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16مختارسلیمانیشهالاردبیلاردبیل

15غالمرضامحمدپورهدیه اردبیلاردبیل

1514علیرضاییاحدگرمیاردبیل

-احمدامامیعلینمیناردبیل

1818حسنقلیجودیبهنامنمیناردبیل

17حسینحسینی تبارسعیدنمیناردبیل

1514حسینفکوراسالمنمیناردبیل

15محمدعبدالهیانآیدانمیناردبیل

161614حاجی آقاگلچینقاسمنمیناردبیل

15عظیمجاهدینیلوفرنمیناردبیل

17اسدمنصورزادهسینا نمیناردبیل

16حسناحمدیمهدیاصفهاناصفهان

14حجت الهاحمدی مرضیهاصفهاناصفهان

1715قربانعلیایرانپورمیثم اصفهاناصفهان

17قاسمعلیآقاجانی احسان اصفهاناصفهان

16محمدعلیبازبرینسحراصفهاناصفهان

15رضابقایی پور سعیداصفهاناصفهان

15ایرجبهادرانیامیرهوشنگاصفهاناصفهان

-حسنبهشتی زادهفاطمهاصفهاناصفهان

17رضاپور خلیلیزهرااصفهاناصفهان

16محمدپوالدیعلیاصفهاناصفهان

15سیف الهتقی یارالهاماصفهاناصفهان

1515حسنجعفرآقاییزهرااصفهاناصفهان

16محسنجهانیاننیمااصفهاناصفهان

15مرتضیحامدیانامیررضااصفهاناصفهان

1615موسیحسین زادهعلیاصفهاناصفهان

16غالمعلیحسین زادهیگانهاصفهاناصفهان

15علیحقیقیفهیمهاصفهاناصفهان

15علی اکبرخاتون آبادیزهرااصفهاناصفهان

--محمدخودسیانی حمیداصفهاناصفهان

-رضادادخواهاحسان اصفهاناصفهان
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1515کمالذوقمحمدرضااصفهاناصفهان

15جعفررجاییمسعوداصفهاناصفهان

14مهدیرحیمیعلیاصفهاناصفهان

15حسنروح االمینریحانهاصفهاناصفهان

16محمد ابراهیمزمانیفرزانهاصفهاناصفهان

15جلیلزینلیمنصورهاصفهاناصفهان

15حسنساکتیمهسااصفهاناصفهان

14علیسفیدابیان مهدیاصفهاناصفهان

191514محمدجوادسواریامیناصفهاناصفهان

14حسینعلیشعیبیمحموداصفهاناصفهان

16یدالهصابرپورمهرانگیزاصفهاناصفهان

19فرج الهصابریسعیداصفهاناصفهان

14باقرصدرالدینیبنفشهاصفهاناصفهان

-15حسینصفاری اصفهانیمنیرهاصفهاناصفهان

--علیضیاییمحمدرضااصفهاناصفهان

16عباسطاهریامیرحسیناصفهاناصفهان

14رضاطاهریمریماصفهاناصفهان

15محمدطوطیانحجت الهاصفهاناصفهان

17علیعباسیمحمدجواداصفهاناصفهان

14ایرجعبداله پورزهرااصفهاناصفهان

15عباسعبدلیمریماصفهاناصفهان

17عباسعرب تهرانیکریماصفهاناصفهان

1714غالمرضاعطائیشیوااصفهاناصفهان

1514رمضانعظیمیسپیدهاصفهاناصفهان

14رمضانعلیعظیمی یانچشمهجواداصفهاناصفهان

16مومنعقیلیفائزه ساداتاصفهاناصفهان

-14حسامعالییآناهیتااصفهاناصفهان

15مصطفیفتاحیعلیرضااصفهاناصفهان

14ماشاالهقانععلیاصفهاناصفهان

14غالمرضاقربانیفرزاداصفهاناصفهان

14محمدرضاکارشناسحسام الدیناصفهاناصفهان

1614اسماعیلکیانیعباساصفهاناصفهان

17اصغرگلشن آرانجیمهاصفهاناصفهان

14علیمباشریزهرااصفهاناصفهان
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-رضامحمدییاسمیناصفهاناصفهان

14رضامحمدیسارااصفهاناصفهان

14حسینمعمارزهرااصفهاناصفهان

-یوسفملیمژدهاصفهاناصفهان

14هوشنگمیرحسینی انارکیمریماصفهاناصفهان

14سیف الهنامداریسولمازاصفهاناصفهان

16حسنعلینصر اصفهانیاعظماصفهاناصفهان

16محمدنعمت اللهینازنیناصفهاناصفهان

-حیدرنکوییاصغراصفهاناصفهان

-نعمتوکیلیشیوااصفهاناصفهان

15علیهمتیانآریناصفهاناصفهان

1514قدیرعلییزدیمریماصفهاناصفهان

-منصوریوسفیعاطفهاصفهاناصفهان

14عباسقندانی امیر عباسآران و بیدگلاصفهان

18ابوالفضلمجددامیر حسینآران و بیدگلاصفهان

17علی اکبربابازادهمطهرهآران و بیدگل اصفهان

19احمدسلطان محمدیهاجرآران و بیدگل اصفهان

14رجباکبریمحدثهخمینی شهراصفهان

15جوادبهرامیمیناخمینی شهراصفهان

16محمدرضاپریشانیفاطمهخمینی شهراصفهان

16ابوالفضلترابیهدیهخمینی شهراصفهان

1715عبدالرضاحیدریستایشخمینی شهراصفهان

1514سیدمهدیحسینیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

1515مجیدخجسته فردزهراخمینی شهراصفهان

-14عباسرضاییزینبخمینی شهراصفهان

15جوادشاهینوحیدخمینی شهراصفهان

-15عبدالرسولشکرانیلیالخمینی شهراصفهان

14غالمعلیعسگریفرزهراخمینی شهراصفهان

15اصغرمعمارزادهسهیلخمینی شهراصفهان

14احمدرضامتقیانمحمدرضاخمینی شهراصفهان

-علیرضامجیدی پورمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

15حسیننجفیساراخمینی شهراصفهان

-جعفرهارونیمریمخمینی شهراصفهان

16حسنصادقیعلیخوانساراصفهان
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18محمدامینافشاریمحدثهسمیرماصفهان

-احمدعلیالهیفاطمهسمیرماصفهان

14ناصرآصفیرقیه سمیرماصفهان

-صفرعزیزیمرجانشاهین شهراصفهان

1615فرجملک مختاریزینبشاهین شهراصفهان

1615محمدمرادینرگسشاهین شهراصفهان

15محمدرضانوروزی کورابیستارهشاهین شهراصفهان

16منصورستاریرجبعلی شاهین شهراصفهان

-مرتضیشمسمنوچهرشاهین شهراصفهان

14کرمعلیمحمدیمحمدشاهین شهراصفهان

-اله قلیقربانیجلیلشاهین شهراصفهان

15ولی الهآقاسیماِئده شهرضااصفهان

15غالم علیرمضانینیلوفرشهرضااصفهان

14احمدغضنفریعارفه شهرضااصفهان

1614بهمنغفوری فردمهرانشهرضااصفهان

16ناصرمقصودیمحمدشهرضااصفهان

14علینصیریسلیمهشهرضااصفهان

14سیدعابدینبرآورحسنکاشاناصفهان

14سید سعیدحسینی نصرآبادیسجاد کاشاناصفهان

--مهدیخیرخواهریحانهکاشاناصفهان

17حسینرضاییابوالفضلکاشاناصفهان

1515محمدعباسیمحمد صادقکاشاناصفهان

14سید اصغرقاضیان فینیمحمد جوادکاشاناصفهان

1716حسینقسوریزهراکاشاناصفهان

14-محمدگلچینمریم کاشاناصفهان

1515حسینگیوه چین قمصریپوریاکاشاناصفهان

15غالمعتیاسماعیل بیگیوحید گلپایگاناصفهان

1614ابراهیمگلمحمدیعلیرضا گلپایگاناصفهان

14علی اصغرمشایخیمحمدگلپایگاناصفهان

15سید احمدامینیشهربانو بیگممبارکهاصفهان

-عبدالهصادقیمهین مبارکهاصفهان

-محسنصابرییسنامبارکهاصفهان

15محمدرضاضیاییمهدیمبارکهاصفهان

-15غریب علینظریانمریممبارکهاصفهان
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15سیف الهیوسفیمحمد حسین مبارکهاصفهان

1716حسینآقایی مزرعه شاهیحسنناییناصفهان

1415حسینعلیسلطانی محمدیالنازناییناصفهان

1414علیرضاکربال زادگانمحمد جوادناییناصفهان

1415امرالهوالیتیمحمد رضا ناییناصفهان

-14نصرت الهگوگونانیحسینخوانسار اصفهان 

14محسنآقاجانالهامکرجالبرز

14محمدصادقامیردیوانیآواکرجالبرز

14عنایت الهانصاریسمیهکرجالبرز

16پرویزآهنیعلیکرجالبرز

14حسنایمانی کلبوسبیت الهکرجالبرز

1716احمدباغبانیمینوکرجالبرز

-عبادالهبذرپورعبدالهکرجالبرز

15بزرگی کیاسراییسهیلکرجالبرز

15حیدرپاپی نژادفهیمهکرجالبرز

14رضاپزشکیاشرفکرجالبرز

15محمدعیسیترکولی الهکرجالبرز

15محرمعلیتوحیدی فخرلیالکرجالبرز

-امامقلیجلیلیانفرهادکرجالبرز

19جهانگیرجهانگیریسمیهکرجالبرز

1716خدابخشحاجیانمحمدرضاکرجالبرز

1715محمدرضاحسن پورحدیقهکرجالبرز

17میرفتاححیدری خمیرانمیرمجیدکرجالبرز

16تقیراحتی کلیمانیزهراکرجالبرز

1714ستارربیعیلیالکرجالبرز

-حسنربیعی مزرعه شاهیوحیدکرجالبرز

14غائبرجب پورزهراکرجالبرز

17قربانعلیرمضانخانیریحانهکرجالبرز

-حسینرودبارانیمریمکرجالبرز

17عباسساعدی فردمهالکرجالبرز

1714خداوردیشادمهریاله یارکرجالبرز

--علیصادقیمحمدحامدکرجالبرز

15ناصرطالبیشبنمکرجالبرز

15سید محمدطباطبائی بافقیملیحه الساداتکرجالبرز
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-علیفرمهینی فراهانییلداکرجالبرز

16ایرجفرهودیسمیراکرجالبرز

14سبزعلیقراگوزلوافسانهکرجالبرز

14علیرضامجذوبزهراکرجالبرز

16منصورمستجابیساراکرجالبرز

14سیدرحیممصطفوی نیاسیدمجتبیکرجالبرز

16نقدعلیمعدنییوسفکرجالبرز

15سیدعلی اصغرموسویسیدمجتبیکرجالبرز

14آیت الهمیرحبیبیملککرجالبرز

16مصلحتنصرتیساراکرجالبرز

1716داودنوریمحمدرضاکرجالبرز

16صدرالدینیوسفیزینبکرجالبرز

-عنایت الهیوسفیمریمکرجالبرز

15صدرالدینیوسفیمعصومهکرجالبرز

14علی اکبرصندوق آبادیمحمدمهدیایالمایالم

18مجیدمحمدیاریسعیدایالمایالم

181415علیمرادکریمیخلیلایوانایالم

1915علیدرویشیابراهیمبدرهایالم

14مجتبیمنصوریسارابدرهایالم

14جوادجلیلیانزینبچرداولایالم

14عبدالعلیمرادحاصلییوسفچرداولایالم

14مجیدنجفیانروح الهچرداولایالم

-1414رضافتاحیاحمددهلرانایالم

14رضاکرمیالینادهلرانایالم

15اسماعیلامیر ابراهیمیامیر اورمیهآذرابایجان غربی

1715محسنتوتونچیانفرزانه اورمیهآذرابایجان غربی

15علی اکبرحسن زادهامیر اورمیهآذرابایجان غربی

17یوسفرستگارفریدون اورمیهآذرابایجان غربی

-صادقعلی اکبرزادهحدیقهاورمیهآذرابایجان غربی

14میرمنصورگلزانسمیه اورمیهآذرابایجان غربی

14یعقوبمعظمامیر اورمیهآذرابایجان غربی

-بهادرملکیسجاداورمیهآذرابایجان غربی

2015حسنوطن خواه  علمداریجواد ارسآذربایجان شرقی

14تیمورشاهدیروح اله ارسآذربایجان شرقی
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1815میرمحمدحسینی علمداری محبوبه ارسآذربایجان شرقی

19علیقلیکدیور علمداری رضا ارسآذربایجان شرقی

18یحیییحیوی  علمداریاژدرارسآذربایجان شرقی

17حبیبمهدوی کرگانرحیمبستان آبادآذربایجان شرقی

-مظفراحمدی کرگانعلیبستان آبادآذربایجان شرقی

1614بایرامآب ساالنجلیلتبریزآذربایجان شرقی

1714سهراباسکندرنژادمهتاتبریزآذربایجان شرقی

14محمدعلیاکبرزاده هرویانسیهتبریزآذربایجان شرقی

181414بگلرامانی قلعه لومحمدتبریزآذربایجان شرقی

14حیدربابازادهغالمحسنتبریزآذربایجان شرقی

15صادقبزازیانمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

14سیدرضیبالغی مبینسیدفاضلتبریزآذربایجان شرقی

17احمدبهروانبهنامتبریزآذربایجان شرقی

14حسینتقی نژادمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

14حسینجمالیلیالتبریزآذربایجان شرقی

1714داودحسن زادهرشیدتبریزآذربایجان شرقی

14قاسمخدایی بیرامیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

1515خسروخوئیمهساتبریزآذربایجان شرقی

17عزیزذاکریکریمتبریزآذربایجان شرقی

16رضارهبرفرزانهآرمینتبریزآذربایجان شرقی

17لطف الهسربازیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

1714یعقوبسکونیسولمازتبریزآذربایجان شرقی

-جبارسمائی حکم آبادنورکتبریزآذربایجان شرقی

14جهانگیرشاکرحسینیساحرهتبریزآذربایجان شرقی

-عزیزشب خیزراحلهتبریزآذربایجان شرقی

14رضاشعاعیفهامهتبریزآذربایجان شرقی

2014قهرمانشکری فردامینتبریزآذربایجان شرقی

15ناصرشیخی حقایقمالکتبریزآذربایجان شرقی

171415رحمانصادق فامخلیلتبریزآذربایجان شرقی

1715سیاوشصادقیهرامکتبریزآذربایجان شرقی

-حسنصالح حسن نژادرقیهتبریزآذربایجان شرقی

-منصورعدل بخشنصیرتبریزآذربایجان شرقی

1814نظرعرب زادهفرزینتبریزآذربایجان شرقی

16عباسغفوری کیویالنازتبریزآذربایجان شرقی
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16آبعلیغالمیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

17علیفرصتیصباتبریزآذربایجان شرقی

16محسنقلی پورآنیتاتبریزآذربایجان شرقی

-1614محمد علیقنبریهمحمدحسنتبریزآذربایجان شرقی

1615جاویدمحبی عرفانتبریزآذربایجان شرقی

191514غالمرضامحرمیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

16مصطفیمحمدزادهسانازتبریزآذربایجان شرقی

14محمدعلیمعتمدفرشتهتبریزآذربایجان شرقی

1814قربانعلیمعصومیصادقتبریزآذربایجان شرقی

14التفاتمنوچهریبیژنتبریزآذربایجان شرقی

17علیمهدویمهدیتبریزآذربایجان شرقی

1715باسممیرزادهاسماتبریزآذربایجان شرقی

15مقصودنباهتعادلتبریزآذربایجان شرقی

17علی اصغرنساجی متیناحمدتبریزآذربایجان شرقی

1716خلیلنسودیایرجتبریزآذربایجان شرقی

14-14رضانواپورعلیتبریزآذربایجان شرقی

--15رضانواپورمحمدتبریزآذربایجان شرقی

14سلماننوریهلدانهتبریزآذربایجان شرقی

-14ایماننوری نژادسمیراتبریزآذربایجان شرقی

1715احمدودایع خیریمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

15ایمانعلیهاتفی نیارقیهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدرضایغماییمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15احدیوسف پور انورعلیتبریزآذربایجان شرقی

15اسد الهفیاضیحامدسرابآذربایجان شرقی

1514جلیلپروریطیبه شبسترآذربایجان شرقی

1615حسینستاریحانیهشبسترآذربایجان شرقی

16حسینصبوحی سیسمحدثهشبسترآذربایجان شرقی

16خیرالهعبدالهی سیسسمیراشبسترآذربایجان شرقی

14اسمعیلخدریالهامشبسترآذربایجان شرقی

15یوسفسهراب پوررضا شبسترآذربایجان شرقی

-محمد حسینقاسمیانمعصومه شبسترآذربایجان شرقی

14احمدموسوی اهقلیالشبسترآذربایجان شرقی

14حسینبهناملیالشبسترآذربایجان شرقی

161715خسروولیزادههادیمراغهآذربایجان شرقی
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16ابراهیمترابی مرندعبدالحسینمرندآذربایجان شرقی

1716محمدحسن زادهفاطمهمرندآذربایجان شرقی

1716میرعلیسرافرازمیرحساممرندآذربایجان شرقی

-اکبرودادیصدرامرندآذربایجان شرقی

-عثماناحمدیسینااشنویهآذربایجان غربی

-15مصطفیحسن پورمحمداشنویهآذربایجان غربی

14ابراهیمخاتمیاسماعیلاشنویهآذربایجان غربی

14محمدزاده احمدمجیداشنویهآذربایجان غربی

-14ناصرنصیریشورشاشنویهآذربایجان غربی

-مصلحمام شیخهیمناشنویهآذربایجان غربی

14مامیمبیناشنویهآذربایجان غربی

15سید حسناحمدی سید محمد تکاب آذربایجان غربی

16کیومرتانصاریوحیدتکاب آذربایجان غربی

15محسندانشورنیلوفرتکاب آذربایجان غربی

20سید حسناحمدی سید محمد تکاب آذربایجان غربی

20کیومرتانصاریوحیدتکاب آذربایجان غربی

19محسندانشورنیلوفرتکاب آذربایجان غربی

16سید حسناحمدی سید محمد تکاب آذربایجان غربی

15قدرت الهمحمدیاری فاطمه تکاب آذربایجان غربی

15حسینافراسیابیساالرسلماسآذربایجان غربی

-باقردوست گلشنیشیواسلماسآذربایجان غربی

1815جمشیدجهان بینحسنشاهین دژآذربایجان غربی

-علیمیکائیلیسمیهشاهین دژآذربایجان غربی

151514علیرضاجابریصفیهمیاندوآبآذربایجان غربی

171614علیعباسفامجهانگیرمیاندوآبآذربایجان غربی

-حسننیلی فرسلیمانمیاندوآبآذربایجان غربی

17قاسمایوبیسعیدهنقدهآذربایجان غربی

14علیرضااحمدزادهمژگانبوشهربوشهر

14اسماعیلحاجبهوشنگبوشهربوشهر

15حسنعلیزراعتگرابراهیمبوشهربوشهر

16اسدعمرانیحمیدبوشهربوشهر

14حمیدرضاکریمیحامدبوشهربوشهر

14کهزادمالکیاسکندربوشهربوشهر

15سیداحمدهاشمیعبدالحسینبوشهربوشهر
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-خدرزنده بودیکاووستنگستانبوشهر

-حسینقاسم زادهعلیتنگستانبوشهر

1914ابراهیمشادمانوحیدجمبوشهر

16هاشمنیکنامرحیمهجمبوشهر

15عبدالرسولصالحیمحمدجمبوشهر

15غالمحسینکاظمیعبداله جعفردشتیبوشهر

1814حسنخیارهمیثمدشتیبوشهر

-محمدباقریسیدحسندشتیبوشهر

17عالیمرادیعیسیکنگانبوشهر

16ابراهیماحمدیزهراگناوهبوشهر

1616سرمستبنادریشکوهگناوهبوشهر

16علیتاسامهدیگناوهبوشهر

1516علیعرب زادهعبدالوهابگناوهبوشهر

14عباسلشکریفاطیماگناوهبوشهر

1617حسینآزادبختحسن رضااسالمشهرتهران

14محمدرضاعلی نجفیعلیرضا اسالمشهرتهران

14سیامکعیوضیفریداسالمشهرتهران

1415حامدفوالدیمصطفیاسالمشهرتهران

14جمشیدکریمی آناقیزیفاطمهاسالمشهرتهران

14ابوالحسنمحمدزادهزهرااسالمشهرتهران

15اکبرمهدورفریدهاسالمشهرتهران

16علیواحدیمحمدجواداسالمشهرتهران

14عباسواقفیسید حیدراسالمشهرتهران

14علی اکبردرخشیحدیثهاندیشهتهران

15سعیدشمسیسینااندیشهتهران

15عشقعلیصاحبی فریدافسانهاندیشهتهران

14محمدرضاغریبیعلی محمداندیشهتهران

1414علیفخاریسمیه اندیشهتهران

14کمالفخریانعصمتاندیشهتهران

14علیفرجیسمیه اندیشهتهران

17محمدرضاگل محمدیعلیاندیشهتهران

16کریممیرزایییاسراندیشهتهران

15حجت الهونکمریم اندیشهتهران

14مروتعلینصیرییاسینبهارستانتهران
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14محمودانیسیمهدیهپاکدشتتهران

-عیسیحق شناسپریپاکدشتتهران

15درویشفرجیمحمدحسنپاکدشتتهران

-علی بازعبدالهیمحمدعلیپاکدشتتهران

18غالمعلیابراهیمیحمیدتهرانتهران

15ابوالفضلاحتمالسمیهتهرانتهران

1815منوچهراحمدیمسعودتهرانتهران

-احمدارژمندعرفانتهرانتهران

16علیاستادحسنشاهینتهرانتهران

17نصرالهاسدیزهراتهرانتهران

15مهدیاسکندریمعصومهتهرانتهران

15علیاسماعیل بیگیسمیهتهرانتهران

14صالحاشیاععبدالحسنتهرانتهران

1715حسنعلیاقوامیفاطمهتهرانتهران

-غالمرضاایزدیانلیالتهرانتهران

15دوستعلیآدینه وندمعصومهتهرانتهران

1816علیرضاآزادخواهسپیدهتهرانتهران

14علی اصغربادین فکرعلیرضاتهرانتهران

-علیبخشندهآریاتهرانتهران

15علی محمدبغدادیمنصورهتهرانتهران

1814اسذالهبیاتمحمدرضاتهرانتهران

1814علی اکبرپایندهصادقتهرانتهران

-حمیدپیرهادیامین مهدیتهرانتهران

-محمدرضاجعفرنژادآتشتهرانتهران

16محمودجعفری پنجیزینبتهرانتهران

14باب الهجمشیدیفاطمهتهرانتهران

15علیرضاچناریطیبهتهرانتهران

15صفرحسنیزهراتهرانتهران

1715سیدهاشمحسینیسیدرضاتهرانتهران

1515سیدرضاحسینیسیدحسینتهرانتهران

1614قاسمحیدریانعلیرضاتهرانتهران

-رضاخاکسارانسیدنورالدینتهرانتهران

14محمودخانیامیدتهرانتهران

16حسنخداییمحبوبهتهرانتهران
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-محمدعلیدرویشمظفرتهرانتهران

-مقصودذوالفقاریمنصورهتهرانتهران

15اسدالهربانیشنتیاتهرانتهران

15علیرضاربانی پورامیرحسینتهرانتهران

16طاهررحمانیاسماءتهرانتهران

15علیرزاقیزهراتهرانتهران

15احمدرضاخانیویداتهرانتهران

14طهماسرمضان زاده نمینفریباتهرانتهران

15حبیب الهرنجبرانفائزهتهرانتهران

17عبدالرضاروحیمیالدتهرانتهران

1615عبدالهروستارضاتهرانتهران

171616خلیلروشناییمحسنتهرانتهران

-علیرئیسی قلعه نایبیبهارهتهرانتهران

15عبدالهسپهریکاظمتهرانتهران

-احمدسلیمان شاهبازشوکتتهرانتهران

1614فیض محمدشاه قاسیمحمدعلیتهرانتهران

14حساب الهشاه گلدیسمیهتهرانتهران

-14عباسعلیشرفیمنصورهتهرانتهران

1715رحمانشیریراحلهتهرانتهران

14مجیدصادقیعادلتهرانتهران

-حامدصادقیانعلی اکبرتهرانتهران

14حسینصدیق آذریمهساتهرانتهران

14شکرالهضرغامیداریوشتهرانتهران

1415محمودطریقیمریمتهرانتهران

1614محمدرضاظهیریحامیتهرانتهران

-محمدحسنعزیززادهتهمینهتهرانتهران

171414عبدالرضاعسکراسماعیلتهرانتهران

1614حیدرعلیعلی محمدیمرجانتهرانتهران

18هوشنگقادریمائدهتهرانتهران

--علیقادری نیازهراتهرانتهران

14رضاقاسمیسجادتهرانتهران

1714جوادقربانیسعیدتهرانتهران

16محمدعلیقرمزچشمهفاطمهتهرانتهران

16محسنکریمخانی فردامیرحسینتهرانتهران
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15رحیمکریمیالههتهرانتهران

--ابوالقاسمکشفیاکرمتهرانتهران

15داودکمالیسحرتهرانتهران

-محمدمجدسیدمنصورتهرانتهران

1915بهروزمحمدبیگیامیدرضاتهرانتهران

18علی محمدمحمدیسمیهتهرانتهران

-منوچهرمرادیصدیقهتهرانتهران

-غالمحسینمروتیمریمتهرانتهران

-شعبانمسجدیحمیدهتهرانتهران

17محمدابراهیممظفریحمیدتهرانتهران

14عطاالهمعروفیاسفندیارتهرانتهران

18قاسممقدم فراحمدتهرانتهران

18حسینمالعلیطنازتهرانتهران

14غالمحسینملکیمحیاتهرانتهران

-سیدمحمودمهاجرانیسیدامیررضاتهرانتهران

17مهدیمهدویشهربانوتهرانتهران

18محمودنادریالهامتهرانتهران

-نورعلینظریابوالفضلتهرانتهران

16غالمرضانوروزنیاحسنتهرانتهران

14رضایوسف کالفیهدیتهرانتهران

18علیاسدالهیمصطفیدماوندتهران

17مصطفیخان قیطاقیفاضلدماوندتهران

18عبدالهسیدیسمانهدماوندتهران

17حسنعلیعلی جانیاشرفدماوندتهران

1517علیاسدالهیمصطفیدماوندتهران

-رضااسماعیلیمختاررباط کریمتهران

-شهراماشعاریفاطمه شهرریتهران

18شعبانعلیبغدادیمحمدشهرریتهران

18حسینجعفریراضیهشهرریتهران

16علیحاج کاظمیفاطمه شهرریتهران

-مرتضیخیرخواهانحسین شهرریتهران

14محمد صادقدبیریحسین شهرریتهران

16محسنگلناریعلی اکبرشهرریتهران

14علی کرممالمیراعظمشهرریتهران
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14رضانجفیحسینشهرریتهران

-محسنآقایاریامیرمحمد شهرقدستهران

1815عبدالهپژوهیدهاسالم شهرقدستهران

17شیرعلیجاللیفائزهشهرقدستهران

15سیدمحمدحسینی نژادسیدرضاشهرقدستهران

1615محمودخزلیمنصورشهرقدستهران

17علیسعادتیحسینشهرقدستهران

17قدرت الهسالمعبدالحسینشهرقدستهران

14محمدقاسمیرضاشهرقدستهران

-اسماعیلعبدینرگسشهرقدستهران

-اسماعیلعبدینسترنشهرقدستهران

1714علیملکی مقدممحمدوحیدشهرقدستهران

14حسنجباری موروییعطیهشهریارتهران

15محمدرادیمریمشهریارتهران

14علیرسولیسمیراشهریارتهران

15حمیدرمضانی ارافاطمهشهریارتهران

15محمدشعبانیرضاشهریارتهران

14همزهشوندیمریمشهریارتهران

1914عبداله زادهعبداالمیرشهریارتهران

14عزیزقنبریمریمشهریارتهران

15علیرضامهر افرعسلشهریارتهران

15سید عباسمیر مخملیالهه ساداتشهریارتهران

15ایرجتاجیکمحمدرضاقرچکتهران

14حسنشفیعیفریدهقرچکتهران

14علیرضاگلزادعسلقرچکتهران

--فریدونموسی رضائیسهیلقرچکتهران

14حسنرهبریکلثومقرچک تهران

1816ناصرکابلی نازنینواحد امام علیتهران

1816علیرضاابراهیمیسید مجیدواحد امام علیتهران

18حسینعلیکیانی سعید واحد امام علیتهران

باطلباطلباطلحسینعلیدرخشانی مصطفی واحد امام علیتهران

-عبدالهاسدی فالح نیاالههواحد انقالبتهران

14درویش علیحیدریفرزانه واحد انقالبتهران

-17غیب الهرضاییمحمدواحد انقالبتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

1514مهدیشایسته کیامریم واحد انقالبتهران

14یحییصابریحمید واحد انقالبتهران

15رضامحسنیمحبوبه واحد انقالبتهران

14حسینیوسف بیگیمحمد مهدیواحد انقالبتهران

--عبدالحسینشریفیسید مرتضیواحد پردیستهران

16سهرابشیر دلرشیدواحد پردیستهران

15محمدعلی آبادی فراهانیعلیرضاواحد پردیستهران

15زرین افشانوحیدواحد پردیستهران

16مصطفیپری زادبهزادواحد پونکتهران

14غالمعلیجاجرمینسرینواحد پونکتهران

14یعقوبغفوری نیافاطمه زهراواحد پونکتهران

16محمدعلیمجاهدیزهراواحد پونکتهران

19صدیقیزدانینادر واحد پونکتهران

14حسینیعقوبیسیامکواحد پونکتهران

14ابوالفضلاسالمیپروینواحد جنت آبادتهران

1816بولوداسالمیانیونسواحد جنت آبادتهران

17پورالدیناسرافیلیآیداواحد جنت آبادتهران

15مختارابراهیم پورمحمدابراهیمواحد جنت آبادتهران

15حسنالفتینازیالواحد جنت آبادتهران

16محمد رضاپهلوانیسمیه واحد جنت آبادتهران

15مهدیجوانمسعود واحد جنت آبادتهران

15عباسعلیحاجی آقا محمدسعیدهواحد جنت آبادتهران

18بهمنخورشیدوندسمیهواحد جنت آبادتهران

15سیدمحمدرفعتی پورسید علیرضا واحد جنت آبادتهران

15داوودسلمانییحییواحد جنت آبادتهران

15حمزهسلیمان زاده مقدمفرهادواحد جنت آبادتهران

1716محمد حسنصادقیفریدهواحد جنت آبادتهران

14احمدطالبینفیسهواحد جنت آبادتهران

15محمدعزیزیاحمدواحد جنت آبادتهران

14علیعمو حسینمعصومهواحد جنت آبادتهران

15حجت الهمحبوبی فرراحلهواحد جنت آبادتهران

17احمدمیرپنج قفقازیمژدهواحد جنت آبادتهران

15حسن نازک دستمهدیواحد جنت آبادتهران

16عباسیوسفلیمریم واحد جنت آبادتهران
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14محسنصبوریپیمانواحد جیحونتهران

15مصطفیکیاروستامریمواحد جیحونتهران

18اصغرنیکومرضیهواحد جیحونتهران

-مصطفیابطحیمهرناز ساداتواحد دزاشیبتهران

16اصغراتابکی نسیم واحد دزاشیبتهران

-14محمد کاظماسفندیاری امیرحسین واحد دزاشیبتهران

18رضااسماعیلی مهتاب واحد دزاشیبتهران

-14علی اصغرالیاسیشیرینواحد دزاشیبتهران

-محمدامجد علی واحد دزاشیبتهران

15کاظمباقری زادهحامد واحد دزاشیبتهران

15علیبهرامی مسعود واحد دزاشیبتهران

1414محمد باقرخدا یاری جواد واحد دزاشیبتهران

-مهرانخلج امیر حسینیشعله واحد دزاشیبتهران

1616عباسدرمان احمد واحد دزاشیبتهران

17علیدهرویه نادیه واحد دزاشیبتهران

15سید حسندهقانسید محمد واحد دزاشیبتهران

-جهانگیردوستدار صنایع نیوشا واحد دزاشیبتهران

14محمدرازقندیسمیه واحد دزاشیبتهران

14ابوالفضلرهنما غالمحسین واحد دزاشیبتهران

14ولیروزبهانیتقی واحد دزاشیبتهران

15محمدروزبهانیاحمد واحد دزاشیبتهران

14-باقرزرین فرد حمید رضاواحد دزاشیبتهران

2019حسینسوسن آبادی علی واحد دزاشیبتهران

14حسینسید رضاییامیر علی واحد دزاشیبتهران

16تقیشاهسواری علی واحد دزاشیبتهران

-کاظمشمس دیبا بهروز واحد دزاشیبتهران

-محمد باقرصدرا شیما واحد دزاشیبتهران

15مجتبیظفر مقدم پیمان واحد دزاشیبتهران

1916سید عیسیعمادی سید محمد واحد دزاشیبتهران

-حسامغفاری داریوش واحد دزاشیبتهران

15محمد جوادفائزی پورمتین واحد دزاشیبتهران

-عباسقنبریان مرضیه واحد دزاشیبتهران

--محمدرضاگل صباغاحمد رضاواحد دزاشیبتهران

15قربانگودرز سرور واحد دزاشیبتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

171618مسعودمنبری صدرا واحد دزاشیبتهران

16ابراهیمنوروزی عشرت آبادی شهرام واحد دزاشیبتهران

15براتآراستهمحمدواحد رسالتتهران

14ماشاالهرمضانیلیالواحد رسالتتهران

17علی اصغرروزبهانیعلیواحد رسالتتهران

1714صفی الهصداقت پورذبیح الهواحد رسالتتهران

15امیرمهدیعسگریبارانواحد رسالتتهران

14هادیفداکارنداواحد رسالتتهران

17میرزاآقامهردادیانسعیدواحد رسالتتهران

-اسداهللبکپورمسعودواحد قلهکتهران

15نجیبذوالفقارینیلوفر واحد قلهکتهران

15حسینیاریوحیدواحد قلهکتهران

-علییزدی خواهمنیرالساداتواحد قلهکتهران

1514سیدمهدیمیرحبیبیسیدداودواحد قیطریهتهران

17احمدجهان بانسبحانواحد مرزدارانتهران

15پرویزعادلی تاجانیمریمواحد مرزدارانتهران

15محمودمشکوتیالهامواحد مرزدارانتهران

16منوچهراحمدیسروش واحد شرقتهران 

-عبدالهبحرگردنیکومریم واحد شرقتهران 

-مهدیحبیبیعباسواحد شرقتهران 

17امام قلیرجبیامیرحسین واحد شرقتهران 

1514سیدهادیرییس زاده الهام ساداتواحد شرقتهران 

1514اباصلتسلیمانیمحمدواحد شرقتهران 

14مجیدصامتنازنینواحد شرقتهران 

1514جعفرقربان پورطیبه واحد شرقتهران 

14فیض الهغفاری طاریپروانه واحد شرقتهران 

14محمدحسینمحمدظاهریفرزانه واحد شرقتهران 

17خلیلمهرکیامناواحد شرقتهران 

14شعبانمقیم نژاداحمدواحد شرقتهران 

15میردامادموسویجوادواحد شرقتهران 

-جوادنیکخواهنرگسواحد شرقتهران 

15حبیبولی نژادافشارزهراواحد شرقتهران 

1715محمدابراهیمهمتی سدهیهومن واحد شرقتهران 

17فریدونهدایتی نیاعلیواحد شرقتهران 
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14اسدالهیزدیان محسن واحد شرقتهران 

1716محمدعلیبزم شاهی اصفهانیحمیدواحد قلهکتهران 

16غالمرضاجعفرینوشاواحد قلهکتهران 

-16محمدعلیقرنیهمایونواحد قلهکتهران 

1715رجبعلیکامیاب رجبیالههواحد قلهکتهران 

1514قاسمنظرییاسرواحد قلهکتهران 

-16هاشمعربسمانهواحد قلهکتهران 

-عباسعلیمرعشیسیدعلیواحد قلهکتهران 

15فیروزآقاییفاطمهبروجنچهارمحال و بختیاری

18عبدالهاحمدیمهدیبروجنچهارمحال و بختیاری

1514محسنحسینیمرضیهبروجنچهارمحال و بختیاری

18نعمت الهرافعیمریم بروجنچهارمحال و بختیاری

1714غضنفرصالحیسمانهبروجنچهارمحال و بختیاری

14یدالهملک محمدیبنفشهبروجنچهارمحال و بختیاری

14صفرعلیجعفریان دهکردیزهرا شهرکردچهارمحال و بختیاری

181515مهرعلیحمزه شلمزاریجعفرشهرکردچهارمحال و بختیاری

-16حیدررحمانیعباسشهرکردچهارمحال و بختیاری

1515بندرزمانی احمد محمودیالهامشهرکردچهارمحال و بختیاری

17ابوالقاسمصالحیعنایت الهشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علی اصغرطاهرینادرشهرکردچهارمحال و بختیاری

171414یدالهمحمدیداریوششهرکردچهارمحال و بختیاری

161414یارمحمدشهابادیابوالقاسمبیرجندخراسان جنوبی

14حسنمجیدیمهدیبیرجندخراسان جنوبی

1815احمدوحدتی خواهرضابیرجندخراسان جنوبی

14حسینساعدیمحمد جوادخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

171514محمد امینابتداییمهدیبردسکنخراسان رضوی

17رضاعبدالهیحسین بردسکنخراسان رضوی

171414محمد حسینتیجانیمهینتربت جامخراسان رضوی

15جمشیدخلیلی زادهآیالرتربت جامخراسان رضوی

16عبدالحمیدفراهانیسمیهتربت جامخراسان رضوی

-15عثماننیازیدوست محمدتربت جامخراسان رضوی

1514یعقوبعلیهنرآموزوحیدتربت جامخراسان رضوی

15نصرالهعربیعصمت تربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدکاظمعصمتیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی
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14محمدحسینمحمدزادهجوادتربت حیدریهخراسان رضوی

1614حسینعباس زادهنرگسدرگزخراسان رضوی

14قاسمنوروزیانثریادرگزخراسان رضوی

--ابوالقاسمابریشمیارمیاسبزوارخراسان رضوی

-ابوالقاسمابریشمیایلیاسبزوارخراسان رضوی

-14محمداعتمادی رادعلیسبزوارخراسان رضوی

15علیرضااعرابیمحمدمهدیسبزوارخراسان رضوی

1514مرتضیبازقندیملیحهسبزوارخراسان رضوی

15مجتبیبیهقیامیر مسعودسبزوارخراسان رضوی

14 اله قلیپژوهنده محمدسبزوارخراسان رضوی

14احمدجعفری نسبمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسنحسین پورمحسنسبزوارخراسان رضوی

-حسینخیرآبادینرگسسبزوارخراسان رضوی

-مرتضیرنجکشمحدثهسبزوارخراسان رضوی

15عباس فتحیمحسنسبزوارخراسان رضوی

1615حسنفیض آبادیسیدجوادسبزوارخراسان رضوی

14حسنکرابینعیماسبزوارخراسان رضوی

14احمدرضاکیوانفرحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

--محمدمجیدی فردمهریسبزوارخراسان رضوی

16حسینمرادی نظیفسجادسبزوارخراسان رضوی

-سیدمعصوم معصومیسیدرضاسبزوارخراسان رضوی

14ابراهیممیرزاییثمینسبزوارخراسان رضوی

-محمدمهدیمیرصباغمحمدامیرسبزوارخراسان رضوی

-قاسمنامنیصباسبزوارخراسان رضوی

15رامینندائیتبسمسبزوارخراسان رضوی

18غفورذاکرزادهشهالسرخسخراسان رضوی

17مهدینایینیفاطمهسرخسخراسان رضوی

15 محمدحسنصنعتیبهارهکاشمرخراسان رضوی

14 عباسعلیقدرتیمحمد مهدیکاشمرخراسان رضوی

15علیرضاابدالی تکلوتکتممشهدخراسان رضوی

-15غالمعباسابراهیم زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

-محمداردکانیزهرامشهدخراسان رضوی

1618حسناصغرنسبمرضیهمشهدخراسان رضوی

1416امیرامیری پورمحدثهمشهدخراسان رضوی
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-مهدیقلیامینیانمسعودمشهدخراسان رضوی

1615احمدایرانشاهیمیالدمشهدخراسان رضوی

15محمد مهدیآرزومندانسولمازمشهدخراسان رضوی

15عبدالهباغبانمهدیمشهدخراسان رضوی

171514قربانعلیباناممجیدمشهدخراسان رضوی

1916عبدالحسینبانی خیروحیدهمشهدخراسان رضوی

14محمد کاظمبدیع فرخدمعصومهمشهدخراسان رضوی

14مصطفیبرادران حسینیفریدهمشهدخراسان رضوی

15پرویزبرادران شرکاءفاطمهمشهدخراسان رضوی

14شاهینبرجسته ثانیغزاله مشهدخراسان رضوی

16یحییپهناورمحسنمشهدخراسان رضوی

14مصطفیترهندهفاطمهمشهدخراسان رضوی

17اصغرتیموریصغریمشهدخراسان رضوی

19محمد حسنجعفرزاده مرتضی مشهدخراسان رضوی

14ابراهیمچهکندیمهدی مشهدخراسان رضوی

-سیدعلیحسینیحکیمه ساداتمشهدخراسان رضوی

15سید محسنحسینی زادهعبدالهمشهدخراسان رضوی

1715قنبرعلیحکیمیوجیههمشهدخراسان رضوی

17ابراهیمخاکسار آستانه فاطمهمشهدخراسان رضوی

1916جعفرخسرویفرزانهمشهدخراسان رضوی

15محمد علیخوشخونیازهرامشهدخراسان رضوی

16اسمعیلدانشور طریقزهرامشهدخراسان رضوی

16محمدتقیدرانیعلیرضامشهدخراسان رضوی

16حسیندهقان حسین آبادمهدیمشهدخراسان رضوی

1717محمدرازقیانمیالدمشهدخراسان رضوی

1715عبدالهرجب پورسمیهمشهدخراسان رضوی

14ذوالفقاررمضان زادهمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14مرتضیزاهدیمحمدمشهدخراسان رضوی

16وحیدالهسباوونعایشه مشهدخراسان رضوی

16محمدعلیسعادت زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

1615امیرسلیمیعلیمشهدخراسان رضوی

1614حجی محمدسیفیمسعودمشهدخراسان رضوی

16سید حسنشوشتریسید جمالمشهدخراسان رضوی

1615غالمرضاصدری فروحیدهمشهدخراسان رضوی
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14علیصمدیحمیدمشهدخراسان رضوی

15سید علیرضاطیبیسیده سعیده مشهدخراسان رضوی

16حمیدرضاعباس نژادمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضاعباس نژادامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

14محمدعلیپور قلعه بااللیالمشهدخراسان رضوی

17محمدرسولغالمحسینیانعلیرضامشهدخراسان رضوی

1414محمودغالمیهانیهمشهدخراسان رضوی

14محمدفرشچی مشهدیفرح زادمشهدخراسان رضوی

1715حسنفالحی فیالبمعصومهمشهدخراسان رضوی

14ابراهیمفندرسیبتولمشهدخراسان رضوی

14احمدفیاضیهدیمشهدخراسان رضوی

1715محمداسماعیلقاسم زاده پیرشهیدرحیممشهدخراسان رضوی

14رضاقربان زادهعرشیانمشهدخراسان رضوی

1516غلالمرضاقلندر شرشرملیحهمشهدخراسان رضوی

16علیقویمحبوبهمشهدخراسان رضوی

-یدالهکارگرغالم عباسمشهدخراسان رضوی

15غالمحسنکریمیزهرامشهدخراسان رضوی

16غالمرضاکیامهریحسینمشهدخراسان رضوی

14علیاللویریحانهمشهدخراسان رضوی

-محمد حسینمحترمعلیمشهدخراسان رضوی

14محمدمحمدزادهحمیدرضامشهدخراسان رضوی

-حسینعلیمرشدلواعظممشهدخراسان رضوی

16احمدمرگان طرقبهحمیدهمشهدخراسان رضوی

1717حسنمقدسفریدهمشهدخراسان رضوی

16رضامهردادهاجرمشهدخراسان رضوی

15سیدحسنمیرابوطالبیمنیرمشهدخراسان رضوی

17اسمعیلنظرخانی مقدمامیر رضا مشهدخراسان رضوی

17حسیننمازیوجیههمشهدخراسان رضوی

14سید احمدنوربخشسید مهدیمشهدخراسان رضوی

1615احمدرضاوطن پورنادیامشهدخراسان رضوی

14محمدباقریاوریسجادمشهدخراسان رضوی

14مهدییغمائیمنصورهمشهدخراسان رضوی

15محمدیوسفیمرتضیمشهدخراسان رضوی

-محمودسادات شرقی مائده نیشابورخراسان رضوی 



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-محمدرضاطالبیمحمد  نیشابورخراسان رضوی 

16محمودگیاهی کوثر نیشابورخراسان رضوی 

14غالمعلیمجیدی مقدمزهره نیشابورخراسان رضوی 

14محمدمیرزا بیاتی عاطفه نیشابورخراسان رضوی 

14هادینصرآبادی محمد مهدی نیشابورخراسان رضوی 

17علیحصاریزهرابجنوردخراسان شمالی

16سید جعفررضاییسید محمدبجنوردخراسان شمالی

-محمدغالمیعباسبجنوردخراسان شمالی

191614محمد رحیمیزدانیعلیرضابجنوردخراسان شمالی

17خلیلمسعودی فرمسعودشیروانخراسان شمالی

15حسنقربانیانمحدثهمانه و سملقانخراسان شمالی 

14مالکشجاعی مقدممحسنامیدیهخوزستان

15نوازشیبانلوشاهرخامیدیهخوزستان

1715حشمت الهعبدالهیسیدعلیاندیمشکخوزستان

19رضاگلسرخیانفرشاداندیمشکخوزستان

1717قائداسالمی نسبزینباهوازخوزستان

16بهراماصالحپگاهاهوازخوزستان

16منصورالهیرضااهوازخوزستان

18ناصرالهیمنصوراهوازخوزستان

15عباسآل محمدمهرنازاهوازخوزستان

14یوسفبیگدلیسیروساهوازخوزستان

1514جوادتابان فرمهسااهوازخوزستان

1915حسینحاجی زادهعلیرضااهوازخوزستان

18اسماعیلدوستیعاطفهاهوازخوزستان

1716رحمانروزبهاسمااهوازخوزستان

17حسنعلیمیایماناهوازخوزستان

15کیامرثکاتبیفرازاهوازخوزستان

15زاهدکردزنگنهناهیداهوازخوزستان

14اسماعیلمختاری رادمائدهاهوازخوزستان

-15علی محمدمومنی سهرابمحمداهوازخوزستان

16عبدالرضامیاهی عربمحموداهوازخوزستان

1614محمدنجفیعلیاهوازخوزستان

-غالم حسینیزدان پورغالمرضااهوازخوزستان

14سید مهمدشه پریسیدمصطفیایذهخوزستان
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16علیمحسنی پارسافاطمهباغملکخوزستان

14علیحامدیانالمیرابهبهانخوزستان

15کمالشریعت جعفریمینابهبهانخوزستان

-حمدالهشفیعی نیاسعیدهبهبهانخوزستان

1815علیارشمشیرزادهمسلمبهبهانخوزستان

16شهرامشهرویینگین بهبهانخوزستان

-سعیدعلیزادهکوثربهبهانخوزستان

15علیمعمارزاده قنواتیفاطمهبهبهانخوزستان

14محمدرضاایمانی پورشکوفهدزفولخوزستان

15عبدالحمیدبادمیسارادزفولخوزستان

-کاظمپورانیانمحمددزفولخوزستان

14رضاروزی طلبعصمتدزفولخوزستان

-محمدباقرسعیدیمهنازدزفولخوزستان

14رحیمکلمیراضیهدزفولخوزستان

-سیدعسکرموسویسیدمسیحادزفولخوزستان

14کاظمیاقدوسعلیدزفولخوزستان

1915پرویزپوالدیعلیرامهرمزخوزستان

-محمدعلیحاجی پورزینباللیخوزستان 

16محمداکبریبردیامسجدسلیمانخوزستان

18محمداکبریشهرزادمسجدسلیمانخوزستان

16محمدرضاشجاعیساحل مسجدسلیمانخوزستان

161515حسیننادریعلیرضامسکوروسیه

14سیدمحمدجعفریسیدرضادامغانسمنان

-سید امیدطباطبائیسید امیر طه دامغانسمنان

18حسناخالقیبهروزسمنانسمنان

17مهدیباستانیفریباسمنانسمنان

15حسینعلیجهانمحمدرضاسمنانسمنان

-14عیسیعالئیمحمدسمنانسمنان

14عباسعلیمفتونافسانهسمنانسمنان

16حسینمهربانفریباسمنانسمنان

14محمدنجم الدینامیرسمنانسمنان

15رحیمواسععباسعلیسمنانسمنان

17محمدباقریهادیزابلسیستان و بلوچستان

14امر الهابوالحسنیزهراآبادهفارس
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1616محمدرضابرزگرزهراآبادهفارس

-علیرضاپیرمرادیانمهدیآبادهفارس

-ساسانچشمه سحابعلی محمدآبادهفارس

--محمدتقیخسرویمریمآبادهفارس

1514محمدتقیصالحیحمیدآبادهفارس

--محمدحسینفریدفرنوشآبادهفارس

-14محمدکریمیمحمودآبادهفارس

--مسعودمدبرفاطمهآبادهفارس

1515عبدالهمرادیزهراآبادهفارس

14علی سیناموالییزهراآبادهفارس

1615احمدنیکونداآبادهفارس

1616عبدالحمیداسدنیای فردویداجهرم فارس

1515غالمعباسخدادادی مریم جهرم فارس

17مهدیزارعیان جهرمی مرضیه جهرم فارس

14فرهادرزمخواه محمدرضاجهرم فارس

14هادیبیت الهی طاهاجهرم فارس

14عبدالحسینجامع حمیده جهرم فارس

-16شاپوربهادریابو الفضلخرم بیدفارس

-اسد الهصادقیفاطمهخرم بیدفارس

14شرفقادریمجیدخنجفارس

15عباسسالمیسولمازدارابفارس

16حسینعدالت پیشهغالمرضادارابفارس

14اصغرکهن سالساماندارابفارس

-14رجبآرینمحمود زرین دشتفارس

-فریدوناصغریسهند سپیدانفارس

15مهدیتوسلی اردکانیسعیده سپیدانفارس

-احمدمحمدیانمحمد سعیدسپیدانفارس

-رستممهران فراعظمسپیدانفارس

-کمالبنانیعلیسروستانفارس

-محمد باقرروحانینرجس سروستانفارس

14محمد علیشفیعیفربد سروستانفارس

-سیاوشهاشمیصدیقه سروستانفارس

14سید جمالاستعظامسادات راضیهشیرازفارس

17محمداطرویفاطمهشیرازفارس



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

16غالمحسیناکبریروح الهشیرازفارس

-علیباقریاحمد شیرازفارس

14محمد هاشمبذرافشانمهدی شیرازفارس

1414سهراببردبارشهنازشیرازفارس

15علی بازبهزادیعیسیشیرازفارس

15علیبویراحمدیکیهان شیرازفارس

-شهبازبیگی پورزهراشیرازفارس

14عبدالهپیرانپگاهشیرازفارس

15نوازالهتوحیدی مطلقپریساشیرازفارس

جعفریسیده زهراشیرازفارس
سید 

عبدالکریم
15

15کرامتحسنینجمهشیرازفارس

15صفرخاکسارمجیدشیرازفارس

15کمالخالقیانابوالحسنشیرازفارس

-سعیدخرده گیرسعیدهشیرازفارس

-محمد علیخسرویغالمرضاشیرازفارس

-16فریبرزداورآرزوشیرازفارس

-عباسرخ بخش زمینراضیهشیرازفارس

-عیسیرضاییساراشیرازفارس

1715علیرودی جانیعلی رضاشیرازفارس

15دارابرئیسیمحمدحسنشیرازفارس

1615بهروززارعپروانه شیرازفارس

18ابوالقاسمزارعهاشمشیرازفارس

14وحیدزارع شاه آبادیپوریاشیرازفارس

-وحیدزارع شاه آبادیپویاشیرازفارس

17غالمرضازارعیمحسنشیرازفارس

17سید غالمرضازیدانیسید دانیالشیرازفارس

15جلیلساجدی رادسید جاللشیرازفارس

15محمد یوسفسرکاکیرامین شیرازفارس

14بهنامشبانیروشانشیرازفارس

15علیرضاشهابی حقیقیسیده مرضیهشیرازفارس

-اکبرشیخ علی خانیرقیه شیرازفارس

15حمید رضاطاهریهادیشیرازفارس

15اردشیرعباسیمحسنشیرازفارس

-سید محمدعظیمی ابرقوییسید جلیلشیرازفارس
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16عباسعلیعلیمردانیمحمودشیرازفارس

15علیفرهنگنصیب الهشیرازفارس

14محمودفریدونیرسولشیرازفارس

14-راه دارفریدونیهادی شیرازفارس

14اسفندیارکرانیملیکاشیرازفارس

14محسنکشاورزاللهشیرازفارس

-اصغرکشاورزمریمشیرازفارس

16فیض الهکشاورزمحمودشیرازفارس

1514محمد شریفکمالی دشت ارژنحسینشیرازفارس

14محمدرشیدمتقیمهنازشیرازفارس

14محمدمجید زادهمرضیهشیرازفارس

15رضامحمودنیامریمشیرازفارس

1814مجیدمرادیمیثمشیرازفارس

14بدیع الزمانمفخمیخاطرهشیرازفارس

14حاصلملکیحسینشیرازفارس

-1614عبد علیمنصوریمهردادشیرازفارس

17سید محسنموسویسید سیناشیرازفارس

17محمدنگهبان فردسعیدشیرازفارس

14عمراننور افکن اسفروشانزهرهشیرازفارس

16محمدرضانورمندعارفهشیرازفارس

14عبدالرحیمنوری مندپریساشیرازفارس

14حیدرآگهیاعظمفسافارس

-ایوببهمن نژادقدرت الهفسافارس

15هیبت الهطهرانیعلیفسافارس

14مصطفیفیروزیمحمدجاللفسافارس

-عبدالعلیمحمدی قیرینعمت الهقیروکارزینفارس

16عقیلبحرینیسید عبدالرضا قیروکارزینفارس

-علی اکبرجهرمی زادهافشینقیروکارزینفارس

1815لطف الهاکبریان خالصزهراکازرونفارس

17مجتبیراستی تباریاسینکازرونفارس

-منوچهرسبزواریآیلینکازرونفارس

-محمدجوادسرشناسبهیهکازرونفارس

--خداخواستصادق زادهنرجسکازرونفارس

15اسدالهکامجویزهراکازرونفارس
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-اسماعیلکظیمیعادل کازرونفارس

1514کرامت الهمهرآفرینمژدهکازرونفارس

--سید بهزادهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

-1516اسدالهفزونی اردکانیفرج الهکوارفارس

14منصورشمس زادگان زراتیمحسنکوارفارس

14فتحعلیبهادرفروزانگراشفارس

-حسینرنجبراحمدگراشفارس

14محمدشمسیمحبوبهگراشفارس

15رحمتشهیدانفائزه گراشفارس

15عبدالهمحمدیفاطمه زهراگراشفارس

-نجاتمصلی نژادفاطمهگراشفارس

15محمدهنرورمرضیهگراشفارس

-14حسینرنجبراحمدالرستانفارس

1717محمدمهدیپرویزیحسینمرودشتفارس

14الماسعلیزادهعیسیمرودشتفارس

موسویسیدمهین مرودشتفارس
سیدعبدالحس

ین
15-

14اسکندرنیرومندییوسفمرودشتفارس

17احمدخوشنویسعالالدینمهرفارس

15محمدسعادتمحدثهمهرفارس

16حسینصفریسهرابمهرفارس

17قربانعلیطاهری پورداراب مهرفارس

18درویشمقصودیاحمدمهرفارس

16احمدخوشنویسعالءالدینمهرفارس

17محمدرضاییمصطفی مهرفارس

15محمدسعادتمحدثهمهرفارس

15حسینصفریسهرابمهرفارس

14علی رضادرویشیمهدینی ریزفارس

-محمدرضارجبیفهیمهنی ریزفارس

-احمدصداقت کیشمحمدباقرنی ریزفارس

17رضامنزهاعظمنی ریزفارس

14محمدکاظمموسی پورفاطمهنی ریزفارس

1514علیعلیمددیمحمدرضابوئین زهراقزوین

15اسدالهرحمانیابراهیمتاکستانقزوین

14علی اکبررحمانیحسناتاکستانقزوین
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16علی اکبررحمانیمهناتاکستانقزوین

18محمد حسنرحیمی فرعمرانتاکستانقزوین

1814لطیفحسینیسید احدتاکستانقزوین

-مسعودحسینی پورسید مهدیتاکستانقزوین

14مسعودحسینی پورسید وحیدتاکستانقزوین

1714اصغرکاظم لوامین تاکستانقزوین

1415شعبانلشگریفاطمهتاکستانقزوین

15محرمعلیاسالمیاحدقزوینقزوین

16ذبیح الهاصلی بیگیزهراقزوینقزوین

19محمدامامقلیرامین قزوینقزوین

15سلیمانبهاریمحمد مهدیقزوینقزوین

16سلمانروئین تن مریمقزوینقزوین

15شکرالهرئیس سمیعیموناقزوینقزوین

-1814میرحبیبسرمدرادسید مهرزادقزوینقزوین

17قدررت الهشاهبازیمحمدقزوینقزوین

14منصورشهسواریالههقزوینقزوین

15علی اکبرصدریانحمید قزوینقزوین

17احمدصیادیآرشقزوینقزوین

14نظر علیگرامی فرعلی قزوینقزوین

-14علیمافی پورعباسقزوینقزوین

16احمدمحمد پورمجید قزوینقزوین

14مجیدمحمد پورامیر رضاقزوینقزوین

14ابوالفضلمحمدیعاطفهقزوینقزوین

14فخرالدینمدرسیحسنقزوینقزوین

14حسنمرادآبادیبهارهقزوینقزوین

14محمدنجفیسانازقزوینقزوین

16محمدرضانیکونامسیناقزوینقزوین

1714محمد قاسماردواللواحمدقمقم

15غفاراکبریزهرهقمقم

14حسینانصاریفاطمهقمقم

16حسینباقریامیرقمقم

15یوسفجوادینفیسهقمقم

-عباسخضرائیعفتقمقم

-محمدربیعداودی کیازهراقمقم
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14سیدمحموددیباجیزهره ساداتقمقم

14محمدرئیس میرزائیناهیدقمقم

14علیشریفیمحمدرضاقمقم

1715عیسیصفرزادهمهدیقمقم

15سیداحمدطباطباییزینب ساداتقمقم

15محمدحسنعالمزهراقمقم

1714عبدالهعبدالهیمحمدحسینقمقم

14حسینفرهودیبنت الهدیقمقم

-محسنفقیه حبیبیمحمدرضاقمقم

17بهرعلیگل زادهعلیقمقم

14علیگنجعلیفائضهقمقم

14سید علیرضامجاهدیانسیدمجتبیقمقم

-علیمحبیصادققمقم

16عباسرهرومهدیهراورکرمان

15منصوریزدانیمصلحدیواندرهکردستان

-1714محمودزاهدیمحسن سقزکردستان

1414عبدالهکریمیانآزادهسقزکردستان

1815عمرفتوحیفرانکسقزکردستان

-محمدفالحی سرتکلتوآرزوسقزکردستان

14محمدامینموسویسنورسقزکردستان

17محمدصدیقامیریسمیرا سنندجکردستان

14رحیمجمالیمحمدسنندجکردستان

1715پرویزکتابیشاهینسنندجکردستان

15محمدصالحغفاریگالویژسنندجکردستان

1815سیروسمعروفی آزادسنندجکردستان

15محمد صالحخدامرادیشنیامریوانکردستان

1714علیزارعیهادیمریوانکردستان

-14حسینارژنگیشهرامجیرفتکرمان

--14عزیزالهپهلوان خسرویعنایتجیرفتکرمان

1614محمودمیرشکاریمهدیجیرفتکرمان

15علیاسداله پورحمیدرفسنجانکرمان

17احمدانوشهابراهیمرفسنجانکرمان

14ابراهیمانوشهسامانرفسنجانکرمان

15محمدبرندعلیرفسنجانکرمان
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15مهدیزینلیرضا رفسنجانکرمان

1814حسینعظیمی راویزاحمدرضارفسنجانکرمان

14عباسفتحیآصفرفسنجانکرمان

-15علیاسالمیطیبهزرندکرمان

14میرحبیب الهموسویسید جوادزرندکرمان

15اسفنذیاراسالملواسماعیلسیرجانکرمان

16حسینپاریزیفاطمه زهراشهربابککرمان

14نجفزینلیعباسشهربابککرمان

14حسنساالریمرضیهشهربابککرمان

17حسینشعبانی شهربابکیزهراشهربابککرمان

14حمیدعباسیانیلداشهربابککرمان

1615مهرعلیمحمودیزینتشهربابککرمان

-ابراهیممنگلیملیحهشهربابککرمان

14کاظماسدی خانوکیحمید کرمانکرمان

15علی اکبرایرانپورحمیدهکرمانکرمان

14غالم محمدبهمنشمحمدعلیکرمانکرمان

14عباسحسن زادهرضاکرمانکرمان

1915عبدالهحیدریمحمدمهدیکرمانکرمان

17غالمعباسخلیلی ماهانینغمهکرمانکرمان

1414ابراهیمذویاورحامدکرمانکرمان

1514ابوالقاسمرضاییسجادکرمانکرمان

16عباسزاده محمودآبادیریحانهکرمانکرمان

-1515موسیقاسمی پورافشاراحسان کرمانکرمان

15حبیب الهکارآموزیانعلیکرمانکرمان

14-درعلیلشکریرضاکرمانکرمان

19درویشمحمدحسنی لرنادرکرمانکرمان

15خدادادمحمدی اناییروح الهکرمانکرمان

15علیمعین الدینیسباکرمانکرمان

15محمدمعین الدینیراحلهکرمانکرمان

14علیناصریرضیکرمانکرمان

15ناصرعلیناصریعبدالشکورکرمانکرمان

--غالمرضانجفی کلیانیرضاکرمانکرمان

16احمدنخعی مقدممعینکرمانکرمان

1615آزادزمانی داربیدافشیناسالم آبادکرمانشاه
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-اسماعیلآذر همایون صادقسنقرکرمانشاه

14محمودپروانه وار اسماسنقرکرمانشاه

17سیدفرخشاه ابراهیمیسید فرشیدصحنهکرمانشاه

--قهرمانرحیمیشهرامصحنهکرمانشاه

15یارولیجوادیطیبصحنهکرمانشاه

-علینظریطاهره صحنهکرمانشاه

-14غالمرضاحشمت پناهاحمدرضاصحنهکرمانشاه

14ابراهیمتوحیدی پیاماکبرصحنهکرمانشاه

-میرحسینحسینیفاطمهصحنهکرمانشاه

-سلمانزارعیحیاتقصرشیرینکرمانشاه

19مرادمسکینیمسعودقصرشیرینکرمانشاه

-محمدناصری فرمریمقصرشیرینکرمانشاه

14عباساعظمیبتولکرمانشاهکرمانشاه

17حسین رضااعظمی سحر کرمانشاهکرمانشاه

14الهیاحمدیطاهره کرمانشاهکرمانشاه

15سیاوشباقری حسین رضا کرمانشاهکرمانشاه

16حبیب الهبابایی نصرت اله کرمانشاهکرمانشاه

15کرمپرنیان خویرضاکرمانشاهکرمانشاه

--کاکه علیجمشیدیمریمکرمانشاهکرمانشاه

-رضاحدادی زاده محمدکرمانشاهکرمانشاه

14محمد علیخدایارینرگسکرمانشاهکرمانشاه

16احمدخدایاری رضا کرمانشاهکرمانشاه

14غالمرضارسولی سمیرا کرمانشاهکرمانشاه

16محمدحسینرضاییمحسن کرمانشاهکرمانشاه

1515علیسجادیسیدحسینکرمانشاهکرمانشاه

-نجاتعلیصالحی علیرضا کرمانشاهکرمانشاه

14امیدعلیعلی محمدی نیامحمدرضاکرمانشاهکرمانشاه

15آقاکرمعبدی مظفر کرمانشاهکرمانشاه

15محمدکارگر رضا کرمانشاهکرمانشاه

16عباسمحمد پناه رضا کرمانشاهکرمانشاه

-14پرویزنیک قدمعرفان کرمانشاهکرمانشاه

1515حمید رضازحمتکشآزادهکنگاورکرمانشاه

14فرج الهزرینیمژدهکنگاورکرمانشاه

1414رستمشاه ویسیساحلکنگاورکرمانشاه
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14ولیعمادی پورجاللکنگاورکرمانشاه

1617بهروزمخلصیآرمینکنگاورکرمانشاه

14حبیب الهمصطفویمیناکنگاورکرمانشاه

1716عبدالهنجفیانمریمهرسینکرمانشاه

14مرادکریمی وفاطیبههرسینکرمانشاه

15سید بیت الهحسینی فردسید علییاسوجکهگیلویه و بویر احمد

--خلیفسعدیصبیحه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17امرالهشادمانشاد مهر یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1414ولی زابلی زادهجمال یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1514خدادادعسکریحسنیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1414قربانمقیمی مور درازنرگس یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14سید قربانعلیایران منشسیده نگار یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14قلیاحمدیزینبباشتکهگیلویه و بویراحمد

-گشتاسبزارع پورمعصومهباشتکهگیلویه و بویراحمد

-عبدمحمدحاصلیفرداوودبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

14محمد علیاسدیعبدالمجیدگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

15خانمیرجمشیدینجاتگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-محمد علیحبیبی افتخارهمایونگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-ناصرشمسمیناگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-ولیباقریانمصطفیچرامکهگیلویه وبویراحمد

14کیامرزصالحیکیانوشچرامکهگیلویه وبویراحمد

-14محمد رشیدصادقی ده شیخاعظمچرامکهگیلویه وبویراحمد

14محمدعلیآرشحاتم دهدشتکهگیلویه وبویراحمد

14دانابهبودیمحمد  امیندهدشتکهگیلویه وبویراحمد

16اکبرجریدهاصغردهدشتکهگیلویه وبویراحمد

201415محمد زکینریمانینورالدیندهدشتکهگیلویه وبویراحمد

14نوروزخسرویفاطمه زهراگالیکشگلستان

14علی محمدده چناشکیمحمد جوادگالیکشگلستان

17صادقعبداللهیاعظم گالیکشگلستان

14تقیفرامرزیزینبگالیکشگلستان

14محمدفردوست شاهیابوالقاسمگالیکشگلستان

14رضامحمدزادهمطهره گالیکشگلستان

14 قاسمعلیمصطفی لواحمد گالیکشگلستان

14سید احمدموسوی نیامریم ساداتگالیکشگلستان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

15رمضانعلیاصغریساراگنبدکاوسگلستان

1715محمدصادقبهرام زادهجعفرگنبدکاوسگلستان

16خاشقم بایقزاقصدیقهگنبدکاوسگلستان

15محمدمقصودلومارتیاگنبدکاوسگلستان

-علی اوسطیادگاریاسمعیلگنبدکاوسگلستان

1614امان الهرحمن پورابوطالباملشگیالن

-رضاواحدی پیرکوهیحمید رضااملشگیالن

-15مهدیفرساجعفر املشگیالن

17حبیب الهرضاپوریلداآستاراگیالن

17هوشنگشکریپرویزآستاراگیالن

16غالمحسنبابائی عاشورآبادیعلیآستانه اشرفیهگیالن

1614فریدونحسین پور بیربنهمریم آستانه اشرفیهگیالن

14عباسخیری ابراهیم سرائیمجید آستانه اشرفیهگیالن

14-کاسکریمی الخانیشیرزادآستانه اشرفیهگیالن

16علیبوژانی امیر حسین رشتگیالن

19حسینپور ابراهیم نیا زهرا رشتگیالن

1614علی اکبرحامد نژاد گلثوم رشتگیالن

16محمدعلیرفیعی معصومه رشتگیالن

-14ابراهیمعلیزارعی بهار رشتگیالن

-14حسنعزت دوست لیال رشتگیالن

-قربانعلیغالم زاد رامش رشتگیالن

181514اسمعیلموسویان سیده زهرا رشتگیالن

-15محمدعلیموسی نژادمرسده رشتگیالن

14قدرت الهنظامی مینا رشتگیالن

1515امامقلیمحمودی مریم رشت گیالن

--صمدمحتشم سیفی زهرا رشت گیالن

18سید اسمعیلموسویان سیده زهرا رشت گیالن

1715پرویزبیارسموناالهیجانگیالن

1714رمضانرحیمیپروانه الهیجانگیالن

14سید مهدیقدیمی ذاکرسیدمهرانالهیجانگیالن

14-علی اکبرفقیه شجاعی آناهید الهیجانگیالن

15یوسفنجف زاده معصومه الهیجانگیالن

-مسعوداحمدی پوریگانهالهیجانگیالن

14مرتضیرضائی بازکیاییمحمد رضاالهیجانگیالن
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15محمدحسینجانبزرگیحسینازنالرستان

15عطاءخوانساریفرزانهازنالرستان

171415محمدعلیرحمانیمحبوبهازنالرستان

15حجت الهرحمتیمسلمالشترلرستان

191614اسماعیلآذرفرمرتضیالیگودرزلرستان

171415حسنمومنیکریمالیگودرزلرستان

1614حاتمآدینه وندعلیبروجردلرستان

15غالمحسنامیدعلیمحمدبروجردلرستان

-محمدحسینبهمنی فرمبینابروجردلرستان

14غالمحسنساکیابوالفضلبروجردلرستان

15حسینساکیغالمحسنبروجردلرستان

14محمدعباسیعسکربروجردلرستان

14سعیدقاسمیمحمدصالحبروجردلرستان

18محمدگودرزیمهدیبروجردلرستان

16یارحسینگودرزیمهدیهبروجردلرستان

15رضاگودرزیرضوانبروجردلرستان

14غالمعباسمقدسیرضابروجردلرستان

16رضامقدسیهستیبروجردلرستان

14کریمنصرالهیسارابروجردلرستان

14میرولینیازی فردسجادبروجردلرستان

-علیمرادینادیاخرم آبادلرستان

16غالمعباسدالوندیرشیددورودلرستان

14خدارحمفاضلیمعصومهدورودلرستان

17علی مرادامراییعلیکوهدشتلرستان

15محمدعلیدورانیسوسن کوهدشتلرستان

14محمدعلیدورانیصدف کوهدشتلرستان

-کرم خانشاهی پورعلیکوهدشتلرستان

15افشینعلیپورنگینکوهدشتلرستان

15حسنقادریسلطانعلیکوهدشتلرستان

1715غالمرضاکونانیمحمد کوهدشتلرستان

-15حسام الدینمحمدیعلیرضاکوهدشتلرستان

14علیاکبرنژادامیرعلینکامارندران

15محمدمهدیزارعینمحمدرضانکامارندران

15نقیسیاوشییاسمننکامارندران
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1514محمودمحمدطاهریمحمدنکامارندران

15ابراهیمامینیآریاآملمازرندران

1916ابراهیمپور عسگرامیریمهدیآملمازرندران

-عیسیعلیپورسید جالل آملمازرندران

1715نصرالهاسداله پور سیده خدیجهفریدونکنارمازندرا ن

1615 علی کلیجیزهرافریدونکنارمازندرا ن

-16جمشیدحاجی وندز هرهفریدونکنارمازندرا ن

16سیف الهدست افکنرمضانبهشهرمازندران

15منوچهرسلیمان زادهمریم بهشهرمازندران

14محمدحسینیسید خلیلبهشهرمازندران

17رضاحسن زادهمحمدساریمازندران

17اسمعیلحیدری قادیمهدیساریمازندران

19عبدالرضازمانینیکنازساریمازندران

19محمدکاظمصادقیصادقساریمازندران

1816عباسصالحیعمادساریمازندران

1515حسنهنرمندوحیدساریمازندران

16محمدتقییعقوبیسیامکساریمازندران

14رحیمامیریآرمینسوادکوهمازندران

14حبیبرضوانیزهراسوادکوهمازندران

14سیدمحمدعلیاحسانی امریمحمدرضاقائمشهرمازندران

17علیاحمدجانی خطیرمحبوبه قائمشهرمازندران

16علی باباآبچرعاطفهقائمشهرمازندران

16جعفرداداشیمصطفیقائمشهرمازندران

16سیدعلیسیادتیوحیدقائمشهرمازندران

16مهدیکاظمیامیرکیانقائمشهرمازندران

17رحمت الهموسویسیدمحمدقائمشهرمازندران

14رضایداللهیهادیقائمشهرمازندران

16سیدعلیمصطفویسیدامیرمحمدنکامازندران

17ولی الهآهنگرانمیثمبابل مازندران 

1815تقیتجویدیفرشادبابل مازندران 

1716قاسمجعفرآقایانزهرابابل مازندران 

-صمدجلیلیمژدهبابل مازندران 

16باب الهحبیبیفاطمهبابل مازندران 

18امیرعلیخان باباییاسماعیلبابل مازندران 
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14داوودخانلریمحمدصادقبابل مازندران 

17مسلمعشقیانراحلهبابل مازندران 

14موسیعلیجانی باییام کلثومبابل مازندران 

2016رمضانعلیمیرزانژادمحمدعلیبابل مازندران 

15کریمنجفی کریمیهانیهبابل مازندران 

16صادقنعمتی سوتهزهرابابل مازندران 

17عزت الهآجلوعلیرضاخمینمرکزی

1714حسینرضابنده لوفاطمه خمینمرکزی

14علیشادان پوربهزادخمینمرکزی

15هوشنگعلی محمدیمریمخمینمرکزی

17محمدرضاکرمیفاطمه خمینمرکزی

1814یحییقنواتیانفرخنده خمینمرکزی

15سیدصدراموساییسیدرضاخمینمرکزی

15غالمحسینخدادادیمیتراخمینمرکزی

15عبدالحسینآهوخشفریدون بندرعباسهرمزگان

14مهدیابوطالبیهانیهبندرعباسهرمزگان

15حسینبهنوامهدیبندرعباسهرمزگان

1615علیخسرویمهدیبندرعباسهرمزگان

--عبدالهجمشیدیعلیبندرعباسهرمزگان

18سیدحسنحسینیسیده فاطمهبندرعباسهرمزگان

15علیزاهدیطهبندرعباسهرمزگان

17محمدحسینمویدی فردزهرهبندرعباسهرمزگان

-علینعیمیساراجزیره کیشهرمزگان

-موسیکرمپوراشکان حاجی آبادهرمزگان

14علیکریمی حمزه مینابهرمزگان 

15هاشمکرمی محمدمینابهرمزگان 

15محمدکریمی حاجی خادمیمیرزامینابهرمزگان 

191614محمد سعیدانصاریمهدیبهارهمدان

17محمودجعفریفاطمهبهارهمدان

-مرتضیکلیاییعلی اصغربهارهمدان

15علی الهمرادیاکرمبهارهمدان

1514اسمعیلنوروزیرضابهارهمدان

191515محمدعلیاستداللیمهدیهمدانهمدان

14اکبرباباییزهراهمدانهمدان

-کامبیزبهمنیمحمدامینهمدانهمدان

-عبدالصمدتوسلعبدالحسینهمدانهمدان

181614مهدیحسنخانیمهرانهمدانهمدان
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14فرج الهخلیلیراحیلهمدانهمدان

15ولی الهخویینیژیالهمدانهمدان

1514حمزهرحیمیساراهمدانهمدان

14خدامرادرضایینرگسهمدانهمدان

15ابوالفتحسعیدی بقارضاهمدانهمدان

16محمد حسینشعبانلوفاطمههمدانهمدان

14محمدشفیقیاننیماهمدانهمدان

-عزیزعربیعادلهمدانهمدان

17نادرفرهادیشهابهمدانهمدان

-حسنلطفعلیاصغرهمدانهمدان

-علیمددیمحمد رضاهمدانهمدان

14غالمرضاحیدریالههابرکوهیزد

14حسینحجتیزینب میبدیزد

15علیرضاحشمتسمیرامیبدیزد

-مجیددهستانیعلیرضا میبدیزد

17عباسعلیاحمدیامیرمحمدیزدیزد

14احمدمیرزاافضلمسعود یزدیزد

-مهدیبخت جومحمدصالحیزدیزد

1715غالمرضاثوابیمریمیزدیزد

-غالمرضاجعفریامیرمحمدیزدیزد

16محمودحرازی زاده یزدیاحسان  یزدیزد

1614سیدمحمدحسینی زادهمحمدعلییزدیزد

14غالمرضاخان نیریمحمدرضایزدیزد

15محمد علیدهقانعرفانیزدیزد

-محمدتقیدهقانپورحسنیزدیزد

-محمدحسیندهقانیمحمدعلییزدیزد

15محمدرحیمی بافقیرقیهیزدیزد

15فضل الهزارع بنادکوکیحسنیزدیزد

14محمدرسولسرداری زارچیمهدیهیزدیزد

15نجف قلیسرداری مهرآبادمریمیزدیزد

17علیصادقی رنجبرمرضیهیزدیزد

1414اسماعیلکارگر اسفندآبادیمحمدیزدیزد

15علیرضامحامدیفاطمهیزدیزد

14عباسعلیمؤیدعلیرضایزدیزد

14بهمردنمیرانیانرؤیایزدیزد


