18علی حسنزنگنهالههقرچکتهران

16گودرزسلگیفاطمهقرچکتهران

14رضاعافیشفاطمهقرچکتهران

15هدایت الهعباسپور اینانلوعلیرضاقرچکتهران

18فضل الهعلومیالهامقرچکتهران

14بشیرعلیزادههستیقرچکتهران

14داوودکامرانیساعدهقرچکتهران

14محمد قلیکرمانیانمحدثهقرچکتهران

17مجیدمحمدیفاطمهقرچکتهران

1515معصومعلیاحمدی عاملهداریوشمالردتهران

1516اله یارجمورمحمدمالردتهران

1615حسنحسینیاکرم الساداتمالردتهران

16محمدعقبولرسولیسمیهمالردتهران

1518غالمحسنغالمیاسماعیلمالردتهران

1618حسنمرادیفاطمهمالردتهران

1518حجت الهمیرزاییزهرهمالردتهران

17ابوالقاسمابراهیمیسیماواحد اکباتانتهران

16محموداسالمیلیالواحد اکباتانتهران

16پرویزاسالمیناهیدواحد اکباتانتهران

181815عبدالحمیدافضل زادهحسینواحد اکباتانتهران

16حبیب الهحسینی نژادریحانهواحد اکباتانتهران

16محمدحمزادیانعلیرضاواحد اکباتانتهران

15مسعودذوالقدرفریدواحد اکباتانتهران

1718ولی محمدروستائیفاطمهواحد اکباتانتهران

1715بیژنصانعسمیراواحد اکباتانتهران

16اصغرمحمودخانیبهارهواحد اکباتانتهران

1718جعفراصغری آنیتاواحد امام علیتهران

16عباساله ورنزهراواحد امام علیتهران
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-عباسالهی رادغالمرضاواحد امام علیتهران

15حسینباباخانی تیموری بشریواحد امام علیتهران

14حسینپلوییزینبواحد امام علیتهران

-1616مهدی حاجی آرمیتاواحد امام علیتهران

1615سیدمهدیحسینی مائده ساداتواحد امام علیتهران

15اکبرحکیمی سارانالههواحد امام علیتهران

16سیدجاللحیات العینی الهام ساداتواحد امام علیتهران

16غالمعلی حیدری سمیه واحد امام علیتهران

1615جبرائیلخلخالیزهره واحد امام علیتهران

1614ناصر خورشیدی نسیم واحد امام علیتهران

-محمدخوشرولیالواحد امام علیتهران

-سیدمحسنذوالفقاری سیده مریم واحد امام علیتهران

14ایرجرسول پور شبستری زهراواحد امام علیتهران

-محمدرئوفیان بیتاواحد امام علیتهران

14چراغعلیزمانی زهراواحد امام علیتهران

15حسین سعیدیان حامد واحد امام علیتهران

1615محمدعلی غفاری احمد واحد امام علیتهران

1614ولی الهفراستفرزانه واحد امام علیتهران

1715خلیلکاچنادیا واحد امام علیتهران

171815علیامینزهراواحد انقالبتهران

-غالمعلیباقریهمایون واحد انقالبتهران

1615رضاعلیبراتیسولمازواحد انقالبتهران

14محمدپازوکیعباسواحد انقالبتهران

-1614صفر علیحاج علیمعصومهواحد انقالبتهران

-محمودحسن نوریآزیتاواحد انقالبتهران

181815عبد الرضاخطیبیمجیدواحد انقالبتهران

191916منصورخلیلیآرشواحد انقالبتهران

16رضا علیسلطان محمدیمجیدواحد انقالبتهران

171814محسنصاحبعلیواحد انقالبتهران

172015احدصالحیمسعودواحد انقالبتهران

1514میکائیلعالی پناهعیسیواحد انقالبتهران
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-رضاعلیرضاییمحمدواحد انقالبتهران

151814سید جعفرقاسمیسیدمرتضیواحد انقالبتهران

161814سید حسینقدرتسید علیواحد انقالبتهران

161714اکبرقنبریانمحمدحسینواحد انقالبتهران

1615حسنالجوردی کاشیعلی اصغرواحد انقالبتهران

15مرتضیلکمبیناواحد انقالبتهران

172015حشمت الهمراتیعلیرضاواحد انقالبتهران

1716رستمنساریعطیهواحد انقالبتهران

1514بهروزنوری تپهآینازواحد انقالبتهران

15محمد رضاهدایتزهراواحد انقالبتهران

181715قلیچیعقوب نژاداسماعیلواحد انقالبتهران

14منصوراسدیارشیاواحد بلوارابوذرتهران

-حسناکبریمجیدواحد بلوارابوذرتهران

15محمد ابراهیمآقا براتیانسیهواحد بلوارابوذرتهران

14قاسمآئینیمحمد جواد واحد بلوارابوذرتهران

14اکبربهشتی فروتنیمحمدرضاواحد بلوارابوذرتهران

15مهدیپریزادان قمیانسیهواحد بلوارابوذرتهران

17مسلمپیرویمحمد صالحواحد بلوارابوذرتهران

16غالمرضاجعفر پورمحمد رضاواحد بلوارابوذرتهران

1414علیحاتمیمحسنواحد بلوارابوذرتهران

15سیدجوادحسینیمحمدحسینواحد بلوارابوذرتهران

15علیخزائیامیر مهدی واحد بلوارابوذرتهران

16عبدالرضاخلجیاحمدرضاواحد بلوارابوذرتهران

15هوشنگدانش پایهشیدا واحد بلوارابوذرتهران

1515حسندهقانیمحمد علیواحد بلوارابوذرتهران

-مجیدرفیعیحسینواحد بلوارابوذرتهران

16محمدسراجیزهراواحد بلوارابوذرتهران

14محسنشیخی قمصریمحمد طهواحد بلوارابوذرتهران

-14جاللصدرمحمدجوادواحد بلوارابوذرتهران

14علیعابدیمهدیواحد بلوارابوذرتهران

14فتح اله علی پناهمرتضی واحد بلوارابوذرتهران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15علی اصغرفرهنگیانامیر مهدی واحد بلوارابوذرتهران

1516غالم حسینقاصدمهدیواحد بلوارابوذرتهران

1414حسینکرمی گلوچه غمیعلیواحد بلوارابوذرتهران

14علیلشگرمحمدحسنواحد بلوارابوذرتهران

1514محمدمجلسیمحمدامینواحد بلوارابوذرتهران

1615ناصرمحبیامیرحسینواحد بلوارابوذرتهران

1614احمدمحسنی سهیحسینواحد بلوارابوذرتهران

1514محمدمحمود زادهعلیواحد بلوارابوذرتهران

17درویش علیمختارنیاعباسواحد بلوارابوذرتهران

--حمادمسموعیمحمدحسینواحد بلوارابوذرتهران

-14سید جلیلموسوی سید مرتضی واحد بلوارابوذرتهران

1614سید جلیلموسوی سیدعلیرضاواحد بلوارابوذرتهران

1514فرهادمیسمیمنیژهواحد بلوارابوذرتهران

-1714رحیمنصیریمحمد امینواحد بلوارابوذرتهران

1514ابوالفضلنصیریهادیواحد بلوارابوذرتهران

1616مصطفینوروزیمحمدمهدیواحد بلوارابوذرتهران

1614علینوری سفرمحمدجوادواحد بلوارابوذرتهران

15عباسگل محمدراحله واحد پونکتهران

15حمیداسدیزینبواحد پونکتهران

1615حسینخراسانیمنیژه واحد پونکتهران

16محمد جوادسلیمی جهرمیسپیده واحد پونکتهران

171817حسینصیاد فرمیثمواحد پونکتهران

16منصورغالمعلی پورفاطمهواحد پونکتهران

14عباسعلیفتحعلیانمحمدواحد پونکتهران

16عباسگل محمدالههواحد پونکتهران

1717شیرنثاریزهراواحد پونکتهران

14علینجفینگار واحد پونکتهران

1615علی اکبرارادتمنداحسانواحد تهرانسرتهران

171514جمشیدروشن ضمیرآمنهواحد تهرانسرتهران

16علیشریعتیسیماواحد تهرانسرتهران

161614میکائیلصحرائیرضاواحد تهرانسرتهران
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1614محمدجوادضیافتیلیالواحد تهرانسرتهران

171514اردشیرقنبریزهراواحد تهرانسرتهران

16موسیمیرزائیمریمواحد تهرانسرتهران

15داریوشیحیاییپرنیاواحد تهرانسرتهران

15رامینابراهیمیبرسامواحد جنت آبادتهران

17علیافتخارامیر رضاواحد جنت آبادتهران

1615محموداکبریاحمدواحد جنت آبادتهران

15محمدآقامیریمبیناواحد جنت آبادتهران

-علیرضاجعفریضحاواحد جنت آبادتهران

15حاجی باباحاجی باباییداودواحد جنت آبادتهران

15کیخسرورحیمیسحرواحد جنت آبادتهران

15محسنرضایی  کاشیالهامواحد جنت آبادتهران

1618احمدستودههالهواحد جنت آبادتهران

191915محمدشادفرسمیهواحد جنت آبادتهران

16اهل قلیشریف کاظمیعلی اکبرواحد جنت آبادتهران

17یدالهشهردمیفاطمه واحد جنت آبادتهران

14داودصادقی ملک  آبادیمریمواحد جنت آبادتهران

1715خلیلعارفی کیاطاهرهواحد جنت آبادتهران

1717محمودفاضلیزهراواحد جنت آبادتهران

14تقیفرساد ژانتواحد جنت آبادتهران

17مسلمقلیچ خانیامیر علیواحد جنت آبادتهران

16مسلمقلیچ خانیامیرحسینواحد جنت آبادتهران

171817محمدرضامجیدیان جرتودهصمدواحد جنت آبادتهران

15محمد حسنمحمدیمصطفیواحد جنت آبادتهران

16قربانمحمودی پور کچاییمریمواحد جنت آبادتهران

15محمدموسویزهره ساداتواحد جنت آبادتهران

15محمدحسننیکجوفرنازواحد جنت آبادتهران

16سلیماننیکفرجاممصطفیواحد جنت آبادتهران

1616محمدرضاهادیانمهدیواحد جنت آبادتهران

161614علیاعرابی پورهانیهواحد جیحونتهران

16علیآذرافزاطنازواحد جیحونتهران
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1615معزالدینحسینینجمه الساداتواحد جیحونتهران

1614شیرزادرفیعیاعظمواحد جیحونتهران

1615حسنرویانموناواحد جیحونتهران

14حسینصالحیامیر محمدواحد جیحونتهران

171714احمدصالحی ابرقوییمحمد علیواحد جیحونتهران

14محبوبقمری زمهریرنوشینواحد جیحونتهران

1615ناصریزدان خواهزهراواحد جیحونتهران

16اسدالهاحمدیصدیق الهواحد دزاشیبتهران

-احمداخباریحمیراواحد دزاشیبتهران

14محمدارشادیانعلیواحد دزاشیبتهران

-رضااکبریانسیهواحد دزاشیبتهران

15حسینامانی نمینسپیدهواحد دزاشیبتهران

14جمشیدامینیتیناواحد دزاشیبتهران

14حسنبردبارمژگانواحد دزاشیبتهران

-عزیزالهبصیریمهشیدواحد دزاشیبتهران

15رضابیامنشمریمواحد دزاشیبتهران

17حسینپرسان فومنیمریمواحد دزاشیبتهران

-اسماعیلپگاهنادرواحد دزاشیبتهران

14محمدتقوی زادهمتینهواحد دزاشیبتهران

-مجیدجوادی نژادراموناواحد دزاشیبتهران

14مجتبیچاروقچیرضاواحد دزاشیبتهران

14سلیمانحمزهعلیرضاواحد دزاشیبتهران

14نورالهحنیفیسمانهواحد دزاشیبتهران

14ابراهیمخان بیکیسمیهواحد دزاشیبتهران

15سید حسینختاوختندرین ساداتواحد دزاشیبتهران

14وجیهه الهدلفانیفاطمهواحد دزاشیبتهران

-فریدونرافعکاملیاواحد دزاشیبتهران

1616سهیلرحیم نژادیاسمنواحد دزاشیبتهران

14علیرفسنجانیالهامواحد دزاشیبتهران

15محمدهاشمرکن تهرانمریمواحد دزاشیبتهران

14مظفرساالری پورمریمواحد دزاشیبتهران
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15ناصرساورمندحسینواحد دزاشیبتهران

1515فیاضسعادتیمریمواحد دزاشیبتهران

14مهدیشاه محمدیمحمدپارساواحد دزاشیبتهران

15محمدرضاشاهیننکینازواحد دزاشیبتهران

14اله وردیشجاعیمجتبیواحد دزاشیبتهران

-سیدمحسنشجاعیسیدمحمدرضاواحد دزاشیبتهران

191717جعفرشفیعیعلیواحد دزاشیبتهران

1515روشن علیشکاریراضیهواحد دزاشیبتهران

1515اکبرصفریانمریمواحد دزاشیبتهران

-حیدرعظیمیآذرمیدختواحد دزاشیبتهران

14احمدغبرائیافشینواحد دزاشیبتهران

1414ماشاهللغالمرضاییفریدهواحد دزاشیبتهران

15ابوطالبفرج زادهمحمدحسنواحد دزاشیبتهران

-اصغرفقیهی رضاییمجیدواحد دزاشیبتهران

14سعیدقادریسیناواحد دزاشیبتهران

17نوبوهاروکانزاواآیاواحد دزاشیبتهران

1616محمدعلیالجوردیفاطمهواحد دزاشیبتهران

1415ایرجمبینامینواحد دزاشیبتهران

15علیرضامحققیسهیلواحد دزاشیبتهران

15عین الهمحمودیفرج الهواحد دزاشیبتهران

15ابوالقاسممختاریانفهیمهواحد دزاشیبتهران

14حسینمرتضویمریمواحد دزاشیبتهران

-محسنمرشدیمرضیهواحد دزاشیبتهران

-1615عبدالحسینمهدویفائضهواحد دزاشیبتهران

1615احمدمهرانفرزهرهواحد دزاشیبتهران

-احمدمهرانفرشهرهواحد دزاشیبتهران

-سیدمحمدموسویطاهرهواحد دزاشیبتهران

161514سیدفخرالدینمیرزادهنفیسه ساداتواحد دزاشیبتهران

1717حشمت الهمیرزاییرویاواحد دزاشیبتهران

14محسنمیرشریفیثمین ساداتواحد دزاشیبتهران

16علیناظریانالنازواحد دزاشیبتهران
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1615حسننجاردیسفانینداواحد دزاشیبتهران

15حسینندافاعظم ساداتواحد دزاشیبتهران

15مسعودنیکخواه مهصدفواحد دزاشیبتهران

-پرویزهوسمی نژادمعصومهواحد دزاشیبتهران

-قوام الدینوالدیشاهینواحد دزاشیبتهران

14غالمعلییزدانی فردآزادهواحد دزاشیبتهران

1517جاللبذراییفرنوشواحد رسالتتهران

1617ابوالقاسمرحمانی مورچه خورتیسپیدهواحد رسالتتهران

14شعبانعلیشعبانی قهرودیطاهرهواحد رسالتتهران

1517علی اکبرعزیزیعلیرضاواحد رسالتتهران

161614نقیکریمیفاطمهواحد رسالتتهران

15علیلطیفیانپرنیاواحد رسالتتهران

1516سعیدنظری آزادمحمد مهیارواحد رسالتتهران

-محمدقربانایرانشاهیمحبوبه واحد شرقتهران

-محمدرضاثابتیمریم واحد شرقتهران

-علی محمدجوزانیانسیه واحد شرقتهران

15محسنحیدریانسعیدهواحد شرقتهران

1516محمدرضاخلیلیروزاواحد شرقتهران

161816حسینداداشییوسفواحد شرقتهران

14داودراستگونسرینواحد شرقتهران

-صادقزرین پورزینبواحد شرقتهران

1616حمیدساعدیعلیرضاواحد شرقتهران

16فرهادسبزه هاراضیهواحد شرقتهران

1617نعمت الهسلیمانیزهراواحد شرقتهران

15مهردادسلیمیعلیرضاواحد شرقتهران

1614نصرت الهشهریاریاکرمواحد شرقتهران

14اصغرصحرانورداحمدواحد شرقتهران

1617غالملیعبدالمحمدیقاسم واحد شرقتهران

-علی اکبرعلی مددیمریم واحد شرقتهران

16محمدرضاغفاری برنامحمدحسین واحد شرقتهران

16محمدکرمی ورمزانیلیالواحد شرقتهران
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15محیامختاری اسفیدواجانیمحیاواحد شرقتهران

15مجیدمهدی زاده شاهرخ واحد شرقتهران

-غالمرضامیرزانژادمیتراواحد شرقتهران

-حمزهوحدتیسمیه واحد شرقتهران

15مرتضییزدان دوستفاطمهواحد شرقتهران

-محمدحاجی محمدیزینب واحد فرمانیهتهران

14حامدروغنی زادملیکاواحد فرمانیهتهران

1415حمیدرضافقیهیکسریواحد فرمانیهتهران

1515ابراهیممحبییلداواحد فرمانیهتهران

-15ابوالقاسممختاریانفهیمهواحد فرمانیهتهران

-یدالهمنوچهریمحبوبهواحد فرمانیهتهران

14محمدابوالقاسمیرقیهواحد قلهکتهران

1616ابراهیمافرنگمهساواحد قلهکتهران

14علیالحانیآرتیناواحد قلهکتهران

17غالمرضاخراطعاطفهواحد قلهکتهران

15ماشاالهزوارهاحمد علیواحد قلهکتهران

-1617حسینسلیمانینریمانواحد قلهکتهران

16حسینشیخی کاریزکیشهرهواحد قلهکتهران

-1516رحمتصحرانورداکرمواحد قلهکتهران

-حسنفرجادی طینت پاکمرجانواحد قلهکتهران

171715شهولییاراحمدیبهزادواحد قلهکتهران

1617حسینعلیپویامنشمریمواحد قیطریهتهران

1719حیدردرویشیآزادهواحد قیطریهتهران

18جمشیدصنعتگران کاشانیهالهواحد قیطریهتهران

-علیباغباننیلوفرواحد مرزدارانتهران

161614داودبزرگیابوالقاسمواحد مرزدارانتهران

1614علی اکبربهشتیفرزانهواحد مرزدارانتهران

16اله کرمکریمیآمنهواحد مرزدارانتهران

14اکبرکیانی آذربهارهواحد مرزدارانتهران

1615عباسمیکانیکپریوشواحد مرزدارانتهران

15محمدآزادیابوالفضلورامینتهران
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1515مهدیتفنگچیاناعظمورامینتهران

16علیشصتیفاطمهورامینتهران

15صادقآهنگریآرزودماوندتهران 

1614بنیادسوسنی غریبوندغالم علیشهریار تهران 

-15نایبصدیقعلی شهریار تهران 

16فضل اله صفر نامورجاللشهریار تهران 

-محمدلطیفیانفاطمهشهریار تهران 

17عباس علینظری کمیجانیلیالشهریار تهران 

14مهدیحامیزهراواحد جنت آبادتهران 

161514علی اصغرحسینی پور لیالواحد جنت آبادتهران 

1516محمودداناییانسوسنواحد جنت آبادتهران 

-محمددل افکنمنیژهواحد جنت آبادتهران 

15شهرامدیندارنارسیسواحد جنت آبادتهران 

15قربانعلیاسدی اردلییکتااردلچهارمحال و بختیاری

1717قربانعلیاسدی اردلینیکااردلچهارمحال و بختیاری

16مرتضیانصاری اردلیمحمد صادقاردلچهارمحال و بختیاری

171815حسنبابادیمحدثهاردلچهارمحال و بختیاری

15یاوربابادیامیرعباساردلچهارمحال و بختیاری

17علیخسرویانعلیرضااردلچهارمحال و بختیاری

17امامقلیظفریکاووساردلچهارمحال و بختیاری

16محمدرسولظفریانستایشاردلچهارمحال و بختیاری

19رحیمگنجیعلیاردلچهارمحال و بختیاری

18حسیننصیرینگیناردلچهارمحال و بختیاری

1815نعمت اهللافروغ بروجنیفاطمهبروجنچهارمحال و بختیاری

-حسنسیف الهیریحانهبروجنچهارمحال و بختیاری

14سهرابباباداییزراشهرکردچهارمحال و بختیاری

16الیاستوکلیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15باقرجعفری قلعه سلیمیعباسشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سهرابصالحی هفشجانیکامرانشهرکردچهارمحال و بختیاری

16مجیدعلی باباییثناشهرکردچهارمحال و بختیاری

17علی رضامولویفرزادشهرکردچهارمحال و بختیاری
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17مرادعلیمولوی وردنجانیناصرشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علی محمدابراهیمیمحمدفارسانچهارمحال و بختیاری

18علی اکبراحمدی فارسانیسعیدهفارسانچهارمحال و بختیاری

14داریوشاسالمیمحمدفارسانچهارمحال و بختیاری

15داریوشاسالمینیلوفرفارسانچهارمحال و بختیاری

16دست علیبهرامی خواهمیالدفارسانچهارمحال و بختیاری

14افراسیابجهانبازیزهرافارسانچهارمحال و بختیاری

14حمیدجهانبازیآرشامفارسانچهارمحال و بختیاری

15محمدکریمسلحشور دورکیعلی فتحفارسانچهارمحال و بختیاری

17امیرعلیسلیمانی نژادسحرفارسانچهارمحال و بختیاری

16رضاشیروانیزهرافارسانچهارمحال و بختیاری

17یوسفعسگریابوالفضل فارسانچهارمحال و بختیاری

17سرهنگغیبی پورفائزهفارسانچهارمحال و بختیاری

15مصطفیمالکیامیرمحمدفارسانچهارمحال و بختیاری

15کامرانمحمدیپرنیافارسانچهارمحال و بختیاری

14محمدیارمحمودی برامموسیفارسانچهارمحال و بختیاری

14نورمحمدهاشمیکبریفارسانچهارمحال و بختیاری

15علی هاشمیمعصومهفارسانچهارمحال و بختیاری

17نادرجلیلآرمیتالردگان چهارمحال و بختیاری

2016نادرقلیخورشیدیمهرداد لردگان چهارمحال و بختیاری

1716مسعودخورشیدیوحیدلردگان چهارمحال و بختیاری

17علیقیاسیآمنهلردگان چهارمحال و بختیاری

171815کوچکعلیمحمودیآرمینلردگان چهارمحال و بختیاری

18سیدحسینحسینیسیده فاطمه بیرجندخراسان جنوبی

16جاللعاملی سرچاهیزهرابیرجندخراسان جنوبی

17محمدمرادیعلیبیرجندخراسان جنوبی

16ابراهیمیاریزهرابیرجندخراسان جنوبی

16رضابارانیامیر عباسخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14محمدرضابخشیمهالخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14سعیدحسینی بیناباجساجده خضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14محمدقلی زادهعلی اصغرخضری دشت بیاضخراسان جنوبی
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-محمدحسننژادحسینیزهرا خضری دشت بیاضخراسان جنوبی

192017حسنامینمحمود قاینخراسان جنوبی

14حسینقاسمیمحمدمهدیقاینخراسان جنوبی

16محمداحتشامیریحانهبجستانخراسان رضوی

15محمدسعادتمندسحر بجستانخراسان رضوی

15اکبرمحمد نژادسمانهبجستانخراسان رضوی

15-نعیمی پورفاطمهبجستانخراسان رضوی

18محمدبدخشانمنیرهبردسکنخراسان رضوی

1717حبیب الهحاجی زادهمحمدطاهابردسکنخراسان رضوی

16عبدالواحدحمیدی حاجی آبادیزهرهبردسکنخراسان رضوی

17حسینصالحیمحمد بردسکنخراسان رضوی

191717سیدجوادمرجانی بجستانیسید احسانبردسکنخراسان رضوی

17رضاندافیرسولبردسکنخراسان رضوی

14سید حسنهاشمینرگس ساداتبردسکنخراسان رضوی

1715ایمانحسینیمحیا ساداتتربت جامخراسان رضوی

1717عبدالناصرحمیدیپریاتربت جامخراسان رضوی

19رضاخندانی مقدموجیههتربت جامخراسان رضوی

14حمیدزهراییکیانتربت جامخراسان رضوی

16موسیسمنگانیپرستو تربت جامخراسان رضوی

15محمدبهلولیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

17مجیدپورمهدیمانیاتربت حیدریهخراسان رضوی

17غالمرضارستمیعلی اکبر تربت حیدریهخراسان رضوی

16جعفرزنگنهنازنینتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمودشاکریالنازتربت حیدریهخراسان رضوی

1816علینصیرینصرالهتربت حیدریهخراسان رضوی

1816احمدهراتیفائزهتربت حیدریهخراسان رضوی

-علی اصغرخاکشور ثانیکوثردرگزخراسان رضوی

15داووداکبریایمانسبزوارخراسان رضوی

14داووداکبریابراهیمسبزوارخراسان رضوی

-محمدامینینازنینسبزوارخراسان رضوی

-مختارپروانهطیبهسبزوارخراسان رضوی
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15امیدجان نثارگیتیسبزوارخراسان رضوی

14امیدجان نثارهستیسبزوارخراسان رضوی

-علیرضاچشمیامیرعلیسبزوارخراسان رضوی

15عباسداورزنیمائدهسبزوارخراسان رضوی

15محمدداوری نژادیلداسبزوارخراسان رضوی

14رضاربیعیابوذرسبزوارخراسان رضوی

17علیرحمان پناهمرساناسبزوارخراسان رضوی

16مصطفیرسولی پورزینبسبزوارخراسان رضوی

-محمدرحیمریحانی فردزیباسبزوارخراسان رضوی

1715سید جوادسجادیانسیده ریحانهسبزوارخراسان رضوی

14علیرضاشکوهی پارساسمیهسبزوارخراسان رضوی

14علیصانعی نژادیاسرسبزوارخراسان رضوی

14محسنطالبیانداریوشسبزوارخراسان رضوی

1814علیطوسی ثانیپریساسبزوارخراسان رضوی

14احمدعسگریباربدسبزوارخراسان رضوی

-محمودعیدیعالیاسبزوارخراسان رضوی

14محمدقاسمیعلیسبزوارخراسان رضوی

-علی اصغرمیرزاییمحمدسبزوارخراسان رضوی

15امیننصیریمهدیارسبزوارخراسان رضوی

15جوادیساولیمحمدپارساسبزوارخراسان رضوی

16غالمحیدردالرامیزهراسرخسخراسان رضوی

16غالمعلیمعمریجوادسرخسخراسان رضوی

15سیدمحمدپیش نمازسیده فهیمهقوچانخراسان رضوی

17مسلمسیاح ترنیکمحمدقوچانخراسان رضوی

14حسینگلی اترآبادساراقوچانخراسان رضوی

15محمداسماعیلمحمدحسن زاده مقدمطیبهقوچانخراسان رضوی

15جعفرمحمدیآیداقوچانخراسان رضوی

15علیرضاابراهیمیمحدثهکاشمرخراسان رضوی

14حمیداکبرزادهنازنینکاشمرخراسان رضوی

15مرتضیباهوشسید رسولکاشمرخراسان رضوی

15حسینزحمتکشپریساکاشمرخراسان رضوی
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1718محمد رضاسخاییفروغکاشمرخراسان رضوی

15علی اکبرغزنویرضاکاشمرخراسان رضوی

14حسینفانیمحمد مهدیکاشمرخراسان رضوی

15محمودقنادمتینکاشمرخراسان رضوی

1720محمد  کدخداییسعیدهکاشمرخراسان رضوی

1719حسنمحمدیانملیحهکاشمرخراسان رضوی

-محمدچمنیمجتبیگنابادخراسان رضوی 

1819فتح الهمسعودیآمنهگنابادخراسان رضوی 

15حکیمابراهیمیفاطمهمشهدخراسان رضوی

191816محمدادیب اسالمیهمجتبیمشهدخراسان رضوی

16محمد رضااربابی فتاح شبنم مشهدخراسان رضوی

15باقراعتدالی مشهدرضامشهدخراسان رضوی

16حمیدافتخاریاحسانمشهدخراسان رضوی

161615افشینالهیاریمتینهمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرامینیحامدمشهدخراسان رضوی

15غالمرضاایوبیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

-1515محمدعلیآرمینمحمود رضامشهدخراسان رضوی

16نعمت بازوبندیرضامشهدخراسان رضوی

16حمیدباقریعلیرضامشهدخراسان رضوی

16جمشیدباقریمهشیدمشهدخراسان رضوی

1817بابا نظرباقری درباداممژگانمشهدخراسان رضوی

1918حسینبراغوشمحمدمشهدخراسان رضوی

14هادیبزرگ زادهندامشهدخراسان رضوی

16حسنبهرامی یزدان آبادنیلوفرمشهدخراسان رضوی

1817قربانعلیبوسعیدملیحهمشهدخراسان رضوی

1616مهدیپورحسینیسارامشهدخراسان رضوی

1615محمدحسنپیرچهریحانهمشهدخراسان رضوی

1817علی اصغرتوسلی زاده ربابه مشهدخراسان رضوی

-14رضاجعفریفرزانهمشهدخراسان رضوی

1816رضاجنابکیانامشهدخراسان رضوی

14امیرجنتیحمیدمشهدخراسان رضوی
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14حسینچراغی فارمدحامدمشهدخراسان رضوی

1814اسماعیلچنارانیمعصومهمشهدخراسان رضوی

15محمدحاجبی سمانهمشهدخراسان رضوی

181814علیرضاحسن زاده اولمریممشهدخراسان رضوی

171815محمدمهدیحسینیسید ابوالحسنمشهدخراسان رضوی

-خلیلحسین زاده مظلومیآاللهمشهدخراسان رضوی

14سیدحسینحسینیزهراساداتمشهدخراسان رضوی

14سید محمدحسینیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

15محمدرضاحمیدی نژادفاطمهمشهدخراسان رضوی

15محمد جعفرحیدریحلیمه خاتونمشهدخراسان رضوی

15علی اصغرخجستهمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

16حسنخدایی نفطهاعظممشهدخراسان رضوی

15احمدخدیوزادهعزتمشهدخراسان رضوی

14مسعودخوراشاهیسیده نیکومشهدخراسان رضوی

-محمدحسندارابیفهیمهمشهدخراسان رضوی

1515عباسعلیدانشفرحمید مشهدخراسان رضوی

201915محمدعلیدرانیدانیالمشهدخراسان رضوی

-غالمرضادشتیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

1414مهدی دهقان حسین آباد محمدرضا مشهدخراسان رضوی

1919سیف الهذاکریشریفمشهدخراسان رضوی

1517رضاراثیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

-محمدرجبیفاطمهمشهدخراسان رضوی

16براتعلیرحمتیعبداهللمشهدخراسان رضوی

15ابراهیمرحیمیالنازمشهدخراسان رضوی

151714محمدرضارضایی الیزهرامشهدخراسان رضوی

-غالمرضارضوان پورجوادمشهدخراسان رضوی

15حسنرهنماثنامشهدخراسان رضوی

14حسنزارعی فهیمه مشهدخراسان رضوی

-محمدزراعتیفرشتهمشهدخراسان رضوی

14محمدزروندیمجتبیمشهدخراسان رضوی

14محمد تقیزنگوئی پور فردآیدامشهدخراسان رضوی
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14محمدساالرانسورنامشهدخراسان رضوی

15اسماعیلساالری مقدم فاطمه مشهدخراسان رضوی

-اسحقسلمانیمینامشهدخراسان رضوی

161814علیشایستهمسعودمشهدخراسان رضوی

15محمدشبانیزینبمشهدخراسان رضوی

-16مرتضیشمایلیشنتیامشهدخراسان رضوی

182018فرج الهصبوریحسنمشهدخراسان رضوی

14علیصدارتیمریممشهدخراسان رضوی

1617علی اکبرصدق دوستحساممشهدخراسان رضوی

1515حسینعلیصفارمحمودمشهدخراسان رضوی

-1715محمدهادیضرغامی فردامیر مشهدخراسان رضوی

1714رضاطالبیسمانهمشهدخراسان رضوی

-1715سید حسینطباطباییزینب مشهدخراسان رضوی

-محمدطوطیصفیهمشهدخراسان رضوی

1514رجبظفری کلوخیابراهیممشهدخراسان رضوی

1617مهدیظهوریان نادعلیایمانمشهدخراسان رضوی

15کرمعلیعبدیاکبرمشهدخراسان رضوی

14محمدعسگری خادرملیسامشهدخراسان رضوی

1615حسینعلی پورزهرامشهدخراسان رضوی

14فرزادغفارییوسفمشهدخراسان رضوی

16علیفخرآبادیسمانهمشهدخراسان رضوی

-16سید حسینفخرعالمیسیده محدثهمشهدخراسان رضوی

15اسمعیلفربُد نیاپرویزمشهدخراسان رضوی

1615مرتضیفرجی صدیقه مشهدخراسان رضوی

15یحییفرخیبی بی فاطمهمشهدخراسان رضوی

15غالمعلیفرهیزهرامشهدخراسان رضوی

161715عبدالجوادفقیهیرضامشهدخراسان رضوی

14حسینقارونی گورکانی وجیههمشهدخراسان رضوی

-سید حسنقاسمیبی بی نعیمهمشهدخراسان رضوی

14علی اکبرقاضی زادهفرزادمشهدخراسان رضوی

14محمدقهارمعینمشهدخراسان رضوی
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1615محمدحسنقهرمانی نیکفاطمهمشهدخراسان رضوی

14ابوالحسنکارجیمحمد حسینمشهدخراسان رضوی

1714محمد علیکریم زادهمیثممشهدخراسان رضوی

14نبیکریم زادهعلیمشهدخراسان رضوی

14محمدکریمیان شیرازیکتایونمشهدخراسان رضوی

-علیکیوانفرنسرینمشهدخراسان رضوی

14محمد محمدی پور یزدی آالمشهدخراسان رضوی

14عباسمحمدی طرنجزهرهمشهدخراسان رضوی

14محمد جواد مظفری معارفنگارمشهدخراسان رضوی

14جوادمالزادهندامشهدخراسان رضوی

14حسینمیبدی ثانینازیالمشهدخراسان رضوی

19محمد رضامیرخانیامیر محمد مشهدخراسان رضوی

14عوضمیرزاییفاطمه مشهدخراسان رضوی

14سید محمودمیزبانسیده سمیهمشهدخراسان رضوی

15حسیننجار نوقابیفائزه مشهدخراسان رضوی

14علیرضانوای عربهانیهمشهدخراسان رضوی

-1414محمودرضانوپوشحجت مشهدخراسان رضوی

1718سعیدنورزادالهاممشهدخراسان رضوی

-هاشمهاشمی گلستانیمرتضیمشهدخراسان رضوی

1718محمدوحدانیمهدیمشهدخراسان رضوی

16اسماعیلبناییجوادمه والتخراسان رضوی

14حیدر حیدریمریممه والتخراسان رضوی

-امیررجبی مقدمامیرعباسمه والتخراسان رضوی

14حسنعطارجوادمه والتخراسان رضوی

-غالمحسینمحمدیمحدثهمه والتخراسان رضوی

17جوادمنجمی نواامیرمه والتخراسان رضوی

-حسینیعقوبیانمحمدمه والتخراسان رضوی

16فرامرزانوری فرسپنتانیشابور خراسان رضوی 

15محمدعلی جوادیمتین نیشابور خراسان رضوی 

1518محمدعلی جوادیفاطمه نیشابور خراسان رضوی 

16ایوب حسنی فهیمه نیشابور خراسان رضوی 
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17سیدرضاحسینی سیده فاطمهنیشابور خراسان رضوی 

15سید حمید حسینی رهاساداتنیشابور خراسان رضوی 

-سید محمد حسینی مریم نیشابور خراسان رضوی 

1417نصرالهحصارییگانه نیشابور خراسان رضوی 

-محمد دانش فر دینا نیشابور خراسان رضوی 

15حیدر رمضانی بررودیبشیرنیشابور خراسان رضوی 

15بشیررمضانی بررودیعلی نیشابور خراسان رضوی 

1414عبدالهعابدین زادهفاطمه زهرانیشابور خراسان رضوی 

15محمد اسماعیل عبداله آبادیعصمتنیشابور خراسان رضوی 

-غالمعلی عربخانی طیبه نیشابور خراسان رضوی 

161614مصطفیعلوی سیده معصومه نیشابور خراسان رضوی 

1715حسینغفاریانصغری  نیشابور خراسان رضوی 

15براتعلی قره باغیجوادنیشابور خراسان رضوی 

171614موسی الرضامحیط آبادی میثم نیشابور خراسان رضوی 

1615پرویزخانمشخص شیرینیانمهسانیشابور خراسان رضوی 

16مهدیناصری نرجس نیشابور خراسان رضوی 

1614سید ابراهیم نبی پور سید عباس نیشابور خراسان رضوی 

17مصیبافراسیابیعاطفهاسفراینخراسان شمالی

16محمدرضاتوبکزهرااسفراینخراسان شمالی

19مسعودروشنیمعصومهاسفراینخراسان شمالی

17حسینقاسمیسپهراسفراینخراسان شمالی

17محسنقلیزادهدیانااسفراینخراسان شمالی

16دولت یارمحمدی نژادمبینااسفراینخراسان شمالی

15فرهادارکیصدرا بجنوردخراسان شمالی

-علیبرات زادهامیرمحمدبجنوردخراسان شمالی

16علیبهادریفاطمهبجنوردخراسان شمالی

18علیبهادریمریم بجنوردخراسان شمالی

16محمودپورنیامیترابجنوردخراسان شمالی

15میرزامحمدجعفریمریم بجنوردخراسان شمالی

1714محمدحسنحدادیمعصومه بجنوردخراسان شمالی

15محمدرضاحسن زاده باقیتکتمبجنوردخراسان شمالی
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15احسانحسینی نازنینبجنوردخراسان شمالی

-قدیرخارپرورفاطمه بجنوردخراسان شمالی

1815اکبررضوانیهدیه بجنوردخراسان شمالی

16احسانروحانیبردیابجنوردخراسان شمالی

15احیاشاپسندیسهیالبجنوردخراسان شمالی

191818محمدرضاقربانیعلی اکبر بجنوردخراسان شمالی

181715محمدحسینکارگذاریمهدیه بجنوردخراسان شمالی

171716محمدحسینمحمودی مطلقمحمودبجنوردخراسان شمالی

15فیروزنیرومندپریزادبجنوردخراسان شمالی

16رضایزدانیامیرمهدیبجنوردخراسان شمالی

17علییزدانیحمیدهبجنوردخراسان شمالی

16رضایزدانینرگس بجنوردخراسان شمالی

17علیرضایزدانیفرزانه بجنوردخراسان شمالی

14عبدالعظبماللهوردی زادهمحدثهشیروانخراسان شمالی

-علیپریشانسیناشیروانخراسان شمالی

14علیپریشاننیماشیروانخراسان شمالی

15رمضانعلیپریشانعلیشیروانخراسان شمالی

15اسماعیلسلیمانیمهبدشیروانخراسان شمالی

15اسماعیلسلیمانیمهدیشیروانخراسان شمالی

16حسینصداقتیهیواشیروانخراسان شمالی

14حسنقلی زادهطاهرهشیروانخراسان شمالی

15محمودنیرومندمهتاشیروانخراسان شمالی

14نوروز علیجعفریجوادفاروجخراسان شمالی

14عباسعلیروشناییجوادفاروجخراسان شمالی

16حسن قلیزری میدانیالدنامیدیهخوزستان

17عبدالرحمانقره باغیخاتونامیدیهخوزستان

16عباسقلیکشاورز امام قیسیمعصومهامیدیهخوزستان

15مسعودحسن پورمحمدحساماندیمشکخوزستان

16غزیمیرعالیسیدکرماندیمشکخوزستان

18عبدالحمیداسدی اصیلعبدالهاهوازخوزستان

1615نظراسکندریآذراهوازخوزستان
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16عباسقلیاسکندریخسرواهوازخوزستان

1817شبیببدریثریااهوازخوزستان

1815عبداالمامبزرگمهرلیالاهوازخوزستان

2019صفربگدلیعباساهوازخوزستان

1717علیبیگدلیشهالاهوازخوزستان

1715عبدالمجیدپنبه دانه زادهفاطمهاهوازخوزستان

17علیدادحسن پوراحمداهوازخوزستان

1815محمد جعفرحسین زادهسمیرااهوازخوزستان

1818نبی اهللحسینیسید حامداهوازخوزستان

2018محمودحیدری فرعبدالسادهاهوازخوزستان

1918مصطفیدرویشیجمشیداهوازخوزستان

-حسنعلیدیناشیروح الهاهوازخوزستان

1617عبدالنبیساعدیاملاهوازخوزستان

15حسنعلیسبزه علیگلنازاهوازخوزستان

171715عبدالرزهراسعدونیآسیهاهوازخوزستان

16عبدالمحمدسلطانیانفرحنازاهوازخوزستان

1616محمدحسینسمیعی اصفهانیپروااهوازخوزستان

17محمدعلیفالحیفرزانهاهوازخوزستان

17عباسفیروزوندیماهرخاهوازخوزستان

17حمیدرضامهدشتیحسناهوازخوزستان

14فاضلمیناوی زادهعلیاهوازخوزستان

14محمودنادریمهرنازاهوازخوزستان

15باورنظری مرامعلیاهوازخوزستان

17حسینوناییحسناهوازخوزستان

-محمودتاوانپریساآبادانخوزستان

17محمودتاوانمهساآبادانخوزستان

1819مسعوددشتیحدیثآبادانخوزستان

181919جعفرساریامیدآبادانخوزستان

202017شرادشراد کریم الجبوریخضیرآبادانخوزستان

18ابراهیمغفوری دره گرگیساراآبادانخوزستان

17بهمنفیروزشهریمحمدرضاآبادانخوزستان
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17احمدقدیمیلیالآغاجاریخوزستان

17رامینیلمهمجتبیآغاجاریخوزستان

1915نعمت الهابوعلینسرینبندرماهشهرخوزستان

19افشینابوعلیپریماهبندرماهشهرخوزستان

1816یحییاستقامتفاطمهبندرماهشهرخوزستان

16عباسحسین زادهعلیرضابندرماهشهرخوزستان

18مرتضیدادروانپرنیانبندرماهشهرخوزستان

1717جهانگیرزندیمائدهبندرماهشهرخوزستان

1917امیدعلیشنبه زادهپگاهبندرماهشهرخوزستان

16یونسعبادیترانهبندرماهشهرخوزستان

19نصرت اهللفالحیعصمتبندرماهشهرخوزستان

19علیرضا قنواتی زادهزهرابندرماهشهرخوزستان

18مهردادچنگیزیمحبتبهبهانخوزستان

16حبیبحبیبیعشرتبهبهانخوزستان

14ساسانحیدری معماریآرادبهبهانخوزستان

14اسکندرشاکریصدیقهبهبهانخوزستان

17یوسفصالحی مکاریسارابهبهانخوزستان

15عباسصناعیسارابهبهانخوزستان

16محسنعباسی مقدمنسترنبهبهانخوزستان

17ابراهیمکیوانالهامبهبهانخوزستان

14اسدالهلشکری زادهمنابهبهانخوزستان

1714محمدرضابهداروندفاطمهدزفولخوزستان

16حسنبهروانمحمدرضادزفولخوزستان

14غالمعلیپورمحمودیمهدیدزفولخوزستان

181415حسنحسینی زادهسیدمحسندزفولخوزستان

20محمدحسندهقان زادهعلیدزفولخوزستان

19علیرضارضایی مقامالههدزفولخوزستان

18علی محمدزادعلی محمدکوتبانیفاطمهدزفولخوزستان

1614محمدرضاظاهرشمعونیمهدیدزفولخوزستان

17مسعودعابدیانشیریندزفولخوزستان

16غالمحسینغالم کاسباحمددزفولخوزستان
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191818رحمنقصری زاده دزفولیمنصوردزفولخوزستان

181718مرتضیکریم پورکوتیانیمحسندزفولخوزستان

191718نورالهماهروبختیارینورالدیندزفولخوزستان

1718کرمعلیاسدپوررومزیاسحقرامهرمزخوزستان

2020بهمنمیرزایی رامهرمزیبهروزرامهرمزخوزستان

18عبدالحسینساکیصفاسوسنگردخوزستان

17عبدالسادهماکیانیعبداألمیرسوسنگردخوزستان

201917محمدرضااکبرینجمهشوشترخوزستان

19حسنحسن زادهنوشینشوشترخوزستان

1717ناصرشمالی نصبابوالفضلشوشترخوزستان

15منصوراکبریثناگتوندخوزستان

1714غضنفربهزادیزهرهگتوندخوزستان

14علیرضاکرم زادهپارمیس گتوندخوزستان

16علیرضامحمدی ثناگتوندخوزستان

18علی نجفی زادهآسناگتوندخوزستان

1415علی ابراهیمیفاطمهاللیخوزستان

1514احمد قلیاالسوند خدادادیسودابهاللیخوزستان

14غدیرخدری  غریب ونداللهاللیخوزستان

-15بیژنخلفیانمهسااللیخوزستان

-15بیژنخلفیان یکتا اللیخوزستان

1514حسینعرب کمریعصمتاللیخوزستان

-16روزهنجفی محمد جواداللیخوزستان

202014نورعلیزراسوندیکامرانمسجدسلیمانخوزستان

-جعفرشنبدیفاطمههندیجانخوزستان

15صمدعاملی زادهمحمدامینهندیجانخوزستان

14کاظمفاطمیمرضیههندیجانخوزستان

14یحییفرح پورمریمهندیجانخوزستان

16بهرامقلعه گنجیراحلههندیجانخوزستان

15حمدالهرحیمی مریم شوش خوزستان 

1615عبدالرحیم کاوندی  آیدا شوش خوزستان 

181917کریم نیسی رضا شوش خوزستان 
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1917ایگوراالورنتیواوالریاسن پترزبورگروسیه

1819مرحمت الهآزادیفرهنگابهرزنجان

1716سعیدبداغیلعبتابهرزنجان

1619صفرعلیرحیمیسحرابهرزنجان

16موسیرضاییعلیابهرزنجان

17قاسمشریفیپیمانابهرزنجان

16نصرت الهصالحیجعفرابهرزنجان

19رضانوریزهراابهرزنجان

15علیرضااحمدیمحمد رضاخرم درهزنجان

15رضاجاللی فرمهشیدخرم درهزنجان

17احمدخرمیسمیهخرم درهزنجان

1815علیجانشاهمرادیفرامرز خرم درهزنجان

17علی شجاعیمحمدرضاخرم درهزنجان

16سیف الهعبدیکیمیاخرم درهزنجان

17بشیرقاسمیناصرخرم درهزنجان

16حسینکریمیکیامهرخرم درهزنجان

1616حبیب الهگروسیمهدیخرم درهزنجان

1818اسمعلیولی محمدیمحمد رضاخرم درهزنجان

17محمدامیدیبتول زنجانزنجان

191716محمدبیاتمجیدزنجانزنجان

1917رسولحق گوئیعلیرضازنجانزنجان

1919علیخسرویمریمزنجانزنجان

1918امیرعلیطالبیفرزانه زنجانزنجان

18محمد حسینمرادیرقیهزنجانزنجان

191917رحمانمشایخیزمانزنجانزنجان

1919احمدنوروزیفاطمهزنجانزنجان

14علینوروزیجمیلهسلطانیهزنجان

17یوسفامینیانزینبدامغانسمنان

17حسنجعفری نژادزهرادامغانسمنان

18علیمرادسفیدیانزینبدامغانسمنان

18قربانفغان نژادزینبدامغانسمنان
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181815یدالهامیدیانامیدسمنانسمنان

16حسنانصاری فردزهراسمنانسمنان

1715احمدآلبویهراضیهسمنانسمنان

17مهدیباستانیصدیقهسمنانسمنان

15قدرت الهبهاربهارهسمنانسمنان

17فریدونپارسامحمدسمنانسمنان

1817عزت الهپیوندیملیحهسمنانسمنان

14ذوالفقارحسن پورجاللسمنانسمنان

17حسینخازنمهدیسمنانسمنان

18عسگریدربانیانفاطمهسمنانسمنان

1817کیادرویشمانیسمنانسمنان

1817جوادروشننظیفهسمنانسمنان

16رضاساداتیامیرعباسسمنانسمنان

1917محمدعلیشعبانیموسی سمنانسمنان

1715ناصرصبیریسباسمنانسمنان

16سیدرضاطاهریعذرا بیگمسمنانسمنان

1920حسنعرفانی پوراعظمسمنانسمنان

17حبیب الهغالم بلوکیمحمدعلیسمنانسمنان

19محمدملک واالآمنهسمنانسمنان

1819حسنولیصغریسمنانسمنان

171714ابراهیمشهابیعباسعلیشاهرودسمنان

16محمدجوادابراهیمیمعصومهشاهرودسمنان

16سلطانعلیامیریآرزوشاهرودسمنان

16وحیدامینیانبهرادشاهرودسمنان

20احمدجاجرمیعلی اکبرشاهرودسمنان

15هادیجاللیانآویدساداتشاهرودسمنان

1917علیرضاجمالیمحبوبهشاهرودسمنان

19جمشیدرضی آبادیمتینشاهرودسمنان

14محمدسلمانیمحدثهشاهرودسمنان

16محمد حسنشکریساراشاهرودسمنان

181815ابراهیمشهابیزهراشاهرودسمنان
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181815ابراهیمشهابیسعیدشاهرودسمنان

16علیعامریاحسانشاهرودسمنان

161816علی اصغرعامریمحمدشاهرودسمنان

14رضاعرب قبادیکارنشاهرودسمنان

1915احمدگل محمدیمحمدرضاشاهرودسمنان

15رضامحمدخانیمحدثهشاهرودسمنان

1618محمد باقرمهدی ئیوجیههشاهرودسمنان

1715محمدنظریانوحیدهشاهرودسمنان

16حیدر صحراییشقایقمهدیشهرسمنان

15غالمحسینمالکیزهرامهدیشهرسمنان

16حسینادبی چرمیعلیایرانشهرسیستان و بلوچستان

15اعظمایرندگانیایمانایرانشهرسیستان و بلوچستان

17اعظمایرندگانیپرویز ایرانشهرسیستان و بلوچستان

16درگوشسپاهیحامدایرانشهرسیستان و بلوچستان

16مرادبخشعبدالهیعبدالرحیمایرانشهرسیستان و بلوچستان

16خان محمدکوهکن اولزهراایرانشهرسیستان و بلوچستان

17حمیدپایابمحدثهچابهارسیستان و بلوچستان

16رحیم بخشپورمندمصطفیچابهارسیستان و بلوچستان

16محمد علیبیکیالیاس زابلسیستان و بلوچستان

-خدابخشجودی پورراضیهزابلسیستان و بلوچستان

16غالمرضاخمریعرفانه زابلسیستان و بلوچستان

16رضاسرگلزاییفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

16صفرعلیشکیباییابوالفضلزابلسیستان و بلوچستان

16حسینشهرکیمحمد علی زابلسیستان و بلوچستان

17عباسکاظمیفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

17یحییناظمیفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

16محمدصفارییگانهزاهدانسیستان و بلوچستان

14مجیدمعلم بندانیامینزاهدانسیستان و بلوچستان

14سیدرضانجابتالهامزاهدانسیستان و بلوچستان

1714مهرعلینوریفریدونزاهدانسیستان و بلوچستان

14مرادپیاممحمد اویسسراوانسیستان و بلوچستان
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1817احمدعلیباروتیمریماستهبانفارس

14ابراهیمتقوایی فرریحانهاستهبانفارس

1915جلیلحدادسمیهاستهبانفارس

17علیرضاحسینیانزینباستهبانفارس

17حسنخوش نیتپرنیاناستهبانفارس

17حمیدشفاعتفاطمهاستهبانفارس

1717مهدیکمالیملیکااستهبانفارس

17مهدیهمتیسارااستهبانفارس

16عبدالکریمپدرامپریسااوزفارس

16حمید رضاابراهیمیانسیه آبادهفارس

15حمید رضاابراهیمیراضیهآبادهفارس

15حمید رضاابراهیمیمرضیهآبادهفارس

16علیجلیلیمائدهآبادهفارس

1716علیرضاجنتیساجدهآبادهفارس

16اله یارحسینیمهریآبادهفارس

15محمد رضاخوش نیتآسیهآبادهفارس

1618دارالهشرفیاحمدآبادهفارس

16سجادعلی ویسیمریمآبادهفارس

17اسفندیاریونسیرضاآبادهفارس

18یحیی رضوی زادگان سید مجتبی جهرم فارس

16یوسفحاتمی میانده زهراجهرم فارس

17عباس عوض پور امیرحسین جهرم فارس

15ابوالفتح عوض پور یسنا جهرم فارس

15مسعودبهمنیمریمخرم بیدفارس

17ابوطالبحسینی خرمیرقیه بیگمخرم بیدفارس

17محمد تقیحیدری نازنین زهراخرم بیدفارس

16حمیدرنجبرعلی خرم بیدفارس

14علیرنجبرنیالخرم بیدفارس

18ولی الهسرکاریمحمدمهدیخرم بیدفارس

19جوادکریمیفرهادخرم بیدفارس

15عزت الهحیدریسمیهخفرفارس
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171617حسینغالمیراضیهخفرفارس

18حاجیقادریابراهیمخنجفارس

1817اسمعیلپناهیافسانهدارابفارس

16ابوالقاسمدهقانیمسلمدارابفارس

14علیرضاصالحی فردریحانهدارابفارس

181615کاظممحمدی دارابیزهرادارابفارس

14رحمان خداوندی محمود زرین دشت فارس

-رحمان خداوندی فاطمه زرین دشت فارس

-عبدالوحید رضائی نیکا زرین دشت فارس

16عزیز قلی صادقی تبار هادی زرین دشت فارس

-جعفر قائدی عصمت زرین دشت فارس

14حسنقلی محبی نسترن زرین دشت فارس

-حسنقلی محبی ناهید زرین دشت فارس

15محمد صادقامینیمبیناسپیدانفارس

14رضازمانیانمحمد رضاسپیدانفارس

-حشمت الهعالی پور حقیقیالههسپیدانفارس

17احمدملک نسبفاطمه سپیدانفارس

18رضاعابدی فردروژانسپیدانفارس 

1714محمداسپرجانیساراسروستانفارس

-16علیرضااسپرجانیحسینسروستانفارس

14امامدادبختیاریافسانهسروستانفارس

15عباسجبرکشآیداسروستانفارس

16علیرضاحسینیفاطمهسروستانفارس

14صادققسامحدیثسروستانفارس

1714عبدالمجیداحمد پورکیمیاشیرازفارس

-غالمحسیناستداللعلی رضاشیرازفارس

17غالمرضااله فروزشزهراشیرازفارس

17سید محسناینجوفاطمه السادات شیرازفارس

14ناجیآخرتیحامدشیرازفارس

15سعیدآموزگارعلی شیرازفارس

16عبدالحسینبازگیرخوبحجت الهشیرازفارس
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1617مرتضیبیطرف حقیقیمحمدرضاشیرازفارس

-عبدالمحمدپارساییفاطمهشیرازفارس

16علیپور فریدونفاطمهشیرازفارس

17علی رضاپیشگرمحمد شیرازفارس

14علی رضاتوسلی پورزهراشیرازفارس

-عبدالرضاتوالیینیماشیرازفارس

14احمدجعفرپورفاطمهشیرازفارس

16محمدعلیجعفریزهراشیرازفارس

15سیف اهللجلیانیسحرشیرازفارس

14جوادچراغیعلیرضاشیرازفارس

17علیحسام پورزهراشیرازفارس

18عبدالمحمدحسین قدیریمحمدرضاشیرازفارس

15محمدحسینحسینیسیده فاطمهشیرازفارس

18علیحسینیزهراشیرازفارس

-سید امیدحسینیسیده ساریناشیرازفارس

15بهنامحسینیامیرمحمدشیرازفارس

14غالمعلیحیدریحسنشیرازفارس

-ناصرخوشخواکبرشیرازفارس

16اسماعیلده بزرگیمسعودشیرازفارس

17عبدالحسینرجائیامیدشیرازفارس

-جوادرضائیامیرحسینشیرازفارس

-حمیدرضارودیمحمدحسینشیرازفارس

17سید جعفرریاستی فردنجمه الساداتشیرازفارس

15مبارکزارعسیماشیرازفارس

15حسینزارعامیرعلیشیرازفارس

17جمعه بیگزارعصفرشیرازفارس

-محمودزارعینرجسشیرازفارس

14امینزارعیمحمد مهدیشیرازفارس

15خانیزاهدیان نژادمحبوبهشیرازفارس

16صدرازمانیانفاطمهشیرازفارس

16مهدیزند آورسوزانشیرازفارس
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15ایرجزیرک باشمصباحشیرازفارس

-میثمسلطان محمدیهلناشیرازفارس

18علی محمدسنایی جهرمیمحمدحسینشیرازفارس

17عرجعلیشاپورجانیفاطمهشیرازفارس

-خلیلشکوهی قرائیسعیده شیرازفارس

16علیرضاشناورامیرحسینشیرازفارس

18چراغعلیشهیازهراشیرازفارس

17محمدشهیدیسکینهشیرازفارس

15سعیدشیعتیالههشیرازفارس

-اصغرصباحیبهارشیرازفارس

15حسین علیصرافتمحمدهادیشیرازفارس

15فتحعلیصفاییآذرشیرازفارس

14منصورصفاییآزاده شیرازفارس

16سیف اهللصیادیمحمدشیرازفارس

15حمیدرضاطالبیهلناشیرازفارس

14محمودعابدیحدیثشیرازفارس

14رحیمفتاحیپریساشیرازفارس

-محمدفتحیپرنیانشیرازفارس

14محمد مهدیکاربرمریمشیرازفارس

16ساریکاظمیاسکندرشیرازفارس

15محمدرضاکدخداییمهساشیرازفارس

14غریبعلیکریمیمژده شیرازفارس

15حمیدکریمیآیلینشیرازفارس

14امیرقلیکشاورزیکریمشیرازفارس

15شیرعلیکشاورزیفاطمهشیرازفارس

15قدیر علیکیانیمحبوبهشیرازفارس

14عیدی محمدگورکانیعلی مددشیرازفارس

15جهانگیرمختاریمریمشیرازفارس

--14اله یارمعصومیمحمدشیرازفارس

15سرمستمنصوریرهاشیرازفارس

15مجیدموحدمرضیهشیرازفارس
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16ابراهیمموالیی نیاکاظمشیرازفارس

18آقاجانمیریناهیدشیرازفارس

14علیرضانظریآرمینشیرازفارس

17عبدالحمیدوزیری زادهکاوه شیرازفارس

14امیریزدان شناسپوریا شیرازفارس

16عوضعلیجمالپورفاطمهفسافارس

14عبدالمجیدرادمنشمریمفسافارس

17علی اصغررحم دارمحمدحسنفسافارس

-جعفرسعیدیلیالفسافارس

14جعفرشرفیرضافسافارس

14امیدغالمیحدیثفسافارس

16غالمرضاغالمی شیریفهیمهفسافارس

-غالمرضافیروزیمحمدصادقفسافارس

18محمدرضامحبیمحمدعلیفسافارس

16حسینیسیده نازنینکازرونفارس

1715فردینخوشبختزهراکازرونفارس

14محسنرنجبرساراکازرونفارس

1414ناصرشجاعیمرجانکازرونفارس

-مسلمایمانی خواهفاطمهکوارفارس

15اله کرمرادی اربابینجمهکوارفارس

-جعفرمیرزاییپریوشکوارفارس

14اسماعیلمیرزاییطاهاکوارفارس

1717فتح الهجمالیمحمدرضاگراشفارس

17عباسآیت الهیسیده زهراالرستانفارس

14عبدالهافتخاریمحدثهالمردفارس

16غالمجعفریصغریالمردفارس

171714احسان الهزائریقاسمالمردفارس

18جعفرکاظمی نژادمحسنالمردفارس

16علینیکوخیزساعدهالمردفارس

14آیتامیدواریمریممرودشتفارس

17محمدجلیلیفاطمهمرودشتفارس



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15حبیبدوستاندیانامرودشتفارس

15جعفرزارعمعصومهمرودشتفارس

14رحمت اهللزارعفاطمهمرودشتفارس

18مظفرزارعیشیوامرودشتفارس

1716محمودسبحانیانمرضیهمرودشتفارس

17ناصرطاهری پورعلیرضامرودشتفارس

1716حبیبعمادیصدیقه مرودشتفارس

-عنایتکریمیابوالفضلمرودشتفارس

15عنایت الهکریمیامیر محمد مرودشتفارس

-سعیدصالحیامیرمحمدممسنیفارس

--14حمیدرضاطوبی پورنیایشممسنیفارس

15علیغالمیانسمیهممسنیفارس

--14روح الهکریمیبیتاممسنیفارس

-1614نوذرکشاورزیسیماممسنیفارس

-محمدکشاورزیمجیدممسنیفارس

181917طالبمحمدیکامبیزممسنیفارس

-رضامحمودیهماممسنیفارس

-1515سیدمحمدموسوی زادهسیده مرضیهممسنیفارس

15میثمفوالد چنگکیانانی ریزفارس

19عزیزاکبریتقیالوندقزوین

20عبدالهپرپین چیسید حسینالوندقزوین

15سیف الهحاجی نژادزهراالوندقزوین

1818محمدرضاحسینی پورحمیدالوندقزوین

15رضاخلجعلیالوندقزوین

16اسدالهخمسهاعظمالوندقزوین

18محمدحسنزیباییمائدهالوندقزوین

17محمودعبدالحسینیملیکاالوندقزوین

17ابوالقاسمعلویریمحسنالوندقزوین

15محرمعلیکاکاوندمهرانگیزالوندقزوین

17جمشیدمحمدیزهراآبیکقزوین

17نصرت الهرحمانیفاطمهآوجقزوین
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16نصدرت الهرحمانینازنینآوجقزوین

15محمدحسنیوسفی رامندیجوادبوئینقزوین

-اردشیرحاجی زاده آیسان تاکستانقزوین

-سیدرضاحسینیسیداحمدتاکستانقزوین

14سیدحافظحسینیفاطمه ساداتتاکستانقزوین

19علیرحمانیپریساتاکستانقزوین

16محمدسعیدیمهدیتاکستانقزوین

17محمدغفوریحبیب الهتاکستانقزوین

16علی شیرتاالنهرقیه زیارانقزوین

16حجت الهصباغ زیارانیآرزوزیارانقزوین

16جهانگیرعبدلیرقیه زیارانقزوین

18محمد اسماعیلاسحاقیرحیمه قزوینقزوین

17اسماعیلاسماعیلی زینب قزوینقزوین

15محسناعتدادی مریم قزوینقزوین

14عبدالهاعتمادزادهفاطمهقزوینقزوین

1515مقصود علی آمدی سعید قزوینقزوین

1716محمد رضابابایی عالییفاطمه قزوینقزوین

17علی عمران بخشی غالمرضا قزوینقزوین

19نقد علی بهرامی حدیثه قزوینقزوین

17حسینپایرونداحمدقزوینقزوین

16حبیب اهلل پرهیزکاری فاطمه قزوینقزوین

14محمدجمشیدیمحمد حسین قزوینقزوین

15ابراهیم حاجی رفیعیمهدیه قزوینقزوین

15جوادحسین پورزهراقزوینقزوین

16محمد حسینحسینی فردسیده آتوساقزوینقزوین

1817مهدیخدادادیانعلیرضا قزوینقزوین

1615اسالمرحمانیفاطمهقزوینقزوین

1715حسنعلیرشیدی رساشیواقزوینقزوین

15محمد علی رفیعی شهنازقزوینقزوین

18محمد حسنروستامحبوبه قزوینقزوین

15حمید سلطانی مهنا قزوینقزوین
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14حسین شاه محمدی ستایش قزوینقزوین

1814محمد رضاشریفیعلی قزوینقزوین

18زین العابدینشهبازیفاطمه قزوینقزوین

14مجید صادقی نژاد فاطمه قزوینقزوین

19صدر اله صادقی نیارکی فاطمه قزوینقزوین

19محمد علی صادقی نیارکی صدراله قزوینقزوین

18ابوالفضل صادقیان فهیمه قزوینقزوین

16جهانگیرصالحیمهدی قزوینقزوین

15مرتضیصدیق دوست علی قزوینقزوین

-صفرصفری عاطفه قزوینقزوین

1817غالمرضاعابدینیانحسین قزوینقزوین

15صدرالهعزت ورلیالقزوینقزوین

15سید مجید عطار شهرکی سید امیر محمد قزوینقزوین

15محمد عظیمی مهر یاسین قزوینقزوین

16اصغر علی پور زهرا قزوینقزوین

14رحمان غفوری اصل فرحنازقزوینقزوین

14ابوالفضلفشامیفرشتهقزوینقزوین

14حمید قلعه قوند زینب قزوینقزوین

17محمد باقرکاشی زاده منیر قزوینقزوین

1817امید علیکاکاوندمنوچهرقزوینقزوین

17علیکریمیآرش قزوینقزوین

14احمد کریمی محمدرضا قزوینقزوین

16قدرت الهکلهرهنگامه قزوینقزوین

16حسن گودرزی نور محسن قزوینقزوین

1618سید حسینالمعسید جعفر قزوینقزوین

171916محمد صادق مجابی سید عرفان قزوینقزوین

161916حسینمسیبی زارعمحمدرضا قزوینقزوین

14بهرام مهدی خانی امیر علی قزوینقزوین

15سعید مهربان چاه آب سجاد قزوینقزوین

15اسحاقمهرعلیانفاطمهقزوینقزوین

16حسینموسوی زهره السادات قزوینقزوین
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1514تاری وردینامیرقیه قزوینقزوین

14عبدالمطلبنصیریامیر حسین قزوینقزوین

15ابوالفضل نیک جو امیر مهدی قزوینقزوین

16محمد حسینهادیانزهراقزوینقزوین

1717ابراهیم هاشمی الهام قزوینقزوین

15رجب وطن دوست عبد المجید قزوینقزوین

17اصغر یمینیمحدثه قزوینقزوین

14محمد علی یوسف معمار امیر علی قزوینقزوین

17ابراهیماحسانیزهراقمقم

15حسناخوانمهدیقمقم

171615ابوالقاسماربابی فتاحمحمدرضاقمقم

15سعیداصولیامیرعلیقمقم

16مجتبیافصحی فردمحمدرضاقمقم

15جواداقبالیانزینبقمقم

15مهدیامامیزهره ساداتقمقم

17کاظمآتشیریحانهقمقم

17علی اوسطآقا زیارتیفاطمهقمقم

18احمدبرهمنسپیدهقمقم

16معصومبزرگیزهراقمقم

-مصطفیبشیریفاطمهقمقم

16حمیدرضابهاریمحمدحسینقمقم

-کورشبیگدلوکمندقمقم

17ابوالفضلپیراستهپروینقمقم

1616سیدامرالهتقویسیده هدیقمقم

14جوادتقی باباییمحمدمتینقمقم

-علی اکبرتلخابیاعظمقمقم

16مسیبجعفری اسپاهیرضاقمقم

-علی محمدحاج غفاریصباقمقم

16سیدرضاحاجی حسینیفخرساداتقمقم

17رحیمحسین آبفروشروح الهقمقم

14سیدمحمدحسینیفاطمه ساداتقمقم
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16نورمحمدخوشدلمحدثهقمقم

16احمددهقان نصیریمحسنقمقم

14مهدیدهقانی گلستانیعلیقمقم

17حسیندولتیروح الهقمقم

15سید محموددیباجیمریم الساداتقمقم

16محمدذاکری فردمهرزادقمقم

14هادیرضاپورامیر علیقمقم

14عباسرضاییمهتابقمقم

15خدمتعلیزارعیحدیثهقمقم

161415عبدالحمیدزندیهمحمدحسنقمقم

15سیدعلیسیدجعفریفاطمه ساداتقمقم

14سیدعبدالکریمسیدرضائیسیدعلیرضاقمقم

18حمیدشجاعی فالحمحمدحسینقمقم

17سیدمیثمشیخ االسالمیسیدعلیقمقم

1515محسنشیشه گرانمهدیقمقم

15حسینصابریفاطمهقمقم

-غالمحسینصادقی زادهعلیقمقم

202019سیدحسینصحیح النسبمحمدجمالقمقم

17اسدالهصدیقیان کاشیعلیرضاقمقم

14ارسالنطالبی مزرعه شاهیابوالفضلقمقم

15علیرضاطاهری پورنفیسهقمقم

14محمدحسنعرب بافرانیمبیناقمقم

1818محمدعلیعلیزادهزهراقمقم

1618موسیفرجامینفیسهقمقم

15کاظمفقیه صالحییاسرقمقم

17محمودقربانیانفهیمهقمقم

1515مهدیلوالکیمرضیهقمقم

14علی اکبرمرادعلیانزهرهقمقم

-جوادمرتضویسماقمقم

15صفرعلیمزروعیزهرهقمقم

16سیدمهدیمسعودی علویمهدیه ساداتقمقم
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1817مرتضیمغانلوفاطمهقمقم

1514باقرمقدسیحوراقمقم

15علیمقدم امینیحمیدهقمقم

1516سیدعباسموسویسیدجوادقمقم

16غالمرضامیرزایی مقدممعصومهقمقم

16سیدحسنمیرشفیعیسمانهقمقم

151515علینوریحسنقمقم

1415محسننیکوبیان حیدریحسنیقمقم

1718علیهدایتمریمقمقم

1816علی محمدهنرورهانیهقمقم

17حمدالهوحیدی امجدطاهرهقمقم

17حبیب الهیوسفیمریمقمقم

18سیدجاللزمانیسیدمحسنبیجارکردستان

17سیدجاللزمانیسیدمحسنبیجارکردستان

18رستمغالمزادهزهرابیجارکردستان

17اسماعیلامیریشکرالهدهگالنکردستان

17محمدصدیقباقرینادردهگالنکردستان

16حسینعلیرمضانیآرزودهگالنکردستان

2018عبدالرحمنبختیاریعلیسقزکردستان

1918سید سعیدحیدریکاوه سقزکردستان

14عبداهللخیاطیسولمازسقزکردستان

16سید سعیدصالحیسید آرشسقزکردستان

1919جمالعبدالهیماهان سقزکردستان

-فوادفرقانیآینازسقزکردستان

15محمودمجیدیحسنسقزکردستان

15آرشمحمدیایمان سقزکردستان

1918علیمحمدیانمحمدسقزکردستان

15محمد امینمرادخانیشیناسقزکردستان

1715عارفابراهیمیشیرینسنندجکردستان

15صادقاحمدیحسناسنندجکردستان

18جمالحسینیسید طیبسنندجکردستان
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1818عارفذکریاییسید مدرکسنندجکردستان

1918ابراهیمرحمانیکاروانسنندجکردستان

1817شمس الهرضایینرگسسنندجکردستان

19شاه مرادزرینزهراسنندجکردستان

17احمدسلطانیانرحمتسنندجکردستان

16محمدشریفشریفیهانیهسنندجکردستان

1616شریفشفیعیپوریسنندجکردستان

-محمدصلواتیسرورسنندجکردستان

19محمدکریمی لبنیامیرسنندجکردستان

1717یداهللمحمدیمناسنندجکردستان

17رسولمحمدی موخرفریدهسنندجکردستان

181814حبیب اهللمستوفیناهیدسنندجکردستان

181815عثمانواجدیکویستانسنندجکردستان

1717اسمعیلیاریسمیهسنندجکردستان

-محمدمیرزاسعیدیصفرقروهکردستان

15یونسقبادیآرتینقروهکردستان

15فریاددلبریکانیامریوانکردستان

14مسعوددیهیمایوبمریوانکردستان

-سعدیراست خدیوهیژامریوانکردستان

14توفیقرحیمیآسومریوانکردستان

-توفیقرحیمیآالمریوانکردستان

15سرحدرحیمی نیابارینمریوانکردستان

17جمالرستمیسانانمریوانکردستان

-نادررشیدیسوژیانمریوانکردستان

14محمد الزمرضاییآیدامریوانکردستان

14مسعودشریفیسمیهمریوانکردستان

181715عدنانعزیزیروژانمریوانکردستان

16عبدالخالقمتینشایستهمریوانکردستان

1716عبداهللمرادیفروغمریوانکردستان

192015احمدناصریروشنامریوانکردستان

17رضاابراهیم پورحلیمهبمکرمان
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16محمدابراهیم پورمریمبمکرمان

18اصغرایرانمنشطیبهبمکرمان

17علیآبیارفائزهبمکرمان

17محمدبهمنشیوسفبمکرمان

15محمودپورابراهیممسعودبمکرمان

15عباسپورغالمشاهیسمانهبمکرمان

17محموددهقانیانفاطمهبمکرمان

17زبیح اهللدهقانیانمرضیهبمکرمان

15غالمرضادهمیری جهان بینیحمیدهبمکرمان

14مهدیدوراندیشزهرابمکرمان

17علیشهنوازیحکیمهبمکرمان

-14حسندامغانیامیررضاجیرفتکرمان

15محمدسعیدی گراغانیفریدهجیرفتکرمان

181715یوسفشریفی راینینرجسجیرفتکرمان

181616کرامتعارفیعلیجیرفتکرمان

202016علیحسنیجواد رفسنجانکرمان

16علیزیندینیمجتبیرفسنجانکرمان

1717هدایتطباطباییراضیه رفسنجانکرمان

1816عباسعابدینیزهرارفسنجانکرمان

1716محمدعلی اکبری بیاضیعذرارفسنجانکرمان

1817علیغفاریطاهرهرفسنجانکرمان

181818جبارمالنوریمجیدرفسنجانکرمان

14منصوربهزادنیادینازرندکرمان

181614حسینمحسنیمجتبیزرندکرمان

171614عباسمعتمدنیافهیمهزرندکرمان

17محمدآزادی پورقهستانیمحدثهسیرجانکرمان

17محمودخادم الحسینیمحمدطاهاسیرجانکرمان

16جوادزیدآبادیویاناسیرجانکرمان

16محمدسهرج زادهبهارسیرجانکرمان

15مهدیشمس الدینییاسینسیرجانکرمان

-شکرالهصادقیمحبوبهسیرجانکرمان
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14اصغرطریقیالههسیرجانکرمان

14محمدعطاریالههسیرجانکرمان

19عباسنصراله پورسیناسیرجانکرمان

19محمودجاویدی سمیهشهربابککرمان

17حسین عباسیانناهیدشهربابککرمان

181917صمدالهامیرتیموریمهدیهکرمانکرمان

16خسروایلخانی پورنادریفاطمهکرمانکرمان

16محسنبیگ زادهامیرحسینکرمانکرمان

15فاضلپاسپریساکرمانکرمان

15محمدجوادحجت زاده حسنی نژادزهراکرمانکرمان

14حمزهحسین پورنازنین زهراکرمانکرمان

15جاللخالقی قناتغستانیامیدکرمانکرمان

14علیخراسانیعباسکرمانکرمان

161616اسماعیلراشدیالهامکرمانکرمان

17درویشرجایی لکسلطانکرمانکرمان

16عزیزالهرجب پورجوادکرمانکرمان

14حبیب الهسعادت بختمهرانگیزکرمانکرمان

15پرویزسعادت بختکیمیاکرمانکرمان

15محمودسلیمانیان ماهانیالههکرمانکرمان

16مجیدشیخ شعاعیبهجتکرمانکرمان

161715محمدعلیصالحیانمحمدرضاکرمانکرمان

16محمدصداقت خواهعباسکرمانکرمان

16محمدرضاصفارزادهمیناکرمانکرمان

1917محمدعامریسارهکرمانکرمان

18محمدعباس زادهسحرکرمانکرمان

1615محمدعبدالکریمیحسینکرمانکرمان

16حسن رضاکاشانیفهیمهکرمانکرمان

1617محمدمالئی دره مریدیمرضیهکرمانکرمان

15خسروهنرمندمهدیکرمانکرمان

16جوادابراهیمیمهریکوهبنانکرمان

16عباساسدالهیمرضیهکوهبنانکرمان
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14یوسفحسن شاهیمحمدکوهبنانکرمان

15حسینحیدرزادهحجتکوهبنانکرمان

-محمدخالداریعرفانکوهبنانکرمان

14اکبررهجوایلیاکوهبنانکرمان

14اکبررهجوالناز کوهبنانکرمان

15رضاقاسمیریحانهکوهبنانکرمان

15محمدمجیدینجمهکوهبنانکرمان

15محمد رضامحمد حسنیمحمد جوادکوهبنانکرمان

14علیرضامعزیمرجانکوهبنانکرمان

17غالمرضانیک فرجاممهدیهکوهبنانکرمان

19محمد نوراحمدیاننفیسهاسالم آباد غربکرمانشاه

20قرامرزبساطیعلیاسالم آباد غربکرمانشاه

17اسدرستمیروناکاسالم آباد غربکرمانشاه

14اله مرادرضاییفاطمهاسالم آباد غربکرمانشاه

17هومنطهماسبیهژیراسالم آباد غربکرمانشاه

18نعمت الهکسانیمحمداسالم آباد غربکرمانشاه

16خدامرادمرادی سیمانیفرحنازاسالم آباد غربکرمانشاه

18اسد الهنجفی ایمانیپروانهاسالم آباد غربکرمانشاه

17احمدنصرتیحیراناسالم آباد غربکرمانشاه

15رسولپارسیسینا سنقرکرمانشاه

14هوشنگحقیقیهانیاسنقرکرمانشاه

15امامعلیشریفی قروهبیتاسنقرکرمانشاه

16رمضانعظیمی دربندیسحر سنقرکرمانشاه

16محمدقاسمیمتینسنقرکرمانشاه

15محمدرضامحبیحنانهسنقرکرمانشاه

16تورجمحمدیمحمدحسینسنقرکرمانشاه

16حسینآذرکمند کوثرسنقر کرمانشاه

-محمدعلیعزیزی سرابادیهالهامصحنهکرمانشاه

-علیرضاگجریالهامصحنهکرمانشاه

15شکرعلییعقوبی کرجیسعیدهصحنهکرمانشاه

14هادی خانالماسیماریاکنگاورکرمانشاه
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161416عباسپورکمرزینبکنگاورکرمانشاه

1415عزیزکرمعباسی اوسطسجادکنگاورکرمانشاه

15رضاگودینیپریاکنگاورکرمانشاه

15درویشعلیمحمدی فراحمدکنگاورکرمانشاه

16مصطفیمرادیاسراکنگاورکرمانشاه

14احسانمصدقارمیتاکنگاورکرمانشاه

16پرویزملک نگار کلهرنداکنگاورکرمانشاه

14پروزنجفیمیناکنگاورکرمانشاه

1716دوست علیآقاعلیجوانشیر هرسینکرمانشاه

1614اهلل دادبختیاریسارا هرسینکرمانشاه

16علیرجبیابوالفضلهرسینکرمانشاه

15عغالمرضاشعبانیامیدرضاهرسینکرمانشاه

15سلطان علیصفریسارا هرسینکرمانشاه

16اسدالهعزیزیکیخسروهرسینکرمانشاه

1614کرمواثقی نیازسجادهرسینکرمانشاه

15علی حسنبخشایششهریارسرپل ذهابکرمانشاه 

1617عزت الهدارابیایمانسرپل ذهابکرمانشاه 

-1714فتاحصیدیاعظمسرپل ذهابکرمانشاه 

181915علی اکبرکرمیمهردادسرپل ذهابکرمانشاه 

15احمد احمدی سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

16رسول احمدی ساره کرمانشاه کرمانشاه 

15فرج احمدی یاوری زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

1514شاگلی اکبری اسماءکرمانشاه کرمانشاه 

1618نوراله امیری فردین کرمانشاه کرمانشاه 

1720نورعلی امیری زهره کرمانشاه کرمانشاه 

1515پرویز بهرامیانی نفیسه کرمانشاه کرمانشاه 

15علی اشرف خسروی نگین کرمانشاه کرمانشاه 

15علی اشرف خسروی نگار کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد رضادادجو هانیه کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد صفر رحمانی معصومه کرمانشاه کرمانشاه 

1720محمد صالح سلطانی ایوب کرمانشاه کرمانشاه 
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15مصیب عزیز زاده آتنا کرمانشاه کرمانشاه 

14جهانگیر عزیزی نسرین کرمانشاه کرمانشاه 

-عبدالعلی غضنفریان سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

16اسداله فاضل راد جواد کرمانشاه کرمانشاه 

1718بهروز فخری راشین کرمانشاه کرمانشاه 

151614حسین فرهادی کوثر کرمانشاه کرمانشاه 

181917اسکندرقنبری ژینا کرمانشاه کرمانشاه 

16کریم کرمی فرشهناز کرمانشاه کرمانشاه 

1517محمد طاهر کولیوند فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

16کرمعلی کیهانی پریسا کرمانشاه کرمانشاه 

192018عالی بگ لطفی آرمان کرمانشاه کرمانشاه 

16علی اصغر محمودی فردمهتاب کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد جواد مرادی مهناکرمانشاه کرمانشاه 

16اسداله  موذنی سید رامین کرمانشاه کرمانشاه 

14هاشم نوری نیا محمد   کرمانشاه کرمانشاه 

1714یاور ویسی نرگس کرمانشاه کرمانشاه 

1714شیرزادانصاریمعصومهباشتکهکیلویه و بویراحمد

-16بیژنخلیل پورمریمباشتکهکیلویه و بویراحمد

-15عباسقاسمیسیده معصومهباشتکهکیلویه و بویراحمد

19عزیزخردمند پوشجوادبهمئیکهگیلویه و بویر احمد

18غالمعلیدارابیکورشدناکهگیلویه و بویر احمد

17محسنرشیدیزهرادناکهگیلویه و بویر احمد

181814علی نجاترگ جانخسرودناکهگیلویه و بویر احمد

191915عبدالحسیناندیکمرضیه دهدشت کهکیلویه و بویراحمد

1717غالمحسینبرسیاهصابردهدشت کهکیلویه و بویراحمد

181915هجیربهمنیارآیساندهدشت کهکیلویه و بویراحمد

14علیرضاپاکزادهمحمددهدشت کهکیلویه و بویراحمد

1818غیظانحجتی پورفریبادهدشت کهکیلویه و بویراحمد

1717فریدوندرخشانالله دهدشت کهکیلویه و بویراحمد

15حمدالهضرغامیاکبردهدشت کهکیلویه و بویراحمد

181814محمدرضایگانهعلیدهدشت کهکیلویه و بویراحمد
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171715سید سپهدارافشانیمجتبییاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14رضاپورعلی نژادمحمدامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14اله داددادخواهفاطمهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-اله داددادخواهفائزه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-اله داددادخواههانیهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-علیرضاداوریسحریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1518حاصلذبیحیسحریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1515محمدعلیرسولیفوزیهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1518امیدعلیفرهمندشهرامیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-صفدرمحمدیاناکبریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1615فرج اهللنوریانیاسمنیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14محمدحسینمندی پوریاسریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15علی اکبربذرافشانمنوچهرآزادشهرگلستان

15یحییقجرمریم بندرگزگلستان

18حاجی بردیکتولیقربان دردیبندرگزگلستان

15ناصرنوروزیان فرمنابندرگزگلستان

18علیبایتارارامیانگلستان

14یدالهجاهدیمحمدطاهارامیانگلستان

15مصیبرجبلوزهرارامیانگلستان

1916علیرضاغفاریزهرارامیانگلستان

1816محسنوفائیفاطمهرامیانگلستان

-حسنباقریسونیاعلی آبادکتولگلستان

1818محمدتقیزرگرانیحسنعلی آبادکتولگلستان

-علیرضازنگانهفاطمهعلی آبادکتولگلستان

15حسننادریمحمدمبینعلی آبادکتولگلستان

15منوچهرامام زادهمعصومهکردکویگلستان

15وحیدصحافیامیر علیکردکویگلستان

1514محمدعربمهدیهکردکویگلستان

1614علینوروزیحوریهکردکویگلستان

14محمدپیاده کوهسارامیر علی گالیکشگلستان

-غالم رضاتولیجعفرگالیکشگلستان
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14محمدسایریمرضیهگالیکشگلستان

14رحمانسهیلی فرنرگسگالیکشگلستان

15داوودشیخمحدثهگالیکشگلستان

14حسنصیادیثناگالیکشگلستان

16صفرپرسنده خیالیلداگرگانگلستان

15عباسعلیپرسنده خیالصفرگرگانگلستان

181916علی اکبراحمدیفاطمهگرگانگلستان

18ایرجالبرزی سلطان آبادیمرضیهگرگانگلستان

20صفرعلیزمانیجابرگرگانگلستان

14علیرضاشهروزیبنت الهدیگرگانگلستان

-اتاغفورینورمحمدگرگانگلستان

16عباسعلیکریمیراهلهگرگانگلستان

15عبد الحلیمگرگانیعبد الجلیلگرگانگلستان

1615محمودابوالقاسمیمیناگنبدکاوسگلستان

-عبدالقادرپیرنیادولت محمدگنبدکاوسگلستان

1714رضاسبزی کارانکوثرگنبدکاوسگلستان

1715محمدعلیسجادیسید جوادگنبدکاوسگلستان

-جوادشهرکیرضاگنبدکاوسگلستان

2019صفرعلیعربروح الهگنبدکاوسگلستان

-بهروزگوهری رادسهیالگنبدکاوسگلستان

-غالمرضالکزاییفریباگنبدکاوسگلستان

14حسنمحمودی جهان تیغرقیهگنبدکاوسگلستان

-1715محمدتقیمظفریاسدالهگنبدکاوسگلستان

-اسکندر شهمرادی مهدی  مینودشتگلستان

14نورمحمد حدادی دوزین نرگس مینودشتگلستان

14اسکندرشهمرادی محمدمینودشتگلستان

14رحمانشهمرادی محمد یاسین مینودشتگلستان

-میثم گرایلو حنانه مینودشتگلستان

201816عبدالهعاملیمرتضی آستانه اشرفیهگیالن

16امیرنجفی اسپلیمینا آستانه اشرفیهگیالن

1718علیامیدوارمحمدبندرانزلیگیالن
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15محمدعلیباشتینمحمدرسولبندرانزلیگیالن

15مرتضیتاجورمحمدجوادبندرانزلیگیالن

15یوسفسیف زادجوادبندرانزلیگیالن

15ابراهیمشرف پوراسحقبندرانزلیگیالن

16نبی الهصالحی نژادزهرابندرانزلیگیالن

17فریدونطیوریمحمدبندرانزلیگیالن

17هوشنگقرطاسیپرنیانبندرانزلیگیالن

19حسینقوامیبهارهبندرانزلیگیالن

17حجت الهگلیسعیدبندرانزلیگیالن

15مختارمحمودینسیمبندرانزلیگیالن

17زین العابدینخاتمیسیدجوادرشتگیالن

15حسبنخیرخواهمحمدیوسفرشتگیالن

1714نادردادگستربجارکناریزهرارشتگیالن

16علیداعیعلیرضارشتگیالن

16غالمعلیشهسارالهامرشتگیالن

-1816سیدجعفرصانع بخش حق دوستسیده معصومهرشتگیالن

15رحمت الهغالمرضا بیگیغزالرشتگیالن

17محمدفیاضیزهرارشتگیالن

15یدالهمجیدیخشایاررشتگیالن

18جمشیدآقایی هشجینهامانرضوانشهرگیالن

18طهمورثشکوری گیل چاالنفیروزهرضوانشهرگیالن

17محمد باقرطاهریمحمدطهرضوانشهرگیالن

17بابکقسمت پورکسریرضوانشهرگیالن

15مسلمعلیپور ویایهسبارودبارگیالن

14مسلمعلیپور ویایهضحارودبارگیالن

16حسنکنف کارشبنمرودبارگیالن

18حمیدامیربندهفاطمهرودسرگیالن

15کاظماندر خواهحمیدرضا رودسرگیالن

18حسنآسوده کارزهرارودسرگیالن

17مهرعلیباباییفاطمهرودسرگیالن

1715رضابلوری متمدنابوالفضلرودسرگیالن
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16بهزادتامآرین رودسرگیالن

17بهزادتامعلیرودسرگیالن

191816ابوطالبحیدری ولنیمبینارودسرگیالن

17علیرضادلمانیانلیدارودسرگیالن

17قاسمرمضانیمعصومه رودسرگیالن

14حسینسحرخیزفاطمه زهرارودسرگیالن

1819یحییطوافی شیخ علیکالیهمائدهرودسرگیالن

16اسمعیلقاسمی ثانیسعیده رودسرگیالن

19قدرتمحمدرضاپور حورینازرودسرگیالن

-خدایارمهدیپورهمایون رودسرگیالن

17سید جوادناطق سیفسید امیر رضارودسرگیالن

15جعفرحیدریزهراصومعه سراگیالن

16هادیشهرستانیشهریارصومعه سراگیالن

16مرتضیطالبیانپویانصومعه سراگیالن

18محمدقطبی راوندیمصطفیصومعه سراگیالن

17عبدالهگیاه پرورمنیژهصومعه سراگیالن

18رسولمحسن نژادسمیهصومعه سراگیالن

19محمدرضاناظم زمردیمحمدصومعه سراگیالن

15رمضانعلی پور علی اختر الهیجان گیالن

15محمودتجلی مر ضیه الهیجان گیالن

-حمید رضاشاکری امیرحسین الهیجان گیالن

1816محمد رضا شعبانی خدیو مینا الهیجان گیالن

15حسینعاقل شهریار الهیجان گیالن

15علی محمد فخار زادهمحمدرضا الهیجان گیالن

14حسینقربان پور مهرکام الهیجان گیالن

-حسینقنبری دوست امیر عباس الهیجان گیالن

14حسین مر تضی پور هستی الهیجان گیالن

14علیمیرموید ابوالفضلالهیجان گیالن

14حسام الدین نخعیماه منظر الهیجان گیالن

16علیرضاهو شمند زهرا الهیجان گیالن

14علیرضاهو شمند زهرا الهیجان گیالن
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14اسماعیلحق شناسمهرنازلنگرودگیالن

14فریدونرضائی پورآرشاملنگرودگیالن

15عزت الهعلیجانی پورامیرلنگرودگیالن

15ایمانکنفچیانآبتینلنگرودگیالن

14حبیبنوری لنگرودیآسیهلنگرودگیالن

14مهدیوحدتیزینبلنگرودگیالن

14قلیخیراندیشرامین ماسالگیالن

15علیخیرخواهپانته آماسالگیالن

-فرزادسلیمانیروژان ماسالگیالن

14نورعلیعزیزیسودابه ماسالگیالن

16قربانعلی صابری اطاقوریمحدثه املشگیالن 

17اصغررحمانی نرجساملشگیالن 

18ایوبنصیری نیامحمداملشگیالن 

15حسین رنجبرعلیرضا املش گیالن 

14حسنعلیزاده محمداملش گیالن 

191918نادرمعصومیرضا رشتگیالن 

17احمدرضاجودکییگانهازنالرستان

18حسینحبیبیهادیازنالرستان

15عبدالعلیسیف آبادیسمیهازنالرستان

16نظام علیمحمودیرضیهازنالرستان

1714سیدتقیموسویسیده زهرهازنالرستان

16حجت الهمیرزاییاکرمازنالرستان

18سیدعلیمیرمحمدیسیده سمیهازنالرستان

17منصورنادریزهراازنالرستان

1816عزت الهنعمتیفاطمهازنالرستان

19محمدپوالدوندمریمالشترلرستان

19کاوهرحمتیکسریالشترلرستان

182019حسنکهکیروح الهالشترلرستان

18نصرالهنجفیحسینالیگودرزلرستان

171818سید تقیهراتیسید احمد الیگودرزلرستان

1715علیرضاپیمونیسمیهبروجردلرستان
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15فرهادثابت عملپویا بروجردلرستان

14داودحاتمیحدیث بروجردلرستان

17رامینخداییعارفهبروجردلرستان

-ابراهیمرحمانیمحمد متینبروجردلرستان

17محمدسلیمانیفاطمه بروجردلرستان

1716غالمرضاعارفی فردحسینبروجردلرستان

171716عباسعباس آبادیامیر رضابروجردلرستان

1814محمدعموریفرزانهبروجردلرستان

17حمیدفرمانبردارفرزانهبروجردلرستان

15حمیدکیا منشمژگانبروجردلرستان

17محمدگودرزیایوب بروجردلرستان

15علی محمدگودرزیابراهیمبروجردلرستان

17 عسگربیرانوندمهریخرم آبادلرستان

1816فتحعلیدریکوندعلیخرم آبادلرستان

18علیصفریعلیرضاخرم آبادلرستان

17سیاوشعبدالهی جونقانیسلمازخرم آبادلرستان

14ضرغاممرادیماهانخرم آبادلرستان

14یوسفندریآرامخرم آبادلرستان

17محمد حسینبرابریالهامآملمازندران

16حسنبلباسیثناآملمازندران

18نبی الهبهرامیانمریمآملمازندران

-1515مصطفیحبیب زادهسورناآملمازندران

15سید کمالرسولیفاطمه زهراآملمازندران

14سید کمالرسولیریحانهآملمازندران

16رضا قلیرضاقلی زادهسمیهآملمازندران

171716محمدرضارمضانی چراتیفاطمهآملمازندران

1616علی اکبرروشناییطیبهآملمازندران

1617نصرالهعظیمی کرففاطمهآملمازندران

15حسنعموزاده عمرانمریمآملمازندران

15احمدمحمدیفاطمه زهراآملمازندران

1618قربانمحمدیفرشتهآملمازندران
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-آرشمعبودیثناآملمازندران

15بهروزمنفردمهدیسآملمازندران

17علیمهدویآرزوآملمازندران

161915صمدموسویسیده طلعتآملمازندران

1616محمدمیرزادهسیده مریمآملمازندران

1616کاظمنعمتیمحدثهآملمازندران

15خسرونقی زادهتسنیمآملمازندران

17عبدالهاسدیامیرمحمدبابلمازندران

16یدالهاسماعیل پورسینابابلمازندران

16عیسیپناهتی سارابابلمازندران

15غالمحسینحدادینسیمبابلمازندران

15مرتضیطهماسبیامیرعباسبابلمازندران

15عبدالهعابدیآسیه بابلمازندران

171816غالمحسینمنصف محمدبابلمازندران

17غالمعلی مهدی نیامحمد حسین بابلمازندران

1814مهدینقی زاده هلیابابلمازندران

19محمد ابراهیمسهرابیسمیهبهشهرمازندران

17غالمعلیابراهیم دوستریحانهچالوسمازندران

14روح الهانگورج تقویآنیتاچالوسمازندران

14علیپورکریمی طبالوندانیمهال چالوسمازندران

16مجتبیخزاییروژینچالوسمازندران

1815افراسیابرودگرمهدیهچالوسمازندران

16علییونس پورالنازچالوسمازندران

16امیرپوررستمیسمیررامسرمازندران

1715صادقچاوشی ثانیفرزانهرامسرمازندران

17محمد حسینکهننسیبهرامسرمازندران

16سید داوودمیران عزیزسیده زهرارامسرمازندران

15یونسعلیبهبودیفاطمهساریمازندران

201717مرتضیحجه فروشمحمدحسینساریمازندران

-رضاشاکریزهراساریمازندران

1917محمدشریعت نژادمهدیساریمازندران
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15محمدعلیعباس دختمحمدرضاساریمازندران

15سیداسماعیلکاظمیسیدمحمدساریمازندران

191615خلیلکعبی زادهصالحساریمازندران

1717محمداسماعیلمهدوی پلنگیحسنساریمازندران

15عزیزیعقوبیفهیمهسوادکوهمازندران

161918احمدایزدی فردسعیدفریدونکنارمازندران

171815عباسحیدرزاده کله رودیمحدثهفریدونکنارمازندران

161714علیرضاخالقیشهرنازفریدونکنارمازندران

-ابراهیمسلیمانیحامدفریدونکنارمازندران

202015نادعلیشفیعیزین العابدینفریدونکنارمازندران

161615غالمعباسشمسشبنمفریدونکنارمازندران

191917حاجی محمدشمساییشعبانفریدونکنارمازندران

181918علی یارصالحیمختارفریدونکنارمازندران

171715سید باقرعبداله زادهسید مجتبیفریدونکنارمازندران

161614احمدمحسنیربابهفریدونکنارمازندران

161815ذبیح الهنوذری چراتیسمانهفریدونکنارمازندران

16اسمعیلامانی کالریجانیمبیناقائمشهرمازندران

-علیاوالدی قادیکالئیطاهرهقائمشهرمازندران

1916اسماعیلجعفریراضیهقائمشهرمازندران

16پرویزحبیب زاده ساروکالئیلیال قائمشهرمازندران

1617سیدابوالقاسمحسینی بیزکیسیده مریمقائمشهرمازندران

-صفرعلیرامین فرآزادهقائمشهرمازندران

-علیرستمی قادیهستیقائمشهرمازندران

15حمزهروح اللهی ساروکالییهدیقائمشهرمازندران

1514موسیسلیمی آهنگرکالئیعاطفهقائمشهرمازندران

15محمدمهدیقلی نژاد کوچکسرائیفاطمهقائمشهرمازندران

15مهرانکریمیکیمیاقائمشهرمازندران

17کریملطفی آهنگرکالئیعبدالعلیقائمشهرمازندران

-سیدجاللموسوی ملکسیده نازگلقائمشهرمازندران

1716خیرالهولی پورپاشاکالئیدانیالقائمشهرمازندران

14محسنسناییمحمدکالردشتمازندران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-موسیبخشی ارمیمرضیهنکامازندران 

16اسمعیلتفت خرمیسیده مرضیه نکامازندران 

14هوشنگخنیدهفاطمه نکامازندران 

14نقیسیاوشیعلیرضانکامازندران 

14عقیلعلی محمدینازیالنکامازندران 

-حسینعلیزادهمهرآسانکامازندران 

-احمدقاسمیامیرپارسا نکامازندران 

-محمدقاسمیامیرضا نکامازندران 

14علی اکبریحیویمهسانکامازندران 

14ایوبشیخ نژادنوشیننورمازندران

16منوچهرابراهیمیسارااراکمرکزی

15محسناشتریکیانااراکمرکزی

14عزت الهباغبان عباسیمهدیهاراکمرکزی

15حسینباقریمنیراعظماراکمرکزی

18صفرعلیحسین آبادیزهرااراکمرکزی

-هوشنگحیدریهادیاراکمرکزی

15نصرالهحیدریمژدهاراکمرکزی

-محمدرحیمخاکیطاهرهاراکمرکزی

1618عزت الهخاکیمعصومهاراکمرکزی

18رحماندرجاتیناهیداراکمرکزی

14مهدیدستجانی فراهانیتسنیماراکمرکزی

15مجتبیدالوریمحمداراکمرکزی

16مجتبیدالوریمریماراکمرکزی

-عباسعلیسلیمانیفریدهاراکمرکزی

151415علیشیرازیفاطمهاراکمرکزی

14محمدصیدیامیرعلیاراکمرکزی

1715یوسفغالمی صومعهفاطمهاراکمرکزی

-محمدغیابیمحمدمهدیاراکمرکزی

14وحیدقاریروهاماراکمرکزی

1718علیکریم نژادسحرنازاراکمرکزی

17عبدالهگله سنجانیمنصورهاراکمرکزی
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1717علی حیدرلطیفیالهاماراکمرکزی

1618اسدالهمحمدیمهدیهاراکمرکزی

16ابراهیممرادیانعلیرضااراکمرکزی

15ابراهیممعظمی نیاعاطفهاراکمرکزی

1514شمسعلیمیرزاییمحیااراکمرکزی

15ابوالفضلنظریمائدهاراکمرکزی

171515مسعودنظریعلیرضااراکمرکزی

15علینوروزیابراهیماراکمرکزی

15علی اصغراسدیمریمخمینمرکزی

17مجیداسالمیمرجانخمینمرکزی

-ابراهیمافشارامیرعلیخمینمرکزی

14محمداکبریمریمخمینمرکزی

14احسانآقاجانینرگسخمینمرکزی

14احمدرضابهرامیبهارخمینمرکزی

17مجتبیجهانشاهیهدیهخمینمرکزی

18جهانگیردارابیحدیثخمینمرکزی

14دانشرحیمیستایشخمینمرکزی

14ابوالفضلسخاییعلیرضاخمینمرکزی

15عباسعلیصدیقییاسمنخمینمرکزی

1515غالمرضافروتنجعفرخمینمرکزی

1515حسینکاظمیعاطفهخمینمرکزی

17محمدکرباسیشیرینخمینمرکزی

15علی محمدکوچکییاسمنخمینمرکزی

-فریدونمجتهدیافسانهخمینمرکزی

201919عباسیوسفیآذرخمینمرکزی

1714ماشاءالهیوسفیامیرحسینخمینمرکزی

18سیروساسماعیلیمهرانگیزساوهمرکزی

14سعیدبهادرعلیساوهمرکزی

18آیت الهتقی لوسمانهساوهمرکزی

1817اسدالهخضرانجمهساوهمرکزی

16نعمت الهسلطانیمحدثهساوهمرکزی



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

17محمد رضاسلمانیعلیساوهمرکزی

17محمدرضافتحینیلوفرساوهمرکزی

1817خیرالهفیروزیفرحنازساوهمرکزی

17احمدقابلزهراساوهمرکزی

15مجیدمشهدیمجیرساوهمرکزی

18محمد باقرمعماریاننجمهساوهمرکزی

15شجاع علیمیرزاهدیساوهمرکزی

1918ابراهیمنوروزیزهراساوهمرکزی

-ناصرحمیدی منشنادیا شازندمرکزی

14حمیدخسرویفاطمهشازندمرکزی

181715محمودرفیعیبهمنشازندمرکزی

15حسینشیرازییونسشازندمرکزی

15علی اکبرابراهیمیمحسنمحالتمرکزی

1616سید مهدیکاظمیسید محمدمحالتمرکزی

201919حسینپردستانمحمدبندرعباسهرمزگان

182019عبدالقادرپسندیده پورفیصلبندرعباسهرمزگان

18مرادشهرخیعلیرضابندرعباسهرمزگان

1817عبدالهمحمدزادهملیحهبندرعباسهرمزگان

202019اله مرادمحمدیحسنبندرعباسهرمزگان

18روضانمیثاقیمحمدهادیبندرعباسهرمزگان

15مرتضیامانیمرضیهجزیره کیشهرمزگان

17غالم حسینجعفریامیرارسالنجزیره کیشهرمزگان

محمودضابطیانوحیدهجزیره کیشهرمزگان

-محمودضابطیانوحیدهجزیره کیشهرمزگان

1717احمدفوالدگرسمیراجزیره کیشهرمزگان

15نجفقلیزادهمجتبیجزیره کیشهرمزگان

15محمد صادقگلوانی نائینیمریمجزیره کیشهرمزگان

14نجفسراجیمجیدمینابهرمزگان

14جعفرغالمیمهدیمینابهرمزگان

17جعفرغالمیحمزهمینابهرمزگان

15حسنکریمیمحمدطاهامینابهرمزگان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14سید امیرابن ذاکرسید علیبهارهمدان

14سید امیرابن ذاکرهستی ساداتبهارهمدان

18زکریاغیبیاعظمبهارهمدان

14رسولفتح اللهییسنابهارهمدان

17غالمرضاقره  خانلوفاطمهبهارهمدان

16غالمرضاقره  خانلوفریبابهارهمدان

16حسنمرادی مهدپریسابهارهمدان

1717محمداسکندریفاطمهتویسرکانهمدان

171516انشاالهشاه کرمیسعیدهتویسرکانهمدان

15علی محمداحمدوندمعصومهمالیرهمدان

-علیرضاییشادیمالیرهمدان

-1515حمیدرضاشاهپوریسحرمالیرهمدان

16داودشیراوندمونامالیرهمدان

-منصورفارسیجانیمجتبیمالیرهمدان

14فرامرزکولیوندسورنمالیرهمدان

161514محمداسماعیلاحمدی تنهاوحیدهمدانهمدان

161514علیاروجی بدخشزهراهمدانهمدان

1515عبدالحمیداوالدیانمهساهمدانهمدان

-محمدسعیدبطحاییانفاطمه ساداتهمدانهمدان

15محسنتجریمتینهمدانهمدان

14عزتجامه بزرگحمیدهمدانهمدان

-جاللجمشیدیامیرهمدانهمدان

1615داودحاتمی فرمحسنهمدانهمدان

14سیدمرتضیرحیمیمحمدطاهاهمدانهمدان

14امیرحمزهروزه دارزهراهمدانهمدان

16فرمانزمانیزهراهمدانهمدان

1514وحیدشادفرآوشهمدانهمدان

151614عزتعلیشکریحسینهمدانهمدان

17مهدیصنایعی افخمفاطمه   همدانهمدان

-محمدجوادطاهری مقدمراهلههمدانهمدان

-مهدیطاوسی کامکارطاهاهمدانهمدان
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-1615علی حسینعزتیمیناهمدانهمدان

1615شمسعلیفقیه قلجیمریمهمدانهمدان

14حبیب الهقهرمانیمجتبیهمدانهمدان

15حجتکرمیزهراهمدانهمدان

-14ناصرکمندیراضیههمدانهمدان

15احمدمحمدیافسانههمدانهمدان

-سعیدمغربیزهراهمدانهمدان

1515علی اصغرمهربانیعارفههمدانهمدان

-1515سید صادقموسویمائده ساداتهمدانهمدان

15درویشعلینظری همتمریمهمدانهمدان

-سیدحسیننوربخش بروجردیانفهیمه ساداتهمدانهمدان

161715مرتضیوکیلیانمحسنهمدانهمدان

17عنایت الهوهابیمحسنهمدانهمدان

16علی اشرف بختیاری معصومهنهاوند همدان 

15کرم خدا جمالی مریم نهاوند همدان 

161715مصیب دارایی جواد نهاوند همدان 

14علی بخش ذکایی مرجان نهاوند همدان 

-علی ظفری فاطمه نهاوند همدان 

15علیجعفریحکیمهابرکوهیزد

-حسینعلیحسن زادهفرزانهابرکوهیزد

1514محمدفالحزادهامیدرضاابرکوهیزد

15مهدیافخمیزهرااردکانیزد

17محمدافخمیانریحانهاردکانیزد

15مصطفیسرافرازیسنااردکانیزد

17محمودطالبیعزتاردکانیزد

17علی اصغرطالع پورمریماردکانیزد

-محمد حسینامامی مریممیبدیزد

14محمودانتظاریفائزه میبدیزد

-ابوالفضلتوکلیفاطمهمیبدیزد

-محمدحاجی ده آبادیفاطمهمیبدیزد

14هاشمدهقانیعارفهمیبدیزد
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1414حبیب الهکمالیفاطمه الساداتمیبدیزد

15محمدرضاآسیابان زادهشیمایزدیزد

17محمدبنائیعلی محمدیزدیزد

14علی اصغرپارسائیاننرگسیزدیزد

1415پرویزپورمحمدیان هراتیسیمایزدیزد

14محمدحسینجالدتنگینیزدیزد

1414جوادحبیبیان بافقیمطهرهیزدیزد

14قدرت الهحیدری عبداللهیمهدیهیزدیزد

14محمدحسیندهشیریریحانهیزدیزد

15میکائیلدهقانیریحانهیزدیزد

15محمودرضاشمس الدینیحمیدهیزدیزد

17کاظمضیائیان سانیجعصمتیزدیزد

16علیعباس نژادمریمیزدیزد

15احمدغفوریسارایزدیزد

14سعیدفتوحیعلیرضایزدیزد

14حسینفتوحی فیروزآبادینرگسیزدیزد

-اکبرمحمدی رادمائدهیزدیزد

14محمدرسولمردانیریحانهیزدیزد

16علیرضاملکیمهدییزدیزد

1517علی  محمدموذنحامدیزدیزد

16ابوالقاسممیرشمسیمهدیهیزدیزد

-حیدرنادری نسباحمدیزدیزد


