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171716ودودآچگاننویداردبیلاردبیل

16توفیقحسن پورمعصومه اردبیلاردبیل

171716مسیبدهقانفرح اردبیلاردبیل

19میرباباسیدعلی زاده عفت اردبیلاردبیل

19عبدالعلیمبشرمحمدحسیناردبیلاردبیل

16شاملموسی پورخدیجه اردبیلاردبیل

1414رحیمزارعیرقیه گرمیاردبیل

1516انصارعزیزیسارانمیناردبیل

17انصارعزیزیاسمانمیناردبیل

181919وهابعلیزادهفاطمهنمیناردبیل

1716وکیلعبدلی نیاحسیننمیناردبیل

181719فیروزپورفتحیروزبهنمیناردبیل

15محمدابراهیمیزهرااصفهاناصفهان

14عبدالحسینابراهیمیمهدیهاصفهاناصفهان

16اکبراسماعیلیسمیرااصفهاناصفهان

15حجت الهاعظمینیمااصفهاناصفهان

18حمیدرضاامینیمهسااصفهاناصفهان

15امان الهآشوریمهرداد اصفهاناصفهان

15حسینآمیغشیمااصفهاناصفهان

14حسینآمیغشمیماصفهاناصفهان

16غالمرضابابادیدنیااصفهاناصفهان

14علیرضاباباشاهیمریماصفهاناصفهان

16احمدبجستانیفتانهاصفهاناصفهان

14رسولپهلوانی نژاد فاطمهاصفهاناصفهان

16محمد مهدیثروتیشیریناصفهاناصفهان

-مهدیجهانیانامیر حسیناصفهاناصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

18علیحجتی فرغالمرضااصفهاناصفهان

15علیحجر االسودیحسناصفهاناصفهان

-رضاحکمتمحمد تقیاصفهاناصفهان

15مرتضیحیدری دولت آبادیروح الهاصفهاناصفهان

15محمد حسنخاکساز جاللیپوریااصفهاناصفهان

19سعیددادخواهسحراصفهاناصفهان

15سعیددادخواهسحراصفهاناصفهان

14اصغردادخواهریحانهاصفهاناصفهان

-مجیددبیرزادهسپهراصفهاناصفهان

14اصغرذاکریرسولاصفهاناصفهان

17رحیمرجبیهاجراصفهاناصفهان

14محمد حسینزارعانصدیقهاصفهاناصفهان

16ولی الهشریفیکامراناصفهاناصفهان

14محمدعلیشریفیانزهرااصفهاناصفهان

19طوغانشمسسعیداصفهاناصفهان

14محمدعلیشیخ بهاییعلی اصغراصفهاناصفهان

14محمدعلیشیخ سجاداکرماصفهاناصفهان

-امیرقلیصادقیابوالفضلاصفهاناصفهان

15امیرقلیصادقیحسیناصفهاناصفهان

16جمالصدریمنیژهاصفهاناصفهان

15محمدصادقضیاء بروجنینسریناصفهاناصفهان

17محمدعلیعابدیفاطمهاصفهاناصفهان

18زینلعالی پورنورااصفهاناصفهان

16محمدعلیعلویمهریاراصفهاناصفهان

16حسینعلیدوستیمعراجاصفهاناصفهان

14بهروزعنایتی فرسامیاراصفهاناصفهان

16سعیدغدیریانحانیهاصفهاناصفهان

17رضاغفوریمحمداصفهاناصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15تقیفاضلیمحمدرضااصفهاناصفهان

14جمالفتاحیهادیاصفهاناصفهان

14رضاقضاویریحانهاصفهاناصفهان

14قنبرقنبریانزهرااصفهاناصفهان

16ابوالفضلکاظمیسمانهاصفهاناصفهان

15مجتبیکاهیحنانهاصفهاناصفهان

20منوچهرمحققفرنوشاصفهاناصفهان

16حسینمحمدیجواداصفهاناصفهان

14قاسممحمدیزهرااصفهاناصفهان

-علیرضامرادمندامیرحسیناصفهاناصفهان

19محمدمسائلیزهرااصفهاناصفهان

15غالمعلیمستقلمحمداصفهاناصفهان

15غالمحسینمالافضل عربستارهاصفهاناصفهان

18قاسممهترحاجیاصغراصفهاناصفهان

14غالمرضامهدی زادهعرفاناصفهاناصفهان

19نادرعلینجاتیمحمدرضااصفهاناصفهان

18نادرعلینجاتیمحمدرضااصفهاناصفهان

14حمیدنصریفاطمهاصفهاناصفهان

16کمالواعظمهشیداصفهاناصفهان

18سعیدوهابیمحمد حسیناصفهاناصفهان

17فرشیدهاشمی فرنگین ساداتاصفهاناصفهان

17اکبرابراهیمیمبیناخمینی شهراصفهان

17عبدالرسولابراهیمیانمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

16غالمرضاامینیعارفهخمینی شهراصفهان

15محمدعلیبدیحیطاهرهخمینی شهراصفهان

16ابراهیمبهرامیحدیثخمینی شهراصفهان

17رسولپرندهستایشخمینی شهراصفهان

14محمدپرندهحسینخمینی شهراصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16عزت الهپورمحمدیزهراخمینی شهراصفهان

14مظفرتوسلیمهدیخمینی شهراصفهان

15مصطفیجانفشانفاطمهخمینی شهراصفهان

15عباسجعفریمهشیدخمینی شهراصفهان

15محسنحاجیانسمانهخمینی شهراصفهان

16اسدالهحبیبیهانیهخمینی شهراصفهان

17حسینحوازادهمرتضیخمینی شهراصفهان

17غالمرضاخاقانیعلیرضاخمینی شهراصفهان

15محمدحسینخسرویمحمدجوادخمینی شهراصفهان

15مهدیدالرام پیمانیدالرامخمینی شهراصفهان

16مسعودرضاییفائزهخمینی شهراصفهان

15احمدسورانیطیبهخمینی شهراصفهان

18میرزامرادشجاعیمیناخمینی شهراصفهان

14محسنشفیعیعلی خمینی شهراصفهان

18محمدهادیشمسیامیدخمینی شهراصفهان

17حکمت الهصفریمهساخمینی شهراصفهان

14محمدعاملیمتینخمینی شهراصفهان

15حسامعسگریمحمدمتینخمینی شهراصفهان

16نورالهعسگریعاطفهخمینی شهراصفهان

17اسماعیلعلیشاهیفرنازخمینی شهراصفهان

18جعفرعمادیامیرحسینخمینی شهراصفهان

16غالمرضاعموشاهیفاطمهخمینی شهراصفهان

15اکبرفرهمندزینبخمینی شهراصفهان

18احمدرضاقاسمیفاطمهخمینی شهراصفهان

16محسنقورچانیمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

19عبدالرسولکاظمیمنیرهخمینی شهراصفهان

15مهدیکاملیغزلخمینی شهراصفهان

14مهدیکریمیانهلناخمینی شهراصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14محسنکوجکیمعینخمینی شهراصفهان

1814مصطفیکیخاییرحیمخمینی شهراصفهان

14سیدحسامگلستانه فاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

15عبدالرضاگلیامیرحسینخمینی شهراصفهان

17ابوالفضلمحمدیمهساخمینی شهراصفهان

18قنبرعلیملکوتیزهراخمینی شهراصفهان

17محمدعلیملکیآرینخمینی شهراصفهان

14محمدمهدیخانیزهراخمینی شهراصفهان

16مهدیمهرابیبهارخمینی شهراصفهان

18مهدیمهرابینگارخمینی شهراصفهان

14امرالهنجفیهادیخمینی شهراصفهان

15محمدعلینجیمینیایشخمینی شهراصفهان

17محمدعلینجیمینیایشخمینی شهراصفهان

16حسننعمتیپریساخمینی شهراصفهان

14باقرنقدیمهریخمینی شهراصفهان

19اکبریاوریمحمدباقرخمینی شهراصفهان

15سیاوشاحمدیمحسنشهرضااصفهان

14خلیلاسالمیهانیه شهرضااصفهان

15نبی الهآقاییساریناشهرضااصفهان

14سیروسجعفریآیسا شهرضااصفهان

14مهدیحسینیمرضیه شهرضااصفهان

16اسفندیاررحمتیمژگان شهرضااصفهان

14مصطفیسلطانیمهال شهرضااصفهان

14حبیبگرامیمهدیهشهرضااصفهان

17علیمحمدیعبدالرضاشهرضااصفهان

16حبیبمنصففاطمه شهرضااصفهان

1514مجیدنیک اقبالعطیه شهرضااصفهان

19محمد جاناحمدیصادقکاشاناصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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14امیر حسینپور شایگانسوگلکاشاناصفهان

14احمد رضازارعیمحمد رضاکاشاناصفهان

14سید علیطهمیترا ساداتکاشاناصفهان

1717علیرضاکاشانی نزادامیر عباس کاشاناصفهان

15حسینمتقی نژادخسروکاشاناصفهان

14علی اکبراوشنیساجدهناییناصفهان

202020ولی الهشهریاریحمیدناییناصفهان

161414محمد کاشفعرب بافرانیاعظمناییناصفهان

14محمد رضاقاسمیالهه ناییناصفهان

14محمد رضاقاسمیعصمتناییناصفهان

1518سید حسینسیدیعارفه ساداتآران و بیدگلاصفهان

1414حجت الهمشرقیمهدیهآران و بیدگلاصفهان

1615علی اصغرمقصودیعلی اکبرآران و بیدگلاصفهان

16مهدیحمید پناهساجدهآران و بیدگلاصفهان

16ماشالهکبراییکیمیاآران و بیدگلاصفهان

15جاللاحمدپورستایشمبارکهاصفهان

15احمدبخشیان لنجیستایشمبارکهاصفهان

19مجیدحسین زادهرویا مبارکهاصفهان

14سید عبدالههاشمیسید حسینمبارکهاصفهان

14جعفرخالوزاده مبارکههاجرمبارکهاصفهان

14جعفرخالوزاده مبارکههاجرمبارکهاصفهان

19محمودتربتیبهزادشاهین شهراصفهان

16فضل الهعظیمیبهمنشاهین شهراصفهان

14سعیدسعیدیسامیشاهین شهراصفهان

14حسینابراهیمیفاطمهشاهین شهراصفهان

15علیسعیدیسهیالشاهین شهراصفهان

18نصیرنوروزیمریمشاهین شهراصفهان

16محمدرضانیرومندستایششاهین شهراصفهان
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15علی اکبرشریفیانیاسمینشاهین شهراصفهان

14رضابصیرتطاهاشاهین شهراصفهان

16جمشیدصادقیحمیدرضا سمیرماصفهان

15محمد تقیرشیدیزهرا سمیرماصفهان

17رحمت الهنادریفرزادسمیرماصفهان

15نصرالهنادریان سمیرمیهدایت الهسمیرماصفهان

1717محمودسهرامیانمهدیهگلپایگاناصفهان

14محمد مهدی التجائیوجیهه خوانساراصفهان 

15علیامامیجاللخوانسار اصفهان 

14علیرضاداودیمحمد خوانسار اصفهان 

15غالمعلیسعیدی فاطمه خوانسار اصفهان 

15عبدالحسینابوالقاسمیریحانهکرجالبرز

1619حجت الهاحسنمهدیکرجالبرز

17فرض الهآذریپیمانکرجالبرز

201818صدرالهارشدحمیدرضاکرجالبرز

171816احسان الهارشدفاطمهکرجالبرز

14شیرالهاسماعیلیرفعتکرجالبرز

18عیسیاصغرپورلیالکرجالبرز

16قربانامیدیترگلکرجالبرز

15مهدیباستیمسعودکرجالبرز

17فتاحبلندیحوریهکرجالبرز

16شنبهبهادری بیرگانیفریباکرجالبرز

16داودبهبودی پورفاطمهکرجالبرز

1918پرویزبهزادپورسپیدهکرجالبرز

14صفرعلیتاجیک جمال آبادیزهراکرجالبرز

19امیدعلیتوکلیمحسنکرجالبرز

16احمدعلیجبارزادهآیداکرجالبرز

17احمدجعفری فردوسیهطیبهکرجالبرز
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-محمدچراغ پورپروانهکرجالبرز

18محمدرضاحاجیانامیرهمایونکرجالبرز

17علیحق جوآریاناکرجالبرز

18یدالهخادمیانزهراکرجالبرز

-زمانخدابنده لومعصومهکرجالبرز

16محمودخزائیمحبوبهکرجالبرز

1719محمدکاظمخورشیدیانکیوانکرجالبرز

15حسندلفانیاحمدکرجالبرز

14محمدکاظمدوائی دهاقانیلیالکرجالبرز

18غالمرضارحیمی حاجی آبادیسعیدهکرجالبرز

17مرحمتعلیرسائیفاطمهکرجالبرز

14فرامرزرستمیشیداکرجالبرز

201815حشمت الهرضایی شادرسولکرجالبرز

16رسولرضایی شادسپهرکرجالبرز

15منصوررضوانی الوارمریمکرجالبرز

14صابررمضانیمعصومهکرجالبرز

16سعیدساداتسوفیاکرجالبرز

17داوودسالکیاسمنکرجالبرز

14احمدسعیدیآتناکرجالبرز

15محمدحسنسلیمیاکرمکرجالبرز

14غالمرضاشقاقی شهرمریمکرجالبرز

16محمدشمسی نیامهتابکرجالبرز

15رضاشورگشتیشادیکرجالبرز

14مهدیصادقیانکاظمکرجالبرز

202020اکبرصبرجومحسنکرجالبرز

16حسینصدیق ابراهیمی نیاشیرینکرجالبرز

-علیصفارها قزوینیفرحنازکرجالبرز

16محمدجعفرصفدریآرشکرجالبرز
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16حمیدصفرپور الشیدانیمنصورهکرجالبرز

15اله وردیصنوبرشهرامکرجالبرز

16علی اکبرعلیزادهزهراکرجالبرز

-نوروزعلیزادهمریمکرجالبرز

19سلطاحسینعیوضیطیبهکرجالبرز

17محمدعلیغالم زادهفهیمهکرجالبرز

20سهیلفنائیانانیساکرجالبرز

1814جوادقربانیمحمد عرفانکرجالبرز

15فرخقلی پورفاطمهکرجالبرز

16غالمحسینکاههمریمکرجالبرز

19نبی الهکریمیامیرحسینکرجالبرز

17احمدکریمیموناکرجالبرز

17جلیلکریوندامیرسهیلکرجالبرز

15مهدیمحمدیماهانکرجالبرز

16مهدیمحمدینیوشاکرجالبرز

15احمدمرندی طغائیصباکرجالبرز

18علیمشهدی زادهساراکرجالبرز

17غالمحسینمکوندییعقوبکرجالبرز

16احمدملکیاکرمکرجالبرز

16غضنفرمهدیخانیعمادکرجالبرز

-قدرت الهموسویمهریکرجالبرز

16سیدرحیمموسوی صالحمعصومهکرجالبرز

14میرمحمودمیرمهدینسرینکرجالبرز

14علیرضانفرهاناکرجالبرز

14حیدرعلینیک دهقانافسانهکرجالبرز

18عین الهنیک فالحزهراکرجالبرز

17عین الهنیک فالحفاطمهکرجالبرز

15رضاوحدت دالورجوادکرجالبرز
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15احمدکریمیمریم ایالمایالم

15بهمننجفینسیمایالمایالم

1617خدادادامکیزینبایالمایالم

17محمدفرخ زادمحسنایالمایالم

16محمدعلیاسماعیل بیگیزهراایالمایالم

16محمدعبدالهیسیدمختارآبدانانایالم

16حسنکاویانیفرهادآبدانانایالم

14کرم رضاباباخانیسلیمهبدرهایالم

14ولیباباخانینگینبدرهایالم

15علیباباخانیمینابدرهایالم

15ایرججعفریایلیابدرهایالم

16علی عباسرادمنشسکینهبدرهایالم

16حسنولیزادهمریم بدرهایالم

1616علیاحمدزادهآرشچرداولایالم

14میرزاقلیامراییحسین چرداولایالم

15شهابزیباییآیداچرداولایالم

1717اسدساراییزهرا چرداولایالم

15علیطهماسبیپریاچرداولایالم

1516چنگیزکریمیمعینچرداولایالم

1516عبدالحسینگجرنیامرادجانیونسچرداولایالم

16عباسنوریراضیهچرداولایالم

16مرادیوسف شاهیطیبهچرداولایالم

161515سیدنبیموسویسیدمهدیدهلرانایالم

1720آقاویردیاحمدیانور ارسآذربایجان شرقی

17قربانصفرزادهآرزو ارسآذربایجان شرقی

17محمدرضاایمانی عطااله ارسآذربایجان شرقی

16تقیایامیایلیا ارسآذربایجان شرقی

17داورایامی ساغر ارسآذربایجان شرقی
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16بیوكایامیسوگلارسآذربایجان شرقی

-حسینحکمتی شیروانه دهبهنام  بستان آبادآذربایجان شرقی

17ایوبآوندی پورحسینتبریزآذربایجان شرقی

14جعفراحمدیامیرعلیتبریزآذربایجان شرقی

15مقصوداسالمیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

1516علیاشجعیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

1516علی اصغراکبرینسیمتبریزآذربایجان شرقی

15اصغراکبری فخرنژادفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

16جاللانحصارفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

16حسنایل غمی ال میراتبریزآذربایجان شرقی

15علیباغبانیحسینعلیتبریزآذربایجان شرقی

15رضابناگذاررویاتبریزآذربایجان شرقی

14رضابناگذارامیدتبریزآذربایجان شرقی

14جعفرپورمیرزاییویداتبریزآذربایجان شرقی

16محمدمحسنتفلیسی هریسهانیهتبریزآذربایجان شرقی

161617امامویردیجامعیصابرتبریزآذربایجان شرقی

1615قدرتجمشیدیمهرزادتبریزآذربایجان شرقی

1617بایرامعلیچراغیرضاتبریزآذربایجان شرقی

15محمدحسین زادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

15علیدادجوینسرینتبریزآذربایجان شرقی

15کاظمروشنیزهراتبریزآذربایجان شرقی

1416محمدرضازینالی علیتبریزآذربایجان شرقی

161814حسینشیریساجدتبریزآذربایجان شرقی

15قربانعلیشیریاسمعلیتبریزآذربایجان شرقی

15علیشیریسونیاتبریزآذربایجان شرقی

15رضاشیرین بیگی عظیمینفیسهتبریزآذربایجان شرقی

14عبادالهشیواآیسانتبریزآذربایجان شرقی

14حمیدصالحی خواهحسناتبریزآذربایجان شرقی
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1515حبیبصالحی مهرثمینتبریزآذربایجان شرقی

16مقصودعبادیسمیراتبریزآذربایجان شرقی

1716حسنعباسیعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

14ماشاالهعبدالهبهزادتبریزآذربایجان شرقی

1615علیعبدیمریمتبریزآذربایجان شرقی

1715عباسقلیعلیزادهمصلحتتبریزآذربایجان شرقی

17علی اکبرعنبیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

15اسدالهفتح الهی شاهینتبریزآذربایجان شرقی

15نادرفتحیمژدهتبریزآذربایجان شرقی

14حسینقلی زادهعلی اصغرتبریزآذربایجان شرقی

14رحیمکاظمیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

15علیمجید زادهامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

14احدمحمدی ساعتیبابکتبریزآذربایجان شرقی

171515مرسلمرسلیشهرامتبریزآذربایجان شرقی

1716محمد تقیمسعودی ریحانصفاتبریزآذربایجان شرقی

16مرتضیمقدمیاسالمتبریزآذربایجان شرقی

171714سهرابملکی مهدیهتبریزآذربایجان شرقی

181716تیمورممی پورموسیتبریزآذربایجان شرقی

16میرحمیدموسویسیداکبرتبریزآذربایجان شرقی

15میرمعروفموسویحمیدهتبریزآذربایجان شرقی

14فتحعلینادریزهرهتبریزآذربایجان شرقی

1516محمدحسننصیرپور شافعیحسامتبریزآذربایجان شرقی

171514اصغرنصیریحسنتبریزآذربایجان شرقی

151615تیمورنعمتی استیارمحمدتبریزآذربایجان شرقی

171616عیسینعمتی بابای لوعلیتبریزآذربایجان شرقی

15محمدوحیدیاکرمتبریزآذربایجان شرقی

161714علی اکبرولی زادهعلی رضاتبریزآذربایجان شرقی

14عین الهیاوریخیرالهتبریزآذربایجان شرقی
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15حسیندانشمندمهربانیسعیدسراب آذربایجان شرقی

151514حسینبهنامربابهشبسترآذربایجان شرقی

141414احدروحزندهرعنا شبسترآذربایجان شرقی

14جعفرسلیمی نژادرهاشبسترآذربایجان شرقی

--14محمدحسینصادقپورخامنهام البنینشبسترآذربایجان شرقی

-1514محمد حسینصادقپورخامنهساراشبسترآذربایجان شرقی

14محرمصبریفاطمهشبسترآذربایجان شرقی

14منصوراکبرپورسحرمراغهآذربایجان شرقی

14مصطفیریاضی بنابمرتضیمراغهآذربایجان شرقی

14محمدپورعلی مرزآبادیسهیالمرندآذربایجان شرقی

15جوادمعصومی هاویستینمحدثهمرندآذربایجان شرقی

151514صادقاشرفیفردین اورمیهآذربایجان غربی

1514علیشاهامامقلی زادهپروین اورمیهآذربایجان غربی

14احمدتقی پور محمد اورمیهآذربایجان غربی

1716غالمرضافطانت وشلیالاورمیهآذربایجان غربی

1615رضامحمد زادهسودااورمیهآذربایجان غربی

16کاظماخالقیپریسا اورمیهآذربایجان غربی

1716پرویزقوسی یان حسیناورمیهآذربایجان غربی

191716عمرخالندپورجوادمهابادآذربایجان غربی

1616یعقوبمحمدزادهفردینمهابادآذربایجان غربی

15محمدشریفخضریراماناشنویهآذربایجان غربی

15کریمعباسپورمجیداشنویهآذربایجان غربی

181817رضاشیخ رشیدیصالح الدینپیرانشهرآذربایجان غربی

16سعیدمرتضیصابرپیرانشهرآذربایجان غربی

1516آیت الهجهدی ثنا تکابآذربایجان غربی

171616آیت الهجهدی فاطمه زهراتکابآذربایجان غربی

181716سید جاللشاکرمی سیدرضا تکابآذربایجان غربی

1616یعقوبنژادی عاطفه تکابآذربایجان غربی
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1516عبدالهحق وردی لولیالسلماسآذربایجان غربی

17میرعباسزینال پورمیرمحمودسلماسآذربایجان غربی

14شهروزامیرییزدانمیاندوآبآذربایجان غربی

15سعیدخوش منشمسعودمیاندوآبآذربایجان غربی

18محمدعبدیسجادمیاندوآبآذربایجان غربی

2018یدالهکریمیانجعفرشاهین دژآذربایجان غربی

182018علی اکبرعلی اکبریمرتضیشاهین دژآذربایجان غربی

19حسینایروانی موخرثریابوشهربوشهر

191916مختارچعبیعبدالحسنبوشهربوشهر

16عباسخیاطیصغریبوشهربوشهر

15عباسدوراقیمهتاببوشهربوشهر

18محمدزنگنهعلیرضابوشهربوشهر

18غالمرضاعمرانیفاطمهبوشهربوشهر

1717مرادماندگارعلیرضابوشهربوشهر

19کاظمافروزمصطفیتنگستانبوشهر

20عوضمفتاحی مقدمحلیمهتنگستانبوشهر

18مرادغریبیحمیدهتنگستانبوشهر

202020غالم حسینبردبارعلی رضاجمبوشهر

19شعبانعلیبهزادیان پورابراهیمجمبوشهر

2019نصر الهدهقانمحمدجمبوشهر

19علیعباس پورعیسیجمبوشهر

192018سید ابراهیمعلویسید حبیبجمبوشهر

18علی اصغرمال شاهیامیر علیجمبوشهر

202019سید عبدالحسینموسویسید مجتبیجمبوشهر

19ولیخجستهسمیهجمبوشهر

19احمدصف شکنمسعدجمبوشهر

15سیدحسنباقریسیدمحمددشتیبوشهر

16محمدزارعیحسیندشتیبوشهر
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1717غالمحسینصالحیآرین مهرگناوهبوشهر

18محسن بازداری مطلقحدیثگناوهبوشهر

16جعفربرفیاحمدگناوهبوشهر

18غالمحسینصفاییمنصورگناوهبوشهر

16ناصرصالحیغالمحسینگناوهبوشهر

14حسیناسدیمحمدیونساسالمشهرتهران

14محمدامیدیمعصومهاسالمشهرتهران

14حشمت الهبهرام پوریاحسیناسالمشهرتهران

16عباسجنابکریماسالمشهرتهران

14عبدالهرضاییاعظماسالمشهرتهران

-علی رضاسیفمحمدطاهااسالمشهرتهران

14بایرامعلیصالحیمبینا اسالمشهرتهران

15احمدعلی جان پورسحر اسالمشهرتهران

1614عبدالحمیدعلیمرادیمهناز اسالمشهرتهران

1514علی اکبرعونی طارانیمعصومهاسالمشهرتهران

14حیدرفیروزیفاطمهاسالمشهرتهران

14حمیدرضامصطفائیحسنااسالمشهرتهران

14هادیبابانژادعسلاندیشهتهران

14علی اصغرپایدارعرشیااندیشهتهران

14امیرحسابیفرزاناندیشهتهران

14ولیخلیلیمحمدرضااندیشهتهران

15محمودرحیمیزهرااندیشهتهران

15علیسعیدیزهرااندیشهتهران

-علی عباسشیخیویدااندیشهتهران

14بابکطرزعلیآبتیناندیشهتهران

15حرمتطهماسب پورفاطمه زهرااندیشهتهران

15محمودمحمدلوامیرعباساندیشهتهران

1514محمدمحمدیانفاطمهاندیشهتهران
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14جعفرممی پورحنانهاندیشهتهران

15اکبرمیهن دوستمحمدعلیاندیشهتهران

14کورشنقیب زندساینااندیشهتهران

14صدقعلیواعظینسریناندیشهتهران

14طیب علیبختیاریاکرمبهارستانتهران

14طیب علیبختیاریرقیهبهارستانتهران

171515فیروزسعیدی فرمهدیبهارستانتهران

181515ابوطالبشیرزادابراهیمبهارستانتهران

14بصیرصالحیرباببهارستانتهران

1814علی اصغراحدیمعصومهتهرانتهران

14فریبرزاحمدیروناكتهرانتهران

14احمدآدخی نژادآزادهتهرانتهران

14رضااسدزادهرادینتهرانتهران

1717پرویزاسالمیپریساتهرانتهران

1817کاظمامینیزهراتهرانتهران

14فیض الهامینیاسدالهتهرانتهران

1515منصورامینی احمدآبادعلیتهرانتهران

16علی اکبراورنگسهیالتهرانتهران

14علیرضاآجرلوسجادتهرانتهران

14محمدآزادخواهغالمحسینتهرانتهران

14ابراهیمآقانسباکرمتهرانتهران

14داودبهجتیمرتضیتهرانتهران

16غالم حسنبهرام پوریآزادهتهرانتهران

1714اکبرپایابمریمتهرانتهران

14امیرحسینپورعظیمیمحمدطاهاتهرانتهران

1414علی اصغرپورمهدیانسعیدتهرانتهران

14حمیدرضاجاهدنیامهدیستهرانتهران

191816سلیمانجدائیمحمدجعفرتهرانتهران
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1615مظفرجعفریکیانوشتهرانتهران

15مصطفیجعفری نژادمحمدحسینتهرانتهران

14حبیب الهجاللی ارانیمرضیهتهرانتهران

1514سجادجوادیریحانهتهرانتهران

15عباسجوادیسایهتهرانتهران

1716داودچراغیپارساتهرانتهران

14محمدحاجی حسنهوشنگتهرانتهران

14لطیفحسن پورسمیهتهرانتهران

15حسینی فاطمه ساداتتهرانتهران

17حسینحسینی بیاتسیدزهراتهرانتهران

14حصنی فتیدهفاطمهتهرانتهران

14گل محمدخلیلی نوشهرمسعودتهرانتهران

1614مسلمخودسوزبهارتهرانتهران

14سعدالهداداش زادهسولمازتهرانتهران

1515عباسدهقانوحیدتهرانتهران

161616فرضعلیدودانگهاعظمتهرانتهران

1715منوچهرربانیانسانازتهرانتهران

1414محمدعلیرحمان پرستشیرینتهرانتهران

1615احمدرحمت زادهسمانهتهرانتهران

151414محمدکاظمرحیمهماتهرانتهران

14محمدباقررسولی مطلقمریمتهرانتهران

141414صمدرمضانیشاهینتهرانتهران

14غالمحسنزمانیملیحهتهرانتهران

14محمدزنوزی جاللیفاطمهتهرانتهران

151514عزتساالریمحمدرضاتهرانتهران

14کاظمسپهریدانیالتهرانتهران

14نادرسرخان پورمحسنتهرانتهران

15علی اکبرسعادتحسنتهرانتهران
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1514کریمسلطانیجوادتهرانتهران

14رضاشادکامرکساناتهرانتهران

14جوادشاکرینعاصفهتهرانتهران

1717حمیدرضاشاهپوریمحمدمهدیتهرانتهران

15رضاشربتدارزهراتهرانتهران

15مهدیشعبانیمهسانتهرانتهران

1515غالمرضاشهرابی فراهانیلیالتهرانتهران

1515ماشاالهشیرازیمهدیهتهرانتهران

15علیصالحی شمیرانسمیهتهرانتهران

181817اکبرصفاییسمیراتهرانتهران

14مهدیضابطیسامانتهرانتهران

15حبیب الهطالعی نوینطاهرهتهرانتهران

141414حسنعلیزاده خرسندمحمدتهرانتهران

14علی اکبرفخردوزدوزانیسیماتهرانتهران

14محرمفرجیمریمتهرانتهران

14بهلولفردوسی خادمفاطمهتهرانتهران

14ناصرفیضیلیالتهرانتهران

15سیدابوالفضلقامتسیدمجیدتهرانتهران

15عین الهقرقائیصغریتهرانتهران

1716داودعلیکاشانی حیدریمجتبیتهرانتهران

15مهدیکشمیریحامدتهرانتهران

15محمودکوشکستانیموناتهرانتهران

14احمدگلستانیلیالتهرانتهران

1514محمدمحسنی غیب دوستینرگستهرانتهران

1514ذبیح الهمحمدیفریدهتهرانتهران

14صالحمخلصفاطمهتهرانتهران

14نقیمدیرنمینیستایشتهرانتهران

16جلیلمرادنژادمریمتهرانتهران
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161414حیدرمرادی محمدعلیتهرانتهران

14حسنمرزبانمهدیتهرانتهران

14حیدرمرزومحمدرضاتهرانتهران

14مسیبی پورنرگستهرانتهران

1617عباسمعتقدیسیدحسنتهرانتهران

16علیمعینی معین آبادنرگستهرانتهران

141414عبدالهمالیریفاطمهتهرانتهران

181614غالمعباسمنتظری خادمرضاتهرانتهران

--14یحییمهدی زادگانام البنین تهرانتهران

16سیدمصطفیموسویسیده فائزهتهرانتهران

14سید حمیدموسوی شوارادریستهرانتهران

14سیدسلمانموسوی کنگرشاهیژیالتهرانتهران

1815حسنمیرزاییخدیجهتهرانتهران

1614مهدیمیرزایی مالیریمهردادتهرانتهران

14قنبرعلیمیرزائی قاسم آبادیراضیهتهرانتهران

1514امیرحسیننادرینعیمتهرانتهران

-1514محرمنصیری حسینیهحمزهتهرانتهران

14رضانقدی وندمیناتهرانتهران

14محمدنورمحمدیمیتراتهرانتهران

1716یوسفنوروزیفاطمهتهرانتهران

14قدرت الههرورانیمسعودتهرانتهران

161614داودورکیانیزهراتهرانتهران

1514اسحقیوسفیپرستوتهرانتهران

14امرالهیوسفیمنیرهتهرانتهران

1814یونسابراهیم پورمینادماوندتهران

1614اسدالهاثنی عشریمعصومهدماوندتهران

1614عقیلاسفندیارمریمدماوندتهران

17اصغرباقریعلیدماوندتهران
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1514داودجاویدیسعیدهدماوندتهران

14ناصرچهره افروزفاطمهدماوندتهران

15حسنحاجیانعلی اکبردماوندتهران

14مجتبیحاجیانپریادماوندتهران

14حسنحاجیانمحمددماوندتهران

14رضاحدادیان نائینیحسیندماوندتهران

14فاضلخزاعلعلیدماوندتهران

14علیخزاعلمحمد حسیندماوندتهران

14علی اکبررحیمیرامیندماوندتهران

15محمدرضارضازادهلیالدماوندتهران

14داریوشرضائیسوسندماوندتهران

14مهدیروشن ضمیرجواددماوندتهران

1814همتسراجسمیرادماوندتهران

1514محسنشیرخانیعرفانهدماوندتهران

14داودصفریعلیدماوندتهران

1815سیدعباسطهورینسرین الساداتدماوندتهران

14ذبیح الهعرب سرهنگیاعظمدماوندتهران

14رضاعشقیدانیالدماوندتهران

1514حمیدعلی محمدیفریبادماوندتهران

1714امان الهفاضلیامیردماوندتهران

14احمدقاسمیمهدیسدماوندتهران

1915علیکاردگرسمیهدماوندتهران

14محمدکرمانیعارفهدماوندتهران

14رسولکوشکیحمیدرضادماوندتهران

1514علی اکبرگودرزیمهدیهدماوندتهران

1714محمودمحمدحسینیسهیالدماوندتهران

1714ابوالقاسممحمدیامیرحسیندماوندتهران

1716محمدرضامعادیخواهفاطمهدماوندتهران
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15غالمعلیمهدوی پورآسیهدماوندتهران

14غالمعلیمهدوی پورالیاسدماوندتهران

15سیدجمالمیرحسینیسیدعلیدماوندتهران

1815محمدولی عابدیعرفاندماوندتهران

15غالمحسینجعفری مهرداودرباط کریمتهران

15احمدحجتی نژادعلی اکبررباط کریمتهران

14علی اکبرسالمتیامیرحسینرباط کریمتهران

16محمودمحمدی ورمزآبادیمحمدمسیحارباط کریمتهران

18محمدابراهیممراتی فشیعلیرباط کریمتهران

14احمدمهدویامیرحسینرباط کریمتهران

14محمودموالئیگیتارباط کریمتهران

14احمدنوریمریمرباط کریمتهران

16محمدامینیحامدشهرریتهران

14اسماعیلبختیاریالیناشهرریتهران

15اکبرباصریامیرمحمدشهرریتهران

15غالمعلیبابائیمحمدشهرریتهران

15صاحبعلیبهادری بزچلوییعاطفهشهرریتهران

14علیپروارمحمدشهرریتهران

14ابوالفضلتاجیک باخواصزهرهشهرریتهران

-احمدقلیجهانگیریمجتبیشهرریتهران

1815سخی دادحسینیمهدیشهرریتهران

14نورعلیدهنویعلی اوسطشهرریتهران

15محسنراستگویانزهرا شهرریتهران

14محمدعلی خانزادهیاسینشهرریتهران

-داودفهم نازرویاشهرریتهران

15شکرخدافرحیشیماشهرریتهران

171515علیکلهرعلی اصغرشهرریتهران

14عباسنامی ادیبنرگسشهرریتهران
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-حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

-رضااحدینرگسشهرقدستهران

14رضااسدییلدا شهرقدستهران

15سروشبهمنیکیارش شهرقدستهران

14رامیندرویش پورمحدثهشهرقدستهران

15سرخوشدولتخواهنصیبهشهرقدستهران

14ستارذوقیفرزانهشهرقدستهران

-جعفررسولیهستیشهرقدستهران

14مرتضیسلیمانیمهدیشهرقدستهران

1514صفرعلیعلیپورمحمدولیشهرقدستهران

14قربانعلیفغانیکبریشهرقدستهران

14حیات الهگلشنیفاطمهشهرقدستهران

14رمضانعلیمحمدی نژادرقیه شهرقدستهران

14داودمقدممعصومه شهرقدستهران

14حمیدنورمحمدیریحانهشهرقدستهران

14علیرضانوریپارساشهرقدستهران

14علیرضااسالمیحدیثشهریارتهران

14وحیدبابازاده بنفشه ورقمهرانشهریارتهران

15مهردادبرار خاصیپارساشهریارتهران

171414مصطفیخان قیطاقیفهیمهشهریارتهران

1614کامرانخدا رحمیمهالشهریارتهران

14مرادسیاهیایلیا شهریارتهران

14رضاشعبانیمرتضیشهریارتهران

15محبوبشمسی پورشهینشهریارتهران

14عباسمردانه اصلابولفضلشهریارتهران

14علیمفیدیمجتبیشهریارتهران

15محمدباقریفائزهقرچکتهران

14خالدپرهیزکارمرضیهقرچکتهران
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14تقیتاجیکمهرانگیزقرچکتهران

171414کریمحسنی فردسمیراقرچکتهران

15محمدرضارحیمی مبیناقرچکتهران

171514پاپیشاهرودیاحمدقرچکتهران

15سید جاللصدریاکرم الساداتقرچکتهران

1514نجفقلیفرهمندثریا قرچکتهران

14محمد حسینکمره ایعلیرضاقرچکتهران

16بهمنمحتشم مهدی قرچکتهران

161514محسنباقریهدیواحد امام علیتهران

14محمدصادقجاسبالهام واحد امام علیتهران

14قاسمجهانی نسبفاطمهواحد امام علیتهران

14ابوالفضلحبیبی لیالواحد امام علیتهران

14حسنخدومی زهراواحد امام علیتهران

14ولیدارابیآمنه واحد امام علیتهران

14حسینعلیدرخشانی پورمصطفیواحد امام علیتهران

14یدالهرجایینصراله واحد امام علیتهران

15عبدالکریمرجبی فرشتهواحد امام علیتهران

15حسینشهرابی مریم واحد امام علیتهران

15ابراهیمشهرابی فراهانی قاسمواحد امام علیتهران

18جعفرشیداییمحمدواحد امام علیتهران

17عبدالحمیدعظیمیفاطمهواحد امام علیتهران

14حسینفاطمی الناز واحد امام علیتهران

14محمودفراهانی معصومه واحد امام علیتهران

14صفدرایمانیربابهواحد انقالبتهران

1715علیرضاآقشتمحدثه واحد انقالبتهران

14محمد جعفربیهقیطیبه واحد انقالبتهران

14هوشنگپایدارامیرارسالنواحد انقالبتهران

-1514سیدرضاتقدیمی پورنسترنواحد انقالبتهران
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161414ابوالفضلتقی زاده اصلمحمد واحد انقالبتهران

14سید مهدیحسینیفرنازواحد انقالبتهران

14اکبررمضانیفائزه واحد انقالبتهران

171514عبدالمحمدطبائی احمدیافشین واحد انقالبتهران

181514علیکریمیمحمد تقیواحد انقالبتهران

14علیرضالبیبیانامیرواحد انقالبتهران

14مظاهرلهراسبیالههواحد انقالبتهران

161614خیرالهملکیحسن واحد انقالبتهران

14ولی الهحبیبینگارواحد پردیستهران

14بیوكمهاجرفرزانه واحد پردیستهران

14محمد حسننادریمریمواحد پردیستهران

181614عنایتآذرشباکرمواحد پونکتهران

14عباساسماعیل پورآتناواحد پونکتهران

14داداشچراغیسیماواحد پونکتهران

15غالمحسینخانعلی زادهفاطمهواحد پونکتهران

14مجیدسورانیکوثرواحد پونکتهران

181514عبدالرضاعباسیمهدی واحد پونکتهران

14حسینعسگریسحرواحد پونکتهران

171414علی اصغرغالمیمهردادواحد پونکتهران

14علیفرزانهاسماعیلواحد پونکتهران

161414احمدقاسمینرگسواحد پونکتهران

15علیکمالیامیر علیواحد پونکتهران

14علیکمالیامیر محمدواحد پونکتهران

14سیدسبزعلیمحمدیلیالساداتواحد پونکتهران

16حمیدرضانافه کشانریحانهواحد پونکتهران

181614...فیض اهزارخوانیسیاوشواحد پونکتهران

14نادراکبری جوبنیغزالهواحد جنت آبادتهران

14قلجاکبری ساروئیحکیمه واحد جنت آبادتهران
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14پرویز پرویزیگلنازواحد جنت آبادتهران

161614لطیفپناهی محمودآبادمحمودواحد جنت آبادتهران

15محمد جواهریساقیواحد جنت آبادتهران

15محمد نبی خرمسحرواحد جنت آبادتهران

14عباسخیریسیماواحد جنت آبادتهران

1514مهدیشاهسوندطاهاواحد جنت آبادتهران

14سید جمالشاه چشمه سیده زهرا واحد جنت آبادتهران

161514علی اکبرشرج شریفیمهساواحد جنت آبادتهران

14احمد شقاقی فرامرزواحد جنت آبادتهران

14محمداسمعیلشکیبامرضیهواحد جنت آبادتهران

1514عزیزالهصمیمینرگس واحد جنت آبادتهران

14اسدالهطهرانی مویدپروانهواحد جنت آبادتهران

-15قاسمعبدالوندمریمواحد جنت آبادتهران

14علی اصغرعسگری درمنکیپوریاواحد جنت آبادتهران

-سیدعباسعمادیحسنواحد جنت آبادتهران

1514رهبرعلیغنیمتیمرضیهواحد جنت آبادتهران

1515ماشالهقاضی زاده ماهانیمهرانواحد جنت آبادتهران

1615ایرجقانعفاطمهواحد جنت آبادتهران

1514امید علینقدیابراهیمواحد جنت آبادتهران

171615عباسآهنگمحمودواحد جیحونتهران

1716مصطفیپرسیانمهدیواحد جیحونتهران

1615صفت الهرضاییزهراواحد جیحونتهران

191514صابرسبکروموناواحد جیحونتهران

171514حیدرعلیگل محمدیخدیجهواحد جیحونتهران

1615محسنعلی اکبرفاطمهواحد جیحونتهران

161514جوادقنبرپورسمیرواحد جیحونتهران

1815علی پناهمرادیایوبواحد جیحونتهران

1514عباسعلیمیرزا ابراهیمیفرشتهواحد جیحونتهران
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161514محمدعلینصرتیماناواحد جیحونتهران

15علی اکبراحمد زاده میالد واحد دزاشیبتهران

1715حسناردکانی فهیمه واحد دزاشیبتهران

-غالمعلیاسدی مسعوده واحد دزاشیبتهران

14حسیناسفندیاری حامدواحد دزاشیبتهران

14ولی الهاسمعیلی فاطمه واحد دزاشیبتهران

1515علیاصالنی مقدمنیوشا واحد دزاشیبتهران

1415محمدرضاافشاری ندا واحد دزاشیبتهران

-جعفراله یاری هادیواحد دزاشیبتهران

14ایرجایمانخانی هانیه واحد دزاشیبتهران

1615عزیزآقاییطوبی واحد دزاشیبتهران

1615عبدالعزیزپاك پرور پگاه واحد دزاشیبتهران

-اسماعیلپگاه نادر واحد دزاشیبتهران

14علیپناهی زهراواحد دزاشیبتهران

16محمد هادیجهانبانیافروز واحد دزاشیبتهران

1614محمدرضاجوادی زهرا واحد دزاشیبتهران

14محمودچهرگانی سمیرا واحد دزاشیبتهران

1514عزیزچهره عالمکاملیا واحد دزاشیبتهران

14عمیدحسامی منیبا واحد دزاشیبتهران

15مهدیحسن بیگی الهام واحد دزاشیبتهران

-امیر علیحمیدیمحمد مهدی واحد دزاشیبتهران

16رضاحیدری لیال واحد دزاشیبتهران

-حمید رضاحیدری ترانه واحد دزاشیبتهران

1514سید جمال الدینخرمی نژاد آیتای واحد دزاشیبتهران

1414محمدرفعتیرویا واحد دزاشیبتهران

16سیف الهرمضانی فاطمه واحد دزاشیبتهران

14علی محمدزارعی حسین واحد دزاشیبتهران

181514پرویزسیناییپریناز واحد دزاشیبتهران
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14سعیدشکر الهی مانی واحد دزاشیبتهران

14محمد حسنصابونچی درین واحد دزاشیبتهران

1514عباسصادریونآزیتا واحد دزاشیبتهران

1715محمدطاهر خانی فاطمه واحد دزاشیبتهران

15علی اصغرعباسیاندینا واحد دزاشیبتهران

14اصغرعسگری مژگان واحد دزاشیبتهران

-علیفائضصدف واحد دزاشیبتهران

14حسینفخاریالهام واحد دزاشیبتهران

1715جمشیدفراهانیپرستو واحد دزاشیبتهران

16ید الهفرزانه مریم واحد دزاشیبتهران

1714حسینفهمیده عاطفه واحد دزاشیبتهران

16محمدرضاقاسمخان والییاسمن واحد دزاشیبتهران

14حمیدقاضی زاده محیا واحد دزاشیبتهران

1715حسینکشمیریسارا واحد دزاشیبتهران

14سید حسینلواسانی منصوره ساداتواحد دزاشیبتهران

1615علیرضامحرمی دل آرا واحد دزاشیبتهران

14فریدونمحمدی شهال واحد دزاشیبتهران

1514علیمیر عارفی مونا واحد دزاشیبتهران

-سید محمدمیر فصیحیفاطمه واحد دزاشیبتهران

1715مصطفینثاری مقدم الهه واحد دزاشیبتهران

1715علی اصغرنظیری رادریحانه واحد دزاشیبتهران

1715محمدنوش کیا حدیث واحد دزاشیبتهران

14حمیدونکی علی واحد دزاشیبتهران

14احمدرضاصابریمریمواحد رسالتتهران

14ناصرمکفیمرضیهواحد رسالتتهران

14محمودمیرزا ییاکرمواحد رسالتتهران

14غالمنعمتیمعصومهواحد رسالتتهران

181614منوچهرآذرینوشزهراواحد شرقتهران
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1414عبدالهمبشریمحمدحسین واحد شرقتهران

15علیحسینیان فاضلمحمدحسین واحد شرقتهران

1515حمیدرضاخداوردیان زهراواحد شرقتهران

14خلیل نیاآسیل واحد شرقتهران

1715برزوقاسمیهانیه واحد شرقتهران

14محمدرضاطباخ فاطمه واحد شرقتهران

1614سیداسماعیلطاهریسیده فرشتهواحد شرقتهران

1514ایرجسعیدیان رادعلیواحد شرقتهران

14کرجسعیدیان رادمحمدواحد شرقتهران

1814حسینکاظم مازندرانیفاطمه واحد شرقتهران

14خدابخشصمدی کردآسیازهراواحد شرقتهران

15مهدیعبرت آموزسهیالواحد شرقتهران

15ربعلیعلی زاده مرتضیواحد شرقتهران

161514محمدعلیمحمدزالیفرزانه واحد شرقتهران

14سیدمحسنمیرمحمدحسینیطیبه واحد شرقتهران

14محمدجوادنجفیحمیده واحد شرقتهران

14عزت الهنوری نیاکیسعیدواحد شرقتهران

14حسیننوروزی نوینمرضیهواحد فرمانیهتهران

14عزیزبیگی بکتاشاحسانواحد قلهکتهران

161414فریدونپاشازادهرضوانواحد قلهکتهران

1714مصطفیپاشاییمهساواحد قلهکتهران

1816عوضعلیحسن زادهمنصورهواحد قلهکتهران

1715عبد الحسینحسنیمحمد متینواحد قلهکتهران

181715یحییروحانیسید محسنواحد قلهکتهران

-1615حمیدشاهسواریتهمینهواحد قلهکتهران

1614علیرضاصالحیسبحانواحد قلهکتهران

1614حسنفرجادی طینت پاكمرجانواحد قلهکتهران

171414محمدفرجیهانیهواحد قلهکتهران
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1715اسماعیلکاوسیمحمودواحد قلهکتهران

151414علیرضامرعشیمهسا ساداتواحد قلهکتهران

191615کاظمنیک مرام پورطنازواحد قلهکتهران

171414محمدرضاآقاخان ارنگهآسیهواحد قیطریهتهران

-حسنحدادیامیرحسین واحد مرزدارانتهران

14مسعودسمندی زاده شوشترینرگسواحد مرزدارانتهران

1614حجتشمسی نژاد پشتیریزهراواحد مرزدارانتهران

14رضاقاسمیمجیدواحد مرزدارانتهران

1414حمیدرضامرادآبادیمبینواحد مرزدارانتهران

1719عبدالکریماحمدینوشینشهرکردچهارمحال وبختیاری

1615فرامرزبنی طالبیشیرینشهرکردچهارمحال وبختیاری

1617روز علیسلجوقیزهرهشهرکردچهارمحال وبختیاری

171817خسرومردانی گرم درهنصرت الهشهرکردچهارمحال وبختیاری

192018زین العابدنمهدوی هفشجانیمعصومهشهرکردچهارمحال وبختیاری

1616رمضانیداللهیفرشتهشهرکردچهارمحال وبختیاری

16محمودایزدی قهفرخیمریمشهرکردچهارمحال وبختیاری

17لطف الهقلی پور شهرکیمجتبیشهرکردچهارمحال وبختیاری

15خسرومومنیرقیهشهرکردچهارمحال وبختیاری

16خدارحم اسحاقیسودابهشهرکردچهارمحال وبختیاری

14محمدبهرامی سامانیاحمد رضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

17هدایت الهدهقانیمیناشهرکردچهارمحال وبختیاری

14عبدالمحمدمحمود زادهسیمینشهرکردچهارمحال وبختیاری

17عبدالهنجفیستارشهرکردچهارمحال وبختیاری

1617نادرتوکلیزهرابروجنچهارمحال وبختیاری

1717بهمنطاهریمحمدبروجنچهارمحال وبختیاری

1717نصیب الهنادری دره شوریسلمانبروجنچهارمحال وبختیاری

17عباسغیاثیمهدیبروجنچهارمحال وبختیاری

202019محمد نقیبهمن یارحمید رضا بجنوردخراسان  شمالی
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19سید رضاحسینی نسبمحدثه ساداتبجنوردخراسان  شمالی

16مسعودروشنیامینبجنوردخراسان  شمالی

201717علی رضاعفتینیرهبجنوردخراسان  شمالی

1915نوروز محمدعلی اکبریمحبوبهبجنوردخراسان  شمالی

201717کرمقادریچراغعلیبجنوردخراسان  شمالی

1817محمد حسنکمالیفائزهبجنوردخراسان  شمالی

16آدینه علیمحمد زاده کالتیمرضیهبجنوردخراسان  شمالی

14رضایوسف زادهستارهبجنوردخراسان  شمالی

1716قربانعلیقلی زاده امیرآبادعلیشیروانخراسان  شمالی

19هادیدهقانیحسینشیروانخراسان  شمالی

16محمودنیرومند فاروجیمه تاشیروانخراسان  شمالی

17حسنحسین زادهمطهرشیروانخراسان  شمالی

18حسینحقایقیحسنآشخانهخراسان  شمالی

15قدیرخون جهانرقیهفاروجخراسان  شمالی

1717مهدیمیناییپوریابیرجندخراسان جنوبی

181816غالمرضارهبردارفاطمه بیرجندخراسان جنوبی

17محمدعربعلیرضابیرجندخراسان جنوبی

16اکبرقربانیزهرهبیرجندخراسان جنوبی

17غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14حسندشتی مقدمسمیهبجستانخراسان رضوی

1715سیداحمدحسینیسید حسینبردسکنخراسان رضوی

16محمودسیدالحسینینداتربت حیدریهخراسان رضوی

15غالمرضاعباسیمحمدمهدیتربت حیدریهخراسان رضوی

15رمضانعلیعلیجان زادهسجادتربت حیدریهخراسان رضوی

1715مجیدغالمیپریساتربت حیدریهخراسان رضوی

15حسنغریب زادهصدفتربت حیدریهخراسان رضوی

15رجبقربانیراضیهتربت حیدریهخراسان رضوی

14غالمعلیمعلمفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی
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-هادیذوالفقاریمحمدجوادخلیل آبادخراسان رضوی

-محمدرضاصبوریفاطمهخلیل آبادخراسان رضوی

14مهدیغالمیعلیخلیل آبادخراسان رضوی

14حجت الهالهیاریراحیلسبزوارخراسان رضوی

14علی اصغرثمینی مقدمزهرهسبزوارخراسان رضوی

15حسینجلینیحمیدهسبزوارخراسان رضوی

15علی اصغررضائی زادهسمیراسبزوارخراسان رضوی

14رسولشاهسونیآیداسبزوارخراسان رضوی

1414صادقشکیبایییلداسبزوارخراسان رضوی

14حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی

15مرتضیطیبی نیامعینسبزوارخراسان رضوی

15حسینعامرقمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

14مصطفیفاتحی کیانازنین زهراسبزوارخراسان رضوی

14کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی

15حسنمالئیریحانهسبزوارخراسان رضوی

15غالمرضانجم الدینمرضیهسبزوارخراسان رضوی

14عباسعلییزدی نژادفاطمهسبزوارخراسان رضوی

1414علی محمدصانعیمریمسرخسخراسان رضوی

14غالمعلیمعمریجوادسرخسخراسان رضوی

18اسماعیلمرندیزیزهراسرخسخراسان رضوی

18محمودسعیدی کلوخیاقدسقوچانخراسان رضوی

14محمدقنبریکوثرقوچانخراسان رضوی

1617سیدعظیمیاقوتیسیده مریمقوچانخراسان رضوی

14بهزادآب ساالنمبیناکاشمرخراسان رضوی

14بهزادآب ساالنمتیناکاشمرخراسان رضوی

14مجتبیاکبرزادهامیر حسامکاشمرخراسان رضوی

14مهدیحیدریانریحانهکاشمرخراسان رضوی

1518سید حسن رفیعی خراسانیسید محمدکاشمرخراسان رضوی
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14حسینزحمتکشپریساکاشمرخراسان رضوی

15حسینسروریامیر رضاکاشمرخراسان رضوی

19حسینشیخیمهالکاشمرخراسان رضوی

1815محمد ابراهیمعلیزادهمهدیکاشمرخراسان رضوی

14محمدکاظممعین زادهحسینکاشمرخراسان رضوی

14محمدنخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

-صادقنظریطاهاکاشمرخراسان رضوی

161717جهان بخشاحمدی جیوانمحمودمشهدخراسان رضوی

14غالمعلیارجمند فردسعیدهمشهدخراسان رضوی

14علیرضااشرفریحانه مشهدخراسان رضوی

14حسینالماسیانفرشتهمشهدخراسان رضوی

1414محمدالیاسیمهسامشهدخراسان رضوی

14سلمانامینیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

14مرتضیایروانی نجفیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-1514حسنایمان طلبمجتبیمشهدخراسان رضوی

17سید مهدیآرامسید علیمشهدخراسان رضوی

161414محمدباقری محمدابادنعیمهمشهدخراسان رضوی

14جوادبهدادعلیمشهدخراسان رضوی

-حسنپدرامی فرمهردادمشهدخراسان رضوی

1414رضاپروینسوسنمشهدخراسان رضوی

171614غالمرضاتنهاعلیمشهدخراسان رضوی

14سید علی اکبرجعفری رادشروینمشهدخراسان رضوی

14مهدیچیت گررحیمیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1815امیرعبدالهحبیب زاده شجاعیسید رضامشهدخراسان رضوی

14غالمرضاحسین زادهمحمدمشهدخراسان رضوی

15سید مصطفیحسین نژاد عنبرانسید سمانهمشهدخراسان رضوی

1514علیحیدریخدیجهمشهدخراسان رضوی

1814محمدجوادخالقیساجدهمشهدخراسان رضوی
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16حسنخالقی فریمانناصرمشهدخراسان رضوی

15غالمرضاخراشادی زادهمهالمشهدخراسان رضوی

14محسنداعی نسریستایشمشهدخراسان رضوی

16جواددبیرالنظاره ییمحمودمشهدخراسان رضوی

1614براتعلیرحیمی دوآبناهیدمشهدخراسان رضوی

-مجیدرزاقیعلیرضامشهدخراسان رضوی

15رمضانعلیرشیدفاطمهمشهدخراسان رضوی

14حسنرمضانی تجنکیثنامشهدخراسان رضوی

1414شامحمدریگیمریممشهدخراسان رضوی

14عزت الهزمانپورنازنینمشهدخراسان رضوی

14رمضانساطعیزهرامشهدخراسان رضوی

14علی اکبرساالری سمیه مشهدخراسان رضوی

201616مجیدسالممحمد حسنمشهدخراسان رضوی

17ابراهیمسپهوندفرشتهمشهدخراسان رضوی

14غالمحسینسعادت ور نامقیمریممشهدخراسان رضوی

16محمودسلیمیوجیههمشهدخراسان رضوی

-غالمحسینشرفیشرارهمشهدخراسان رضوی

1415محمدشریف رازیمنصورمشهدخراسان رضوی

1815محمدمهدیشریف مشهدیمحمدحسنمشهدخراسان رضوی

15مهدیشکوریان توکلی مجیدمشهدخراسان رضوی

--14مسعودشمس پورنازنینمشهدخراسان رضوی

14محمدشهسوارجوادمشهدخراسان رضوی

14غالم عباسصارمیشهرهمشهدخراسان رضوی

14علی اصغرصالحینجمهمشهدخراسان رضوی

14علیصفرزاده شهریفهیمهمشهدخراسان رضوی

14علیرضاصمدی نوقابیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15محمدطاهریسمیهمشهدخراسان رضوی

151815علیرضاطایر حسین مشهدخراسان رضوی
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-1415علی اصغرطلوع زرین نوغانحسینمشهدخراسان رضوی

14حسنظفریان مقدمالهاممشهدخراسان رضوی

1514رجبعلیعابدنیان محدثهمشهدخراسان رضوی

15مهدیعظیمی تصدی ثالثعلیمشهدخراسان رضوی

16امیرعیدالحیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1415علی اکبرفرخندههادیمشهدخراسان رضوی

14علیقادریمحمدرضامشهدخراسان رضوی

16محمدعلیقربانزاده احمدابادسمانهمشهدخراسان رضوی

18غالمحسینقصابیانمحمدرضامشهدخراسان رضوی

1415محمدرضاکوه گرداعظممشهدخراسان رضوی

1817علی اصغرلؤلؤئیانپیمانمشهدخراسان رضوی

1416غالمعلیمحمد پناهیمحمد رضامشهدخراسان رضوی

-14محمدمحمدی پور یزدی االمشهدخراسان رضوی

-14محمدعلیمشهدی زادهالههمشهدخراسان رضوی

-محمد باقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی

14رمضانمالییکاظممشهدخراسان رضوی

15محمدمنفردیمجتبی مشهدخراسان رضوی

14سید حسنموسوی پاکدل طرقبهسیده فاطمهمشهدخراسان رضوی

15محمد کاظممولوی رهبر محیا مشهدخراسان رضوی

14محمد علیمهدوی نیازهرامشهدخراسان رضوی

14حسینناظریمهنازمشهدخراسان رضوی

15علی اصغرنوبخت ملیحه مشهدخراسان رضوی

16علیرضانوراییزهرامشهدخراسان رضوی

14عبدالحسیننورآوران فیض آباد مریم مشهدخراسان رضوی

14سید احمدهاشم زادهسید حامدمشهدخراسان رضوی

161619محمدهمتیمحمدامینمشهدخراسان رضوی

1415برات الهیعقوبیمحمدمشهدخراسان رضوی

17رضااسعدی نژادحسام الدیننیشابور خراسان رضوی
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1514عباسباری فاطمه نیشابور خراسان رضوی

14بدرالدینبدیعهالهنیشابور خراسان رضوی

17محمدطاهربشاوردلیلی نیشابور خراسان رضوی

14محمدحسینبیات تركمنیژهنیشابور خراسان رضوی

15محمدپرتوی راد مهرنوشنیشابور خراسان رضوی

15امیدجان نثار هستی نیشابور خراسان رضوی

18محمد صادقجان نثار امید نیشابور خراسان رضوی

-امیدجان نثار گیتی نیشابور خراسان رضوی

-علیجدی محمدمهدینیشابور خراسان رضوی

-محمودجالل آبادی مبینا نیشابور خراسان رضوی

14محمدعلیحاجی سلطانیندانیشابور خراسان رضوی

-مجیددهنویعلیرضا نیشابور خراسان رضوی

15سیدرضارسولیبی بی سمیهنیشابور خراسان رضوی

14محمدرضاروحبخش زهرا نیشابور خراسان رضوی

15حسنزرگرانی فاطمه نیشابور خراسان رضوی

14محمودشارخی پورمهال نیشابور خراسان رضوی

17ابوالفضلشبیریفاطمه نیشابور خراسان رضوی

14علیرضاشورگشتی مایده نیشابور خراسان رضوی

-حسینشورگشتی ریحانه نیشابور خراسان رضوی

171515علیصابری فرد ابوالفضل نیشابور خراسان رضوی

18علیرضاضعیفینجمهنیشابور خراسان رضوی

14حجتضمیری سروشنیشابور خراسان رضوی

14حسینقدسی افسانه نیشابور خراسان رضوی

1414ناصرگرمابی الهام نیشابور خراسان رضوی

15محمد علیمتقیالههنیشابور خراسان رضوی

1515ابوالقاسممختاری تکتم نیشابور خراسان رضوی

15مرتضیمفید راضیه نیشابور خراسان رضوی

14توفیقملول فایزهنیشابور خراسان رضوی
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20اباصلتوالیتی حسین نیشابور خراسان رضوی

16مهدیهادیانی ملینا نیشابور خراسان رضوی

-1514غالم محمدعزیزی مرویمریم تربت جامخراسان رضوی 

1514محمد عمرقربانیشهین تربت جامخراسان رضوی 

1816جاسمحمیدمبیناامیدیهخوزستان

17اسماعیلخدیوی زیدانییاسینامیدیهخوزستان

191919تیموررحیمی لرکیاکرمامیدیهخوزستان

18علویعساکرهحسینامیدیهخوزستان

16مهدیعلیزاده اصلریحانهامیدیهخوزستان

19نبی الهکائدیمسلمامیدیهخوزستان

1715ابراهیمناصرپورعقیلامیدیهخوزستان

1715یوسفوادی پورمحمدرضاامیدیهخوزستان

19علی حیدربیرانوندصادقاندیمشکخوزستان

1918ولیچناریداریوشاندیمشکخوزستان

16حمیدرضادهقانیریحانهاندیمشکخوزستان

15نورمحمدگنجیپارمیساندیمشکخوزستان

16سیدامیرموسویسیده ام البنیناندیمشکخوزستان

151617عبدالکریمامیدیمحمداهوازخوزستان

171618هوشنگبابادی وندعلیاهوازخوزستان

19کریمبیت حردانعباساهوازخوزستان

15جاسمحیدریمریماهوازخوزستان

161619ناصرخرمیفاطمهاهوازخوزستان

1716مالکدرویشیطیبهاهوازخوزستان

18اسفندیاردودانگهراحلهاهوازخوزستان

18خسروذرتی پورلیالاهوازخوزستان

17حسینذریعی عبا ساهوازخوزستان

1815غالمعلیطهماسبی نژادمحمدحسیناهوازخوزستان

15فاضلعبداله پورزهرااهوازخوزستان
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16محمذرضاعلیخانییسنااهوازخوزستان

2018محمدفالحیمصطفی اهوازخوزستان

17محمودقاسمی رادنرگساهوازخوزستان

191716محمدرضاقشنیزهرااهوازخوزستان

18علیرضاقمشیانفاطمهاهوازخوزستان

15طاهرکریمیانساغر اهوازخوزستان

181919جهانبخشناصرفررسولاهوازخوزستان

19حسیندرویش پسندمهدیبهبهانخوزستان

15محمدحدادینرگسبهبهانخوزستان

15حمدالهحلواییریحانهبهبهانخوزستان

16کمالخادمیونکوثربهبهانخوزستان

17عطالهطاهرزاده موسویانسید علیرضابهبهانخوزستان

19قدیرقدرجانیزهرابهبهانخوزستان

1816عبدالرضابدخشانمریمدزفولخوزستان

16عبدالحسینبرفی نژادلیالدزفولخوزستان

14حسن رضابندریراضیهدزفولخوزستان

15کاظمحاجی کرم منصوردزفولخوزستان

14محمدکاظمحافظ پلمحمد حسیندزفولخوزستان

15حسینرامهرمزیداریوش دزفولخوزستان

17علیرضاحسینی لوعبدالرضادزفولخوزستان

16حبیبروشن فرمحمددزفولخوزستان

-1817کریمذبیححسیندزفولخوزستان

15عبدالحسینصابونیغالمرضادزفولخوزستان

18عبدالعلیفالمرزپورنهضتدزفولخوزستان

16محمدحسینکوشکیلیالدزفولخوزستان

16غالمعلیمرادی خواهمریمدزفولخوزستان

14سیدعسکرموسویسیده پریسادزفولخوزستان

17موسینیکدلاکرمدزفولخوزستان
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18علیرضاتامرادی منگنانصادقرامهرمزخوزستان

1817الماسممبینینعمترامهرمزخوزستان

18محمدرضاعسکری فالحیهسهاشوشترخوزستان

171616فیض الهباقریهرمزاللیخوزستان

161817کیامرثحاجی پورزهرهاللیخوزستان

16جانمحمدحاجی پورمنیژهاللیخوزستان

181918فریدونعبداللهیحسناللیخوزستان

191819مهدیبنی نجاریانامیرحسینمسجدسلیمانخوزستان

1816نعمت الهباوی زهرا بندر امامخوزستان 

1717عبدالرضاخلوی زاده سجاد بندر امامخوزستان 

17عین الهرحیمی معصومه بندر امامخوزستان 

17علی حیدرگودرزی علی بندر امامخوزستان 

15حجت الهنیکخواه سنا بندر امامخوزستان 

18حسیننادری ناهید بندر امامخوزستان 

-15علی اصغراوحدی زادهرقیهدامغانسمنان

1516علی اصغراوحدی زادهزهرادامغانسمنان

15محمدباقرنژادعلی رضادامغانسمنان

1414عباسصادقچهفاطمهدامغانسمنان

15ولی الهعباسیزهرا دامغانسمنان

15مرتضیجباریفرحنازسمنانسمنان

20رحمتخمسهالهامسمنانسمنان

1717علی اکبرعلیانساراسمنانسمنان

18عبدالهگلینیراضیهسمنانسمنان

17علی اصغرمرادی حقیقیمجیدسمنانسمنان

15علیرضانعیمی صدیقامیرآرتاسمنانسمنان

14اکبریغماییایلیاسمنانسمنان

15علی اصغریوسفیفرحنازسمنانسمنان

1717مسعودحسنیعادلهشاهرودسمنان
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16داوودسلمانیعمادشاهرودسمنان

15حمیدرضاکوثریفاطمه شاهرودسمنان

17ملکجرمهسازابلسیستان و بلوچستان

15محمدکریماسماعیلیصدیقهآبادهفارس

15محمدمهدیامامیمریمآبادهفارس

14تقیجنگجومریمآبادهفارس

1618محمدخلیلحسینیغالمحسینآبادهفارس

14محسندهقانیپریماه ساداتآبادهفارس

16رضارعیتیانسیهآبادهفارس

1516محمدرنجبرصفی آبادیزهراآبادهفارس

14محمود رضاشریفیرضا آبادهفارس

14محمدحسینصداقت کیشمجیدآبادهفارس

14الیاسطاهریمعصومهآبادهفارس

1516محمد رسولطهماسبیسمانهآبادهفارس

17محمدصادقکریم زادهمعصومهآبادهفارس

14ضیاالهگلشنزهراآبادهفارس

1715محمد علیمسکینمرضیهآبادهفارس

18مسعودمقامیمیالدآبادهفارس

1615مرتضینفرزهراآبادهفارس

16اصغرنقی پورمهروآبادهفارس

15عباسهاشمیفاطمهآبادهفارس

16درویش محمدخادمیعلیرضاارسنجانفارس

15حسنرضاییعلی اکبرارسنجانفارس

1717علی محمداحتشامیبهارهجهرمفارس

15غعبدالعلیباستانیآناهیتاجهرمفارس

15غالمرضابسطامیآزادهجهرمفارس

16محمدحسینیپگاهجهرمفارس

16عبدالهخوش آهنگنداجهرمفارس



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15سروعلیشاه علیانمحمد صادقجهرمفارس

17سید عباسشرافتمریم الساداتجهرمفارس

17حسنعلیعارفزینبجهرمفارس

16شهاب الدینعباسیمهدیجهرمفارس

16محمد اسماعیلعباسیان جهرمیفرانکجهرمفارس

18منصورمصلی نژادسحرجهرمفارس

17خلیلمعزیمهنازجهرمفارس

17اسمعیلیعقوبیعلیجهرمفارس

14عبد الرحیمدهقان جلیلابوالفضلخرم بیدفارس

15ناصرساریخانیسحرخرم بیدفارس

15کریمساریخانیمریمخرم بیدفارس

17عباسصادق پورفاطمهخرم بیدفارس

15عباسعلی میرزاییفاطمه خرم بیدفارس

17محمدرضااحمدیتوران خنجفارس

16حسن علیاحمدیژیالخنجفارس

16غالمحسینقاصدیمهدیخنجفارس

16محمدحسینآبرانفاطمهدارابفارس

18ناصراالسالمانصاریسودابهدارابفارس

16محمدابراهیمبرقیعبدالعلیدارابفارس

16داودخضراییمحسن الدیندارابفارس

17اصغرمقدسمحمدرضادارابفارس

1716سیدحسینموسویمژگاندارابفارس

16احمدامینیرقیه سپیدانفارس

15سپهدارامینیگلنارسپیدانفارس

15جهان بخشامینیعفت سپیدانفارس

15جاللشریفییلداسپیدانفارس

14لطف علیشمشیریعلی رضاسپیدانفارس

15حشمت الهصالحی سمیراسپیدانفارس
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17احمدعزیز پورسهیالسپیدانفارس

15محمد علینیک کردارعبدالسالمسپیدانفارس

15سعیدپیرویسپهرسروستانفارس

17محمد هاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس

17سعیدروحانیمرضیه سروستانفارس

14عبدالحسینسعیدیزهراسروستانفارس

17ذبیح الهعبداللهیفاطمه سروستانفارس

16محمد رضامحبوبعاطفه سروستانفارس

15محمدمحمودیفاطمه سروستانفارس

16عظیمآتش بیگ فردفاطمهشیرازفارس

15ابوذراخگرنرجس شیرازفارس

17محموداسالمی جهرمیرفیعهشیرازفارس

16جمشیداعرابیمحمد رضاشیرازفارس

17اکبرامامیمرضیهشیرازفارس

15علی رضاامیدوارسحرشیرازفارس

14علیرضاامیدیمحمد رضاشیرازفارس

15حسیناوجیپروینشیرازفارس

18محمد جعفرباباییسمیراشیرازفارس

18پرویزبذرافکنمهنازشیرازفارس

14حسنبهادریمحمد طاها شیرازفارس

18فضل الهتدریسیشیواشیرازفارس

1616حسنتمیمیمهدیشیرازفارس

17اسدالهتن بدسمیراشیرازفارس

15عبدالرضاتوالیینیماشیرازفارس

-علیجمال زادهفاطمهشیرازفارس

16منصورجیهونیاکرم السادات شیرازفارس

15بهنامحسینیامیرمحمدشیرازفارس

16سید غالمحسینحسینیسید امیرشیرازفارس
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18علی اکبرحقیریمحمد شریف شیرازفارس

19علی رضاخواجه ئیانبهرامشیرازفارس

17فرید الدیندانشگرساغرشیرازفارس

17علی رضادرودچیسمیهشیرازفارس

1718ماشاالهدریاگردمحمد شیرازفارس

14نصرالهدهشورفرخندهشیرازفارس

16نبی الهدهقانیزینبشیرازفارس

19مرتضیدهقانیزینبشیرازفارس

19قلندردهقانیمحمدشیرازفارس

14علیراکی زادهفرزینشیرازفارس

16بهمنرجبیآرزوشیرازفارس

14هومانرحیمی دیزگانینیما شیرازفارس

17عطارفیعیسعیدهشیرازفارس

-کوچک علیروستاحسین علیشیرازفارس

161915بهمنزارعیوسفشیرازفارس

18غالمعباسزارعاحسانشیرازفارس

14مهدیزاهدیشیواشیرازفارس

16محمودزائریعلیرضاشیرازفارس

14محمد ابراهیمزرد کوهیمهرنوششیرازفارس

18علیزرین چنگمحمدحسنشیرازفارس

16منصورزمانیسعیدهشیرازفارس

1516ابراهیمزیانیمحمدشیرازفارس

19هوشنگستایشگرالههشیرازفارس

15محمدکریمستونیمهدیشیرازفارس

1819علیسلیم شیرازیکیمیاشیرازفارس

18نصرالهسید عباسیفاطمهشیرازفارس

18یوسفشادفرامید شیرازفارس

16سید احمدشمس زادهسید آرمین شیرازفارس
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18حسن علیشوشتریسهیلشیرازفارس

14عبدالمحمدشهبازیالهامشیرازفارس

17محمد علیصالحیساراشیرازفارس

15ابراهیمصبوری شیرازیزهراشیرازفارس

14احمدصف شکنامیر محمدشیرازفارس

18حبیب الهصفرزادهآسیهشیرازفارس

17علیرضاصمدیستارهشیرازفارس

16یدالهعباسپورسامان شیرازفارس

15اسماعیلعرفان فردزهرهشیرازفارس

17خداکرمعزیزیمیناشیرازفارس

18علیرضاعسگرزادههانیهشیرازفارس

-محمد علیعلی پورزهراپریساشیرازفارس

15مجتبیغیب پرورمحمدرضاشیرازفارس

202019محمدفراحیعلیرضاشیرازفارس

14کمالفروزان پوردیباشیرازفارس

14صفرعلیفرهادیسحرشیرازفارس

15شعبانقبادیاعظمشیرازفارس

17محمد جعفرقدومی زادهسمانهشیرازفارس

16عبدالرضاقطرانیزهراشیرازفارس

18صمدکاظمیمحمد علیشیرازفارس

16حسینکاظمیفاطمهشیرازفارس

16کرمکریمیسکینهشیرازفارس

15اسدالهکسمایی مقدممریم شیرازفارس

14عنایتکالنتریمحمد طاها شیرازفارس

15اصغرکالنتریشیدا شیرازفارس

192017سید محمدکنگانیسیدمرتضیشیرازفارس

17سعیدگل پردازکیاناشیرازفارس

16محمد علیمحمدیفاطمهشیرازفارس
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16محمدعلیمحمدیمرضیهشیرازفارس

14علیمحمودی میمندمحمد احسان شیرازفارس

1917علیمردان لوبهرامشیرازفارس

15عبدالرضامظفریمحسنشیرازفارس

17حبیب الهمقیمیفاطمهشیرازفارس

14حسنمنصور آبادیمریمشیرازفارس

15مسعودمنوچهریحسنشیرازفارس

1818فتح الهنامجولیالشیرازفارس

1918حشمت الهنجاتینیماشیرازفارس

-رضانصرپورهانیهشیرازفارس

16فتح الهنعمتیعسکر شیرازفارس

15محمدنوبختلیالشیرازفارس

15عیسیولی زادهمرضیهشیرازفارس

16قدرت الههمراهیعزت الهشیرازفارس

14مجتبیهوشیارمبیناشیرازفارس

16ابراهیمهوشیاریفاطمهشیرازفارس

17علی رضایزدان پرستالههشیرازفارس

1716قاسمیزدان پناهامیرعلیشیرازفارس

18اسماعیلیعقوبیمرضیهشیرازفارس

17نجات الهیگانیهدایتشیرازفارس

16مسعوداکرمیانفاطمهفسافارس

16حمیدبصیریوالههفسافارس

15حمیدپورخواجهمائدهفسافارس

191917محمدحسینتوفیق زادهصفی الهفسافارس

14محمدرحیمجاللیآیدافسافارس

14نورالدینحسینی نژادمحمدصالحفسافارس

15حمیدخرمفاطمهفسافارس

17رحیمراضیحسینفسافارس
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15علی اکبرشادمانیشیدافسافارس

1515محمدعلیصفرپورنگارفسافارس

17مهدیمحمدزادهطاهرهفسافارس

17سلمانبذرافشانمحمد کازرونفارس

14محمودتوسلی علیاییمعصمومهکازرونفارس

1516صادقصادقی لیمنجوبرضاکازرونفارس

18عبدالکریمهمایونیمریمکازرونفارس

17نورالهاستوار محمودآبادیزهراکوارفارس

17محمداسکندری منشابوالفضلکوارفارس

16سپهداربهروزی نیاسوگلکوارفارس

15باباجانپناهی مظفریلیالکوارفارس

17پرویزدرحمیزهراکوارفارس

16صفرصفیر اکبرابادیحسنکوارفارس

16عسکرنعمت الهی ده شیبیآرزوکوارفارس

17کاووسآراستهفاطمهگراشفارس

1515رحمتاسدیمریم گراشفارس

18محسنتوکلیحمیدرضاگراشفارس

16ناصرجعفرینرگسگراشفارس

15بهرامرفیعیآرزوگراشفارس

15احمدشادراممصطفیگراشفارس

15مهدینامورسهندگراشفارس

15عین الهنعمتیامیدگراشفارس

15ابراهیماسماعیلیعبدالحمیدالرستانفارس

2020حسینعلیقاسمیعمرانالرستانفارس

15ابوطالبمدرسیپارساالرستانفارس

16داوودمریدیکیمیاالرستانفارس

18خوبییاراحمدیمسعودمرودشتفارس

19حسناسالمیفرشته مرودشتفارس
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18عبدالصمداسالمی نژادنرجسمرودشتفارس

15حسنچراغیطاهامرودشتفارس

18اسکندرچمن دریمیالدمرودشتفارس

18منصورخلیفههاجرمرودشتفارس

15اله کرمرهنمازهرا مرودشتفارس

19رحمت الهزارعفاطمهمرودشتفارس

16فتح الهخوشنویسعلی مهرفارس

16سید احمدصمدانیسید اسماعیلمهرفارس

17حسینکشاورزحمیده مهرفارس

18احمدربیعیحمیدهنی ریزفارس

15علیزارعسارانی ریزفارس

16خلیلزارعزهرانی ریزفارس

14خلیلزارعمهدینی ریزفارس

16نصرالهنصیریزهرانی ریزفارس

15منصورهمدمیعلی اصغرنی ریزفارس

17علی قلیامینی نورعلی زرین دشت فارس 

15غالمحسینباقری احمد زرین دشت فارس 

19هادیپرنیاعبدالکریمزرین دشت فارس 

18غالمرضائی عبدالوحید زرین دشت فارس 

15بهرامسخنگو حسینزرین دشت فارس 

19غالمسخنگو عباسزرین دشت فارس 

15ما شاءالهسپهرآمنهزرین دشت فارس 

1818بهمنصالحیمصطفی زرین دشت فارس 

16قاسمعسکری الههزرین دشت فارس 

15قاسمعسکری لیال زرین دشت فارس 

17شعباننعمتیعلیازرین دشت فارس 

15رضانجاتیسجاد زرین دشت فارس 

1917محمد علیاکبرینبی اله قیروکارزین فارس 
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16عقیلبحرینیسید عبدالرضا قیروکارزین فارس 

1718حسینپورعباسیعلی قیروکارزین فارس 

1617زین العابدینکریمیحامد قیروکارزین فارس 

16هادیاحمدی فرامیر رضاقزوینقزوین

17محمد تقیاردکانیمهشید قزوینقزوین

14عین الهافشاریملیحه قزوینقزوین

16عزیزاکبریزهراقزوینقزوین

15امیر ابراهیمامینیرضا قزوینقزوین

181817محمدحاجی نورمحمدیامیر حسینقزوینقزوین

18سید نظامحسینیسیده مریمقزوینقزوین

15فرهادخسرویمریمقزوینقزوین

17بهمنخشنودلیالقزوینقزوین

1517رحماندرویشوندعطیهقزوینقزوین

16ناصرزهراییحسین قزوینقزوین

17امیدشریفیمحمدمهدیقزوینقزوین

17حجت الهشکیبا نیافرشته قزوینقزوین

17حسینعابدیزهراقزوینقزوین

17هادیعبدالوندمرضیهقزوینقزوین

16صفرعظیمی شهرستانکیحیدرقزوینقزوین

-رحیمکاشیهامحمد سیناقزوینقزوین

15مهردادکاظمی مافیمهیارقزوینقزوین

14علیرضاگروسیحمیده قزوینقزوین

17ابوالفضلگلستانینرگسقزوینقزوین

15محمد هادیمحسنیزهرهقزوینقزوین

18عبدالهمحمدیسعید قزوینقزوین

15حسینمسگریساراقزوینقزوین

15عباسناصری بیامهپروانهقزوینقزوین

17سهرابنوروزیسپیده قزوینقزوین
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1517بندعلییوسفیسمیراقزوینقزوین

16محمدرضااحمدیآیالربوئین زهراقزوین

15علی اصغرزمانی رحیمیامیربوئین زهراقزوین

14کریمکشتکار بوئینیسارابوئین زهراقزوین

171814امرالهاصالنی احمدتاکستانقزوین

1718اسماعیلرحمانیزهیرتاکستانقزوین

16عباسرحمانیعاطفهتاکستانقزوین

18خلیلرحمانیفاطمهتاکستانقزوین

15قدرت الهرحمانیکیانوشتاکستانقزوین

1515ستاررحمانیمهدی تاکستانقزوین

1616حسنعلیرحمنیمعصومهتاکستانقزوین

18یوسف جمالطاهرخانیسحر تاکستانقزوین

15حمدالهطاهرخانیمریمتاکستانقزوین

15موسیکاظم خانلوفرزانهتاکستانقزوین

17مختارکاظم لوفاطمهتاکستانقزوین

1615مقصودگروسیامیرحسینتاکستانقزوین

15شعبانلشگریشکوفهتاکستانقزوین

15محسنمحمدرضا پوررضاتاکستانقزوین

1915مرتضیآبکارملیحهقمقم

-ابوالفضلآقارضا قلی عطاراکرمقمقم

-مجیداسماعیلیکسراقمقم

20مهدیبرزگرمحمدحسینقمقم

14سیدحسینبهاءالدینیسیده مهتاقمقم

2020ابراهیمپرهیزکارسجادقمقم

19علیتوحیدی منصورحانیهقمقم

16محمدعلیحسنلوپریاقمقم

16محمدرضاحسنیحسینقمقم

17سیدجوادحسین پورکاشانیمژده ساداتقمقم
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15علی اکبرحکیمیانفائزهقمقم

18علی دادخدارحمیمعصومهقمقم

14حیدرعلیخدایارلیالقمقم

2020غالمرضاخلیلیفاطمهقمقم

18حسینقلیرفیععاطفهقمقم

1616اکبررفیعیفاطمهقمقم

16سیدعلیسازج هاشمینرگس ساداتقمقم

16حمیدرضاساالرکیاعلی اکبرقمقم

202018محمدحسینسلیمی رودسریعبدالهقمقم

15محمدعلیشهناز زادهمهدیهقمقم

14عبدالرضاصفاییمریمقمقم

16حسینعباس پناهمحبوبهقمقم

16احمدعبدالهیسعیدهقمقم

202019محمدعسکریمحمدمهدیقمقم

18اکبرقهرمانیزهراقمقم

16محسنکریمیمحمدمهدیقمقم

16مجتبیماشاالهیمحمدمهدیقمقم

16عبدالرضامحرابیعلیقمقم

17محمد رضامحمدی پناهمتینقمقم

16سیدمصطفیمرتضویمحمدمهدیقمقم

1615عظیم آقامزینانیفرشتهقمقم

1616سیدعباسموسوی تبارزینب الساداتقمقم

1615سیدعباسمیرقیصریانسیه ساداتقمقم

16سیدمحمدمیره ایطیبه ساداتقمقم

17عثماناسماعیلیسمیهسنندجکردستان

192019عبدالهسبحانییاسینسنندجکردستان

181918عبدالهنادریامینبانهکردستان

16حسینتاجکیزهرابیجارکردستان
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17نادرخداکرمیمبینبیجارکردستان

15علی اکبرذبیح الهیزهرهبیجارکردستان

17طاهرمهدی زادهپریابیجارکردستان

16مسعودمیرزامرادیمجتبیبیجارکردستان

161717علی اکبربهدادامید دیواندرهکردستان

1717علیذکیچنورسقزکردستان

191918جلیلعارف نیارضاسقزکردستان

1516عبدالهخیاطیسولمازسقزکردستان

18احمد علیکردیمیالدسقزکردستان

201918خلیلامیریرضاسقزکردستان

14علیعلی محمدینصیبهسقزکردستان

202020محمدحسینخالدیسردارمریوانکردستان

17علیداجنارینمریوانکردستان

1918محمدیونسرحمانی فاطمه مریوانکردستان

18علیرستادتارامریوانکردستان

18عبدالهمرادیمیرانمریوانکردستان

17علیشریفی بهارمریوانکردستان

_16غالمعباسابراهیمی فرمحمدفاضلجیرفتکرمان

_محمدساالرکریمیمریمجیرفتکرمان

_خانعلیساالرکریمیوحیدهجیرفتکرمان

_مختارفهیمیمصطفیجیرفتکرمان

151814امان الهکریمی مسکونیرویاجیرفتکرمان

14محمدرضااحمدیامیرمهدیراورکرمان

17حسینغیاثی راوریفتح الهراورکرمان

16غالمرضاکارگرمحمدرضاراورکرمان

15احمدگوهری سعیدآبادیمهساراورکرمان

2017محمدحسنی کبوترخانیمهدیرفسنجانکرمان

14علیرجبیفرزانهرفسنجانکرمان
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1517احمدکریمیتکتمرفسنجانکرمان

16رضالری پورزهرارفسنجانکرمان

14علیرضاخراسانیراضیهسیرجانکرمان

_سعدالهزینلی پورالهامسیرجانکرمان

_موسیشهبااحمدسیرجانکرمان

_غالمرضامحمدرفیعمانیاسیرجانکرمان

14عباسپوراسدیسمیهشهربابککرمان

15عباسزینلیپرهام شهربابککرمان

14خلیلاحمدییاشارکرمانکرمان

171714محمدافگارعلیکرمانکرمان

16موسیامیرزادهاللهکرمانکرمان

1715امیرسیستانیفاطمهکرمانکرمان

16غالمعباسباباپورافسانه کرمانکرمان

15محسندهقانیمحمدجوادکرمانکرمان

1414ابوذررضازادهستایشکرمانکرمان

1415عنایت الهرئیسینرجسکرمانکرمان

18رضازحمتکشزینبکرمانکرمان

1618سلیمانسالجقه موردورضاکرمانکرمان

15غالمعباسصابرمنشمحمدصادقکرمانکرمان

_محمدرضاصابریتارخکرمانکرمان

2015حسینعامریحامدکرمانکرمان

_اکبرعلیزادهمحمدکرمانکرمان

1517ناصرلولوئی کوهپایهساراکرمانکرمان

17اصغرنصیریحدیثکرمانکرمان

_حمیدنوحیبهروزکرمانکرمان

_1414حسنیوسفیسمانهکرمانکرمان

17موسیآقایی یاریجانیشهالکرمانشاهکرمانشاه

16مراد علیامیریشبنمکرمانشاهکرمانشاه



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

191818فتحعلیباباییوحیدکرمانشاهکرمانشاه

16حمیدپرندینامیر علی کرمانشاهکرمانشاه

16شاهرضاجلیلیان پورقبادکرمانشاهکرمانشاه

15حشمت الهچقازردینگین کرمانشاهکرمانشاه

16جعفر خانچناری فرشته کرمانشاهکرمانشاه

-احمدحسینی افخمزهرا کرمانشاهکرمانشاه

14شکرعلیحشمتیانمصیبکرمانشاهکرمانشاه

14عباسخزاییمحممهدیکرمانشاهکرمانشاه

16نقیسلیمانی زنگنهشاپورکرمانشاهکرمانشاه

1715بهمنسنگ سفیدیآزیتاکرمانشاهکرمانشاه

16عباسسلیمیپروانهکرمانشاهکرمانشاه

14علیشعبانی زینب کرمانشاهکرمانشاه

16علی اکبرصادقیحدیثکرمانشاهکرمانشاه

19خوشنگصادقی بابک کرمانشاهکرمانشاه

18شمس الهعابدی نصر آبادیمریمکرمانشاهکرمانشاه

19فارضعظیمی فرعلی کرمانشاهکرمانشاه

1615اصغرغالمیامیر محمدکرمانشاهکرمانشاه

191917شیرزادگرد بهمنمحمد کرمانشاهکرمانشاه

18حقمرادگرشاسبی عبدالعلی کرمانشاهکرمانشاه

202019ایرجمغراضیحامد کرمانشاهکرمانشاه

16حیدرعلینورمحمدیصدیقهکرمانشاهکرمانشاه

17اسدالهنجفی شکوفه کرمانشاهکرمانشاه

16شیرزادنظرآبادیازهرا کرمانشاهکرمانشاه

15حسینیعقوبیبهارهکرمانشاهکرمانشاه

17سایه میرحفاظتفاطمهاسالم آبادغربکرمانشاه

17لطیفحسینیاحسان اسالم آبادغربکرمانشاه

18صیدمرادخسرویخداداداسالم آبادغربکرمانشاه

16سعیدزرپوشمهسااسالم آبادغربکرمانشاه
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19افشینزمانی داربیدتینا اسالم آبادغربکرمانشاه

18محمدرضاصحراییمریماسالم آبادغربکرمانشاه

19اشرفمرادیهادیاسالم آبادغربکرمانشاه

18اسدنوریاحمداسالم آبادغربکرمانشاه

16علیمرادیفروغصحنهکرمانشاه

17کرمعلیخزاییمژدهصحنهکرمانشاه

171614امامعلیامجدیانفرشتهکنگاورکرمانشاه

1716صید محمدبیژنیفریباکنگاورکرمانشاه

191717ولی الهجعفریسمیراکنگاورکرمانشاه

1817ولی مرادرستمیعلیکنگاورکرمانشاه

181717حسینصلح جوژالهکنگاورکرمانشاه

17علی رضاعظیمیکیمیاکنگاورکرمانشاه

191516عیسیفعله گریمحمدکنگاورکرمانشاه

16منصورمحمدیبهارکنگاورکرمانشاه

15مهدیمحمدیدرساکنگاورکرمانشاه

14مهدیمحمدیمهرساکنگاورکرمانشاه

191715عادلمحمدیمهدیکنگاورکرمانشاه

18لطفعلیحیدریان هزاریاحسانهرسین کرمانشاه

17رضامحمدییزدانهرسین کرمانشاه

1916اسدخانقیصوریحمیدرضاهرسین کرمانشاه

15علیصادقیمجیدباشتکهگیلویه و بویراحمد

16کریمکاظمیعلی عسکرباشتکهگیلویه و بویراحمد

161615محمدتقیپاداشمهنازچرامکهگیلویه وبویراحمد

17یوسفتقویمحمدچرامکهگیلویه وبویراحمد

161716محمددبیقیحسینچرامکهگیلویه وبویراحمد

1716منوچهررزمجومینادهدشت کهگیلویه وبویراحمد

1716حجت الهبهروزیزهرهیاسوجکهگیلویه وبویراحمد

1817امینخواستیحرمتیاسوجکهگیلویه وبویراحمد
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16محمدداوریحبیبیاسوجکهگیلویه وبویراحمد

15شمس الهالهوتیانعظیمیاسوجکهگیلویه وبویراحمد

17حبیب الهآدینهمجتبی گالیکشگلستان

17مجتبیبیگیامیر محمدگالیکشگلستان

18مصیبپیاده کوهسارمرتضیگالیکشگلستان

16محسنخسرویمهیارگالیکشگلستان

17علی اصغرخسرویغالم علیگالیکشگلستان

18موسیخمریونسگالیکشگلستان

15عبدالجلیلسنچولیمهردادگالیکشگلستان

17علیشیخیهادیگالیکشگلستان

1816حسینقاسمی رادمهدیگالیکشگلستان

2019محموداسالمی مقدمساراگنبدکاوسگلستان

15علیرضاساجدی پورمهدیگنبدکاوسگلستان

17فضعلیعالییعلیگنبدکاوسگلستان

16محمدحسنرئوفیطاهاگنبدکاوسگلستان

17براتعلیصابری ثانیکبری گنبدکاوسگلستان

18تاج محمدمتینشهنازگنبدکاوسگلستان

18محمدمیرمحمدیاعظم گنبدکاوسگلستان

17سیاوشوجدانیثناگنبدکاوسگلستان

192019مهدیعفت دوست مجید آستانه اشرفیه گیالن 

17محمدقاسم زاده مهرناز آستانه اشرفیه گیالن 

18کوچکعلیمدهوشمرجانآستانه اشرفیه گیالن 

1718نادراخالقی عاطفه رشت گیالن 

18محمدرضااصغریان پریسا رشت گیالن 

18اسمعیلامین زاده سنندجیابراهیم رشت گیالن 

15محمدتقیاسمعیل زاده نجمه رشت گیالن 

1818علیالیاسیروح الهرشت گیالن 

1917حسینبی آزار معصومه رشت گیالن 
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1718غالمرضابگماز مرتضیرشت گیالن 

1818محمدابراهیمتجسمی حمیدرضا رشت گیالن 

17مختارپادنگچیان ناصررشت گیالن 

171816رضاحسین پور  فاطمه رشت گیالن 

1819نادرسامی مائده رشت گیالن 

1716فریدونمهری علی رشت گیالن 

1718معظممهر آئین شادی رشت گیالن 

18رضانقشی مهدی رشت گیالن 

18علیثناخوان سعیده رودبار گیالن 

18علیرضارضاپور عطیه رودبار گیالن 

17عبدالحمیدیوسفی پور معصومه رودبار گیالن 

1917علیاستاد بابایی سمیه الهیجانگیالن 

18اسمعیلاسماعیل پور مریم الهیجانگیالن 

18جابرایرملومائده الهیجانگیالن 

17هادیبرمایه تینا الهیجانگیالن 

18عبدالهرسولیمرجانالهیجانگیالن 

17منصورشجاع فاطمهالهیجانگیالن 

18نوروز علیشاهوند هاجر الهیجانگیالن 

1718فریدونفرهنگی هلن الهیجانگیالن 

1717محمودکریمی پور فرناز الهیجانگیالن 

18ابراهیمنیکرو حدیثالهیجانگیالن 

17رستمقاسمیهدیالهیجانگیالن 

1918علیابراهیمیزهراازنالرستان

1917سهراببرگبیدوندیرهامازنالرستان

18غالمعلیبیاتزهرهازنالرستان

1818سیف الهجودکیالهامازنالرستان

20حیدرشفیعیمحمودازنالرستان

18ابراهیمقنبریفاطمهازنالرستان
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16عباسعلیلکمتینازنالرستان

18اسدالهمهریعبداله ازنالرستان

20سپهرفروهریصدراالشترلرستان

20سیدطهماسهاشمی نزادسیده هانیهالشترلرستان

18محمد صادقمحبیمحمد مهدیالیگودرزلرستان

202018حسینعلینجفینصراالهالیگودرزلرستان

19غالمابراهیمیبهرام بروجردلرستان

19شیرزادبرق افکن مجیدبروجردلرستان

17رضابیگلرزهرابروجردلرستان

1919حسینثابتیمحمد جوادبروجردلرستان

19مجتبیروزبهانیعلیبروجردلرستان

18...امان اعسگریزهرابروجردلرستان

17غالمرضاعمرانیمجیدبروجردلرستان

18محمد جعفرکاوندحمیدبروجردلرستان

17علی محمدکماسیاحمدبروجردلرستان

20محمد علیگودرزیصابربروجردلرستان

20محمد رضالطفیفاطمهبروجردلرستان

20عبدالرسولمحمدیسعیدبروجردلرستان

202018صید علیمهدی پورجعفربروجردلرستان

18محمد کریمهدایتلیالبروجردلرستان

18پیرولیهمتی نژادمجیدبروجردلرستان

19علیپور هادیپرویزخرم آبادلرستان

20شیر ولیحمیدیانکورش خرم آبادلرستان

17محمدکریمسلیمانیپروین خرم آبادلرستان

16نادرنجیب زادهزهراخرم آبادلرستان

18کاظمجودکیفاطمهدورودلرستان

18محمدعلیچگنیمحمدرضادورودلرستان

202018رضاطاهریفریدوندورودلرستان
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2019نصرتفوالدوندمصطفی دورودلرستان

18فرهادسلطانبورمیتراکوهدشتلرستان

2018عینعلیفالحمیرزاعلیکوهدشتلرستان

2018قیطاسگراوندمحمد جوادکوهدشتلرستان

2019حاجی رضامیرزاییهاشم کوهدشتلرستان

14علیابراهیمیفاطمهآملمازندران

1416مرتضیاحمدیمحمد جوادآملمازندران

17غالمحسینالهی رادالههآملمازندران

181816غالمعلیدشتبانفائزهآملمازندران

171715حسینعلیجانیامینآملمازندران

17حسینفاضلیمنصوره آملمازندران

17حسنگلزادهمانیآملمازندران

-1615یار علیمحمدنسب عمرانعباسآملمازندران

14احمدمحمدیجعفرآملمازندران

-عبدالمجیدمحمدیسید یاسمنآملمازندران

-1717غالمعلیآملیعلیبابل مازندران 

181714حسنبذریمحمدرضابابل مازندران

-حسنحسینی سیده هستی بابل مازندران

14همت الهرضانژاد زهرا بابل مازندران

-علیشیرافکن عزیزی زهرا بابل مازندران

-سیدکریمصادق نیاسیدمحمدحسینبابل مازندران

14نصرالهعزیزیصغری بابل مازندران

-مجیدعلیجانی بائی  مائده بابل مازندران

-حبیب الهنقی زادهفرگلبابل مازندران

16احمدنوروزی گودرزی ابوالفضل بابل مازندران

1717ابوالقاسماحمدی رستمیعلیهبهشهرمازندران

14مسیبپور رحیمسکینهبهشهرمازندران

1615هادیدهقان کالگریسدنابهشهرمازندران
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15محمدعلیرمضانیرمضانعلیبهشهرمازندران

1818رمضانسعیدیسودابهبهشهرمازندران

1718مهدیموظف رستمیصدیقه بهشهرمازندران

1617مهدیموظف رستمیملیکابهشهرمازندران

16سیفعلیپیریرامینساریمازندران

161816محمدرضاساسانسهیلساریمازندران

16میرپیامغضنفریزینب ساداتساریمازندران

14ناصرقدیریسعیدساریمازندران

15سید جاللموسوی کیاسریسید احمدساریمازندران

14عبدالهیزدانیفاطمهساریمازندران

181716رضااسداله پورعیسی فریدونکنارمازندران

-1714اکبرپناهی کناریمریمفریدونکنارمازندران

151514حسنتورانداز کناریفرشتهفریدونکنارمازندران

161514سید موسیرضویسیده فاطمهفریدونکنارمازندران

1514حسنرسولی قادیکالییفرزانهقائمشهرمازندران

14ناصرسلیمان تبارسمیهقائمشهرمازندران

-صابرعباس زاده جدیدیعلی رضاقائمشهرمازندران

181918علیمقدم جویباریهادیقائمشهرمازندران

1515سهرابمیالنیجعفرقائمشهرمازندران

14محمدابراهیمنوروزیانعبدالرحیمقائمشهرمازندران

14بینشایلبهراد کالردشتمازندران

-خیامصداقتعاطفهکالردشتمازندران

14جمالیوسفی  پوراعظمکالردشتمازندران

15محمدآبلوئیسیده مهالنکامازندران

-سیدمحمدآبلوئیسیده فاطمهنکامازندران

14محمدقلیاسفندیاری کالئیمعصومه نکامازندران

15عبدالرضابهنیامرضیهنکامازندران

14سیدولیحسینیمحیاساداتنکامازندران
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16اسماعیلدارابیزهرانکامازندران

-اسماعیلدهدارچلمردیصبانکامازندران

-علیعباسیامیرمهدینکامازندران

14رجبعلیقاسمیان گرجیابراهیمنکامازندران

14غالمرضامومنی مقدممهدی نکامازندران

15غالمرضایزدانیفرشتهنکامازندران

17مهدییوسفیلطیفهنکامازندران

14محمودیعقوبیربابهنکامازندران

15محمودیعقوبیزینبنکامازندران

14مهراناکبریعطیهخمینمرکزی

15سیدعطاهاشمیسیدجاللخمینمرکزی

14داوودحبیبیحسام خمینمرکزی

-سیدمجیدرفیعیفا ئزهخمینمرکزی

14غالمحسینصوفیملورینخمینمرکزی

14عباسغضنفریمحدثهخمینمرکزی

14آیت الهقدبیگیسمیهخمینمرکزی

14حمیدمحمدیکیارشخمینمرکزی

17پرویزاکبرپورفاطمهبندرعباسهرمزگان

1818جوادبیاتزلیخابندرعباسهرمزگان

15محمدحسینبهپورریحانهبندرعباسهرمزگان

171817هوشنگحویزیمحمدبندرعباسهرمزگان

18ذبیح الهشرفیفاطمهبندرعباسهرمزگان

1717ضمیری نژادبهاربندرعباسهرمزگان

15محمدحسینفالح تفتینعیمهبندرعباسهرمزگان

1718عباسفنونیصمدبندرعباسهرمزگان

15عبدالهفروغی نژادعطیهبندرعباسهرمزگان

19حسیننامدارحمیدرضابندرعباسهرمزگان

18لطیفمیرزاییایوببندرعباسهرمزگان

14مهدیکرمیحمیدرضاجزیره کیشهرمزگان

15محمدعلیقاسمیمحمدبهرادحاجی آبادهرمزگان

17شهریارقرایی خضرینسرینحاجی آبادهرمزگان

171818عیسیمیرزاییروح الهحاجی ابادهرمزگان
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17جعفرنوروزیسکینهحاجی آبادهرمزگان

16غالمآذریاصغرمینابهرمزگان

17مالکحسن پورموسیمینابهرمزگان

16رنجبرعلیمینابهرمزگان

16نعمت الهپیروزیفرزانهبهارهمدان

16مسلمحسینیهالهبهارهمدان

1617صفرعلیرحیمیعاطفهبهارهمدان

16سیدعلیموسوی بهارسیده زهرابهارهمدان

16اردشیروجدانی همتنسترنبهارهمدان

14غالمرضابهمنیکامبیزهمدانهمدان

1616محمدجعفریمحسنهمدانهمدان

161414زمانذوالفقاریمحمدسهیلهمدانهمدان

181717محمدحسینرضاییمهدیهمدانهمدان

14زنگنهزهراهمدانهمدان

1616شادالهعزیزیمریمهمدانهمدان

14اسماعیلغالمینیرههمدانهمدان

16خلیلفرهادی فرفاطمههمدانهمدان

15ایرجقاسمیصباهمدانهمدان

17قربانعلیکیهانیسمیههمدانهمدان

1414صادقمحمدی اقدممرضیههمدانهمدان

14محمدموسویسیده میناهمدانهمدان

2020خیرالهیاوریآفاق همدانهمدان

15ذبیح الهاکرمیزهرا ابرکوهیزد

1716علیبارونیزهرا ابرکوهیزد

18محمودفاتحیمریمابرکوهیزد

16محسنابراهیمیفاطمه میبدیزد

14محمدرضابرزگریمحمدجواد  میبدیزد

17محمدخواجه نژادزینبمیبدیزد

171816علیشفیعیحمیدمیبدیزد
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14غفارغفاریعلی میبدیزد

14ابوالفضلامیدوارشیمایزدیزد

1618جوادباقری اتابکرضایزدیزد

17محمودبخشی ندوشنزهرایزدیزد

15محمودتیرنازمحمد امینیزدیزد

15عبدالرضاجاودانمسیحیزدیزد

14غالمرضاجعفریامیراحمدیزدیزد

17محمدحسنحق جوفاطمه یزدیزد

14حمیدخاموشی اصفهانیمحمدیزدیزد

15صادقدژپسندمرجانیزدیزد

16سیدعباسدستمالچیانسیدمحمدیزدیزد

-علیرضادهقانی محمودآبادیمحمدحسینیزدیزد

14عبدالعلیرضوانیغالمعلییزدیزد

1919سیدجاللروشن مقدمفاطمه الساداتیزدیزد

15علی اصغرزارع بیدکیمینایزدیزد

-صادقزارع مهرجردیطاهرهیزدیزد

14علی اکبرشمسنرگسیزدیزد

16امیرشمسعلی اکبریزدیزد

17محمدجوادصحاف نیاسحریزدیزد

14غالمحسینطال زادهمحمدیزدیزد

16محمدغنی زادهمحمد طه یزدیزد

1514علیفرخ منشکیمیایزدیزد

18مهدیفالح تفتیمحمدرضایزدیزد

-محمد علیقربانینگاریزدیزد

1615احمدکاظمیریحانهیزدیزد

14رضاکبیری شاه آبادمحدثهیزدیزد

16سعیدکیانی زادهشایانیزدیزد

18احمدمحسن زادهریحانهیزدیزد

2017محمدمیرجلیلیمریم یزدیزد

14ابراهیمنجفی زادهعذرایزدیزد
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1719محمدعلینورانامیر عباسیزدیزد


