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15محمدعلیپهناورمحمدطهاردبیلاردبیل

191719رفیعجعفری کفاشکریماردبیلاردبیل

14توحیدحبیبیعرفاناردبیلاردبیل

17بابکحسن زادهالنااردبیلاردبیل

1517صداقتحضرتی آقچه کندمهسااردبیلاردبیل

1517مظاهردشتیامیررضااردبیلاردبیل

192019خداکرمروبینمنصوراردبیلاردبیل

192020ظاهرعلیزاهدیاصغراردبیلاردبیل

17اسرافیلشفقتمهراناردبیلاردبیل

15مهدیشهبازی پیرمحمدحسناردبیلاردبیل

1618توحیدشهسوارکله سرهادیاردبیلاردبیل

1417لطیفصالح بینمعصومهاردبیلاردبیل

1517احمدعلیفالح رهبرآمنهاردبیلاردبیل

1416ابراهیممحمدیمریماردبیلاردبیل

1617اژدروثوقیمحمداردبیلاردبیل

14قدیراحمدزادهعسل گرمیاردبیل

14قدیراحمدزادهغزلگرمیاردبیل

16طیبسپهریسمیهگرمیاردبیل

171614آریاناسبق المجاهدینسیدرامیننمیناردبیل

2018نورعلیاحمدیاکرماصفهاناصفهان

17حسناسدیشیوااصفهاناصفهان

1815مصطفیاسرافیلیانمحمدامیناصفهاناصفهان

201818حسناعرابیعلیاصفهاناصفهان

1616مهدیافضلیالهاماصفهاناصفهان

171716ابراهیماکبریزهرااصفهاناصفهان

201918ابراهیمامیدحسیناصفهاناصفهان

18رضاامینی اردستانیبهروزاصفهاناصفهان

17ماشاالهایازی وانانیفرنوشاصفهاناصفهان

1718محمودایرانپور انارکیمسعوداصفهاناصفهان

16مرتضیایمانی پورفاطمهاصفهاناصفهان

181816مصطفیآشتی جومحمد کاظماصفهاناصفهان

16جوادآقاجانیمریماصفهاناصفهان

1514نعمت الهآقاحسینیمحموداصفهاناصفهان

16حسینآمیغشمیماصفهاناصفهان

16حسینآمیغشیمااصفهاناصفهان
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15مهدیباباییعارفاصفهاناصفهان

15قاسمعلیباباییزهرااصفهاناصفهان

15محمدرضابیاتفاطمهاصفهاناصفهان

1917محمدمهدیپیمانتینااصفهاناصفهان

15حیدرتوسلیعیسیاصفهاناصفهان

191815منصورتیموریکیومرثاصفهاناصفهان

15بهرامتیموریبهارهاصفهاناصفهان

17محمدمهدیثروتیشیریناصفهاناصفهان

14حمیدرضاجاهیآریااصفهاناصفهان

16عبدالعلیجزایری شوشتریسعیده ساداتاصفهاناصفهان

15بهرامجعفریانزهرااصفهاناصفهان

16مهرانجندقیانمحمدمسیحاصفهاناصفهان

-مهدیجهانیانامیرحسیناصفهاناصفهان

14محسنحسن پوربهزاداصفهاناصفهان

17غالمرضاحسین پورزهرااصفهاناصفهان

15محسنحسین پورنرگساصفهاناصفهان

181916حسینحیدریمهدیاصفهاناصفهان

1716حسینحیدریمریماصفهاناصفهان

1616علی یاردلیری نیامحمدرضااصفهاناصفهان

171716اسدزمانیاحمداصفهاناصفهان

14عبدالعزیزسامریمحمداصفهاناصفهان

1818علیرضاسعیدیشهرهاصفهاناصفهان

1616غالمرضاسوزنینینااصفهاناصفهان

161715بهمنسیفی زارعیمولوداصفهاناصفهان

1716قدیرعلیشفیعیفاطمهاصفهاناصفهان

15مسیح الهشفیعیمنیژهاصفهاناصفهان

16مالقلیشکوهیعاطفهاصفهاناصفهان

171817رضاشهبازیفاطمهاصفهاناصفهان

201917لطیفصالحی اسکندریمحسناصفهاناصفهان

1816رمضانصباغیالههاصفهاناصفهان

1616محسنعادلی پورشهریاراصفهاناصفهان

1514حسنعالمیعطیهاصفهاناصفهان

171715جمعه خانعباسیرمضاناصفهاناصفهان

1917جاللعمادیپوریااصفهاناصفهان

181716محمدغفرانی پورسپهراصفهاناصفهان

16رضاغفوریمحمداصفهاناصفهان

16حسینقاسمیفاطمهاصفهاناصفهان
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1616محمودقدمیانزهرااصفهاناصفهان

1716مرتضیکاظمی فرفروزاناصفهاناصفهان

181717مسعودکوهی حبیبیمهدیاصفهاناصفهان

16نصرالهمحمدیفاطمهاصفهاناصفهان

14حسینمدنیونفریبااصفهاناصفهان

16فتح الهمرادیانهانیهاصفهاناصفهان

15مهدیمصباحخدیجهاصفهاناصفهان

161615شهراممظاهریالههاصفهاناصفهان

16حمیدمغزیانسپیدهاصفهاناصفهان

14مهدیملکوتی خواهزهرااصفهاناصفهان

171816غالمحسینمنعمیانفرشاداصفهاناصفهان

1816رضامهدیهمعصومهاصفهاناصفهان

181715فضل الهموسوی نسبمهتاب الساداتاصفهاناصفهان

15-مومنیمحمدسجاداصفهاناصفهان

-جعفرمیرهدایتیجاللاصفهاناصفهان

1516احمدرضانعمت اللهیامیرطاهااصفهاناصفهان

16سعیدنوریامیرمحمداصفهاناصفهان

-خیرالهولیخانیمهرداداصفهاناصفهان

20محمد جوادارباب پورفاطمهآران و بیدگلاصفهان

16حبیب الهبابائی زادهآسیهآران و بیدگلاصفهان

17مجتبیبیابانپورمرضیهآران و بیدگلاصفهان

16داودحقیقت صفتنرجسآران و بیدگلاصفهان

1818نعمت الهشادبوستانفائزهآران و بیدگلاصفهان

16حسنکجائی بیدگلیمحمدحسینآران و بیدگلاصفهان

2018حسننوحیانمجتبیآران و بیدگلاصفهان

16نعمت الههمائی پورفائزهآران و بیدگلاصفهان

14اکبرابراهیمیمبیناخمینی شهراصفهان

17حجتابراهیمیانپریاخمینی شهراصفهان

15نوروزعلیابراهیمیانزهراخمینی شهراصفهان

14مهدیآقاییمحمدحسینخمینی شهراصفهان

17علی اصغرباقریانمریمخمینی شهراصفهان

14منصوربدیعینگینخمینی شهراصفهان

17مرتضیبرومندنژادالههخمینی شهراصفهان

16محمدرضابشارتی مهرامیرعلیخمینی شهراصفهان

14حسنبهرامیزینبخمینی شهراصفهان

15ابراهیمبهرامیحدیثخمینی شهراصفهان

15حمیدپرندهثناخمینی شهراصفهان
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14محمدرضاپریشانیمحمد مهدیخمینی شهراصفهان

14محمدعلیپیریپوریاخمینی شهراصفهان

17اکبرپیمانیمهدیخمینی شهراصفهان

15علیرضاتوسلیمهدیخمینی شهراصفهان

16عباستوکلیملیکاخمینی شهراصفهان

18سعیدحاجی حیدریریحانهخمینی شهراصفهان

14سعیدرضاحیدرینگینخمینی شهراصفهان

17حسینحیدریمجیدخمینی شهراصفهان

17عبدالکریمحیدریمائدهخمینی شهراصفهان

14محمدحسینخسرویمحمدجوادخمینی شهراصفهان

15سیدمحمدعلیدیباجیآنیاساداتخمینی شهراصفهان

17سیدمحمددیباجیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

16جوادرضایینگینخمینی شهراصفهان

1516ولی الهرضاییعلی اکبرخمینی شهراصفهان

14رحمت الهرضاییمهساخمینی شهراصفهان

14عبدالهرضاییراحلهخمینی شهراصفهان

16رسولرضاییمهدیخمینی شهراصفهان

14جاسمرضاییفاطمهخمینی شهراصفهان

17احمدرضاییمحدثهخمینی شهراصفهان

14مصطفیرئوفیعلی اصغرخمینی شهراصفهان

15       حسینسلطانیزهراخمینی شهراصفهان

16شکرالهشفیعیسیناخمینی شهراصفهان

17علی اکبرشیرکشمطهرهخمینی شهراصفهان

16روح الهصالحیولی الهخمینی شهراصفهان

16حمیدرضاعباسیهماخمینی شهراصفهان

15حمیدرضاعراقینرگسخمینی شهراصفهان

15حمیدعرفانی زادهغزلخمینی شهراصفهان

16حسینعزیزیصدیقهخمینی شهراصفهان

14حسام الدینعسکریمحمدمتینخمینی شهراصفهان

18فتح الهعظیمیاکرمخمینی شهراصفهان

15محمدحسنعمادیعادلخمینی شهراصفهان

15غالمرضاعموشاهیفائزهخمینی شهراصفهان

16غالمرضاعموشاهیفاطمهخمینی شهراصفهان

14علی مددعیسی پرهعزت الهخمینی شهراصفهان

14حسینغفوریفاطمهخمینی شهراصفهان

14منصورفخاریزهراخمینی شهراصفهان

15اکبرفرهمندزینبخمینی شهراصفهان
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17حجت الهقصریزهراخمینی شهراصفهان

14احمدکمالیامیرحسینخمینی شهراصفهان

16احمدمارانیلیالخمینی شهراصفهان

15هاشممرادیحنانهخمینی شهراصفهان

16محمدعلیملکیآرینخمینی شهراصفهان

17نصرالهملکیمریمخمینی شهراصفهان

15محمدجوادموحدیامیرحسینخمینی شهراصفهان

14حمزهمومنیمسیحخمینی شهراصفهان

16سیداحمدمیرشفیعیانبدرالساداتخمینی شهراصفهان

16مسعودمیرمحمدیمائدهخمینی شهراصفهان

17سیدعباسنوربخشفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

1414علیرضاهاشمیانسمانهخمینی شهراصفهان

16محمدمهدیالتجاییوجیههخوانساراصفهان

17علیامامیجاللخوانساراصفهان

191817عیدی محمدتهرانیاکبرخوانساراصفهان

16مهدیفصیحیسلمانخوانساراصفهان

1717ناصرافشاریسهیالدهاقاناصفهان

1816مراداقبالیانآرزودهاقاناصفهان

14مهدیرحیمیمهدیهدهاقاناصفهان

1917علی دادصالحینصیب الهدهاقاناصفهان

1716بیژنقره قانیپریسادهاقاناصفهان

1715سیدعلی اکبرقریشیسید آرماندهاقاناصفهان

1515اردشیرنادریفاطمهدهاقاناصفهان

1716خداداداسدیسمیراسمیرماصفهان

1716ملک حسینآقاییفاطمهسمیرماصفهان

16راه علیپیرمرادیاناحسانسمیرماصفهان

16محمدتقیرشیدیزهراسمیرماصفهان

14کرامت الهسلطانیالهامسمیرماصفهان

16محمدصادقبهادریشکوهشاهین شهراصفهان

18محمدعلیجعفریان دهاقانیشیرینشاهین شهراصفهان

16علیخدادادی ساداتیریحانهشاهین شهراصفهان

1617ابراهیمدلیر سوالآذرشاهین شهراصفهان

16حسنعلیرفیعیزهراشاهین شهراصفهان

16علیرضاساسان فرآرمینشاهین شهراصفهان

17مسعودشاه سیاهعسلشاهین شهراصفهان

16احمدعابدی شاپورعابدیزهراشاهین شهراصفهان

15پرویزمحمودنژاد بابادیساغرشاهین شهراصفهان
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18ناصرنوربخش حبیب آبادیعلیشاهین شهراصفهان

15سید احمدهندی مرجاننازنین ساداتشاهین شهراصفهان

16حبیب الهپایانفاطمهشهرضااصفهان

1616رضاپراکندهمنیرهشهرضااصفهان

15محمودحیدر پوراحمدرضاشهرضااصفهان

16مصطفیسلطانیمهال شهرضااصفهان

16محمد حسینعرفانمعصومه شهرضااصفهان

18ید الهعوضپورساحرهشهرضااصفهان

15رضافرزانهشهال شهرضااصفهان

1718غالمرضامخلصمژگان شهرضااصفهان

17خدادادیوسفیلیالشهرضااصفهان

17عبدالهآقاجانیرسولفالورجاناصفهان

17کریمجزیرضافالورجاناصفهان

15محمدسقاییوجیههفالورجاناصفهان

14علیکرمیحدیثفالورجاناصفهان

17احمدمومنیحسینعلیفالورجاناصفهان

14مجیدمویدامیرمحمدفالورجاناصفهان

17علیترابیزینبکاشاناصفهان

15احمدرضازارعیمحمد رضاکاشاناصفهان

15محمدسید اصفهانیانفاطمه سادات کاشاناصفهان

18عباسصداقتمقدادکاشاناصفهان

1617صولتکاشیمحسنکاشاناصفهان

17عزیزالهمهدی پور علیکاشاناصفهان

1718محمداطیابیسید نیماگلپایگاناصفهان

16مخمودسهرابیانمهدیهگلپایگاناصفهان

15رسولایرانپوررادمهرمبارکهاصفهان

151615حسینحقانی مبارکهفاطمهمبارکهاصفهان

1716محمدرنجبرعارفهمبارکهاصفهان

15صادقشفیعیمحمد صالحمبارکهاصفهان

1416محمدصادقیفاطمهمبارکهاصفهان

1516محمد جوادنبیئیمنصورهمبارکهاصفهان

171716نوالههادی مزرعچهمحدثهمبارکهاصفهان

-علی محمدابراهیمی رادمان مهردشت اصفهان

-علیابراهیمی محسن  مهردشت اصفهان

14علیرضااکبری هومن مهردشت اصفهان

14علیرضاپورجم پریسا مهردشت اصفهان

14پیمانرفیعی ستایش مهردشت اصفهان
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14سیدمحسنرفیعی سیدعلی مهردشت اصفهان

1514سیروسشفیعیآرزو مهردشت اصفهان

15اکبرشفیعی محمدرضا مهردشت اصفهان

14عباسشفیعی مهسا مهردشت اصفهان

-مهردادعزیزی پویا مهردشت اصفهان

14غالمرضاقلندری سینا مهردشت اصفهان

14محمدکریمی حسین مهردشت اصفهان

1616جعفرکریمی هادی مهردشت اصفهان

-1517حیدرمیرزایی جواد مهردشت اصفهان

14پرویزمیرزایی علی مهردشت اصفهان

181714اکبرمیرزایی فاطمه مهردشت اصفهان

1516حسیننوری علی مهردشت اصفهان

171615رضانوری محمد مهردشت اصفهان

181916رضاپوربافرانیحسننائیناصفهان

1515ابوالفضلصادقیمحمدنائیناصفهان

151715خلیلغالمیفاطمهنائیناصفهان

15حسنانتشاری نجف آبادیمریمنجف آباداصفهان

202018براتعلیجدیدیحسننجف آباداصفهان

15محمودربیعیپریسانجف آباداصفهان

1718حسنعلیزمانیانهاجرنجف آباداصفهان

17محمدرضاطاهریفهیمهنجف آباداصفهان

1617محمدباقرفاضل نجف آبادیمریمنجف آباداصفهان

17مجتبیحاجی اسماعیلیاحساننطنزاصفهان

16عباسعلیفتحی مقدممرتضینطنزاصفهان

15سید نظامموسویفروغ ساداتنطنزاصفهان

17فضل الهنادریالهامنطنزاصفهان

1920قدیرادیبیحمیدهساوجبالغالبرز

18ایوبآقا محمدزادهلیالساوجبالغالبرز

18بایرام محمدآقچه لیعبدالظاهرساوجبالغالبرز

14ابراهیمبلیکهزهراساوجبالغالبرز

17محمد حسنپژمانسکینهساوجبالغالبرز

18محمد حسنحسینینگار ساوجبالغالبرز

15حمزهسلطانیانمحمدحسینساوجبالغالبرز

19محمدرضاسلیمانی رادالیساساوجبالغالبرز

2020قربانعلیصحرا پوروحیدساوجبالغالبرز

17صالح الدینقدسیمریم ساوجبالغالبرز

18صمدگنجیزهراساوجبالغالبرز
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17علی جمعههزارهموسیساوجبالغالبرز

18بهرامیعقوبیقاسم ساوجبالغالبرز

16ابراهیمابوطالبی فردحسنکرجالبرز

17نصرالهاسدیاسدالهکرجالبرز

18علیرضااسدینرجسکرجالبرز

17محمدحسناشتراکیمریمکرجالبرز

18عیسیاصغرپورلیالکرجالبرز

1616جعفراناریشاهرخکرجالبرز

1718اسماعیلاول قاضیانیحسینکرجالبرز

1718احمد علیآریان جومعصومهکرجالبرز

14عبدالهآقایی ماهرعرشیاکرجالبرز

14مهدیباپیریمحمدکرجالبرز

171716علی عسگرباپیریمهدیکرجالبرز

16رضاعلیباقریمیتراکرجالبرز

17فتاحبلندیحوریهکرجالبرز

17پرویزبهزادپورسپیدهکرجالبرز

1916علیبیاتشقایقکرجالبرز

18احمدپورگلشنیحمیدهکرجالبرز

201919یعقوبعلیپوالدیمحمدکرجالبرز

18رحیمپیرهادیعرفانکرجالبرز

1617صفرعلیتیموریفاطمهکرجالبرز

16صفرعلیجعفرصالحیجاللکرجالبرز

18درویشجعفریریحانهکرجالبرز

18محمدجوادنژادمریمکرجالبرز

19علیچپرداراحسانکرجالبرز

14محمدرضاحبیبیمریمکرجالبرز

15رحمنحسین زاده باال مرزناکیمژگانکرجالبرز

15عینعلیحمیدیبهارهکرجالبرز

1616علیخداپرستصغریکرجالبرز

1716احمدخضرینفیسهکرجالبرز

1614عباسخوشنامصباکرجالبرز

16سیدحسندریابسیدحسامکرجالبرز

1716محمددست چیگلنوشکرجالبرز

15سیدمحمددهنویمبینا ساداتکرجالبرز

171716جواددوخت حسینعطاء الهکرجالبرز

15حسینعلیذاکرعباسعلیکرجالبرز

1818فریدراعی سراجزهراکرجالبرز
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1917محمدرحیم زادهسیماکرجالبرز

181716محمدعلیرضایینیلوفرکرجالبرز

18رضارضایی مهراسکندرکرجالبرز

1918عبدالهرفیع زادهترانهکرجالبرز

17سیدمحمودزمانیسیده نیسانکرجالبرز

15مهدیزندیهامیرحسینکرجالبرز

16ولی الهسبحانیسمیراکرجالبرز

1716رحمتسبحانی درزی محلهرحیمهکرجالبرز

202019عزیزالهسبحانی مهرحمیدکرجالبرز

14فرشیدسعیدی گرگریمحمدکرجالبرز

17غالمحسینسلطان پورمرضیهکرجالبرز

19قربانسلیمی ترکمانیامیررضاکرجالبرز

17محمدحسنسیرائیطاهاکرجالبرز

1817بدرشامی هریسرقیهکرجالبرز

171616سیدحسنشکراللهیسیده ترانهکرجالبرز

1718رستمشیخ االسالمی کندلوسیلیالکرجالبرز

16محمدجعفرصفدریآرشکرجالبرز

14روح الهصفرپور دوچالیزهراکرجالبرز

16ذکرعلیعزتیحسنعلیکرجالبرز

16یوسفعطائیمریمکرجالبرز

192019محمودعلی دربندیانمحمدحسینکرجالبرز

16محرمعلیعلی کرمیعباسکرجالبرز

16علی اکبرعلیزادهزهراکرجالبرز

1818میرنقیعلیزاده حسینیسید علیرضاکرجالبرز

15حسینغریب خان تفرشیپریاکرجالبرز

14احمدعلیفتحی کلوآمنهکرجالبرز

17شاه بابافرهادکیاییمحسنکرجالبرز

14دوستعلیفالحمژگانکرجالبرز

15مهدیقادرپویاکرجالبرز

202019اباذرقاسمیزهیرکرجالبرز

1816علیقبادی کوله مرزیخدیجهکرجالبرز

16محمدقدرتی زنجانی اصلآتناکرجالبرز

17الوندقعبزهراکرجالبرز

17کاظمقلعه قوندشیرینکرجالبرز

18نقیقنبریمحمدکرجالبرز

15احمدکریمیموناکرجالبرز

1717محمدحسینکهریزیزهراکرجالبرز



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1616مسعودکیاپروینکرجالبرز

16پرویزمحمدیصباکرجالبرز

14مهدیمحمدیماهانکرجالبرز

14علیمحمودی مجدآبادیسروشکرجالبرز

1716محمدمرادخانیلیالکرجالبرز

14حسینمشرفیدیناکرجالبرز

17اکبرمعصوم زادهمیناکرجالبرز

15یوسفمقدمفاطمهکرجالبرز

14احمدملکیاکرمکرجالبرز

14محمدباقرمهدیخانیمریمکرجالبرز

1616غالمحسینمهرابی کرمانینرجسکرجالبرز

19محمدطاهرمهرانیسیروسکرجالبرز

18سیدطالبموسویسیدمهدیکرجالبرز

1717رجبمیرزائیمهریکرجالبرز

1416حسینمیرعلی بیداخویدیفاطمهکرجالبرز

15سید ابراهیممیرنوراللهیسیده ساریناکرجالبرز

1515ناصرنباتیزهراکرجالبرز

181716عبدالحسیننجابتینجواکرجالبرز

18کرمعلینجفیسمیراکرجالبرز

1917محمدجوادنجفی فر        رضا            کرجالبرز

201919داودنجمیمحمدحسینکرجالبرز

1817فرهادنصریمریمکرجالبرز

16جانعلینظریمسعودکرجالبرز

17عین الهنیک فالحزهراکرجالبرز

17عین الهنیک فالحفاطمهکرجالبرز

17مسعودورقائیسحرکرجالبرز

1615رحمتجوهریافسانهایالمایالم

15مجیدرعناییالههایالمایالم

17احمدکریمیمریمایالمایالم

14ابوالقاسمنعمتیطیبهایالمایالم

191817محمدرضارضاییامیرحسینایوانایالم

-روح الهیاریصمصامآبدانانایالم

14کرمرضاباباخانیسلیمهبدرهایالم

16ولیباباخانینگینبدرهایالم

16رضادوستانیزهرابدرهایالم

14علی وشزندکریمیمریمبدرهایالم

17اسحاقشریفیکژالبدرهایالم
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1617اسی الهعیسی ییمریمبدرهایالم

1817باباخانبابایی فردعلیچرداولایالم

15علی محمدحسنی جلیلیاناسماءچرداولایالم

17علی جانحیدری زادبیتاچرداولایالم

16محمد حسینخانشیرینصرت الهچرداولایالم

15غالمرضاقاسمیعلیرضاچرداولایالم

16ططرمحمدزادهسوسنچرداولایالم

1518حضرتیمیرزاییقدرتچرداولایالم

161716احمدصالحیزهرادهلرانایالم

16عبدالعلیفتاحیعلیارسآذربایجان شرقی

191918محمدحسینکاریمحمودارسآذربایجان شرقی

14علی اصغراکبرینسیماهرآذربایجان شرقی

14کمالبدل خانیحسناهرآذربایجان شرقی

16شعبانعلیبیاتمهدی اهرآذربایجان شرقی

171715بهمنحسن پوراعظماهرآذربایجان شرقی

191816پرویزطالب زادهعلی اهرآذربایجان شرقی

15حسنعباسیعلیرضااهرآذربایجان شرقی

-امیرعزتمندمعراج اهرآذربایجان شرقی

14حسینحکمتی شیروانه دهبهنام بستان آبادآذربایجان شرقی

-احدفیضیمهدیبستان آبادآذربایجان شرقی

16پنجه علیاحمدیسمیهتبریزآذربایجان شرقی

18سیدمحمدباقرامام زادهسیدمجتبیتبریزآذربایجان شرقی

15رضاآریاسجادتبریزآذربایجان شرقی

1615محمدرضاآقاییمبینتبریزآذربایجان شرقی

181816علیرضاباقری خیابانیفرزادتبریزآذربایجان شرقی

17جوادبروایهکلثومتبریزآذربایجان شرقی

14رضابناگذاررویاتبریزآذربایجان شرقی

1817سعیدجابریسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

1714سلمانجعفریصدیقهتبریزآذربایجان شرقی

16قدرتجمشیدیمهرزادتبریزآذربایجان شرقی

14اسفندیارجوادیرویاتبریزآذربایجان شرقی

161414منوچهرجودی متنقکریمتبریزآذربایجان شرقی

1514محمدعلیچوبداریالنازتبریزآذربایجان شرقی

1515حسنحاجی تقیسمیهتبریزآذربایجان شرقی

14اصغرحسن پور مازگرمارالتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحسین زادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

202019حسینحسین زاده آذریمجیدتبریزآذربایجان شرقی
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16حسنخان محمدیشیرینتبریزآذربایجان شرقی

-قربانعلیداداش زادهزینبتبریزآذربایجان شرقی

15علیدادجوینسرینتبریزآذربایجان شرقی

-1514یونسدیده بانینیرتبریزآذربایجان شرقی

14اکبررادپورعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

161514علیرنجبریحسینتبریزآذربایجان شرقی

201716کریمرهورسولتبریزآذربایجان شرقی

14رسولرهویسناتبریزآذربایجان شرقی

-رضاسلطنت پوریکیانتبریزآذربایجان شرقی

201916شیخعلیسلیمانیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

17محمدسیاوشیعرشیاتبریزآذربایجان شرقی

151515عسگرصادقیفائزهتبریزآذربایجان شرقی

181717غالمعلیصداقتقادرتبریزآذربایجان شرقی

1715اصغرصفری دهخوارقانیسحرنازتبریزآذربایجان شرقی

1514ابراهیمطاهرنژادسکینهتبریزآذربایجان شرقی

1614ناصرعبدالهیآیالرتبریزآذربایجان شرقی

1714جاللقربانیمریمتبریزآذربایجان شرقی

151514علی رضاقضاییهاجرتبریزآذربایجان شرقی

171615اسمعلیکریم پورمه لقاتبریزآذربایجان شرقی

15علیکشی زادهیعقوبتبریزآذربایجان شرقی

201717مرتضیمحمدزادهمجتبیتبریزآذربایجان شرقی

17حیدرمحمدی آسیابیحسینتبریزآذربایجان شرقی

1815اسماعیلمحمودپورالهامتبریزآذربایجان شرقی

1815داودمسعودیحانیهتبریزآذربایجان شرقی

201717میر داوودموسوی میرحامدتبریزآذربایجان شرقی

1714احمدنبی زادهحبیبتبریزآذربایجان شرقی

-1514مهدینورخواهامیدتبریزآذربایجان شرقی

15جوادنونهالکوثرتبریزآذربایجان شرقی

16امیرپرتویارسالنجلفاآذربایجان شرقی

1917محمدجعفرپرتویامیرجلفاآذربایجان شرقی

16رحیمرستگارتورججلفاآذربایجان شرقی

15ولیمحبوبیآیلینجلفاآذربایجان شرقی

20محرممهران منشسحرجلفاآذربایجان شرقی

1917صفرنصیرخانیمنصورهجلفاآذربایجان شرقی

15جبراییلاخالقیسیناسرابآذربایجان شرقی

1614عسگراسدیفاطمهسرابآذربایجان شرقی

1515داورحیدریسینا سرابآذربایجان شرقی
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14علیرضاخادمعطاسرابآذربایجان شرقی

-14محمد رضاخلیلیابراهیم خلیلسرابآذربایجان شرقی

1615غالمعباسدیداریعلی سرابآذربایجان شرقی

14عسیسیرحیمیمحمدسرابآذربایجان شرقی

16عیسیرحیمیسیناسرابآذربایجان شرقی

14حسینعطاییسهند سرابآذربایجان شرقی

15جعفرمکرم آزادطیبهسرابآذربایجان شرقی

1514محمد رضامالزادهکمیل  سرابآذربایجان شرقی

1615اسحقمهدویحمیده  سرابآذربایجان شرقی

16قاسماحمدیسهیالشبسترآذربایجان شرقی

1614جعفرزارعیمبیناشبسترآذربایجان شرقی

15جعفرسلیمی نژادرهاشبسترآذربایجان شرقی

15سیدیوسفصفویاسرا ساداتشبسترآذربایجان شرقی

16شهرامعبداله زادهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

161415فریدونمظلومحمیدهشبسترآذربایجان شرقی

15جعفرواحدی کرج آبادحامدمراغهآذربایجان شرقی

171616محموداستادیفائقهمرندآذربایجان شرقی

1715سیدمهدیرفیقی مرندسیدعلیمرندآذربایجان شرقی

171717مصطفیسلطانپورگرگریسعیدمرندآذربایجان شرقی

1615انورفعلیعاطفه مرندآذربایجان شرقی

1515رجبقاسمی محمودیفاطمهمرندآذربایجان شرقی

161716مطلبمالکیصفورامرندآذربایجان شرقی

161614حسینمعصومیمهدیهمرندآذربایجان شرقی

-حسینالیاسیدیاراشنویهآذربایجان غربی

191814ارسالنحسین پورزبیراشنویهآذربایجان غربی

-1616قادرقادر انگشتریعثماناشنویهآذربایجان غربی

1816کریمقلی پورمحمدطاهراشنویهآذربایجان غربی

17عبدالسالممعروفیشهریاراشنویهآذربایجان غربی

1916فاضلاسدالهی رقیه اورمیه آذربایجان غربی

15علیحسن زادهالنازاورمیه آذربایجان غربی

191715حیدرعلیشاهمحمدی شاهرخ اورمیه آذربایجان غربی

1718امیرفرج نژاد سروین اورمیه آذربایجان غربی

1617عبیدالهچاوهنسیم بوکانآذربایجان غربی

1515احمدحیدریجعفربوکانآذربایجان غربی

15احمدحیدریعلیبوکانآذربایجان غربی

15لقمانخسروی کلتگهماردینبوکانآذربایجان غربی

1716عمررحمانیسامانبوکانآذربایجان غربی
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1916بایزیدعزیزیایوببوکانآذربایجان غربی

1615ابراهیمقاضی نیاشیوابوکانآذربایجان غربی

202018امیرکیانیعباسبوکانآذربایجان غربی

202020محمدگویندهلقمانبوکانآذربایجان غربی

1614علیلطفیغریببوکانآذربایجان غربی

14علیرضاهدایتیرهابوکانآذربایجان غربی

18رامینپاشاییکوثرتکابآذربایجان غربی

18ایرجحسنی مطلوبنسیمتکابآذربایجان غربی

1515سید صادقشهابیسید محسنتکابآذربایجان غربی

17عبدالهعبادیکوثرتکابآذربایجان غربی

14بهنامقاسملویغزلتکابآذربایجان غربی

14حسینبرومندآرشسلماسآذربایجان غربی

1515یوسفعلم آراالدن سلماسآذربایجان غربی

1717عمرحمزه زادهمحمدمهابادآذربایجان غربی

171515توفیقسیدیسامرندمهابادآذربایجان غربی

16عبدالغفورقادریاحمدمهابادآذربایجان غربی

17بیت الهمحمدینسامیاندوآبآذربایجان غربی

1715پرویزبالغیمریمنقدهآذربایجان غربی

16رحمانبدرقهآیدانقدهآذربایجان غربی

14رحمانبدرقهعلینقدهآذربایجان غربی

1918نادرجهان بخشکمالنقدهآذربایجان غربی

1818قادررحیمیمینانقدهآذربایجان غربی

1817علیصیامیفائزهنقدهآذربایجان غربی

14موسیوکیلیمبینانقدهآذربایجان غربی

18غالمحسیناسفندییلداآلمانآلمان

1617اسماعیلاسماعیل پورمینابوشهربوشهر

-حسینایروانی موخرثریابوشهربوشهر

15پرویزبرامکیمحمدمهدیبوشهربوشهر

181814محمدپارسامهرحمیدبوشهربوشهر

-محمدزنگنهعلیرضابوشهربوشهر

14بهمنیارزنگوییرضابوشهربوشهر

15احمدصادقیفاطمهبوشهربوشهر

15سیدکمالعارف زادهشبنمبوشهربوشهر

1817علیکره بندیفاطمهبوشهربوشهر

16محمودکشتگرفیروزهبوشهربوشهر

15مجتبیکالنیعلیبوشهربوشهر

-1816یدالهموحدنیااسداله بوشهربوشهر
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20محمدمیرزائیحسنبوشهربوشهر

14کاظمافروزمصطفیتنگستانبوشهر

14باقرپیراستهقاسمتنگستانبوشهر

14عوضمفتاحی مقدمحلیمهتنگستانبوشهر

18عبدالحسینحاتمیریحانهجمبوشهر

-ولیخجستهسمیهجمبوشهر

15نصرالهدهقانمحمد جمبوشهر

-حکم علینجفیحسنجمبوشهر

17رضااحمدیادیبدشتیبوشهر

15سیدعباسباقریسیدمهدیدشتیبوشهر

2019علینوشادی زادهعباس دشتیبوشهر

17محمدجوادکاظمیانابولفضلدیلمبوشهر

-غالمعباسشجاعیسمیهکنگانبوشهر

17عباسهوشمندپورانکنگانبوشهر

1917جعفرجعفریزهرهگناوهبوشهر

14نقیرهنمای شلمانیمسعودگناوهبوشهر

17فرخاصغریامیرعباساسالمشهرتهران

15ستاراصغریحسین اسالمشهرتهران

201919عبدالرزاقالستیابراهیماسالمشهرتهران

18فتح الهباقریستایشاسالمشهرتهران

1917خسروبرزههژیر اسالمشهرتهران

-حشمت الهبهرام پوریاحسیناسالمشهرتهران

14مصطفیپورقاسمیانحسیناسالمشهرتهران

17احمدپیرانعلیاسالمشهرتهران

1817اسماعیلتهمتننسریناسالمشهرتهران

181816رسولجعفریمهیاراسالمشهرتهران

17علی اکبرجوان بختنفیسهاسالمشهرتهران

15مهدیحسن زادهعلیاسالمشهرتهران

1515محمدحسنیرزیتااسالمشهرتهران

17سخی دادحسینیمهدیاسالمشهرتهران

16حسنحیدریهلیااسالمشهرتهران

17ابراهیمخوش صحبت مهدیاسالمشهرتهران

1716عبدالهذاکرآیلیناسالمشهرتهران

15بمان علیرضاییعلیرضااسالمشهرتهران

17قاسمرنجبرانمحمدپارسااسالمشهرتهران

17ایمانروشنزینباسالمشهرتهران

14مجیدسلیمانیمحدثهاسالمشهرتهران
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1816قاسمسلیمیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

181715علیشعبانیمحبوبهاسالمشهرتهران

17اصغرشفیعیمهدیاسالمشهرتهران

1818نورالهصادقیعلیاسالمشهرتهران

18سیدقوام الدینصلحیسیدگلثوماسالمشهرتهران

18سیدابوالفضلطباطباییسیده فاطمهاسالمشهرتهران

16سعیدعبدیانشهالاسالمشهرتهران

14رسولعصمتیریحانهاسالمشهرتهران

17سیدجوادعلویسیدمهیاراسالمشهرتهران

14احمدعلی جان پورسحراسالمشهرتهران

18عزیزالهفاریابیآریااسالمشهرتهران

1814عیسیفرجیسمیه اسالمشهرتهران

18محمودفرجینسیبهاسالمشهرتهران

18مصطفیفقیح امامیمحیااسالمشهرتهران

1815یعقوبعلیفالحیسمیه اسالمشهرتهران

16بهروزقزوینهنگیناسالمشهرتهران

18راحیلکالنتریهانیهاسالمشهرتهران

18محمدتقیمحمدیمژگان اسالمشهرتهران

1818رحیمعلیمحمدیرضااسالمشهرتهران

19حمیدرضامحمودینگیناسالمشهرتهران

181818گرزعلیمرادپورمهدیاسالمشهرتهران

16هاشممرادپورفاطمهاسالمشهرتهران

19علیمعافیمحسناسالمشهرتهران

1616عباسملکیمهدیاسالمشهرتهران

1919اسماعیلمهدیبهراماسالمشهرتهران

1616رحیمعلیمهدیرضااسالمشهرتهران

1818شهبازمهدیابوالفضلاسالمشهرتهران

15علینعمتینازنین زهرااسالمشهرتهران

17حجتابوحمزهاحمدرضااندیشهتهران

18غالمرضابزرگی کوشکجانیراضیه اندیشهتهران

14علی اصرپایدارعرشیااندیشهتهران

16علی اکبرپیرقلینیرهاندیشهتهران

16علیتوبه ئیهاامیرپویااندیشهتهران

15محمدرضاجعفریهعرفاناندیشهتهران

202019محمدسلیمانحسینیحمیدرضااندیشهتهران

16منصورخرمیایلیااندیشهتهران

15داودرستم خانیپارسااندیشهتهران
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19رضارستمیشیوااندیشهتهران

1818حسنطاهریمرتضیاندیشهتهران

15تقیغرقیزهرهاندیشهتهران

17بهرامکریمیرضااندیشهتهران

15محمودمحمدلوامیرعباساندیشهتهران

1918مهدیمرادزادهامیرحسیناندیشهتهران

18محمودمشیری امینشایاناندیشهتهران

2019محمودمیریشادیاندیشهتهران

16اکبرمیهن دوستمحمد علی اندیشهتهران

14حسیناحمدیصغریبهارستانتهران

18مظفرآقاجانیملیحهبهارستانتهران

17محسنملکیمحمدبهارستانتهران

18احمدمیرزاییمحمدبهارستانتهران

191915محمدنوید اصلعباسبهارستانتهران

1818جعفرانارکی کردیشیرینپیشواتهران

19عبدالحمیدخوش آمدیمژگانپیشواتهران

1818حسینعلی کاهیفاطمهپیشواتهران

1818عبدالعظیمفراتیحسینپیشواتهران

14عبدالکریممظفریاحسانپیشواتهران

17علی اصغرنوروزیمهدیپیشواتهران

17عزیزالهابراهیمیحبیبهتهرانتهران

15هادیاحمدی آشتیانینگینتهرانتهران

17احمدادیب زادهنداتهرانتهران

14جواداشرافیریحانهتهرانتهران

16احمداشرفیفاطمهتهرانتهران

15محمدعلیاشگ تلخلیالتهرانتهران

15صمداصغریمحمدسجادتهرانتهران

1414امیرهوشنگافتخاریمحمدتهرانتهران

1615مهراناکبریعلی تهرانتهران

16محمدباقراکبری برومندفرزینتهرانتهران

14علی قیصراله یاریاحمدتهرانتهران

15عبدالهاله یاریهلیاتهرانتهران

1816جاللالهامیالهامتهرانتهران

1818مجیدامرالهیمبیناتهرانتهران

18محمدامیریمعصومهتهرانتهران

14حسنانارکیداودتهرانتهران

171515منوچهرانصاریپریساتهرانتهران
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16سیدرضاآب یارفاطمه ساداتتهرانتهران

16علیرضاآجرلوسجادتهرانتهران

14قلیآسترکیانزینبتهرانتهران

1816علیآقا محمدجعفرفائزهتهرانتهران

15محمدحسینآقابگلوناصرتهرانتهران

191714عزیزالهآقایی امین جانفیروزهتهرانتهران

161614عین الهآقائی پورتوحیدتهرانتهران

1717عیسیباباپور زریابزهرهتهرانتهران

181714علی اکبرباقریزهراتهرانتهران

151514علی اکبرباقریمریمتهرانتهران

1918قاسمبروایهعلیرضاتهرانتهران

14سیدمحمدبطحاییزهراساداتتهرانتهران

16محمدتقیبلوریانملیحهتهرانتهران

1515علی اصغربنوفاطمههستی ساداتتهرانتهران

1714شعبانعلیبیاتمهدیتهرانتهران

16سیدمنصورپاشاییزهراساداتتهرانتهران

14کرمعلیپورامامیساراتهرانتهران

14علی اصغرپورمهدیانسعیدتهرانتهران

1614یوسفتحصیلیفریباتهرانتهران

1715رجبتدینینوشینتهرانتهران

14محمدرضاتقی زادهنگارتهرانتهران

171615رضاجانمحمدیفرنگتهرانتهران

1716رستمجشتیفیروزهتهرانتهران

1616عباسعلیجعفریمحبوبهتهرانتهران

1918محمدعلیجعفریمحیاتهرانتهران

14علیرضاجعفریضحاتهرانتهران

15مظفرجعفریکیانوشتهرانتهران

1814مهدیجعفریانفاطمهتهرانتهران

17اسدالهجلیلهمهساتهرانتهران

191816اسماعیلجهانیبهرامتهرانتهران

17قربانعلیحجازی بخشملیحهتهرانتهران

1616صیادحرفتیمهدی تهرانتهران

18عظیمحسنوندسمیهتهرانتهران

17رمضانحسنیرعناتهرانتهران

15محمدحسنیملیحهتهرانتهران

1616علی محمدحسین خانییحیی تهرانتهران

15سیدحسینحسینی بیاتسیدزهراتهرانتهران
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191816عابدینحسینی شکیبلیالتهرانتهران

15سیدمنصورحسینی یمقانیسیداحسانتهرانتهران

1615رحیمحضرتیفاطمهتهرانتهران

1717اسرافیلحیدرپورمحمدتهرانتهران

15محمدحیدریپریاتهرانتهران

191917غالمعلیخاکبازفاطمهتهرانتهران

1714محمدحسنخرقانیزهراتهرانتهران

1915حسینخرم وثیقفاطمهتهرانتهران

15عبدالرضاخزائیمحمدعلیتهرانتهران

1919غالمرضاخسرویزهرهتهرانتهران

15محمدخلیلیگلبرگتهرانتهران

14علیخوش خلق دریاکناریزهراتهرانتهران

151515اسماعیلخوشگویان فردعلیرضاتهرانتهران

17ابراهیمداداش زادهامیرارسالنتهرانتهران

1414رمضاندادیان آهنگرحسناتهرانتهران

1515مصطفیداروئیفاطمهتهرانتهران

15محمدرضاداوری فرحمیدرضاتهرانتهران

1817محمدداوریارنرگستهرانتهران

1714محمددرودیان رادمریمتهرانتهران

14مجیددهاقینمحمدامینتهرانتهران

1414حمیدرضادهقانیزهراساداتتهرانتهران

1514عباسعلیدیده باننگینتهرانتهران

14یوسفذکریشیماتهرانتهران

14مجیدرشدپرنیانتهرانتهران

171714عقیلرنگرزیجوادتهرانتهران

14سیداحمدرهگشایمریم ساداتتهرانتهران

14منوچهرروحانیتکتمتهرانتهران

14رضازارعی فرمحمدحسینتهرانتهران

1414مهردادزاهدی عبقریحامیتهرانتهران

14محمداسماعیلزمانمریمتهرانتهران

151514ابراهیمسرانییاسمنتهرانتهران

1414ابراهیمسرانیآناهیتاتهرانتهران

1917غالمعلیسرگزیحسینتهرانتهران

1817بهروزسعادتیسهیالتهرانتهران

1515فرهادسلیمان زادهبیتاتهرانتهران

1817اسکندرسلیمان زادهنداتهرانتهران

15مرتضیسلیمانیالهامتهرانتهران
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1818هاشمسوریالهامتهرانتهران

1917علیشاه مرادیابوالفضلتهرانتهران

15محمدرضاشبانیزهراتهرانتهران

18احمدشعبانی پارساشهرزادتهرانتهران

181514رضاشفیعیابوالفضلتهرانتهران

14مسعودشکیبانازنینتهرانتهران

18مصطفیصادق عمل نیکوآناهیتاتهرانتهران

1818احمدصادقیمهالتهرانتهران

1514داوودصادقیفاطمهتهرانتهران

1915ابوالقاسمصادقی علویجهمهشیدتهرانتهران

1515محمدجعفرصالحیساراتهرانتهران

1514علی اکبرصحراگردستارهتهرانتهران

15اسفندیارصدوقمریمتهرانتهران

14اسدالهصیدسیدرضاتهرانتهران

14حسینطالئی فردمحمدرضاتهرانتهران

191918غالمرضاعابدینیمصطفیتهرانتهران

15جعفرعاطف مهرآرمانتهرانتهران

1414احمدعامریونمحمدحسامتهرانتهران

1918علیعروجینگارتهرانتهران

17امان الهعزیزیمعصومهتهرانتهران

1616اسماعیلعشق آبادیزهراتهرانتهران

1616سعیدعلویامیرعباستهرانتهران

1717محمدحسینعلی عسگرینرگستهرانتهران

181614نوروزعلیعیسی پورفرزانهتهرانتهران

14نصرالهغالمحسین زادهصدیقه تهرانتهران

16وحیدفرجیزینبتهرانتهران

14محمدفرهادی بابادییوسفتهرانتهران

1918لطیففرهمندمهدی تهرانتهران

151514یحییقدوسیطیبهتهرانتهران

1514احمدعلیقربانیمعصومهتهرانتهران

1915مهراسبقشقائی منصوراندیشهتهرانتهران

18پرویزقنبرینیلوفرتهرانتهران

1414غالم علیکارگرنگارتهرانتهران

191715غالمعلیکاشانیامیرحسینتهرانتهران

191915خیرالهکاظمیرضوانتهرانتهران

15علی اوسطکامران منشابراهیمتهرانتهران

191714جاللکرمیفاطمهتهرانتهران
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181614محمدکسب کاریویداتهرانتهران

-1514عبدالهکمانکشاکرمتهرانتهران

-غالمعلیگل بهارفریدهتهرانتهران

15احمدرضاگل محمدیمحدثهتهرانتهران

181715شمسعلیگوزل پورهادیتهرانتهران

201919قاسمگوی آبادیمرتضیتهرانتهران

15علی محمدمحمد تله جردیآرزوتهرانتهران

1515فیروزمحمدخانلوفاطمهتهرانتهران

15ابوالقضلمحمدیفاطمهتهرانتهران

201918احمدمحمدی ثناعلی اصغرتهرانتهران

17باقرمحمدی شکیباعباستهرانتهران

1515ناصرمحمدی مقانکیمعصومه تهرانتهران

1414کیانوشمحمودزادهریحانهتهرانتهران

1414اکبرمختاریفائقهتهرانتهران

201816مرادعلیمرادی مهیاریمحسنتهرانتهران

14محمودمستوفیمریمتهرانتهران

1919نقیمقدمفاطمهتهرانتهران

16محمدمهدیمقیمیزهرهتهرانتهران

191717محمدمالحسنیجوادتهرانتهران

191816مرتضیمهدویامیرحسینتهرانتهران

1515محمدجوادمهرپوررضوانتهرانتهران

181817عبدالرضاموثق دارینیسپیدهتهرانتهران

191917سیدمحمدعلیموسویسیدمحمدهادیتهرانتهران

1717سیداصالنموسویسیده ساراتهرانتهران

14سیدحمیدموسویسیدعلیتهرانتهران

1717کامبیزموسیساراتهرانتهران

17ناصرعلیموسی خانیزهراتهرانتهران

19مجتبیمیرزاییالهامتهرانتهران

171715اکبرنائینیزینبتهرانتهران

201817سیدجاللنبوی علی تهرانتهران

15مجیدنثاری مقدممحدثهتهرانتهران

16سیدرضانصیب طالنوردطاهرهتهرانتهران

20علی مصطفینعیمیحنانهتهرانتهران

1919علی اکبرنوایی لواسانیزهراتهرانتهران

181815حسننودهیمرضیهتهرانتهران

1814محرم علینورمحمدبهنازتهرانتهران

1717مرتضینوروزیمصطفیتهرانتهران
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15میرحبیبنوریمیربهرنگتهرانتهران

1717مهدینیکبختعرفانتهرانتهران

14سلیمانهرورانیزینبتهرانتهران

1817هادیهنجارهلیاتهرانتهران

171714فتح الههنرمنداکبرتهرانتهران

181815یحیییوسفیمهدیتهرانتهران

181815نگهداریوسفیلیالتهرانتهران

15یونسابراهیم پورمینادماوندتهران

1714محمدمهدیحیدریآناهیتادماوندتهران

1715محمدمهدیحیدریآرمیتا دماوندتهران

14سیدعباسطهورینسرین الساداتدماوندتهران

15ذبیح الهعرب سرهنگیاعظمدماوندتهران

171714حسینعسگریفاطمهدماوندتهران

15امان الهفاضلیامیردماوندتهران

1815قربانعلیکاشانیمحسندماوندتهران

15محمدمهدیپورکاظمیطاهرهرباط کریمتهران

19انورزینیزهرارباط کریمتهران

19رضاقهرمانیرویارباط کریمتهران

15محمدابراهیممرآتی فشیعلیرباط کریمتهران

18ابراهیممکرمیلیالرباط کریمتهران

1918یعقوباسکندرینسرینریتهران

1816غالمعلیاعتمادینسرینریتهران

1818پرویزباالئیپریسا ریتهران

14صاحبعلیبهادری بزچلوییعاطفهریتهران

-احمدداستانیعباسریتهران

16جوادروزبهانیزهراریتهران

16محمدزارعیعطیهریتهران

1714کریمعامریربابهریتهران

1818محرمعلیعبدی فاقلوکیومرثریتهران

14داودعرب شیرازخدیجهریتهران

15محمدرضاعرب کرمانیامیرارسالنریتهران

15حسینعوض بخشتیناریتهران

17حسنکاظمی کسبیمجتبیریتهران

181717الماسامیراسدیعلیشهرقدستهران

16سروشبهمنیکیارششهرقدستهران

181814حسینحصیبمهدیشهرقدستهران

1916حسینحصیب مجتبیشهرقدستهران
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15عباسحنیفهسمانهشهرقدستهران

14ستارذوقیفرزانهشهرقدستهران

19جلیلفتح الهیرضاشهرقدستهران

14داودمقدممعصومهشهرقدستهران

17محمدمهرجوامید شهرقدستهران

171716حجت الهجعفریزهراشهریارتهران

16غالمجعفریمهیاشهریارتهران

17محمد حسنصالحیمحمدشهریارتهران

15محمدمحمد حسینیمهدیسشهریارتهران

1919یوسفغالم پور میرستایشفیروزکوهتهران

16مرادفرهنگ مهررقیهفیروزکوهتهران

17امیراستواریایلیاقرچکتهران

17امیراستواریسیناقرچکتهران

16محمدباقریفائزهقرچکتهران

1818حسنپیمانزهرهقرچکتهران

14حجت الهحدادیلیال قرچکتهران

14فتحعلیسارابیگیرضاقرچکتهران

1514عبدالغفارسلطانیاسماءقرچکتهران

15حسنشهبازی عطیه قرچکتهران

1817احمدعباسی اعظم قرچکتهران

191815قلیعلی اکبری زارعماشا الهقرچکتهران

18غالمرضافعلیمیرزا آقاقرچکتهران

17جوادگلستانیمحمدطاهاقرچکتهران

16بهمنمحتشممهدیقرچکتهران

16ایمانعلینجفیعلیقرچکتهران

181817محمدحسنتوبه ئیهاعلیمالردتهران

1717خیرالهخلیلیمرضیهمالردتهران

161616علیربیعی فردمحمدمالردتهران

151515جالل الدینزندیفرهادمالردتهران

1515اروجعلیسلیمانیپریسا مالردتهران

1816یوسفعباس زادهاکرممالردتهران

16خدادادعظیم پورمعصومهمالردتهران

18فرهادقارلقیستایشمالردتهران

181717مسیح الهقربانیخدیجه مالردتهران

1818شعبانکربالئیمصطفیمالردتهران

1717مرادگودرزیالنازمالردتهران

171716سیف الهگودرزیمهدیمالردتهران
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181818محمدمنصورکیائیحمیدمالردتهران

1616حسنعلیمیرزاییاعظم مالردتهران

18شعبانعلینجاتیمنصورمالردتهران

1717مرتضیواشقانیریحانهمالردتهران

1818محمد حسنآذری نجمه واحد امام علیتهران

14محسنجلیلیاناحسانواحد امام علیتهران

1716حسینخاتمی احمدواحد امام علیتهران

17حسنرحمانی زهرا واحد امام علیتهران

181816حسینرخساریه علیرضا واحد امام علیتهران

15مهدیسهی زاده ابیانهزهرا واحد امام علیتهران

14ابراهیمشهرابی فراهانی قاسم واحد امام علیتهران

1816صالحصالحی پارسالیال واحد امام علیتهران

1615محمد قلیطهماسبی مولود واحد امام علیتهران

151414حمیدرضاعاشوری ساناز واحد امام علیتهران

17عمرانعبدالهی حقی ساالر واحد امام علیتهران

1616حسینعربی الهه واحد امام علیتهران

15عبدالحمیدعظیمیفاطمه واحد امام علیتهران

1615نادرعقلمندفاطمهواحد امام علیتهران

15سیروسکاروان واجاری سپیده واحد امام علیتهران

16غالمحسینکاظمیشهالواحد امام علیتهران

1816محمد مهدیکریمیمناواحد امام علیتهران

1515احمدکریمیمحمد احسان واحد امام علیتهران

-محسنکلهرایلیاواحد امام علیتهران

1816منصورگشت گری ساراواحد امام علیتهران

16عبدالمجیدمجد موسویزهرا واحد امام علیتهران

15مختارمحمودی اصلفاطمهواحد امام علیتهران

14محمدمحیطیزهرا واحد امام علیتهران

14سیدرحیممطهری مقدمفائزه ساداتواحد امام علیتهران

16ابراهیمموسوی سیده فاطمهواحد امام علیتهران

17مجیدنصرتی کالشمیمحمد مهدیواحد امام علیتهران

17امیرحسیننعیمائیانالهام واحد امام علیتهران

1717ابراهیمحسینیحمیدرضاواحد پردیستهران

14انعام الهرضائیرضاواحد پردیستهران

1816احمدشعبانیملیکاواحد پردیستهران

16علیشکاریانپانیذواحد پردیستهران

14اسمعیلطباخ خیریهزهراواحد پردیستهران

1515جواداحمدیعاطفهواحد پونکتهران
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1414عبدالرضااسد بیگیفاطمه واحد پونکتهران

-1515قرباناسد بیگیعبدالرضا واحد پونکتهران

171715محمد تقیالماسیبیژنواحد پونکتهران

171714غالمحسینبرکت رضاییمحمدواحد پونکتهران

171715احمدجمشیدپورشیوا واحد پونکتهران

191917اصغرحسن زاده گانترکفائزه واحد پونکتهران

181815حیدرحیدری مقدمحسین واحد پونکتهران

171614مرتضیشادمان مهرپرهامواحد پونکتهران

14نجاتشهبازیفائزه واحد پونکتهران

16ناصرصدرائیحریرواحد پونکتهران

181715امعیلقاسمیعلیرضا واحد پونکتهران

181818غالمحسنکجوری نفطا چالیسمیهواحد پونکتهران

2019حسنکهن دلحامدواحد پونکتهران

1918توحیدکیوانمریمواحد پونکتهران

181814حسنمحمودی سهیشیرین واحد پونکتهران

181715حسینیوسفیآیداواحد پونکتهران

15مرتضیاحمدی نیکسانازواحد جنت آبادتهران

-16مهرداداله وردیکسری واحد جنت آبادتهران

15محمد اسماعیلانصاری رادمریم واحد جنت آبادتهران

1818هوشنگآریا نژادیکورشواحد جنت آبادتهران

16مهرعلیباران چشمهمریم واحد جنت آبادتهران

1717علیرضاباشتنیفهیمهواحد جنت آبادتهران

17محمدحسینبیاتنرگس واحد جنت آبادتهران

15حمیدبیسادیسیناواحد جنت آبادتهران

1818غالمحسینتیموریمحمد واحد جنت آبادتهران

1818سیدیحییحسینیاسماعیلواحد جنت آبادتهران

16سعیدرجب پورآبتینواحد جنت آبادتهران

1814خیرالهرجبی فرفلورا واحد جنت آبادتهران

191917رضارحیمیسمیه واحد جنت آبادتهران

18بهزادرستمیفاطمه واحد جنت آبادتهران

1714عادلزارعی آبریزهیربدواحد جنت آبادتهران

181816علیرضاسبکبارسعید واحد جنت آبادتهران

1920مجیدشاه تقیسمیراواحد جنت آبادتهران

191914اصغرشیرخانلولیال واحد جنت آبادتهران

16عظیمصادقیفاطمه واحد جنت آبادتهران

18علی اکبرعابدینآرزوواحد جنت آبادتهران

19حبیب الهعزیزآبادی مژگانواحد جنت آبادتهران
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15یدالهعزیزیپگاه واحد جنت آبادتهران

1918ذکرعلیفرجیعلیرضاواحد جنت آبادتهران

1918علیفریدفریداواحد جنت آبادتهران

16همت الهفیروزیفاطمهواحد جنت آبادتهران

1616عباسقاسمیحمید واحد جنت آبادتهران

15ماشاالهقاضی زادهمهرانواحد جنت آبادتهران

16محمودقسمتیهیربدواحد جنت آبادتهران

16غالمرضالکاکرمواحد جنت آبادتهران

-کیومرثمحرابیایرانواحد جنت آبادتهران

18ضرغاممحمدزادهمریم واحد جنت آبادتهران

1916سعادت الهملکی خلج آبادیسحرواحد جنت آبادتهران

15محمدابراهیمممانیمحمداسماعیلواحد جنت آبادتهران

15علینجم الدینمانیواحد جنت آبادتهران

1816مصیبنعمت شاهیآرشواحد جنت آبادتهران

14مرادعلینقی زادهآسیه واحد جنت آبادتهران

16محمدولی پورزهراواحد جنت آبادتهران

1717شفیعپوربزرگیهومنواحد جیحونتهران

15محمدکاویانیمحسنواحد جیحونتهران

15عباسعلیمیرزا ابراهیمیفرشتهواحد جیحونتهران

171715اسماعیلنکوفال مطلقنعیمهواحد جیحونتهران

171716صادقنوروزیاحسانواحد جیحونتهران

16حمیدولی الهپارسا دختواحد جیحونتهران

14محمد مهدیاخروی آزاده واحد دزاشیبتهران

16علی اکبراژدر شقایق واحد دزاشیبتهران

14غالمعلیاسدی مسعودهواحد دزاشیبتهران

16حسنافتخاری امیر عباس واحد دزاشیبتهران

16احمدامامی تبار ربابه واحد دزاشیبتهران

15امیرامیر آبادی زهره واحد دزاشیبتهران

16حسینانجم شعاع نازنین واحد دزاشیبتهران

16کریمآقا زاده بابک واحد دزاشیبتهران

16عزیزآقاییطوبی واحد دزاشیبتهران

17محمدرضاباهنر مریم واحد دزاشیبتهران

16عبدالحسینبراتی نفیسه واحد دزاشیبتهران

17حسینپرسان فومنی مریم واحد دزاشیبتهران

-اسماعیلپگاه نادر واحد دزاشیبتهران

14علیپناهی زهرا واحد دزاشیبتهران

15حسنپیدایش فرد سحر واحد دزاشیبتهران
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1816کاووسپیرحیاتیفاطمه واحد دزاشیبتهران

1918ابوالقاسمجاودانی عرفانی زهرا واحد دزاشیبتهران

1717قاسمجاللوند یاسر واحد دزاشیبتهران

18محمدهادیجهانبانی افروز واحد دزاشیبتهران

16مجتبیچارقچی رضا واحد دزاشیبتهران

15محمودچهرگانی سمیرا واحد دزاشیبتهران

17حسنحبیب الهالهام واحد دزاشیبتهران

17سید حسینحسینی فرزانه سادات واحد دزاشیبتهران

1817نورالهحنیفی مریم واحد دزاشیبتهران

18نورالهحنیفی سمانه واحد دزاشیبتهران

1918حکمت الهخالقی مرتضی واحد دزاشیبتهران

18ید الهخسرو نیا ریحانه واحد دزاشیبتهران

-حسینخسروی فاردقی یاسمن واحد دزاشیبتهران

201915شکورخیری نمینمازیار واحد دزاشیبتهران

14محمددل افکن منیژه واحد دزاشیبتهران

1717بهمنراه نجات یلدا واحد دزاشیبتهران

16محمدرستگاری پور مریم واحد دزاشیبتهران

15جوادرضایینرگس واحد دزاشیبتهران

16محمد حسینرفیعی طاری حسین واحد دزاشیبتهران

15محمدحسنرفیعی طاری محمد واحد دزاشیبتهران

1616محمدروزبهانی سارا واحد دزاشیبتهران

15محسنزرگریانآویژه واحد دزاشیبتهران

16احمدسجادی پریا واحد دزاشیبتهران

15محمدعلیسیاه منصوری شهرزاد واحد دزاشیبتهران

16آصفشاهمرادی پگاه واحد دزاشیبتهران

16ناصرشعاعیعاطفه واحد دزاشیبتهران

16عباسشهسواری امیر حسین واحد دزاشیبتهران

1717حسینشوشتری آرش واحد دزاشیبتهران

17محمدحسینصابونچی درین واحد دزاشیبتهران

14ناصرصادق زاده پریسا واحد دزاشیبتهران

1816محمدصفوی فریدون واحد دزاشیبتهران

16علی اصغرعباسیاندینا واحد دزاشیبتهران

17علی اکبرعزیز آبادی محدثه واحد دزاشیبتهران

17جمشیدفراهانی پرستو واحد دزاشیبتهران

19مهدیفوالدی سمیه واحد دزاشیبتهران

18احمدقاسمی نگار واحد دزاشیبتهران

15سید حسینلواسانی منصوره ساداتواحد دزاشیبتهران
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14محمدمحسن زاده مریم واحد دزاشیبتهران

1717ید الهمنوچهری محبوبه واحد دزاشیبتهران

14عزتمیرزا رحیمی بهروز واحد دزاشیبتهران

1818ابوالفضلناطقی مطلق سمانه واحد دزاشیبتهران

1715سید علینقیبسید فرهاد واحد دزاشیبتهران

16محسنهوشمند المیرا واحد دزاشیبتهران

15قوام الدینوالدی شاهین واحد دزاشیبتهران

1616علیبهاریانمحیاواحد رسالتتهران

1816نصرت الهتاجدینیاحمدواحد رسالتتهران

1817احمدداورزنیسوگلواحد رسالتتهران

171716هوشنگرسولیافشینواحد رسالتتهران

1816عبدالحسینرنجبراصفهانی زاداعظمواحد رسالتتهران

1716محمدعلیشریفیفرزانهواحد رسالتتهران

171716سیدعباسقائم مقامیسیدعلیرضاواحد رسالتتهران

16محمدناظریانژیالواحد رسالتتهران

1717همت الهنوروزیمحمدامینواحد رسالتتهران

15ذبیح الههمتی مهرآبادیمژگانواحد رسالتتهران

1616رضااحمدیسمانهواحد فرمانیهتهران

1717محمدرضااسماعیلیمهدیواحد فرمانیهتهران

1616محمدحسینچوپانیانمرضیهواحد فرمانیهتهران

1917محمدرضاحسینی تهرانیحمیده ساداتواحد فرمانیهتهران

15مجتبیسعادتعاطفهواحد فرمانیهتهران

16حمیدصادقی یکتانازنینواحد فرمانیهتهران

1616عباسفتحیمصطفیواحد فرمانیهتهران

1815محمدتقیمویدفائزهواحد فرمانیهتهران

-محمدرضانشاطعطیهواحد فرمانیهتهران

15ابوالفضلابراهیمیوحیدواحد قلهکتهران

18عباسعلیاحمدیمحبوبهواحد قلهکتهران

17سید عبادالهاعالییمائده ساداتواحد قلهکتهران

-ایرجایمانخانیهانیهواحد قلهکتهران

1918بابامرادآهنین جانمیناواحد قلهکتهران

17مهدیبشارتفاطمهواحد قلهکتهران

14مصطفیپاشاییمهساواحد قلهکتهران

1717محمدپرویزیمحمدرضاواحد قلهکتهران

171715علی اکبرترکمن نژادایداواحد قلهکتهران

191916اکبرحسین پورآرشواحد قلهکتهران

1919محمدرضاحکاک زادهآزادهواحد قلهکتهران
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18شعبانعلیحنیفیموناواحد قلهکتهران

17حسینخسرویمریمواحد قلهکتهران

-علیرضاصالحیسبحانواحد قلهکتهران

19هوشنگصدیقینازنینواحد قلهکتهران

19ابوطالبصمدیصدیقهواحد قلهکتهران

1515امرالدینعظیمیبحرالدینواحد قلهکتهران

18علیفاطمی شورابیهماواحد قلهکتهران

14کاملمحمد زاده قره شیرانزهراواحد قلهکتهران

18شاهیدمظفرینوریه واحد قلهکتهران

1818سید مصطفیمیریسید محمد صادقواحد قلهکتهران

181818غالمرضاندیمفاطمهواحد قلهکتهران

14حمیدرضانمازییگانهواحد قلهکتهران

1817حمیدرضانمازی اصفهانی نژادیگانهواحد قلهکتهران

1515محمدرضانیکویی زادخاطرهواحد قلهکتهران

18پرویزیزدان پناههنگامهواحد قلهکتهران

181815مرتضیامیرخانیامینواحد قیطریهتهران

181816مرتضیامیرخانیآرشواحد قیطریهتهران

15جعفرجبارینگار واحد قیطریهتهران

181816سید عبدالرضاحسینی نیاملیکاساداتواحد قیطریهتهران

1916حبیب الهرضاییمهساواحد قیطریهتهران

191816کریمشهبازیآرامشواحد قیطریهتهران

181816محمدکاظمفخریراضیهواحد قیطریهتهران

171615هوشنگمیرشفیعیفاطمهواحد قیطریهتهران

15سید مسیحهاشمیسیده صدیقه واحد قیطریهتهران

14حسیناحمدیساتیواحد مرزدارانتهران

1614علیرضاپناهندهمائدهواحد مرزدارانتهران

18علیرضاجمادیفرزادواحد مرزدارانتهران

17مجیددرویش آالنقفاطمه واحد مرزدارانتهران

14حمیدشریفیهلنواحد مرزدارانتهران

16هوشنگکمال حاج احمدیسپیدهواحد مرزدارانتهران

16سید جالل الدینمیر محمدیسیده ژالهواحد مرزدارانتهران

15حسنانوشیروانریحانهورامینتهران

15علیرضاحیدریهستیورامینتهران

18محمدرضادرویشیامیرعلیورامینتهران

14علیرضاشیوخییلداورامینتهران

1515سیدجعفرطباطباییزهرا ساداتورامینتهران

14غالمحسینعاشوری تنبلیمعصومهورامینتهران
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15بهرامفعلیمختارورامینتهران

18محسنایرائیامیرهوشنگواحد انقالبتهران 

15احمدآسمندنجمه واحد انقالبتهران 

171716مصطفیپرداسایوب واحد انقالبتهران 

18محمد سعیدتوکلیفاطمه واحد انقالبتهران 

14منصورجوادیزینت واحد انقالبتهران 

15سید مهدیحسینیفرنازواحد انقالبتهران 

161615صفررحیم نژادرقیه واحد انقالبتهران 

16زرین نعل نوید واحد انقالبتهران 

16محمد حسینسقازادهمحمد اسمعیلواحد انقالبتهران 

16عطاالهشریفیعذراواحد انقالبتهران 

181816محرمعلیصادقیعلیواحد انقالبتهران 

1818محمد حسینصالحیامید واحد انقالبتهران 

202018ابوالقاسمعبادیانحامد واحد انقالبتهران 

17عسگرعبدلینرگس واحد انقالبتهران 

16علیقائم مقامیشکوه ساداتواحد انقالبتهران 

15عزت الهقدیانیمختارواحد انقالبتهران 

14قاسمقضاییمانیا واحد انقالبتهران 

18فرامرزمبرهنستایشواحد انقالبتهران 

19علیرضامحمدیمهدی واحد انقالبتهران 

1917محمدعلیموسی زادهزهرا واحد انقالبتهران 

191917بدیع الهمیرزائیانفاطمه واحد انقالبتهران 

19قاسمنادریمرضیه واحد انقالبتهران 

1816محمد حسینواحدی ترکمانینیماواحد انقالبتهران 

1616محمدابوالقاسمیرقیه واحد شرقتهران 

14سیامکاقبالیروژین واحد شرقتهران 

17غالمرضااندرز خورالیالواحد شرقتهران 

1918علی اکبربهزادیرزاقواحد شرقتهران 

16محمودخزاییعلیرضاواحد شرقتهران 

161514نصرت الهرسولیرضاواحد شرقتهران 

15حسینرضایی رازلیقیسمانهواحد شرقتهران 

18محسنروح االمینمحمدواحد شرقتهران 

1615محمدروح االمینعلیواحد شرقتهران 

15بهرامزلینینازیواحد شرقتهران 

1817حسینشاهرخی پارساطاهره واحد شرقتهران 

1616شعبانعلیشعبانی قهرودیطاهره واحد شرقتهران 

1715مسعودشکوریسولمازواحد شرقتهران 
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1616عباسصیادیعطیه واحد شرقتهران 

15محمدمهدیعلی کاشانینیالواحد شرقتهران 

18علیکثیریامیرحسینواحد شرقتهران 

17علیگودرزیسمانه واحد شرقتهران 

14نقیمدیرنمینیستایشواحد شرقتهران 

17زیدالهمعصومی کزجمریم واحد شرقتهران 

17عباسمناقبیمریم واحد شرقتهران 

181616رسولموتابیراضیه واحد شرقتهران 

16مصطفیویژه فائزهواحد شرقتهران 

1815محمدحسنیارمحمدیسعیدواحد شرقتهران 

16ناصر قلیبرجیان بروجنیراضیهبروجنچهارمحال و بختیاری

16سید اکبرسیدین بروجنیسید علیبروجنچهارمحال و بختیاری

1817اسماعیلابراهیمیانسیناشهرکردچهارمحال و بختیاری

1716مهدیاحمدی دزکیمهرانشهرکردچهارمحال و بختیاری

16فرامرزاله بیگیفاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16جان محمدبابادیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

15محمدپیرمحمدیمهساشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علی حسینجهانگیر پور جهانیمحمدشهرکردچهارمحال و بختیاری

16عبداالهحبیبی قهفرخیسمانهشهرکردچهارمحال و بختیاری

16سید ولی االهحسینیسید کریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

1817علیربیعیگل بانوشهرکردچهارمحال و بختیاری

1818صفررئیسینرجسشهرکردچهارمحال و بختیاری

1717حیاتقلیسمیع قهفرخیپیمانشهرکردچهارمحال و بختیاری

16صفرعلیصالحی فرمرتضیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16عباسعلیطالب زادهامیر محمدشهرکردچهارمحال و بختیاری

17خدا مرادطاهری دهکردیمصطفیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16وهابعلی محمدیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15مهدیفتاح پورماهانشهرکردچهارمحال و بختیاری

16کاظمفتحی هفشجانیپرنیاشهرکردچهارمحال و بختیاری

18یدالهکریمیان کاکلکیشکیباشهرکردچهارمحال و بختیاری

17سید محمودمحمدیسیده نگینشهرکردچهارمحال و بختیاری

16سید سیف الهمحمدیرضوانشهرکردچهارمحال و بختیاری

1717غالمحسینمسیبییاسمنشهرکردچهارمحال و بختیاری

16رضانصیریزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

17محمد علیاسکندریالهامفارسانچهارمحال و بختیاری

17شمسعلیباقریزینبفارسانچهارمحال و بختیاری

16عسگرجزایریمعصومهفارسانچهارمحال و بختیاری
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16ساسانجهانبازیساالرفارسانچهارمحال و بختیاری

1617حمزه علیحیدریرضافارسانچهارمحال و بختیاری

18محمد رضاحیدریمریمفارسانچهارمحال و بختیاری

17نجفمحمدیسمیهفارسانچهارمحال و بختیاری

17کریمهیبتی گوجانیفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

18سیامکیداللهی فارسانینازنینفارسانچهارمحال و بختیاری

1616حسیندزگیآرشیدابیرجندخراسان جنوبی

16سید حسینرضویشایان بیرجندخراسان جنوبی

161717سیدمحمدشریفی مقدمسید علی بیرجندخراسان جنوبی

15ابوالفضلغنچه مقدممهدیاربیرجندخراسان جنوبی

15کاظمقاینی زادهسپیدهبیرجندخراسان جنوبی

1616محمودمراد پورمحمدیوسفبیرجندخراسان جنوبی

15محمدحسنچاجوییجوادخوسفخراسان جنوبی

18عباسخرمیمحمدخوسفخراسان جنوبی

171917محمدحسینقاسمیعارفسربیشهخراسان جنوبی

18مهدیعابدزادهمحمدطبسخراسان جنوبی

17مهدیعبدالهیزهرهطبسخراسان جنوبی

15محمدرضاآهون برزهرافردوسخراسان جنوبی

15حسینحسین  زادهزینبفردوسخراسان جنوبی

15عباسدلیرمعصومهفردوسخراسان جنوبی

15عباسطهانیفاطمه فردوسخراسان جنوبی

15حسنقربانیکوثرفردوسخراسان جنوبی

15محمودگلستانهزهرافردوسخراسان جنوبی

14حیدرواحدیفاطمه فردوسخراسان جنوبی

18اسدالهکهن ترابیمیثمقاینخراسان جنوبی

17ابوالقاسمسندگلحنانهسرخسخراسان رصوی

14سیدرضاآذرگونعارفه ساداتبجستانخراسان رضوی

1614اکبرعصاری کریمیاحمدبردسکنخراسان رضوی

1515احمدعصاری کریمیزینببردسکنخراسان رضوی

16عزیز الهاسحاق احمدیمحیاتربت جام خراسان رضوی

14حبیب الهاسحاق احمدیشیرینتربت جام خراسان رضوی

161615سیدمهدیامیریهستی ساداتتربت جام خراسان رضوی

181615عبدالهآثارجامیزهرا تربت جام خراسان رضوی

16نعمتبهبودی کریم آبادیحفصهتربت جام خراسان رضوی

151514منصورجامی خواهبهارهتربت جام خراسان رضوی

171615هاشمحیدریعلیتربت جام خراسان رضوی

1615علی اکبررحیمیالنازتربت جام خراسان رضوی
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1615غالم محمدعزیزی مرویسمیراتربت جام خراسان رضوی

16غالمرضافخردهقانمهدیستربت جام خراسان رضوی

15مرادعلیقوچانیاکرم تربت جام خراسان رضوی

-1516محمد جمعهمنظوریفاطمهتربت جام خراسان رضوی

16علیمیری تغزیکوثرتربت جام خراسان رضوی

181614گلمحمدنظریغالمرضاتربت جام خراسان رضوی

14علیرضانوروزیمحمدامینتربت جام خراسان رضوی

16حسینپویان منشملیحهتربت حیدریهخراسان رضوی

1819محمودتوبکمهساتربت حیدریهخراسان رضوی

1815سیدحمیدحسینیآتناتربت حیدریهخراسان رضوی

15علیرضاخاکشورامیرحسنتربت حیدریهخراسان رضوی

18علی اکبررجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

192017اسماعیلعباس زادهمجیدتربت حیدریهخراسان رضوی

15منصورفروردینرزاتربت حیدریهخراسان رضوی

1516حبیبفالح مهنهارغوانتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدقدوسیمهدی تربت حیدریهخراسان رضوی

16عباسعلیگل کارحسینتربت حیدریهخراسان رضوی

1715علیرضامجتهدیپدیدهتربت حیدریهخراسان رضوی

191916مهدیمحمدزادهفریدهتربت حیدریهخراسان رضوی

14مهدیپنبه چیآیداخلیل آبادخراسان رضوی

1516مهدیفهیمی نژادیگانهخلیل آبادخراسان رضوی

16حسینعباس زادهلیالدره گزخراسان رضوی

1820محموداقبالیمسعودسبزوارخراسان رضوی

14محمدامینینازنینسبزوارخراسان رضوی

16حبیب الهبه بینرویاسبزوارخراسان رضوی

16رمضانعلیعاطفی رادمژگانسبزوارخراسان رضوی

1617حسینقربانیمحبوبه سبزوارخراسان رضوی

17مجیدکریمی دوستکوروشسبزوارخراسان رضوی

14علی اکبرمهرآبادیاعظم سبزوارخراسان رضوی

2016احمدسندگلراضیهسرخسخراسان رضوی

1818غالمحسینیزدان پناهفاطمهسرخسخراسان رضوی

17محمودپاسبانحانیهفریمانخراسان رضوی

17غالمرضاجامیصفیهفریمانخراسان رضوی

1718علیکامیابی فریمانیمهدیارفریمانخراسان رضوی

17اسدالهباباییریحانهقوچانخراسان رضوی

1517محمودترنجفرامرزقوچانخراسان رضوی

15علیرضاقهرمانیمهدیقوچانخراسان رضوی
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15علیرضاکوهی گزکوهریحانه قوچانخراسان رضوی

1617حسینمقنی زادهحسن قوچانخراسان رضوی

16جاللنقی زادهمعصومهقوچانخراسان رضوی

1517محمداحمدیوحیدکاشمرخراسان رضوی

19هادیاخوانکیمیاکاشمرخراسان رضوی

1516محمد رضااصغریمحیاکاشمرخراسان رضوی

17محمدامینیمطهرهکاشمرخراسان رضوی

16مسعودبراتیمحمدکاشمرخراسان رضوی

16محمد علیپرنوزهرهکاشمرخراسان رضوی

16علیحاتمی فردیوسفکاشمرخراسان رضوی

181915علیدربان حسینیعرفانکاشمرخراسان رضوی

15علیروحانیمحمد حسامکاشمرخراسان رضوی

17حسینزارعیابوالفضلکاشمرخراسان رضوی

14حسینزیباییآینازکاشمرخراسان رضوی

14محمد رضاسرگزیعسلکاشمرخراسان رضوی

16عباسطاحونیکمندکاشمرخراسان رضوی

14محمد مهدیفکورسارهکاشمرخراسان رضوی

-رجبعلیمجیبیربابهکاشمرخراسان رضوی

15سید هادیمیریسید سبحانکاشمرخراسان رضوی

14صادقنظریطاهاکاشمرخراسان رضوی

-غالمرضااسدییگانهگنابادخراسان رضوی

16محمدمعصومی رهنیمحدثهگنابادخراسان رضوی

1616حسنندافی شهریزهرهگنابادخراسان رضوی

15محمدنصیریمرضیهگنابادخراسان رضوی

14حمیدرضاابراهیمی ورکیانینگینمشهدخراسان رضوی

18برات الهاحمدی قجاقفاطمهمشهدخراسان رضوی

1517قباداژدریکام نوشمشهدخراسان رضوی

181815محمدرضااسمعیلی اولدانیالمشهدخراسان رضوی

15محمدالیاسیمهسامشهدخراسان رضوی

191916یاسرامیریمحمدرضا مشهدخراسان رضوی

18حسینباغیشنیسینامشهدخراسان رضوی

1516ابراهیمبهادرعلی مشهدخراسان رضوی

15علیبهادربهناممشهدخراسان رضوی

1719غالمرضابهاریجوادمشهدخراسان رضوی

15نعمت الهبهرامیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1517محسنپاک منشزهرامشهدخراسان رضوی

18محمدتقی زادهزهرامشهدخراسان رضوی
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1619محمدرضاتوبلمحمد جوادمشهدخراسان رضوی

15محمدحسینتوسلیمحمدابراهیممشهدخراسان رضوی

2020کریمتوفیقیسارامشهدخراسان رضوی

1917سهرابتیموری اوغازمجتبیمشهدخراسان رضوی

17حسنتیموری بقمچمیثم مشهدخراسان رضوی

14اسدجعفریآیسامشهدخراسان رضوی

16غیاثجاللیمریممشهدخراسان رضوی

15ابراهیمحسن زادهمریممشهدخراسان رضوی

15ابراهیمحسن نیاناهیدمشهدخراسان رضوی

14محمودحسنیمونامشهدخراسان رضوی

14عسگرحسین زادهسکینهمشهدخراسان رضوی

15سیداشرفحسینیسیدعلیمشهدخراسان رضوی

-شاهپورحلیم گزیچه ئیندامشهدخراسان رضوی

14هادیحیدریامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

15رحمانخیامیمریممشهدخراسان رضوی

15غالم یحییدانشیسمیهمشهدخراسان رضوی

161914اصغرداودی پورسمیهمشهدخراسان رضوی

1818حسندهقانی زاده بغداد آبادناهید مشهدخراسان رضوی

14حسینعلیذبیحیحانیهمشهدخراسان رضوی

161916حسینرضائیحمیدمشهدخراسان رضوی

1714حسینرضائی دومآیدامشهدخراسان رضوی

14حسنرمضانی تجنکیثنامشهدخراسان رضوی

151814اسدالهساالریبابکمشهدخراسان رضوی

16غالمحسنسبحانیفرزانهمشهدخراسان رضوی

14غالمحسینسعادت ور نامقیمریممشهدخراسان رضوی

16عباسصابریمریممشهدخراسان رضوی

1620محمودصادقیانیسهمشهدخراسان رضوی

14محمدصالحی گلمکانیشهنازمشهدخراسان رضوی

14خسروصفاریان الهام مشهدخراسان رضوی

17سید علیطباطباییراضیه السادات مشهدخراسان رضوی

16محمدطوطیصفیهمشهدخراسان رضوی

14سید علیعالقه بند حسینی بی بی زهرا مشهدخراسان رضوی

18سید محمدعلوی صدر زهرا سادات مشهدخراسان رضوی

1518براتعلیعلیزادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

182015اسماعیلعیوض خانیمهدیمشهدخراسان رضوی

14محمدغفاری نوغابینرگسمشهدخراسان رضوی

14علی اصغرغفوریان صفارنیاارزومشهدخراسان رضوی
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171815محمودفرهادی خجستهزهرامشهدخراسان رضوی

181714رضافرهامهلیامشهدخراسان رضوی

14سید کاظمفرهمندسیده صبامشهدخراسان رضوی

18براتعلیفعال ملکیمریممشهدخراسان رضوی

15حسنفقیهی کالته رحمنحسینمشهدخراسان رضوی

14مرتضیفیض آبادیفاطیمامشهدخراسان رضوی

-1414محسنقدمی امیرآبادستیامشهدخراسان رضوی

16محمدیوسفقربانیزهرامشهدخراسان رضوی

181617صادق علیقنبریراحلهمشهدخراسان رضوی

1518یوسفکاشف قربان پورزهرامشهدخراسان رضوی

1618غالمرضاکاظمپورمرضیه مشهدخراسان رضوی

1517حسینکامیابفرزینمشهدخراسان رضوی

14محمدرضاکرمیبهارمشهدخراسان رضوی

14جاللکریمیناهیدمشهدخراسان رضوی

161816مرتضیکسرائیفرحناز مشهدخراسان رضوی

18مهدیکناقستانیفائزهمشهدخراسان رضوی

14حسنگردوییمهدیمشهدخراسان رضوی

16محمدگل مشکی ریحانه مشهدخراسان رضوی

161917یحییگلوی دوستیاسینمشهدخراسان رضوی

19محمدژضالشکریعصمتمشهدخراسان رضوی

1718محمدلگزیانمعصومهمشهدخراسان رضوی

14محمد علیمحمدی کالته میر اسمعیل رقیهمشهدخراسان رضوی

1517رضامحمدیانراحلهمشهدخراسان رضوی

16امرالهمخلصیعصمتمشهدخراسان رضوی

1516محمدرضامعبودی نژادهنگامهمشهدخراسان رضوی

1819سید مصطفیمعدنیسید حامدمشهدخراسان رضوی

161917حسینمعدنی ثانیمرتضیمشهدخراسان رضوی

181916مهدیمعممی مقدمعلیمشهدخراسان رضوی

15علی رضامقدمامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

-1414قدیرمهائیشاپورمشهدخراسان رضوی

14جعفرمهدیان بایگیتکتممشهدخراسان رضوی

181916سید محمدموسویسید مهدیمشهدخراسان رضوی

15سید علیموسوی پاکدل طرقبهسیده مریممشهدخراسان رضوی

-سید علیموسوی پاکدل طرقبهسیده فاطمهمشهدخراسان رضوی

1720علی اکبرمومنیزهرامشهدخراسان رضوی

181918سیدحسینمیرباقریسید محمدمشهدخراسان رضوی

19رفیع الهناسوتی هما مشهدخراسان رضوی
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15حسینناظریمهنازمشهدخراسان رضوی

15محمدانورنجاتی زهرا مشهدخراسان رضوی

1516امیرنجیبیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1916حسننوریزینبمشهدخراسان رضوی

1717حسینهاشمی رادحمیدهمشهدخراسان رضوی

15امینیاوریپریسامشهدخراسان رضوی

14محمدابراهیم آبادیسعیدنیشابورخراسان رضوی

-محمداقبالپورفاطمهنیشابورخراسان رضوی

15حسناکبرآبادیجاللنیشابورخراسان رضوی

17محمدرضااکبریمیثمنیشابورخراسان رضوی

15علیبهادریرخسارهنیشابورخراسان رضوی

-15علی اصغربیاتیملیحهنیشابورخراسان رضوی

-امیدجان نثارهستینیشابورخراسان رضوی

-علیجدیمحمد مهدی نیشابورخراسان رضوی

-علیرضاحیدرآبادیمبینانیشابورخراسان رضوی

14علی اکبرخداپرستاعظمنیشابورخراسان رضوی

14حسینرهانژادابوالفضل نیشابورخراسان رضوی

1617علی اصغرسلیمانیعلیرضانیشابورخراسان رضوی

19محمد علیسلیمانیزهرانیشابورخراسان رضوی

16حسینسلیمانیفاطمهنیشابورخراسان رضوی

-علی اکبرسلیمانیعاطفه نیشابورخراسان رضوی

14علی اکبرسلیمانیصالحنیشابورخراسان رضوی

-صالحسلیمانیسارانیشابورخراسان رضوی

-حسینشورگشتیریحانه نیشابورخراسان رضوی

14علیرضاشورگشتیمائدهنیشابورخراسان رضوی

-حسنشورگشتیمتیننیشابورخراسان رضوی

15ابوالفضلصابری فردصدرانیشابورخراسان رضوی

17محمد باقرصادقی سمرجانلیالنیشابورخراسان رضوی

15محسنکلماتیالهامنیشابورخراسان رضوی

18مرتضیکیکاووسیکیانانیشابورخراسان رضوی

14محمدمحمدیریحانه نیشابورخراسان رضوی

14جمالمراتیریحانه نیشابورخراسان رضوی

17علیمعدنیمژگان نیشابورخراسان رضوی

15محمدنصرآبادیاقدسنیشابورخراسان رضوی

14غالمحسینامینیفاطمهاسفراینخراسان شمالی

20بهرامیزهرااسفراینخراسان شمالی

18سیدرضاحسینی نسبمحدثه ساداتاسفراینخراسان شمالی
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18ابوالقاسمخوش انداممریماسفراینخراسان شمالی

14اسماعیللعل خاکپورمهدیاسفراینخراسان شمالی

15ولیالهیناهید بجنوردخراسان شمالی

15علیرضاایزیمرضیهبجنوردخراسان شمالی

151514یوسفآبارمهدیبجنوردخراسان شمالی

15علیبرات زادهامیرمحمدبجنوردخراسان شمالی

16حسنتذکرمعصومهبجنوردخراسان شمالی

15محمدرضاحسن زادهتکتمبجنوردخراسان شمالی

161614علیحسن علیزادهتکتمبجنوردخراسان شمالی

182016نوروزخانی رادجوادبجنوردخراسان شمالی

15علیخرسندناهید بجنوردخراسان شمالی

171615حسینرزبانالیاسبجنوردخراسان شمالی

171716برزورستمیامین بجنوردخراسان شمالی

14شیرعلیرمضانیمحبوبهبجنوردخراسان شمالی

16رحمت الهزیباییندا بجنوردخراسان شمالی

191719حسینشیردلیونس بجنوردخراسان شمالی

15محمدرضاقربانیعلی اکبربجنوردخراسان شمالی

1514اسمعیلکاظمیانمریمبجنوردخراسان شمالی

17احسانناهیدیعلی بجنوردخراسان شمالی

15رضایوسف زادهریحانهبجنوردخراسان شمالی

1818عبدالسیدآبادیانعلیامیدیهخوزستان

17جاسمحمیدمبیناامیدیهخوزستان

16رضاحیدر علی نژادطیبهامیدیهخوزستان

171817علیدیلمیمرضیهامیدیهخوزستان

-فریدونکاظمی اسفهمریمامیدیهخوزستان

1720نورالدینتتریزینباندیمشکخوزستان

16هوشنگدالونداسرااندیمشکخوزستان

2019داریوشسگوندسجاد اندیمشکخوزستان

181915حسینامیدیعلی حسناهوازخوزستان

191917علی حسنامیدیبنیامیناهوازخوزستان

15ولیامیریمعصومهاهوازخوزستان

141614اله یارانصاریمژدهاهوازخوزستان

151815داوودایل اسکندریلیالاهوازخوزستان

18لفتهآلبو عبادینسیماهوازخوزستان

191815صالحبوسویطمرجاناهوازخوزستان

2017قاسمتمیمیرضااهوازخوزستان

17محمد رضاتیماسمانهاهوازخوزستان
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181916محمدرضاجمالیمحترماهوازخوزستان

17عبدالخدرحمیدسارااهوازخوزستان

16رضاحیدری کاهکشریحانهاهوازخوزستان

1616احمدخسرو مرادیسیمااهوازخوزستان

14مالکدرویشیطیبه اهوازخوزستان

15شعبانرادمنشیانناهیداهوازخوزستان

17سید یدالهرخشانسید سلماناهوازخوزستان

1717حسینرضوی قهفرخییاسمناهوازخوزستان

15حسینرضوی قهفرخیمهرشاداهوازخوزستان

171916شلشسعدونیرضااهوازخوزستان

151717کریمسالماتسپیده اهوازخوزستان

16سید رسولسیف السادهسیده سانازاهوازخوزستان

15محمد رضاشاکریاننیلوفراهوازخوزستان

17علیصالح نسباحمداهوازخوزستان

16رحمنضرغامهدیهاهوازخوزستان

16محمدعلیپورطاهرهاهوازخوزستان

18ستارفرامرزیسمیهاهوازخوزستان

1516علیفلیهسلیمهاهوازخوزستان

14قهرمانکاظمییاسمناهوازخوزستان

202016مسعودکیفرخیمیالداهوازخوزستان

17حاجیعلیمحمدیزهرااهوازخوزستان

202017محمودوفائیحمیداهوازخوزستان

17اله بخشیعقوبینرگساهوازخوزستان

18احمدرضاجهانگیریساراآبادانخوزستان

17عبدالرضاجهانگیریفاطمهآبادانخوزستان

1718محمدحیاویفریدهآبادانخوزستان

1917ناصردریسنداآبادانخوزستان

18عبدالهساالروندساجدهبندرامامخوزستان

18حسیننادریناهیدبندرامامخوزستان

17عسکربغالنیسعیدبندرماهشهرخوزستان

17عبدالزهرابن سعیدمعصومهبندرماهشهرخوزستان

171715مهرابحیاتی زادهرقیهبندرماهشهرخوزستان

202020علیحیدری دوستفرهادبندرماهشهرخوزستان

202020مهدیخنفریصالحبندرماهشهرخوزستان

171716منصوردارمیفاطمهبندرماهشهرخوزستان

16حبیبدورقیزینببندرماهشهرخوزستان

1516محمد علیزیدونیفردینبندرماهشهرخوزستان
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16عبدالعلیمحسنیایمانبندرماهشهرخوزستان

16عبدالعلیمحسنیالهامبندرماهشهرخوزستان

202020علیمکاریامیدبندرماهشهرخوزستان

201818سید حمزههاشمیسید جوادبندرماهشهرخوزستان

191818سیدحسینیزدان پرستمرضیه ساداتبندرماهشهرخوزستان

14عبدالمجیدراوندیروژانبهبهانخوزستان

1516مختارعباد رضاییفاطمهبهبهانخوزستان

1617نعمت الهعبدالرحیمیرضوانبهبهانخوزستان

161614حبیب الهنادری نژادزهرابهبهانخوزستان

1617عبدالحسیناحمدی پگاهدزفولخوزستان

1616عبدالحسیناحمدی زریندزفولخوزستان

15عبدالمجیدبیانیعلیدزفولخوزستان

1718حسینعلیپرموسمیهدزفولخوزستان

15محمدجعفری پورشهیندزفولخوزستان

16نیماچهره گشانیلرامدزفولخوزستان

18کاظمحاجی کرممنصوردزفولخوزستان

19کاظمدهقان برنجیمحمدحسیندزفولخوزستان

15محمدرجبیعلیدزفولخوزستان

15حبیبروشن فرمحمددزفولخوزستان

1718علی محمدزادعلی محمد کوتیانیفاطمهدزفولخوزستان

15علیشیرین جانیپوریادزفولخوزستان

19احمدضیائی نژادمهدیدزفولخوزستان

1816غالمرضافرزی نژاددزفولیفرهاددزفولخوزستان

1818محمودکوچک دزفولیمحمددزفولخوزستان

17حمیدرضالواف پور نوریعلیدزفولخوزستان

2018مرتضیمصطفی زادهراضیهدزفولخوزستان

1618علیمقامیان زادهعبداله دزفولخوزستان

1618خدایارنجفی مهرامیردزفولخوزستان

181916حسیننصرتیاشرف دزفولخوزستان

1817احمدنهاوندینیکیدزفولخوزستان

18رجبعلیمرادیانمحمدرضارامهرمزخوزستان

17الماسممبینینعمترامهرمزخوزستان

15نعمت الهآذرپیکخدیجهشوش دانیالخوزستان

1515جمعهشوهانیمحمدرضاشوش دانیالخوزستان

171816رضاحیدرینوشینشوشترخوزستان

201917سلیمخمیسیفاطمهشوشترخوزستان

1720هادیزعفرانیاننرگسشوشترخوزستان
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192020نعمتسالطیحامدشوشترخوزستان

191916حسنعلیکاهکش زادهامینشوشترخوزستان

182016علینیک پورآرش شوشترخوزستان

1619خدابخشهارونی هارونیمعصومهشوشترخوزستان

181816ملک محمدرحیم پوراسفندیارمسجدسلیمانخوزستان

17موسیابریمحمد خرمشهرخوزستان 

17سید راضیجابرسیده مهدیهخرمشهرخوزستان 

17دایخحیدریفارسخرمشهرخوزستان 

1717حمیدشاوردیکلثومخرمشهرخوزستان 

16سید محمدموسوی پارسا سیده زهرا خرمشهرخوزستان 

-غالمرضاشفیعی مقدمشیماابهرزنجان

14جوادعلی جماعتعلیرضاابهرزنجان

15خلیلنوریمجیدابهرزنجان

181917عباسابراهیم خانیمحسنزنجانزنجان

1916احمدبهرامیاعظمزنجانزنجان

14تاصرسلیمیعلیرضا زنجانزنجان

16فرهادصحبت لومریمزنجانزنجان

15فرامرزفهرستی خمسهفرزاد زنجانزنجان

-15افضلکیوان فراکبر زنجانزنجان

14یونسمقدمیفروغزنجانزنجان

16سید عزیزموسویسیده فاطمهزنجانزنجان

17محمودنصیری وطنامیررضازنجانزنجان

1717سید عزیزنعمتیسیده ام هانیزنجانزنجان

16سید حسیننقیبیسیده فاطمهزنجانزنجان

2018عیسیولییزهرهزنجانزنجان

19کاظماصغرینداسمنانسمنان

14مهدیجهان دیدهمحمدسمنانسمنان

14احمدسیف اللهی خیاویشرارهسمنانسمنان

14نعمت الهمداحکبراسمنانسمنان

14محمدحسناکبریزینبشاهرودسمنان

17علی اصغرآقاحسینیعطیهشاهرودسمنان

18سعیدباباجانیفاطمهشاهرودسمنان

15محمدرضاحبیبیانمهساشاهرودسمنان

18احمدحجیمیناشاهرودسمنان

1615مجیدخان علیزهراشاهرودسمنان

15احمدخدابخشیانحنانهشاهرودسمنان

17احمدرحیمیرقیهشاهرودسمنان
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16محمد جوادرویانی نژادهماشاهرودسمنان

14هادیزرنگینسیمشاهرودسمنان

18علی اصغرصدیقیملیحهشاهرودسمنان

14نصرت الهکریمیرقیهشاهرودسمنان

15محمدرضایحیاییمحمدشاهرودسمنان

15علیتبیانیانالههمهدیشهرسمنان

15حسنملک احمدیمهدیهمهدیشهرسمنان

16محمودبلوچ الشاریاقبالایرانشهرسیستان و بلوچستان

16درمحمدبلوچی قدوسیانعیسیایرانشهرسیستان و بلوچستان

1716جیهندحا جی زادهمحمدایرانشهرسیستان و بلوچستان

18محمودریکییحییایرانشهرسیستان و بلوچستان

1817غالم محمدسپاهیمهرابایرانشهرسیستان و بلوچستان

181916بهرامبلیده ئیعطاءالهچابهارسیستان و بلوچستان

1718حسینپرچیمیالدچابهارسیستان و بلوچستان

1718علی محمدحوتشعیبچابهارسیستان و بلوچستان

17عبیدالهدرخشانمصدقچابهارسیستان و بلوچستان

15حسینحدادیسمیهزابلسیستان و بلوچستان

18صالحزابلیهادیزابلسیستان و بلوچستان

171815غالمعلیسامانیعباسعلیزابلسیستان و بلوچستان

16عبدالمجیدسرحدیعلیرضازابلسیستان و بلوچستان

1716جلیلسرگزیوجیههزابلسیستان و بلوچستان

1817عباسکریمیانسحرزابلسیستان و بلوچستان

16محمدمرادینیرهزابلسیستان و بلوچستان

1818محمدشریفترشابیفرهادزاهدانسیستان و بلوچستان

1916غالمحسینجعفریانسمیهزاهدانسیستان و بلوچستان

1918غالمحسینجعفریانملیحهزاهدانسیستان و بلوچستان

18علی رضاجوانیبردیا زاهدانسیستان و بلوچستان

1918قاسمحمیدیان پورمحسنزاهدانسیستان و بلوچستان

1917امین الهرضاییمهالزاهدانسیستان و بلوچستان

17رحمت الهساالرزهیحبیب الهزاهدانسیستان و بلوچستان

1818محمدرضاسرگلزاییمعصومهزاهدانسیستان و بلوچستان

18غالمحسینعارفیمهتابزاهدانسیستان و بلوچستان

17داوودموسویزهرازاهدانسیستان و بلوچستان

18داوودموسویفاطمهزاهدانسیستان و بلوچستان

18احمدمیرمریم زاهدانسیستان و بلوچستان

1818کریم خانناروییمحمدرضازاهدانسیستان و بلوچستان

1818محمدنایب مهدی ابادیمحسنزاهدانسیستان و بلوچستان
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19محمد یاسینپسکوهیبنیامینسراوانسیستان و بلوچستان

1817موسیصمدیباقرسراوانسیستان و بلوچستان

18غالمرضامیرفهیمهسراوانسیستان و بلوچستان

14غالمحسینابراهیمیعفتارسنجانفارس

1615مهدی قلیاسکندریعلی اکبرارسنجانفارس

16عظیمپاک مهرفاطمهارسنجانفارس

14محمدحقیقتلیالارسنجانفارس

14حسنحیدری نقدعلیاطهرارسنجانفارس

16حسنرضاییعلی اکبرارسنجانفارس

1615غالمعلینعمتیزهراارسنجانفارس

14محمدرضاراکعیزینباستهبانفارس

18محمدعلینظریعباسعلیاستهبانفارس

18نعمتحاجی زادگانرسولاوزفارس

1615محمدرضاحسنیحلیمهاوزفارس

14سیدحسیناحمدی سید محمودآباده فارس

17حبیببرزگرنسیمآباده فارس

1615علیرضاحبیبی صفی آبادرضاآباده فارس

14حمیدحیدریکیاناآباده فارس

14سیدمحسندهقانیپریماه ساداتآباده فارس

161515حمیدزارعمحمدرضاآباده فارس

1514عبدالهفرخیزهرهآباده فارس

15محمدصادقکریم زادهمعصومهآباده فارس

15نورالدینموسوی بوگرسیدامین الهآباده فارس

1515غالمعلینیریاعظمآباده فارس

19اسفندیاریونسیرضاآباده فارس

15سهراباسدیفاطمهخرم بید فارس

16حیدرخسروانیاننجمهخرم بید فارس

14محمد باقرطیبیحدیثهخرم بید فارس

14خلیلعابدیفاطمهخرم بید فارس

16ناصرکریمیزهرا خرم بید فارس

17عبدالخالقاستواریمحمد باقرسپیدانفارس

-جاللشریفییلداسپیدانفارس

15محمد علینیک کردارعبدالعلیسپیدانفارس

16ازادهوشیارجهانبخشسپیدانفارس

16محمدصادقجوکارمحمدمهدیسروستانفارس

171616علی اکبرخدادادی سروستانیمحمدحسینسروستانفارس

17محمدهاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس
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14سعیدروحانیمرضیهسروستانفارس

14صادققسامحدیثسروستانفارس

17علیرضاابوالوردیسیناشیرازفارس

16قاسماسفندیاریسبحانشیرازفارس

17حمیدافخمیبهنازشیرازفارس

18نعمت الهاکبری علوی جهمحمد شیرازفارس

16حسنآریان نژادفاطمهشیرازفارس

16امینآزادینرجسشیرازفارس

19علی بازبذر افشانحسینشیرازفارس

17پرویزبذرافکنمهنازشیرازفارس

19سید جاللبالدیایلنازشیرازفارس

14حسنبهادریمحمد طاها شیرازفارس

14شعبانعلیبهزادیان پورابراهیمشیرازفارس

17سهرابپرورشپیمان شیرازفارس

16فضل الهتدریسیشیواشیرازفارس

1814محمد جعفرترحمیفاطمهشیرازفارس

15اسدالهتن بدسمیراشیرازفارس

17محمد قلیتوکلیلیالشیرازفارس

15عبدالرضاتوالیینیماشیرازفارس

15غالمعباستوللیالههشیرازفارس

-احمدجعفرپورفاطمهشیرازفارس

1616عباسجوکارابوذرشیرازفارس

-محمدرضاحجری فردسرورشیرازفارس

1617رمضانحسنینرجسشیرازفارس

-محمد حسینحسینیسیده فاطمهشیرازفارس

16منصورحیدر پورمعصومهشیرازفارس

16اسفندیارحیدریمسعودشیرازفارس

15مجتبیخادمیبارانشیرازفارس

16عباسعلیخوش انداممحمد شیرازفارس

16عبدالحمیدداوریاحسانشیرازفارس

15مجتبیدستانعبدالمجیدشیرازفارس

15رمضاندهقان هراتیفرزانهشیرازفارس

17مرتضیدهقانیزینبشیرازفارس

1916حسندهقانیمریمشیرازفارس

17واحدرحمت پیشهلیالشیرازفارس

15حسینرحیمیرضاشیرازفارس

18هومانرحیمی دیزگانینیماشیرازفارس



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

18طارقرشودروشنکشیرازفارس

18عظیم الهرضاییفرهادشیرازفارس

14جوادرضائیامیرحسینشیرازفارس

16عطارفیعیسعیدهشیرازفارس

-کوچک علیروستاحسین علیشیرازفارس

15بهنامزارعاحمد رضاشیرازفارس

19عباسزارع پورمریمشیرازفارس

1616محمدعلیزارعیخدیجهشیرازفارس

15رزاقزارعیریحانهشیرازفارس

15درویشزارعیرزاق شیرازفارس

14غالمحسینزینلی مهر آبادیخدیجهشیرازفارس

1817اکبرسبوکیامیرشیرازفارس

17مجیدسرشاریمحمدشیرازفارس

16محمد علیشکاریلیالشیرازفارس

20علیرضاشکیبافردساراشیرازفارس

15ابراهیمشیخ علیفاطمهشیرازفارس

1919عباسصابریسیناشیرازفارس

14جمالصادقی مهرعلی شیرازفارس

17محمد علیصالحیساراشیرازفارس

16عزیزالهصداقتعلی رضاشیرازفارس

15حبیب الهصفرزادهآسیهشیرازفارس

17صادقظریفیمهزادشیرازفارس

17عبذالرضاعابدیزهراشیرازفارس

16کرامتعارف مهرنادیاشیرازفارس

1817علیرضاعامری زادهفاطمهشیرازفارس

14علیرضاعامری زادهمحمدرضاشیرازفارس

-خداکرمعزیزیاعظمشیرازفارس

19رضاعظیمی زادهنرگس شیرازفارس

16جعفرفریدونیزهراشیرازفارس

17داوودقاسمیامیرعلیشیرازفارس

14مجتبیقائدیامیرعلیشیرازفارس

-محمد جعفرقدومی زادهسمانهشیرازفارس

-عبدالرضاقطرانیزهراشیرازفارس

18موسی رضاکشاورزیمحمدمهدیشیرازفارس

15رضاکارگراسماعیلشیرازفارس

16صمدکاظمیسجاد شیرازفارس

15حمیدکریمیآیلینشیرازفارس
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18رضاکریمیعاطفهشیرازفارس

16رضاکریمیفاطمهشیرازفارس

1815سیف الهکشاورزیابراهیمشیرازفارس

17ابراهیمکشاورزیفاطمهشیرازفارس

16کرامتکمالی سروستانیلیالشیرازفارس

1516محمدکوهیحکیمهشیرازفارس

14لهراسبگرجی زادهسرمستشیرازفارس

15حسن علیلهبیزهراشیرازفارس

-محمد علیمحمدیفاطمهشیرازفارس

19شاه رضامحمدیمحمد شیرازفارس

-حسنمرادیهلیاشیرازفارس

19صمدمرادیعلی شیرازفارس

17صمدمرزبانسعیدشیرازفارس

14حبیبمظفرمهدیشیرازفارس

15عبدالهمقیمیطاهاشیرازفارس

17باقرموسوی فرراضیه الساد اتشیرازفارس

15غالمحسینمیهن دوستساغرشیرازفارس

15کرامتنادریفاطمهشیرازفارس

16علیرضاناصرالدینمحمدحسنشیرازفارس

14غالمعلیناظریانکورششیرازفارس

17سید علیرضانبوی زادهسید ایمان شیرازفارس

17حشمت الهنجاتینیماشیرازفارس

20فضل الهنظریرضاشیرازفارس

1715علیهاشمینداشیرازفارس

14قاسمیزدان پناهامیر علی شیرازفارس

1916اسماعیلیعقوبیمرضیهشیرازفارس

1815اصغراستادیمحدثهفسافارس

1814کاووسبختیارآیدافسافارس

15امینپادگانهآنیتافسافارس

1716مختارترحمفرزانهفسافارس

17غالمعباستوکلی پورهانیهفسافارس

1414نورالدینحسینی نژادسیدمحمدصادقفسافارس

17علی اکبرشادمانیشیدافسافارس

16محمدعلیاکبرینبی الهقیروکارزینفارس

-زین العابدینکریمیحامدقیروکارزینفارس

15محسنآقاییشادیکازرونفارس

1515اسماعیلجوکاراحمدکازرونفارس
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16کرامتجوکارزهراکازرونفارس

17سید یحییحسینیسید محمدکازرونفارس

1716عبدالمحمدشکرانهمرجانکازرونفارس

16اسکندرکاظمیلیالکازرونفارس

17هادیمردانیهلیاکازرونفارس

1917سردارنوذریانفاطمهکازرونفارس

171817عبدالرسولیزدانیمحمدرضا کازرونفارس

18مهرزادارجمندیفرشیدکوارفارس

18رشیدرشیدیاحمدکوارفارس

14علیجانسهرابی مطلقمحمدکوارفارس

15لطفیسهرابی مطلقعلی جانکوارفارس

15دارابقربانیمعصومهکوارفارس

16حسینمهدویمحمدامینکوارفارس

15ابراهیمنیکوفاطمهکوارفارس

17اکبرحاجبابوالفضلگراشفارس

1816محمدرضادانشورفاطمه گراشفارس

14مونسدرویش نژادلیالگراشفارس

15حسنزارع سعید آبادیمحسن گراشفارس

16غالمعباسشمسطیبهگراشفارس

-مهدینامورسهندگراشفارس

14عین الهنعمتیامیدگراشفارس

17ابراهیماسماعیلیعبدالمجیدالرستانفارس

15جعفرافتخاریمهرزادالرستانفارس

15مهرزادافتخاریامیرعلیالرستانفارس

15رضاثامنیمحسنالرستانفارس

18علمدارخلیلیانفاطمهالرستانفارس

16اصغردهباشی الریسجادالرستانفارس

17محمد حسینراستی الریمصطفیالرستانفارس

-احسانطاهریمحمد مهدیالرستانفارس

17عداللطیفمادیفاطمهالرستانفارس

181617رحیمابراهیمیحسین مرودشتفارس

17علی محمداسفندیاریعاطفهمرودشتفارس

16داوودبامروتعلی سینامرودشتفارس

1818محمدرضاتمدناحمدحسینمرودشتفارس

171817سید محمودحسینیسیده فاطمه مرودشتفارس

18حبیبرضاییکیمیامرودشتفارس

1715قبادزارعرضامرودشتفارس
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17جوادزارعیالهاممرودشتفارس

15مهدیصفر زادهنگارمرودشتفارس

1718احمدغالمینادیامرودشتفارس

19رحیمقاسمیمسعود مرودشتفارس

15ناصرمحمودیطاهرهمرودشتفارس

1718ناصرمرادپورازادهمرودشتفارس

14غالمرضاروستاییمحبوبهمهرفارس

16ابراهیمزارعیفریدامهرفارس

15غالمحسینزارعیمحمدمهرفارس

17غالمرضاصفریافسانهمهرفارس

18سیداحمدصمدانیسیداسماعیلمهرفارس

171618شریفاحمدینویدنورآباد ممسنیفارس

151415کبکعلیایزدیحبیب الهنورآباد ممسنیفارس

14علیلشکریعین الهنورآباد ممسنیفارس

1414غالمحسینمحمودیسعیدنورآباد ممسنیفارس

17عزت الهاسدی اکبرآبادیاحساننی ریزفارس

15عزت الهآتش پارهشیدانی ریزفارس

16امان الهرحیمیحدیثنی ریزفارس

-مهدیافرازنیلوفرجهرم فارس 

16غالمعباسخدادایمحمدحسینجهرم فارس 

16علیرحیمی ثمین جهرم فارس 

-مجیدرضانژادمهدی جهرم فارس 

14محمدرضاشریفی منش ریحانه جهرم فارس 

16داوودشمشمی پیمان جهرم فارس 

16داوودشمشمی کیوان جهرم فارس 

14ابوالفتحعوض پور اسماعیل جهرم فارس 

16محمدحسینقائمیان نداجهرم فارس 

1414محمدحسنکبیری محمدحسین جهرم فارس 

14رحیمنظری جهرمی فرنازجهرم فارس 

-غالمحسینباقری احمدزرین دشت فارس 

15علی اکبرسخنگو فرزانه زرین دشت فارس 

15غالمحسینسلکی عارف زرین دشت فارس 

14رضانجاتی سجادزرین دشت فارس 

16محموداحمدی زاده زهرا ساداتالمرد فارس 

181816علیبزرکارحبیب المرد فارس 

1717عباسطاهریمحمدالمرد فارس 

171617غالم عباسمنفرد مرضیهالمرد فارس 
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16مهدیبازیارمریمتاکستانقزوین

18محمدرضاترکاشوندعلیتاکستانقزوین

1719رحمانجاستعلیرضاتاکستانقزوین

1717علیجعفری االتیموریرضاتاکستانقزوین

15علی اکبررحمانیآواتاکستانقزوین

1918محمدرحمانیاعظمتاکستانقزوین

17عباسرحمانیسمانهتاکستانقزوین

18یدالهرحمانیفریباتاکستانقزوین

14ستاررحمانیمهدیتاکستانقزوین

15محمدرحمانیحسامتاکستانقزوین

1515سیف الهرحمنیعلیتاکستانقزوین

17محرمرحمنیمعصومهتاکستانقزوین

15رستمعلیسلطانلوهادی تاکستانقزوین

1817نادرشیرزادهنازنینتاکستانقزوین

15مهدیطاهرخانیزهراتاکستانقزوین

17محمدطاهرخانیآواتاکستانقزوین

16زین العابدینمهرعلیانمحمدصالحتاکستانقزوین

18حجتبهرامیفاطمه زیارانقزوین

19قلیزمانی لیلی زیارانقزوین

18ابوالقاسمصابونی زیارانیزهرازیارانقزوین

18صدقعلیقنبریداودزیارانقزوین

18علیرضامافیمریمزیارانقزوین

18محمد ابراهیماحمدیمحمد اسماعیلقزوینقزوین

1717رضوان الهاحمدیمحمدقزوینقزوین

15هادیاحمدی فرامیر رضا قزوینقزوین

19محمد تقیاردکانیمهشید قزوینقزوین

17عبدالهاعتمادزادهفاطمهقزوینقزوین

1917عبدالهافشارحسین قزوینقزوین

1618حسیناکبر شاهیاحمدقزوینقزوین

16عباسآزادفرمهنازقزوینقزوین

1818محمد ابراهیمآشوریزهرا قزوینقزوین

17محمدبخشندهنازنین فاطمه قزوینقزوین

1718عبدالعیپرهیزکاریغالمحسینقزوینقزوین

19کاظمترابیفاطمهقزوینقزوین

16کرمجاهدمهدی قزوینقزوین

2019محمد علیجمالیمهدیقزوینقزوین

16علی اکبرخامداسروناز قزوینقزوین
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18ایرجخانزادهپیمان قزوینقزوین

19حبیب الهخشکباریمحمد قزوینقزوین

19عباسراموشا نیزهرا قزوینقزوین

201918غالمرضارحمانیعباسقزوینقزوین

20اصغرزهدیمحمد معین قزوینقزوین

1515احمدسپهر نژاداعظمقزوینقزوین

1716تقیسلطانلومحمد قزوینقزوین

17جعفرسلطانیهاحمدقزوینقزوین

17حسنشعبانیمهدی قزوینقزوین

17اسماعیلصبوحیزینبقزوینقزوین

18ابوالفضلصحراییملیکاقزوینقزوین

18صفرعظیمی شهرستانکیحیدرقزوینقزوین

1616محمدعالقه بندهامیتراقزوینقزوین

17اسدعلی آقاییگلستان قزوینقزوین

191916نصرت الهغیاثوند قیصریحسام قزوینقزوین

2019محمدفرخی پورسماقزوینقزوین

1919فتح الهفرمانیسماقزوینقزوین

16حمیدفرمانیامیر حسین قزوینقزوین

17حبیبقدیمیساراقزوینقزوین

19قدرتقشالقیان بابک قزوینقزوین

15رحیمکاشیهامحمد سیناقزوینقزوین

1818سهرابکشاورز محمدیانشیداقزوینقزوین

1717جانعلیکمالی نیکعلی قزوینقزوین

15حسینمسگریساراقزوینقزوین

19محمد تقیمطهری فردمنیرهقزوینقزوین

1817فرامرزنجفی دارستانیرضا قزوینقزوین

16عباسهدایتی اصلمحمد امینقزوینقزوین

201919محسناحمدپورمیتراقمقم

14مجیداسماعیلیکسراقمقم

1614محمدجواداسماعیلی نژاداحمدقمقم

-محمدامیرآبادی فراهانیبهارقمقم

14محمدامیرآبادی فراهانیبارانقمقم

14خسروامیرآبادی فراهانیزینبقمقم

191815احمدامیریمحمدحسنقمقم

16محمدفریدانصاری رودسریمحمدعلیقمقم

15مهدیایوبیمائدهقمقم

14علیآرامیفاطمهقمقم
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-احمدآرامیعلیقمقم

19محمدرضاآهوییمجیدقمقم

-17مهدیبرزگرمحمدحسینقمقم

17ابوالفضلبورونیفاضلهقمقم

18محمدعلیپورحیدریعادلقمقم

16عبدالرحیمپیوندیانسیهقمقم

16عباسترک زادگانزهراقمقم

1818فرج الهحسن زادهداودقمقم

14سیدجوادحسین پورکاشانیمژده ساداتقمقم

14مصطفیحسین زادهفاطمهقمقم

1514محمدصادقحیدری کبیریریحانهقمقم

17محسنخاکپورامیرمحمدقمقم

15اکبرخیراندیشمعصومهقمقم

1817حسیندانشمندمحمدباقرقمقم

17علیدشتیریحانهقمقم

16عباسدالورانجوادقمقم

17حسیندولتیعلیقمقم

16حسیندولتیروح الهقمقم

1716محمدباقررحیمی محمدیفائزهقمقم

-طاهروردیرحیمی هرچگانیفاطمهقمقم

18محمدرضارحیمیانمهدیقمقم

15علیرستگارنژادمحمدمهدیقمقم

181814غالمعلیرستمی یسارعلیقمقم

-مسلمرضاییزهرهقمقم

17خدمتعلیزارعیحدیثهقمقم

15عباسزفرقندیمحمدمهدیقمقم

14سیدعلیسازج هاشمینرگس ساداتقمقم

16حسینسرلکمسعودقمقم

15خلیل الهصادقیحسینقمقم

14محمدصفاعلیقمقم

1818محسنصیاف زادهمحمدصادققمقم

17مجتبیطاهری مطلقنگینقمقم

15مصطفیطیبیمحدثهقمقم

-رسولعربانحانیه قمقم

16رسولعربانجوادقمقم

15حسنعروجیصباقمقم

17روح الهعشقی زادهزینبقمقم
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17علیعلی پورامیررضاقمقم

14مصطفیعلیزاده شوروکیهانیهقمقم

1714عبدالهعیسی لوزهراقمقم

16موسیفرجامینفیسهقمقم

181814حسنفهدزهراقمقم

191716محمدعاصمقبطانریمقمقم

-محسنکریمیمحمدمهدیقمقم

14مهدیکالنتری دهقینازنین زینبقمقم

17حمیدرضالسانیفاطمهقمقم

15علیرضامحمدیاحمدرضاقمقم

16علیمختارآبادیزهراقمقم

191917آقامعلیمظفر قدیریحمیدرضاقمقم

-17حامدمعظمیزهراقمقم

17سیدرضاموسویفاطمه ساداتقمقم

17عبدالهمومنزهراقمقم

-سیدمحمدمیره ایطیبه ساداتقمقم

1616علیرضانظریمحمدطاهاقمقم

1816محمدتقینورانیمسلمقمقم

1715غالم رضانیکوبیانعاطفهقمقم

-محمدرضااحمدیامیرمهدیراورکرمان

14محمدشمسی نژاد راوریمریمراورکرمان

-حسینغیاثی راوریفتح الهراورکرمان

16محمدکاربخش راوریفاطمهراورکرمان

14غالمرضاکارگرمحمدرضاراورکرمان

18محمدهمدمجوسمیهراورکرمان

Aونکوورکانادا z z a mA ija z i-1816

17عزیزاحسنعرفانونکوورکانادا

14محمداعظمیسامان ونکوورکانادا

20انوشروانپور سرتیپنوحونکوورکانادا

16احمدضیاییانامیرمهیارونکوورکانادا

17حسینتاجیزهرابیجارکردستان

2018سهرابنساجفاطمه بیجارکردستان

171617توفیقچوپانیکبریدیواندرهکردستان

191918سیدتوفیقحسینیجمیلدیواندرهکردستان

16انورسلیمانیسارادیواندرهکردستان

201817یدالهسلیمانیانوردیواندرهکردستان

191918عابدصمدیباسطدیواندرهکردستان
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181716عثمانمحمدیمحمد نافعدیواندرهکردستان

17محمداحمدیفوزیهسقزکردستان

1918لقمانسید ابراهیمیهژیرسقزکردستان

15حسنغفوریانورسقزکردستان

1917عارفگاللی زادهآرمان سقزکردستان

1717محمودمجیدیحسنسقزکردستان

1818علیملک پوریاسینسقزکردستان

17احمداله ویسیصبریهسنندجکردستان

1918هوشنگدارابیمحسنسنندجکردستان

1919محمدشریفشریفیهانیهسنندجکردستان

18جمالفرضیهیواسنندجکردستان

1717سید برهانحسینیسیده شهینقروهکردستان

1717حسینفعله گریمحمدقروهکردستان

16شهراممعصوم آبادیپارمیداقروهکردستان

16نادرمفاخرینادیاقروهکردستان

15اسماعیلهاشمیمحمد جوادقروهکردستان

1818سید نور محمدهاشمیسیده طیبهقروهکردستان

17علیداجنارینمریوانکردستان

1817ناصردارآفرینمحترممریوانکردستان

16علیرستادتارامریوانکردستان

171817محمودرستادهیدیمریوانکردستان

171916احمدرستمیعادلمریوانکردستان

19کمالسعدیعبدالباسطمریوانکردستان

181817علیشریفیدلنیامریوانکردستان

1918محمدابراهیمعبدالملکیآرشمریوانکردستان

181917جمیلفارقیسنامریوانکردستان

191917سعدیفیروزیصبامریوانکردستان

1817منصورکریمینیکامریوانکردستان

181818محمدحسینمحمدییاسرمریوانکردستان

1818شمس الهمحودی یگانهسهیالمریوانکردستان

181714عباساقتداریمهدیجیرفتکرمان

161714غالمعباسامیرانی پورعلیجیرفتکرمان

1414حسینامیری کهنوجهستیجیرفتکرمان

17سیف الهپرساملیکاجیرفتکرمان

14عباستراکمه مختاریفرنگیسجیرفتکرمان

-1516حسینعظیمی پوراحمدجیرفتکرمان

15مختارفهیمیمصطفیجیرفتکرمان
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-1616صفیقلیمارزی مهنیفاطمه جیرفتکرمان

1515هوشنگمقصودی مدیحرحیمهجیرفتکرمان

16یوسفاسدیامیر محمدرفسنجانکرمان

15حسینرزم اراوندارفسنجانکرمان

17حسنشیبانیعلی رفسنجانکرمان

171817ابوالقاسمصفاریعلیرضارفسنجانکرمان

17احمدکریمیتکتمرفسنجانکرمان

-محمدعلیروح االمینیرضاسیرجانکرمان

15فرهادشاهبداغیمحمدپارساسیرجانکرمان

1615حسنشیبانیمریمسیرجانکرمان

14حسینقراری پورزیدآبادیمحمدسیرجانکرمان

17حمیدشمسیفرشتهشهربابککرمان

1817غالمحسینقدوسیالههشهربابککرمان

18علیرضاابراهیمی شاه آبادییاسرکرمانکرمان

191819امرالهاعظمیحمدالهکرمانکرمان

16رضاآذرآئینرضیهکرمانکرمان

14مهدیبهرامی کوهشاهیبردیاکرمانکرمان

15محمدرسولپرنده افشارحسینکرمانکرمان

16محمدرسولپرنده افشارعلیکرمانکرمان

171714نعمت الهتاج الدینیشهرادکرمانکرمان

181714حبیب الهحریامینکرمانکرمان

15سیدرضاحسین جانیسیدمهرانکرمانکرمان

14محمودخاطبیساراکرمانکرمان

18حسینرضاییسمانهکرمانکرمان

-مظفررئیسیحمیدهکرمانکرمان

18حسینزینل آبادیزهراکرمانکرمان

17محمدسرداریحمیدکرمانکرمان

171615عباسسلطانی نژادعلیکرمانکرمان

17غالمعباسصابرمنشمحمدصادقکرمانکرمان

181819ضرغامصدیقی نژادعلیرضاکرمانکرمان

16سعیدعامریمژدهکرمانکرمان

14مهدیقوامعرفانکرمانکرمان

15مهدیقوامیزدانکرمانکرمان

181817علی اصغرمظفری مقدمحمیدکرمانکرمان

1716محمدحسینمهدی زادهفریباکرمانکرمان

17علیآبدرجویاسماعیلکوهبنانکرمان

15محمدرضاحسینیزهرا ساداتکوهبنانکرمان
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16محمدساالریامیر هادیکوهبنانکرمان

16حمیدضیا ء الدینیامیر حسامکوهبنانکرمان

16احمدعسکریصدیقه کوهبنانکرمان

16مجیدعسکری زادهمیناکوهبنانکرمان

15ابراهیمفالحیاسین کوهبنانکرمان

16احمدکار آموزمحبوبه کوهبنانکرمان

15حسینمحمدی نسبریحانهکوهبنانکرمان

16غالمرضامحمودیمهدیهکوهبنانکرمان

18نورالدینمرتضویمرضیهکوهبنانکرمان

18نورالدینمرتضویمرضیهکوهبنانکرمان

16عباسمیرزاییآزیتا کوهبنانکرمان

16اکبرنژادیسودهکوهبنانکرمان

16رضاهاشم پورحسنکوهبنانکرمان

14اصغربختیاریهوشیاراسالم آباد غربکرمانشاه

18غالمبستیمحسناسالم آباد غربکرمانشاه

18علی اشرفتهامی فردمیالداسالم آباد غربکرمانشاه

19علی حسنثمینیمحمداسالم آباد غربکرمانشاه

18شاهمرادحیدریمستانهاسالم آباد غربکرمانشاه

16تیمورخاطریندااسالم آباد غربکرمانشاه

20لطف الهخانی نصر آبادیمریماسالم آباد غربکرمانشاه

18اسماعیلدرویشیسیامکاسالم آباد غربکرمانشاه

14الماسسلیمیامیر رضااسالم آباد غربکرمانشاه

18محمد رضاصحراییمریماسالم آباد غربکرمانشاه

18علی ناصرمرادیآمنهاسالم آباد غربکرمانشاه

20محمدمیرزاییفرهاداسالم آباد غربکرمانشاه

19بندرنبوی فررسولاسالم آباد غربکرمانشاه

18کاکا عبدهللنجفینسریناسالم آباد غربکرمانشاه

19شیرخانولدبیگیسمانهاسالم آباد غربکرمانشاه

18فیض الهصیادی رضا قصر شیرین کرمانشاه

17سیدجاللحسینیسید مصباحکنگاورکرمانشاه

19فرشادحقیقینیوشاکنگاورکرمانشاه

17ولی مرادرستمیعلیکنگاورکرمانشاه

18اسحقنظری مقدمزهراکنگاورکرمانشاه

1819بهمنالفتی سعید سرپل ذهاب کرمانشاه 

19نادرامینی رضا سرپل ذهاب کرمانشاه 

17یار مرادفراشی عادل سرپل ذهاب کرمانشاه 

17اردشیرطاهری نژاد سعیدسنقرکرمانشاه 



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

181819..فتح امجیدیلیال سنقرکرمانشاه 

17خدادااژغ شب بو کرمانشاه کرمانشاه 

17باقرافشار گلی شهالکرمانشاه کرمانشاه 

18نبیالیاسی علی کرمانشاه کرمانشاه 

14حیدرپرندین امیر علی کرمانشاه کرمانشاه 

1818علیپرهام عبدالرضا کرمانشاه کرمانشاه 

181919خسروپور جعفری کوشا کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد علیتنهایی سعیده کرمانشاه کرمانشاه 

1820عباسجعفری گربانی سحر کرمانشاه کرمانشاه 

202017شمس الدینحسینی سید حسین کرمانشاه کرمانشاه 

-شکرعلیحشمتیان مصیب کرمانشاه کرمانشاه 

1818احمدخوشنام بهرام کرمانشاه کرمانشاه 

19محمد رضاسرحدی علی اوسط کرمانشاه کرمانشاه 

191615بهزادشمایی غزل کرمانشاه کرمانشاه 

14اسماعیلفرهنگیان شیما کرمانشاه کرمانشاه 

1718سجادقاسمی نرگس کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد ولیقصالنی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

161916مهدیلوکه تیرانی سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

191917سیف علیمرادی سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

202020شرفمنصور نیا نسرین کرمانشاه کرمانشاه 

1819محمودنجفی کوچک دانه سحر کرمانشاه کرمانشاه 

17فریدوننظری جوهر کرمانشاه کرمانشاه 

20علی احسنهاشمی احمد کرمانشاه کرمانشاه 

19حبیبحسینیشکوفههرسینکرمانشاه 

18لطفعلیحیدریان هزاریاحسانهرسینکرمانشاه 

2017محمدهمتیمحمد حسنهرسینکرمانشاه 

16مهدیاحمدیبنت الهدییاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

1817ابوالفتخانصاریفاطمهیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

191716عباسقلیپناه پوریسرو ناز یاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

1815عبدالوهابتوفیقیانسیده لیالیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

1816آقاچتر آذرحمیدیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

14کرم الهزارعینرگس یاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

15امیرسیاوش نسبزینبیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

16طوفانیشاکرینریمانیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

191917سیاوشصفاییمحمدکاظمیاسوجکهگیلویه  و بویر احمد

18عزیزخردمند پوشجواد بهمئیکهگیلویه و بویراحمد

1817علمدارصالحی نژادسجادبهمئیکهگیلویه و بویراحمد
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19حسین علیطارمیانپروانهبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

181615سید غضنفرپورطاهریضیاالدینباشتکهگیلویه وبویر احمد

14قلیجهاندیدهزهرا باشتکهگیلویه وبویر احمد

17فرج الهکرمیزینبباشتکهگیلویه وبویر احمد

1615فضیلمرادیعاطفه باشتکهگیلویه وبویر احمد

1514یدالهمهدیخانیمحبوبهباشتکهگیلویه وبویر احمد

18ذبیح الهجاهدی جوزچالیدالهرامیانگلستان

17علی اصغرخزاییبراتعلیرامیانگلستان

17جمشیدخلیلیامیرحسینرامیانگلستان

18خداقلیرجبلونیمارامیانگلستان

19ولی الهرجبلومحبوبهرامیانگلستان

16مجیدرجبلومحمدرضارامیانگلستان

17جوادرجبلوکارنرامیانگلستان

17مصیبرجبلوزهرارامیانگلستان

18محمدجعفرسعیدیمحمدجوادرامیانگلستان

17ابوالقاسمعربفاطمهرامیانگلستان

18کاظمکوه نشینمحمدحسینرامیانگلستان

16حسن علیهدایتی کردخدیجه رامیانگلستان

15محمدعلیاعلمشاهیمعصومه علی آبادگلستان

17حسنآسودهاحمدعلی آبادگلستان

1617عباسعلیجغتاییخدیجه علی آبادگلستان

17ضیا الدیننظریاکرم علی آبادگلستان

1918اسماعیلحدادی دوزینمحمودگالیکشگلستان

14علیرضاسارانیپارساگالیکشگلستان

16عبدالجلیلسنچولیمهردادگالیکشگلستان

18سیدابراهیمموسوی زادهسیده فاطمهگالیکشگلستان

181818محمدعلیسالکالنازگرگانگلستان

202020الیاسشادکامفرهادگرگانگلستان

181818محمدصدیقینرگس گرگانگلستان

17مجتبیطالبیمحمدمسیحاگرگانگلستان

1819حسینعلیعلیرادامیدگرگانگلستان

16قاسمگل نبی مفردمحمدتقیگرگانگلستان

201919محمدمانیعلیگرگانگلستان

171718سیدجعفرنیاکانسیدمجیدگرگانگلستان

1818حسنابولقاسمیعلیگنبدگلستان

15قاسماسماعیلیمرضیهگنبدگلستان

16گل محمدآهنگریمهرانگنبدگلستان
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15صابرباقرنیاسرابیسپیدهگنبدگلستان

16نورالدینتاجپورسعیدهگنبدگلستان

17حسینعلیدهقانلیالگنبدگلستان

16محمدزاهدیهداگنبدگلستان

15علیسمیعی  پاقلعهاهوراگنبدگلستان

15علیسمیعی پاقلعهایلیاگنبدگلستان

171917عبدالرسولسیفی احمدآبادیمحمدعلیگنبدگلستان

14جوادشهرکی گزمهمحمد طاهاگنبدگلستان

17جوادشهرکی گزمهمحمدسجادگنبدگلستان

1616مجیدصحراییشهالگنبدگلستان

1617حسنقرنجیکیوسفگنبدگلستان

16علیمحمودیریحانهگنبدگلستان

1818مسلموامنانیمحمدرضاگنبدگلستان

17یزدانیزدانیایمانگنبدگلستان

14حمدالهفرض گولک امیر علی آستانه اشرفیه گیالن

1617محمدحسینفالح حقگوی نیاکیهاجر آستانه اشرفیه گیالن

1415بهبودمصطفوی آرش آستانه اشرفیه گیالن

15هومنمنوچهریمعصومهآستانه اشرفیه گیالن

15تیمورنجار سیاهکلی مرتضیآستانه اشرفیه گیالن

15سیدمحمدابراهیم موسوی سیدجوادرشت گیالن

19محمدتقیابوالحسنی جوادرشت گیالن

16عین الهاکبری ویو خدیجه رشت گیالن

14اسمعیلامین زاده سنندجیابراهیم رشت گیالن

17مسعودآلیانی سعیده رشت گیالن

1717محمدبختیاری رضوان رشت گیالن

14بیژنبدیعی نیکتا رشت گیالن

15غالمحسینبهبودی نسیم رشت گیالن

−علیپور عبد تارا رشت گیالن

15محمدپور نجار معصومهرشت گیالن

1516مهدیجودتیامیر محمدرشت گیالن

18سیدزین العابدینخاتمی سیدجواد رشت گیالن

−محمدتقیخان زاده روژن رشت گیالن

14عباسدستمالچییاسمنرشت گیالن

191918سیداحمدرئیس زادهمیرهادیرشت گیالن

1816سیدعبدالهسادات مجللسیده آسیه رشت گیالن

14نادرسامیمائدهرشت گیالن

1817محمدرضاشاکر دوست فاطمه رشت گیالن
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16بهروزشاکوییفاطمه رشت گیالن

15حسنشب زنده دار جواد رشت گیالن

14رجبعلیشکوفندهسوسن رشت گیالن

1717رحمت الهغالمرضابیگیغزالرشت گیالن

17احمدفالیزی فرسانازرشت گیالن

−1617لطفعلیکلوری کلورفاطمه رشت گیالن

15لطفعلیکلوری کلورفرشتهرشت گیالن

16یدالهمجیدی کلواندانیخشایاررشت گیالن

15احمدنحوی جدیدعطاء الهرشت گیالن

14عیسیندائی مریم رشت گیالن

16ابراهیمندیمیپوپکرشت گیالن

17کیومرثنیالشطوبی رشت گیالن

1616سیدمحمدهاشمیسید امیر محمدرشت گیالن

1918محمدهمافرپارسارشت گیالن

15کیوانایلداریحسنارضوانشهرگیالن

1818علی اکبرابراهیم نژاد مرجانرودسرگیالن

1819محمد جعفراحمدیانشریعترودسرگیالن

18کاظماندرخواهحمیدرضارودسرگیالن

15اسماعیلپناهیحسن رودسرگیالن

19قربانعلیپورصفریمهنارودسرگیالن

17رمضانحمید پناهنسیبهرودسرگیالن

20علیرضادلمانیانالدنرودسرگیالن

17حسینرنجی سورخانیابوالفضلرودسرگیالن

17حسینسحرخیز نخجیریفاطمه زهرارودسرگیالن

1820کاظمشفاهیجعفررودسرگیالن

16یعقوبعلی پورمهدیرودسرگیالن

17شعبانقربانیسودهرودسرگیالن

19خسروکوه پیماهالنازرودسرگیالن

17رضانژادلطفیشقایقرودسرگیالن

17رضانژادلطفیمحمد جوادرودسرگیالن

1817فتح الهیوسف زادهمعصومهرودسرگیالن

17اسمعیلپاکدلمهدیصومعه سراگیالن

16رضاتجربه کار الهام صومعه سراگیالن

16شاپورجهاند یده فاطمهصومعه سراگیالن

16انوشجوان حق پرستمهدی صومعه سراگیالن

18یعقوبروحینرجس صومعه سراگیالن

16هادیسجادپورحسین صومعه سراگیالن
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16احمدشیعه نژادعلیصومعه سراگیالن
15یوسفقانع سبحان صومعه سراگیالن
17عبدالهگیاه پرور منیژه صومعه سراگیالن
−سعیدپورصفارامیر حسین فومنگیالن

14رسولتیغ نوردمحدثه فومنگیالن
15علیاستاد بابایی سمیه الهیجانگیالن
1516رضااسماعیلی عرشیا الهیجانگیالن
17کریمرحمتی کالسریشیوا الهیجانگیالن
15حسنرشیدیمحمد  الهیجانگیالن
16حامدرضا پوررایان الهیجانگیالن
1518غالم نبیسرور احمدیزهره الهیجانگیالن
1517عسگرسلیمیزهره الهیجانگیالن
161617علیشعبانیمجتبی الهیجانگیالن
14غالمعلیعسکر پور حسین الهیجانگیالن
15مجیدفضلی شادامیرحسین الهیجانگیالن
15رضافکریآرتینالهیجانگیالن
1717صفر علیقربانی پنچاهمعصومه الهیجانگیالن
1619علی اکبرمحمد علی پورشهره الهیجانگیالن
17علینوروزی مریم الهیجانگیالن
1618فرهادوارستهپریساالهیجانگیالن
14احدعلیاحمدپورطاهرهلنگرودگیالن
20رضاخادم باهوشزهرالنگرودگیالن
15فرامرزخاکی کلیدبریکیمیالنگرودگیالن
20علیرمضانیمحمدلنگرودگیالن
17نعمت الهشبرنگ مریدانیمیثملنگرودگیالن
16رحمانشریفی سیگارودیمهدیهلنگرودگیالن
17عبدالحسینطاهراموز لنگرودیفرشتهلنگرودگیالن
16علیمشیریاذینلنگرودگیالن
14مصطفیمقدسیراحیللنگرودگیالن
16علیندیمیفاطمه لنگرودگیالن
17فرزادبیژنگتارا ماسالگیالن
15قاسمتوکلی روشنکماسالگیالن

18مرتضیحجتیمحمدازنالرستان
1919الزمماهروبختیاریرحمانازنالرستان
1819علیرضا ابراهیمیزینبالشترلرستان
191920عباسرحمتیفریدالشترلرستان
1819کریمرستمیپیمانالشترلرستان
20صید محمدعلی شاهی چگنیشیرمحمدالشترلرستان
1818نورمحمدکوچکیامیرمحمدالشترلرستان
171818نامدارخانملکی حسنوندمریمالشترلرستان
181717اسماعیلولیانامیرحسینالیگودرزلرستان
1618عباس علیبشیری گودرزیلیالبروجردلرستان
1718علیبیرانونداحمدبروجردلرستان
1720محمدپیدایشسمیهبروجردلرستان
1618احمدترابیآینازبروجردلرستان
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181917بهنامحاتمی توسکیطاهره بروجردلرستان
16شهابرضائی آورزمانشیوابروجردلرستان
18داودروشنکارکسریبروجردلرستان
18داودروشنکارکامیاربروجردلرستان
202020محمدرضاص برنجیمحمدبروجردلرستان
161917احمدکرمیعلیبروجردلرستان
16بهنامکماسییاسینبروجردلرستان
1820ولی الهگودرزیحسنبروجردلرستان
18علیگودرزیثمینبروجردلرستان
1619حسن رضاگودرزیعباسبروجردلرستان
16محمدرضالطفیفاطمهبروجردلرستان
1618ابوالحسنمحبوبیبهروزبروجردلرستان
20ابوالقاسمموسویفریبابروجردلرستان
202015حنابگدلفانفرشاد خرم آبادلرستان
1820سجاددولتشاهآیلینخرم آبادلرستان
191815شاه عباسصادقی نژادحسینخرم آبادلرستان
1920محمد علیفتحیمحمد خرم آبادلرستان
2020عبدالرحمنکردیعرشیاخرم آبادلرستان
1819عبدالرحمنکردیاشکانخرم آبادلرستان
1819عیسیمرتضی پورعاطفه خرم آبادلرستان
1719محسنملک شاهیانرایانخرم آبادلرستان
172016شاپورنصرتیشاهینخرم آبادلرستان
2020حیدر علیناصریامیرنورآبادلرستان

181817یارعلیایمانی مهدیه بابل مازندران
141514فرج الهبهرامی رویا بابل مازندران
-جابرپرجهستیبابل مازندران
-1514علی اکبرتقی زاده علی بابل مازندران
-علیتوکلی ریحانه بابل مازندران
-فیض الهرجب زاده فاطمه بابل مازندران
-غالمرودهندی فاطمه زهرا بابل مازندران
181716علیمردانزمانی امیرجوادبابل مازندران
-قنبرعلیزندناشیدابابل مازندران
181715علیعلیجانزاده محمدصالح بابل مازندران
181715علی اکبرعلیجانی سینا بابل مازندران
-محمدقدم زاده امیرمهدی بابل مازندران
-مهدینقی زاده هلیابابل مازندران
-سیدمهدیهاشمی تبارسیده مژگانبابل مازندران
-هادیدهقان کالگردیسدنابهشهرمازندران
15قربانعلیرحمتیزینببهشهرمازندران
15مصطفیساداتیسیده مریم بهشهرمازندران
15صفرعلیعسگریهاجربهشهرمازندران
15غالمعلیفرخزاد رستمیسمیرابهشهرمازندران
16رجبقربانیراضیه بهشهرمازندران
15فرهادامین زادهپریاچالوسمازندران
14حسنتیرگرماهانچالوسمازندران
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15رحمت الهرجوانینجمیهچالوسمازندران
1614حسینصالح نیاساراچالوسمازندران
15محمدرضاقربانی نژادفرشتهچالوسمازندران
1616دانشکاووسیمریمچالوسمازندران
1715ذبیح الهموسوی میرکالییسیده زهراچالوسمازندران
-بهمنمیرج فیروزیفاطمه زهراچالوسمازندران
1615نعمت الهابراهیمیمحمدرامسرمازندران
161615ولی الهآذریاعظمساریمازندران
1615اسماعیلباباییسید محمد رضاساریمازندران
1515حسینباطنیکوثرساریمازندران
15محمد تقیبیضاییزینبساریمازندران
181714مختارپرنده دوستفاطمهساریمازندران
-1615علیجانپور ولیزهراساریمازندران
1616علی اکبرساداتیسیده زینبساریمازندران
15حسنصفایی رادکیانساریمازندران
-سید ابراهیمعابدیسید محمد مهدیساریمازندران
171614سید رضاعلویسیده مریمساریمازندران
15حسیننیاز بالحسامساریمازندران
16محمد تقیواسوفاطمهساریمازندران
15حسینجوادیانپارساسوادکوهمازندران
-1516علیابراهیمیزهرافریدونکنارمازندران
-1415مهدیقلی پورماهانفریدونکنارمازندران
14یارعلیمحمد نسب عمرانعباسفریدونکنارمازندران
161617ابوالحسنمرادیفاطمهفریدونکنارمازندران
171514غالمرضامال آقاپورفاطمه فریدونکنارمازندران
171614جهانبخشموسویانسید امیر محمدفریدونکنارمازندران
14نادراوالدیبهنودقائمشهرمازندران
161514اکبربیگی نصراله آبادیامیرقائمشهرمازندران
1616محمدرضاپاک نهادزهرهقائمشهرمازندران
14محمدرضاحسن پورتاراقائمشهرمازندران
161714نادعلیدوچشمهفاطمهقائمشهرمازندران
1716بهروزرحمتیساراقائمشهرمازندران
-حسنرضاییعلیقائمشهرمازندران
1517ولی الهرنجبرکوچکسراییصفاقائمشهرمازندران
1816سیدجاللرهگشایسیدعلی محمدقائمشهرمازندران
171614ولی الهصابری مقدمفاطمهقائمشهرمازندران
161414شهرامطهماسبیانحمیدقائمشهرمازندران
-صابرعباس زادهعلی رضاقائمشهرمازندران
16جمشیدعلی زادملیکاقائمشهرمازندران
16جاللغالمیفاطمهقائمشهرمازندران
16جاللغالمیفائزهقائمشهرمازندران
171715محمدرضاقلیان جویباریمجتبیقائمشهرمازندران
1815باباعلیگورانفرامرزقائمشهرمازندران
16حسنمظفریانمهساقائمشهرمازندران
1614مرتضیمعینیرقیهقائمشهرمازندران
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14سهرابمیالنیجعفرقائمشهرمازندران
16علییوسفی تلوکیسمیهقائمشهرمازندران
1615حجت الهاسماعیلیمریمکالردشتمازندران
16حسینحسین پورسرونازکالردشتمازندران
181716محمد اسمعیلگندمیمیناکالردشتمازندران
14محمدابراهیمییگانهمحمودآبادمازندران
1717محمدرضاایزد فرمریممحمودآبادمازندران
1415قربانترجانیخدیجهمحمودآبادمازندران
1716محمدتونیمهنامحمودآبادمازندران
14جهانبخششعبان زادهنگینمحمودآبادمازندران
14محمد عطاطالچیانشقایقمحمودآبادمازندران
14محمد عطاطالچیانشفقمحمودآبادمازندران
17غدیرعبدیبهنازمحمودآبادمازندران
1615منصورقهقاییمهسامحمودآبادمازندران
14مرتضیمحمود زادهمعصومهمحمودآبادمازندران
171715نادرنادرییاسر محمودآبادمازندران
1515عباسنصیبیمحمد علیمحمودآبادمازندران
1716علینیکزادبیتامحمودآبادمازندران
14علی اکبراحمدی معلم کالئیاعظمنکامازندران
16سیدمحمدآبلوئیسیده فاطمهنکامازندران
16محمدآبلوئیسیده مهالنکامازندران
14حجربردبارمحمدنکامازندران
15جوادجعفرینیایشنکامازندران
14جهانبخشحبیبیسولمازنکامازندران
14اسماعیلدهدارصبانکامازندران
14مصطفیروشنائیابوالفضلنکامازندران
14معمولیسیاوشیعلیرضانکامازندران
16عباسعلیکاظمیربابه نکامازندران
14حسنکوثریسیدمهیارنکامازندران
15نورالهمحمدیرضانکامازندران
15کاظممهدوی کترینینرگس نکامازندران
14عین الهنجفی عمرانفاطمه نکامازندران
14نعمتنوری نیامحترمهنکامازندران
17روح الهیداللهیسید امیر رضانکامازندران
-غالمرضایزدانیفرشته نکامازندران
151514حبیب الّلهصالحی کجورسکینهنورمازندران
151414ابوالفضلآدینهپوریااراکمرکزی
14حمیدآزادنیاامیر حساماراکمرکزی
14محمد حسینآهنگرانیمحمد مهیاراراکمرکزی
1716شکرالهبرغانی فراهانیمجیداراکمرکزی
1515رضاحسنخانینوشیناراکمرکزی
15محمدحسین آبادامیرحسیناراکمرکزی
18ذبیح الهدارابیخلیل الهاراکمرکزی
191817علیرضاربیعیمبینااراکمرکزی
17بهنامرحمتیشقایقاراکمرکزی
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14امیرحسینرئیس زادههانیهاراکمرکزی
17محمدزمانی نجف آبادیمحمدصادقاراکمرکزی
1715ابوالحسنسجادیآزادهاراکمرکزی
-نصرت الهشمسیمحمد صدرااراکمرکزی
1717حسینصادقی فرابوالفضلاراکمرکزی
16عبد الرضاصفاییزهرااراکمرکزی
15علیرضاطهماسبیآیدااراکمرکزی
15داودعابدیسحراراکمرکزی
15محمد جوادعلیدادیثنااراکمرکزی
16محمدفروزندهمریماراکمرکزی
14محمد جوادقدمگاهیکیانااراکمرکزی
15حجت الهقزل عاشقیمحبوبهاراکمرکزی
171715محمد ولیکریمیمهدیاراکمرکزی
181717محمد علیمحمدیمحسناراکمرکزی
14مجیدمحمدیفاطمهاراکمرکزی
15روح الهمحمدیمحمد حسیناراکمرکزی
15عبدالهمحمدیمهشید اراکمرکزی
15عبدالهمحمدی نیکومهدیهاراکمرکزی
14حشمت الهمحمدی نیکوزهرااراکمرکزی
15امیرحسینمختاریبهراداراکمرکزی
181716محمد تقیمشهدی فراهانیحسیناراکمرکزی
16امیرحسینمصطفایی نژادکژالاراکمرکزی
17محمد علیمیرزاییمریماراکمرکزی
14محمدنعیمیثمیناراکمرکزی
-اسدالهنعیمیمهالاراکمرکزی
14محمدنیک یارفاطمه اراکمرکزی
1415فرهادیوسفیامیرعلیاراکمرکزی
15سجاداحمدیسماخمینمرکزی
15قدرت الهاسدیمحدثه خمینمرکزی
15مهراناکبریعطیهخمینمرکزی
19بابکامیریآرمیتاخمینمرکزی
1515هدایتآل طاهرفاطمهخمینمرکزی
16احمدرضابهرامیبهارخمینمرکزی
16حمیدرضاجعفریزهراخمینمرکزی
14ابراهیمچوگانیمبیناخمینمرکزی
18سیدحسنحسینیزهراساداتخمینمرکزی
15محسنحمزه لوابوالفضلخمینمرکزی
1515مجتبیخلجیمیناخمینمرکزی
16دانشرحیمیستایشخمینمرکزی
16سیدمجیدرفیعیفائزهخمینمرکزی
1615علی محمدریحانیمحمودخمینمرکزی
1515علیرضاصادقیمحمدحسامخمینمرکزی
1615ولیخانظفریانکاووسخمینمرکزی
15حمیدعباسیحامدخمینمرکزی
181717امینعبدالهیابراهیمخمینمرکزی
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14ابراهیمعروجیآینازخمینمرکزی
17علی محمدعصاریتیناخمینمرکزی
17حسینغالمیسجادخمینمرکزی
15ذبیح الهغالمیروح الهخمینمرکزی
15ابوافضلقاسمیمهساخمینمرکزی
161715احمدکمانیحمبدخمینمرکزی
15فریدونمجتهدیافسانهخمینمرکزی
1716محمدمحسنیعلیرضاخمینمرکزی
17صادیارمحمدیفاطمهخمینمرکزی
18غالمحسینمحمدیاحسانخمینمرکزی
1616محمودمحمودیعلی خمینمرکزی
14محمودمحمودیفاطمهخمینمرکزی
17روح الهمخملیمسعودخمینمرکزی
17حسیناحمدیزهرادلیجانمرکزی
18مجتبیجاللیفاطمهدلیجانمرکزی
17رضاحسنیکوثردلیجانمرکزی
15علی اصغررزاقیمریمدلیجانمرکزی
2020رضازیوریزینبدلیجانمرکزی
16غالمحسنصادقیزهرادلیجانمرکزی
1516محمدحامدیدیناشازندمرکزی
1718محمد حسینرحیمیاکرمشازندمرکزی
15محمدرضاروستاامینشازندمرکزی
1618مجیدسهیلیمحمد حسینشازندمرکزی
1717علی اصغرعلیدادیطاهرهشازندمرکزی
1615علی حسینغفوریسعید شازندمرکزی
1819حسینصیادیالهاممحالتمرکزی
1719احمدملک علی محمدلیامحالتمرکزی
1619محمدحسننوروزینهالمحالتمرکزی

2020علی اکبرآسنحوابندرعباسهرمزگان
14موسیپیرایشزهرابندرعباسهرمزگان
16محمدجعفرزادهعلیرضابندرعباسهرمزگان
20محمدجعفریمبینابندرعباسهرمزگان
1717حسینشاهیحوابندرعباسهرمزگان
1717سهرابصادقی مقدمسوسنبندرعباسهرمزگان
17عباسفنونیصمدبندرعباسهرمزگان
17قربانعلیمجیدیزهرهبندرعباسهرمزگان
2020سعدالهملکیزینببندرعباسهرمزگان
2020ابراهیمهیتاویخلیلبندرعباسهرمزگان
1818رضا اشرفیان فرنداجزیره کیشهرمزگان
14مهدیابوترابیعطیهجزیره کیشهرمزگان
14امیرمهدیابوترابیاعالجزیره کیشهرمزگان
16مهدیبیدگلیشادیجزیره کیشهرمزگان
16محمد جوادپاک بیناحسان جزیره کیشهرمزگان
15صالحتجربه کارزهراساداتجزیره کیشهرمزگان
14محمدرضاعضدی دیلمیبیتاجزیره کیشهرمزگان
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-یوسفغیورعرشیاجزیره کیشهرمزگان
17مازیارممیزانطاهاجزیره کیشهرمزگان
17غالمکریمی حاجی خادمیمحمدامینمینابهرمزگان

20کریمپویندهبهزاداسدآبادهمدان
17حسینجعفریمحسناسدآبادهمدان
15امیرجمالیفاطمهاسدآبادهمدان
17کیقبادزارعیهاجراسدآبادهمدان
17سیدجعفرسجادیسیده ماهرخاسدآبادهمدان
15قاسمقربانی حافظمحموداسدآبادهمدان
1717چراغعلیکمانگرفرحاناسدآبادهمدان
16ظاهرلطیفیمحمد هادیاسدآبادهمدان
1717مسلمحسینیهالهبهارهمدان
18چراغعلیگلزاری احمدیهادیبهارهمدان
171917یحییحمیدیمژگانمالیرهمدان
18مهدیابراهیمیانمحمبوبهنهاوندهمدان
15احمدآورزمانیحامدنهاوندهمدان
16کرم رضاساکیمریمنهاوندهمدان
17لطف الهسیفحمیدرضانهاوندهمدان
15حمیدرضاسیفمحمدرضانهاوندهمدان
16جوادشهبازیامیرعلینهاوندهمدان
15محمدظفریسارانهاوندهمدان
16عبدالحمیدگراییفرشتهنهاوندهمدان
18مهدیمسلمیمرادنهاوندهمدان
15رحم خدامومنیفاطمهنهاوندهمدان
15علیناظریشیریننهاوندهمدان
171717ابوالفضلاسکندریسعیدههمدانهمدان
181717محمدبختیاریسپیدههمدانهمدان
171817محمد حسینبه گندممحمدهمدانهمدان
16مسعودبهادریسعید همدانهمدان
16داودعلیترکاشوندامیرمحمدهمدانهمدان
1514پرویزجنتیمریمهمدانهمدان
1714محمد ابراهیمحسابیعاطفههمدانهمدان
-اکبردستگردیانعلیرضاهمدانهمدان
161515کریم خانزارعیعلی همدانهمدان
15علیزارعینیایش همدانهمدان
16حمیدزراعتیعرفانهمدانهمدان
1414حسینزرینآمنههمدانهمدان
1515علیزنگنهزهراهمدانهمدان
15حافظساالریزهراهمدانهمدان
15ایوبعلیسرمدی ایمانیمصطفیهمدانهمدان
1515نیازعلیصالحی فکرتآرزوهمدانهمدان
1515رمضانعلیعبادی عمیدمهینهمدانهمدان
15بیرامعلیعدالتیمعصومه همدانهمدان
14شادالهعزیزیمریمهمدانهمدان
15کمالعلویسمیراهمدانهمدان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14علی اصغرغالمحسینیعلیهمدانهمدان
1515رضافیروزی خرممرجانهمدانهمدان
161716مصطفیقربانیموناهمدانهمدان
202018رحمنکرمیسعیدهمدانهمدان
171715عبادالهکریمینگینهمدانهمدان
1617خانعلیگودرزی صابرعلیهمدانهمدان
16گالبعلیمسلم خانیفاطمههمدانهمدان
1719سبزعلیناصری پورحمزههمدانهمدان
1615سیدحسیننوربخش بروجردیانفهیمه الساداتهمدانهمدان
1414نوشادی مقدمهادیهمدانهمدان
171616اسدالهنیازمندعاطفههمدانهمدان

16محمد حسین افضلیفریباابرکوهیزد
14ذبیح الهاکرمیزهراابرکوهیزد
-محمودبمانیساریناابرکوهیزد
14سعیدرحیمیکیاناابرکوهیزد
1615سید سراجهدایتیامیرمهدیابرکوهیزد
-امیرحسینرضاییعلیمیبدیزد
17محمدصحراییزهرامیبدیزد
15سعیدعزیزیحنانهمیبدیزد
-غفارغفاریعلیمیبدیزد
-احمدندافمریممیبدیزد
14ابوالفضلاسالمیمهدیهیزدیزد
1718علی محمدانتظاری زارچراضیهیزدیزد
17جوادباقری اتابکرضایزدیزد
-محمدحاجی رضائیمریم یزدیزد
171815سید حسینحسینی بغدادآبادیسید علییزدیزد
1815سیدعلی اکبرحسینی شوازیسید محسنیزدیزد
-سعیددهقانی تفتیامیر علی یزدیزد
191919محمد علیدهقانی زاده بغدادآبادمحمد رضا یزدیزد
181816علیرستگارعباسعلی یزدیزد
181817محمدحسینریحان فردحمیده یزدیزد
14محمودزارع زردینینازنین زهرایزدیزد
181616یدالهساالریامینیزدیزد
14محمدرضاغنیمتمرجان یزدیزد
15مهدیفالح تفتیمحمدرضایزدیزد
14سید مهدیمحترمزهرا السادات یزدیزد
14مهدیمحمدیانمحمد یوسفیزدیزد
1516سیدناصرمیرجلیلیسیده فائقهیزدیزد
202020محمدعلیهنرورحسین علی یزدیزد


