
یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

161714حسنآقامحمدیانداوراردبیلاردبیل

16کریمثالثی نژادسیده اکرماردبیلاردبیل

1617میرمهدیقریشیمیرصادقاردبیلاردبیل

1714عبدالعلیمبشرمحمدحسیناردبیلاردبیل

1714قادرمهدویمحمدمهدیاردبیلاردبیل

14میرفاضلبرادران مرتضویفریداردبیلاردبیل

16عسگریوسفیحسیناردبیلاردبیل

-15یعقوبابراهیمی انصار نمیناردبیل

1616ستار صالحیانمریم نمیناردبیل

15عبداالحد شریفیسعیدهنمیناردبیل

16فیروز پورفتحیروزبهنمیناردبیل

14وهاب علیزادهفاطمه نمیناردبیل

14انصار عزیزیاسما نمیناردبیل

17علیمیرزاییالهامنمیناردبیل

15بخشعلیفداییتمدن نمیناردبیل

14نذیر آقاجانیمقدس  نمیناردبیل

16محمدعلیابراهیمیفرشتهاصفهاناصفهان

14عبدالحسینابراهیمیمهدیهاصفهاناصفهان

15اکبراختری پورمهراناصفهاناصفهان

15اکبراستادیزهرهاصفهاناصفهان

-حسناسحاقیانعلیاصفهاناصفهان

1615حمیدرضاامینیمهسااصفهاناصفهان

14قربانعلیایرانپورمیثماصفهاناصفهان

15احمدآبشاهینسریناصفهاناصفهان

14امان الهآشوریمهرداداصفهاناصفهان

15حبیب الهبه سوارنجمهاصفهاناصفهان

17محمدثقفیانحمیداصفهاناصفهان

15زکیحاجب نژادعلی سینااصفهاناصفهان

16علیحاجی اسماعیلیمحسناصفهاناصفهان

-علیحجر االسودیحسناصفهاناصفهان

15موسیحسین زادهعلیاصفهاناصفهان
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15احمدخجستهزهرااصفهاناصفهان

-14محمدخودسیانیحمیداصفهاناصفهان

14حسنخورسندیمحمد هادیاصفهاناصفهان

16رمضاندانش پژوهلیالاصفهاناصفهان

14جعفررجاییمسعوداصفهاناصفهان

14محمدرجبیفاطمهاصفهاناصفهان

14محمدرهنما یزد آبادیفاطمهاصفهاناصفهان

15حبیب الهسلیمیراضیهاصفهاناصفهان

14اکبرسیفیوحیداصفهاناصفهان

14علیشاهیشریفهاصفهاناصفهان

14حسینعلیشعیبیمحموداصفهاناصفهان

16طوغانشمسیسعیداصفهاناصفهان

15قاسمشهریاریاعظماصفهاناصفهان

-مجیدشیخیآیدااصفهاناصفهان

1414محسنصالحی اسکندریرامیناصفهاناصفهان

14علیرضاصدریشیریناصفهاناصفهان

14سعیدضیاییمریماصفهاناصفهان

-رضاطالییپریسااصفهاناصفهان

14-زینلعالی پورنورااصفهاناصفهان

15مومنعقیلیفائزه ساداتاصفهاناصفهان

14احمدعقیلیمحمودرضااصفهاناصفهان

15حسینعلیدوستیمعراجاصفهاناصفهان

15بهروزعنایتی فرسامیاراصفهاناصفهان

14جمالفتاحیهادیاصفهاناصفهان

-مجتبیفقیهی پزشکیزهرااصفهاناصفهان

1514قدیرعلیقانعیانمهدیاصفهاناصفهان

-محمدکاظمی ونهریمرضیهاصفهاناصفهان

16ابراهیممحسنیمریماصفهاناصفهان

-قاسممحمدیزهرااصفهاناصفهان

14حسینمحمدیجواداصفهاناصفهان

-14محمد مهدیمدنیمحمدهادیاصفهاناصفهان

14سلمانمرادیاحمداصفهاناصفهان

14رضامرداسیاحساناصفهاناصفهان

14غالمرضامهدی زادهعرفاناصفهاناصفهان
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16علیرضامهدیانمهدیاصفهاناصفهان

--جمالموسویمحسناصفهاناصفهان

17سیدرضامومنیسید علیرضااصفهاناصفهان

15محسنمیراحمدیفاطمهاصفهاناصفهان

14حسیننوروزی دره بیدیمحبوبهاصفهاناصفهان

1716سید جاللنیکبختسید مجیداصفهاناصفهان

14کمالواعظمهشیداصفهاناصفهان

15احمدسلطان محمدیهاجرآران وبیدگلاصفهان

15رحمت الهسمیعی نیافهیمهآران وبیدگلاصفهان

15ابوالفضلمجددامیرحسینآران وبیدگلاصفهان

15عباسمحمدی نژادزهرهآران وبیدگلاصفهان

14حجت الهمشرقی آرانیمهدیه آران وبیدگلاصفهان

-سیداحمداحمدیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

14سیدمصطفیاحمدیسیدعلیخمینی شهراصفهان

14رجباکبریمحدثهخمینی شهراصفهان

15امیربراتیعلیخمینی شهراصفهان

14مرتضیپیمانییوسفخمینی شهراصفهان

15ابوالفضلحاجی ابراهیمیزهراخمینی شهراصفهان

15محسنحاجی هاشمیفائزهخمینی شهراصفهان

16مهدیحاجی هاشمیهستیخمینی شهراصفهان

-امیرخسرویعرفانخمینی شهراصفهان

-علیرضادباغیمعصومهخمینی شهراصفهان

1515علیشریفیانصدراخمینی شهراصفهان

14محمدرضاشکرانیاحسانخمینی شهراصفهان

14حمیدشکرانیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

14نورالهعابدزادهپریاخمینی شهراصفهان

14مرتضیغالمیبتولخمینی شهراصفهان

15ابوالفضلمحمدیمهساخمینی شهراصفهان

14محمدمحمدی فردامیرعباسخمینی شهراصفهان

14محمدابراهیمناظمینادرخمینی شهراصفهان

18عبدالهنقدیمهردادخمینی شهراصفهان

14محمدتقیوطنخواهنرگسخمینی شهراصفهان

14حسینابراهیمیفاطمهشاهین شهراصفهان

1414صادقحسنیسلیمهشاهین شهراصفهان
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16عباسعلیخاکسارفائزهشاهین شهراصفهان

14سعیدسعیدیسامیشاهین شهراصفهان

16عبدالرسولنبیمحدثهشاهین شهراصفهان

15یحییعابدیفرنازشهرضااصفهان

15یحییعابدیفاطمهشهرضااصفهان

14اصغرمجاهدیفاطمهشهرضااصفهان

14علیمحمدیعبد الرضا شهرضااصفهان

15رسولسقاییمهدیفالورجاناصفهان

14محمودشفیعیام لیالفالورجاناصفهان

15عباسعلیعسکریسعیدفالورجاناصفهان

17غالمحسینپیشتازمحمد جوادکاشاناصفهان

15علیرضاعابدیمعصومهکاشاناصفهان

15محمدعباسی نصر آبادیمحمد صادق کاشاناصفهان

16علیقپانی فردرضاکاشاناصفهان

14حسینگیوه چین قمصریپوریاکاشاناصفهان

1614نصرت الهمتقی نژادخسروکاشاناصفهان

-رمضانعلینمازی فرداکرم کاشاناصفهان

14حسینرفیع زاده شاهیمصطفیگلپایگاناصفهان

14حسنزارعیمهدیهگلپایگاناصفهان

-14نصرت الهگوگونانیحسینگلپایگاناصفهان

-14مهردادباقری بداغ آبادیزهرامبارکهاصفهان

15رحمت الهبرومندقدرتمبارکهاصفهان

-احمدبخشیان لنجیستایش مبارکهاصفهان

1615مجیدحسین زادهرویامبارکهاصفهان

15علی اکبرحقیقیمریممبارکهاصفهان

1615محمدرجایی اشترجانیسمیرامبارکهاصفهان

-محمودشفیعیصادقمبارکهاصفهان

1515علیعابدی لنجیعرفانمبارکهاصفهان

15علی اکبراوشنیساجدهناییناصفهان

14حسینعلیسلطانیالنازناییناصفهان

14محمدحسنایزدی نجف آبادیعلیرضانجف آباداصفهان

15روح الهباقری حیدریمنوچهرنجف آباداصفهان

16مسعودپورقاسمیانآزادهنجف آباداصفهان

15منصورسلطانیفاطمهنجف آباداصفهان
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16علیحقیقی نجف آبادیفهیمهنجف آباداصفهان

1515حسنمحمدیامیننجف آباداصفهان

15علی موالامیر محمود صالحیسحرنجف آباداصفهان

15حسنمیرزاییفاطمهنجف آباداصفهان

15قدرت الهکریمییاسرنجف آباداصفهان

14محمدباقروالیتیفرخندهنجف آباداصفهان

15حسنپورغالمیزهرانطنزاصفهان

15حسنعابدیطنیننطنزاصفهان

-حسن ابراهیمی امیر علی مهردشت اصفهان 

1414حسین خالویی امید مهردشت اصفهان 

17رضا شفیعی عباس مهردشت اصفهان 

-14رضا عزیزی علی مهردشت اصفهان 

-علی کریمی مهتاب مهردشت اصفهان 

16احمدآذردارزهراساوجبالغالبرز

15نادربکانسوده ساوجبالغالبرز

15نبی الهصابری زادهلیالساوجبالغالبرز

14اسماعیلعباسیمیناساوجبالغالبرز

14عباسمقصودیمهتابساوجبالغالبرز

1615مسعودمعدنیعلیساوجبالغالبرز

15یدالهاحدزاده حاللهمجیدکرجالبرز

-علیاحسان منشهدیکرجالبرز

1415حسنآزادبرینوراکرجالبرز

17حسینآزادی خواه سلیمیاعظمکرجالبرز

-محموداسدپورزهراکرجالبرز

14عبدالعلیاله یاریسعیدکرجالبرز

15سیدرضاامینیفریده ساداتکرجالبرز

16محمدحسنایزدی رودسریعباسکرجالبرز

14زین العابدینبرجی بیاتیرضاکرجالبرز

15داودبهبودی پورفاطمهکرجالبرز

14عثمانبهرامی رادمرضیهکرجالبرز

-علی اصغربیگیاکرمکرجالبرز

14علیرضاترکاشوندناهیدکرجالبرز

15محمدحسینجعفریمنصورهکرجالبرز

14جهانگیرجهانگیریسمیهکرجالبرز
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-سیدمحمدچراغ پورپروانهکرجالبرز

-تقیچوپانیمریمکرجالبرز

-عبدالهحاجی حسنمناکرجالبرز

-15محمدرضاحاجیانامیرهمایونکرجالبرز

15مصطفیحسینی اروچانلیالکرجالبرز

15-علیحق جوآریاناکرجالبرز

15یدالهخادمیانزهراکرجالبرز

-مهدیدالوندمحمدحسینکرجالبرز

15محمددسترنجداریوشکرجالبرز

-مهدیدشیریمنتهیکرجالبرز

14حجت الهذاکریمعصومهکرجالبرز

17ستارربیعیلیالکرجالبرز

-صابررمضانیمعصومهکرجالبرز

14امیرحسینزینیمهدیهکرجالبرز

15عباسساعدی فردمهالکرجالبرز

-14محمدسعادتیعبدالناصرکرجالبرز

15محمدحسنسلیمیاکرمکرجالبرز

15علی احمدسوریحسینکرجالبرز

14حسنشکاریاسماعیلکرجالبرز

-بهرامشهروییصدیقهکرجالبرز

-علیصادقیمحمدحامدکرجالبرز

-اله وردیصنوبرشهرامکرجالبرز

14علیضیائیمریمکرجالبرز

-حسینغریب خان تفرشیپرنیاکرجالبرز

16سهیلفنائیانانیساکرجالبرز

-محمدقاسمفودازیعلیکرجالبرز

15علیکشاورززهراکرجالبرز

-14احدگل محمدیمعصومهکرجالبرز

-14محمدگلی وندمجتبیکرجالبرز

-مسعودمبینیمرضیهکرجالبرز

14علیرضامجدوبزهراکرجالبرز

-الماسمحمدیلیالکرجالبرز

17علیمحمودیاحیاکرجالبرز

14محمدمرتضاییعالیهکرجالبرز
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-1716غضنفرمهدیخانیعمادکرجالبرز

15علیمهرانیمحمدرضاکرجالبرز

14سیدعلی اصغرموسویسیدمجتبیکرجالبرز

16سید هادیمیرزکیسیده زهراکرجالبرز

15مصلحتنصرتیساراکرجالبرز

14علیرضانفرهاناکرجالبرز

-علی جاننقدیفرنازکرجالبرز

14نصرت الهنوریزهرهکرجالبرز

15فرامرزنیک فالحآزادهکرجالبرز

16فرامرزنیک فالحمعصومهکرجالبرز

17صدرالدینیوسفیزینبکرجالبرز

15صدرالدینیوسفیمعصومهکرجالبرز

14ابوالحسنرضاییرقیهنظرآبادالبرز

171614جمشیدسلطانیبهادرنظرآبادالبرز

14کتابعلیشهبازی بیدارحسننظرآبادالبرز

-14احمدقیطاسیعباسایالمایالم

-1615سبزعلیتناآورشاپورآبدانانایالم

14احمدخدادادیزینبآبدانانایالم

14علیباباخانیمینابدرهایالم

14ایرججعفریایلیابدرهایالم

15حسنولیزادهمریمبدرهایالم

1514قبادحیدری کیامحمدمهدیچرداولایالم

14مجیدنجفی یانحسینچرداولایالم

-16عباسنوریراضیهچرداولایالم

14حسنایل غمیالمیرااهرآذربایجان شرقی

14سعیدالهابوالقاسم پوررضاتبریزآذربایجان شرقی

16داوداستادآقاییهانیهتبریزآذربایجان شرقی

15اکبراسعدینسیمتبریزآذربایجان شرقی

15محموداسکندرجعفرزادهرقیهتبریزآذربایجان شرقی

15عیسیاسالمیزهراتبریزآذربایجان شرقی

-مرتضیاسمخانیپارساتبریزآذربایجان شرقی

17سلیمانآریانفرافسانهتبریزآذربایجان شرقی

161415غالمآقایی پورمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

14صادقبزازیانمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی
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--رضابناگذارامیدتبریزآذربایجان شرقی

16خسروپاکزادعلیتبریزآذربایجان شرقی

14مجیدپایدارعاطفهتبریزآذربایجان شرقی

1514احمدپرهاماشرفتبریزآذربایجان شرقی

1514رضاتوانگربهرادتبریزآذربایجان شرقی

15احمدتیموریبابکتبریزآذربایجان شرقی

-علیثابت نژادمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

16عباسعلیجهانبخش اسکوییمهساتبریزآذربایجان شرقی

16محمودخصال پورصالحتبریزآذربایجان شرقی

14اکبررزاق پورفائقهتبریزآذربایجان شرقی

15محمدعلیزینالیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

-جبارسمائینورکتبریزآذربایجان شرقی

18خسروشاهرودیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

1715قربانعلیشفیعیرضاتبریزآذربایجان شرقی

19کریمشیریستارتبریزآذربایجان شرقی

1717قربانصالح اندیشآیداتبریزآذربایجان شرقی

1514محمدرضاعلی لوداودتبریزآذربایجان شرقی

1516اسماعیلغنی زادهصمدتبریزآذربایجان شرقی

1514علی اکبرقاسم نژادامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

1415حسینقلی زادهعلی اصغرتبریزآذربایجان شرقی

17هاشمکبیرسجادتبریزآذربایجان شرقی

1614خلیلگلزاری فردامیرعلیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدباقرمحسنیبارانتبریزآذربایجان شرقی

14علی اکبرمحمدی عارفساجدهتبریزآذربایجان شرقی

14التفاتمنوچهریبیژنتبریزآذربایجان شرقی

-علی اصغرنساجی متیناحمدتبریزآذربایجان شرقی

14یحیینوریآرتاتبریزآذربایجان شرقی

14احمدودایع خیریمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

15بهبودحسن زادهامیرجلفاآذربایجان شرقی

15سید قاسمطباطباییسید امینجلفاآذربایجان شرقی

1915ولیمحبوبیمائدهجلفاآذربایجان شرقی

16محمدحسینحاجی رحیمی نژاداحمدشبسترآذربایجان شرقی

14امیرزارعینساشبسترآذربایجان شرقی

1614یوسفحاتمیحسنیشبسترآذربایجان شرقی
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-حسینصبوحیمحدثهشبسترآذربایجان شرقی

14خیرالهعبدالهی سیسسمیراشبسترآذربایجان شرقی

16شریففالح کوره کشمیالدمرندآذربایجان شرقی

15-14ابوطالبقاسمی محبوب آبادعلی اصغرمرندآذربایجان شرقی

1414یعقوبمشهوریحمیدمرندآذربایجان شرقی

14-یدالهوفائیمحمدرضامرندآذربایجان شرقی

14میرعلیسرافرازمیرحساممرندآذربایجان شرقی

-ابراهیمترابی مرندعبدالحسینمرندآذربایجان شرقی

-محمدپورعلی مرزآبادسهیالمرندآذربایجان شرقی

-احمدنوروزیفریدهمرندآذربایجان شرقی

14عبدالقادرالیاسیقاسم اشنویهآذربایجان غربی

-محمد شریفخضریراماناشنویهآذربایجان غربی

-مصلحمام شیخ پردآبادهیمناشنویهآذربایجان غربی

-میرباباجامعیمریم اورمیه آذربایجان غربی

-میرحیدرسیدچرمچیهانیه اورمیه آذربایجان غربی

14پرویزقوسیانحسین اورمیه آذربایجان غربی

-میر منصورگلزان سیده سمیه اورمیه آذربایجان غربی

-غالمرضاگلزاری حمید اورمیه آذربایجان غربی

1715سعیدمرتضیصابر اورمیه آذربایجان غربی

14یعقوبمعظم اسالملوامیر اورمیه آذربایجان غربی

1414رحیمپاک نیاسیمینبوکانآذربایجان غربی

15عبدالکریممرادیرحمانبوکانآذربایجان غربی

-1515حسناشرافیبابکتکابآذربایجان غربی

15سید رسولحسینیمهدیهتکابآذربایجان غربی

-صمدخانیفاطمهتکابآذربایجان غربی

151515سید جاللشاکرمیسید رضاتکابآذربایجان غربی

141514محمودهمتیافسانهتکابآذربایجان غربی

-حسینافراسیابیساالرسلماسآذربایجان غربی

-15فرمانپورعباسلیالسلماسآذربایجان غربی

--مصطفیکاظم لوزهرا سلماسآذربایجان غربی

-1614فریدونمحمدباقرلوفاطمه سلماسآذربایجان غربی

17محمد تقیعلی لومحمدسلماسآذربایجان غربی

cعمرخالندپورجوادمهابادآذربایجان غربی-

-1516رسولکاکه ممیناصرمهابادآذربایجان غربی
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15حسناصالنییحییمیاندوآبآذربایجان غربی

-1415حیدرعلیرستمی تاشغالمرضامیاندوآبآذربایجان غربی

14حسننیلی فرسلیمانمیاندوآبآذربایجان غربی

-عثماناحمدیسینانقدهآذربایچان غربی

15جمشیدپیرونیاطاهرهبندردیلمبوشهر

1515عبدالحسنجعفیمحمدجوادبوشهربوشهر

14مختارچعبیعبدالحسنبوشهربوشهر

-عباسدوراقیمهتاب بوشهربوشهر

16محمدکریمرجایی زادهنرگسبوشهربوشهر

1717غالمحسینعاشورینعمت الهبوشهربوشهر

16کرمکام رواعباسبوشهربوشهر

-حسینقاسم زادهعلیتنگستانبوشهر

14حسنخجستهمحمد باقرجمبوشهر

1515سید عبدالحسینموسویسید مجتبیجمبوشهر

14سید حسنباقریسید محمددشتیبوشهر

15حسینچاهشوریخدا رحمدشتیبوشهر

14سید محمدباقریسید حسندشتیبوشهر

14غالمحسینصفایی منصورگناوهبوشهر

-هادیعربمحمد کنگان   بوشهر 

15جهان زیرعلمداریهالکوکنگان   بوشهر 

14علیعمرانیمریمکنگان   بوشهر 

16منوچهرنظریغالمرضا  کنگان   بوشهر 

1517علیاحمدیامیرمهدیاسالمشهرتهران

-سیدمهدیابراهیمیسیدامیناسالمشهرتهران

-حسیناسدیمحمدیونساسالمشهرتهران

15اسدالهاسمعیلفاطمهاسالمشهرتهران

181715عبدالرزاقالستیشهراماسالمشهرتهران

-محمدامیدی معصومهاسالمشهرتهران

15حسینبایرامیعلیاسالمشهرتهران

16علی محمدپورمیرزاعلیرضااسالمشهرتهران

15محمدرشیدترکمندیامیرمحمداسالمشهرتهران

-علی پاشاجعفریشهراماسالمشهرتهران

-علیحاجی وندحمیدهاسالمشهرتهران

16حجتدهقانیامیر محمد اسالمشهرتهران
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15عبدالهرضاییاعظماسالمشهرتهران

17کاظمسلیمان پورعلیاسالمشهرتهران

2017علیعسگرخانیرحیماسالمشهرتهران

14محمدرضاعلی نجفیعلیرضااسالمشهرتهران

1516محمودقرائیشهرزاداسالمشهرتهران

15محمدرضاکامکارزهرهاسالمشهرتهران

-حمیدمحمدینیمااسالمشهرتهران

15داودمرآتیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

14عباسمعبادیمنصورهاسالمشهرتهران

14میراصغرمیرعزیزیسیدموسیاسالمشهرتهران

1515محمدنجف زادهمهدی اسالمشهرتهران

16ذبیج الهنجفیآسیهاسالمشهرتهران

14ابوالفضلنورمحمدیدانیالاسالمشهرتهران

-مصطفینوروزیماهاناسالمشهرتهران

-علیواحدی گردهمحمدجواداسالمشهرتهران

14محموداکبری یکتامجیداندیشهتهران

-هادیبابا نژادعسلاندیشهتهران

-اسماعیلباقریکیاوشاندیشهتهران

-امرالهحسابیفرزاناندیشهتهران

14فرزادخدادادیمحمدامیناندیشهتهران

-ولیخلیلیمحمدرضااندیشهتهران

14غالمعلیرضایی دهنویزهرااندیشهتهران

15محمودرحیمیزهرااندیشهتهران

14رضاشعبانیمرتضیاندیشهتهران

-بابکطرزعلیآبتیناندیشهتهران

14عبدالهعبداله زادهعبداالمیراندیشهتهران

14مصطفیکربالیی هادیمحمدمهدیاندیشهتهران

14احمدکیانیزینباندیشهتهران

14عباسمردانهابوالفضلاندیشهتهران

14-علی اکبرمومنیمائدهاندیشهتهران

15سیدمرتضییوسفیداوداندیشهتهران

16-بهرامبهرام شمس آبادپروینبهارستانتهران

14رضامحمدابراهیممنابهارستانتهران

-محمودانیسیمهدیهپاکدشتتهران
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15علیشصتیمریم پیشواتهران

-15محمدقادری جعفریپریساپیشواتهران

1414محمدقاسمابریالههتهرانتهران

-جعفراسدیبهارهتهرانتهران

14نصرالهاسدیزهراتهرانتهران

1414حسناسکندریهوشنگتهرانتهران

15نیک محمدافضلی امیرآبادیمحمدتهرانتهران

-1715غالماقتداری علی آبادمسعودتهرانتهران

--رضاامرائیکیانتهرانتهران

--فیض الهامینیاسدالهتهرانتهران

--منصورامینی احمدآبادعلیتهرانتهران

14فاضلاولیا بککوثرتهرانتهران

--ابراهیمآقا نسباکرمتهرانتهران

15حسینبابازاده خشکنابسپیدهتهرانتهران

14محمدعلیباطنیبیتاتهرانتهران

16حسینبزازطهرانیمریمتهرانتهران

-حسینبهرامی خامنهفاطمهتهرانتهران

151514بیگلربیک زادهصفرتهرانتهران

-احمدمرادزاده پاکروشمریمتهرانتهران

-احمدمرادزاده پاکروشمناتهرانتهران

16حسینپاکنهادایمانتهرانتهران

14نبی الهپیرحسین لوعلیتهرانتهران

14حمیدترکمانیزهراتهرانتهران

-محمودجاویدان پورهامونتهرانتهران

14سیدسلیمانجدائیمحمدجعفرتهرانتهران

-محمدرضاجعفرنژادآتشتهرانتهران

--مالکجعفریرقیهتهرانتهران

14مصطفیجعفری نژادمحمدحسینتهرانتهران

14اسماعیلجودکینرگستهرانتهران

1515داودچراغیپارساتهرانتهران

-محمودچراغیمجتبیتهرانتهران

14غالم عباسحافظ القرآنغالمرضاتهرانتهران

14یدالهحبیبیعلیتهرانتهران

14علی محمدخجسته فرمهردادتهرانتهران
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1415خدادوستنسترنتهرانتهران

14مسلمخودسوزبهارتهرانتهران

1414محمدحسینداداش لوساراتهرانتهران

1414عبدالمحمددارابیزینبتهرانتهران

14-محسنداودیمنصورتهرانتهران

-عباسدهقانوحیدتهرانتهران

14بهرامذوالفقاریعلی تهرانتهران

14مقثودذوالفقاریمنصورتهرانتهران

-حسنربیعی مزرعه شاهیوحیدتهرانتهران

14فتح الهرحمانیسمیهتهرانتهران

-عبدالهرستمیمجیدتهرانتهران

-حجت الهرسولیعلی تهرانتهران

-ایمانعلیرشوندمحمدتهرانتهران

-علی اکبررفیعیانسمیراتهرانتهران

14محمدروحانیهادیتهرانتهران

15محمدرضازنگی آبادیعلیرضاتهرانتهران

-ابراهیمستاریسمانهتهرانتهران

-حسینسرافرازاسفندآبادیمحمدتهرانتهران

14حسنسیفی مستان آبادعالیهتهرانتهران

1415داودشاملوفریباتهرانتهران

14محمدشعبان خواه لیلیمژدهتهرانتهران

14محمدشفیعیبهنامتهرانتهران

1414مجیدشیخ محمدیمهدیتهرانتهران

-محمدرضاصاحبیمهرنازتهرانتهران

14محمدصادقنرگس تهرانتهران

-حامدصادقیانعلی اکبرتهرانتهران

-موسیعبدالهیعاطفهتهرانتهران

16میرزاخانعلی لواحمدتهرانتهران

14علیعلیرضالومنیرتهرانتهران

14حسنعلیرضاییمائدهتهرانتهران

-حسنعلیزاده خرسندمحمدتهرانتهران

14-علی اکبرفخردوزدوزانی نژادسیماتهرانتهران

1616مهدیفغانزادهامیرحسینتهرانتهران

14علی اکبرفالحی پیروزام البنینتهرانتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-علیقادری نیازهراتهرانتهران

15عباسعلیقدوسی محمدیمحمدرضاتهرانتهران

14هیبت الهقنبریناصرتهرانتهران

14سیدقیدرقوامیسیدمرتضیتهرانتهران

15محسنکدیوراحمدعلیتهرانتهران

-رحیمکریمیالههتهرانتهران

-مجیدکریمیحانیهتهرانتهران

15علیرضالطفی شهیریحانهتهرانتهران

14اصغرمحسنیفهیمهتهرانتهران

-بهروزمحمدبیگیامیدرضاتهرانتهران

14محرمعلیمحمدخانییوسفتهرانتهران

16مجدمحمدیعلی رضاتهرانتهران

14مصیبمحمدیمریمتهرانتهران

1615قربانعلیمحمدی اصلفرزانهتهرانتهران

-محمدهاشممحمودیهانیهتهرانتهران

14احمدمدرس خیابانیفاطمهتهرانتهران

14منوچهرمرادیصدیقهتهرانتهران

-حیدرمرادی آورزمانمحمدعلیتهرانتهران

-شعبانمسجدیحمیدهتهرانتهران

16عبادالهمسروری آبکنارمحسنتهرانتهران

14محمدمطلبینرجستهرانتهران

1515حبیب الهمقیسهمرتضیتهرانتهران

16ظهرابمهدی زادهرقیهتهرانتهران

15جاللموسویفرزانهتهرانتهران

-مهدیمیرزائی مالیریمهردادتهرانتهران

-امیرحسیننادرینعیمتهرانتهران

-عباسنبیپریساتهرانتهران

1616سیدکاظمنشاطشکیبا الساداتتهرانتهران

161414محمدنصرتی نیکوابوالقاسمتهرانتهران

1414علی اصغرنوروزیمهین تهرانتهران

14غالمعلینیکومنظریامینتهرانتهران

15ابراهیمهدایتیعرفانتهرانتهران

1414قدرت الههرورانیمسعودتهرانتهران

14منصورعلیهنرمندحدیثهتهرانتهران
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15یوسفوحدتفاطمهتهرانتهران

15محمدعلیوکیلیطهوراتهرانتهران

16سیدمحمدقاضی عسگرسیدعلیدماوندتهران

-علیتیموریانبهنام دماوندتهران

-غالمرضارضاییفاطمهرباط کریمتهران

--نبی الهقنبریابراهیمرباط کریمتهران

15احمدنوریمریمرباط کریمتهران

16حامدبهرامیفرزانهریتهران

-علی حسینچراغیاحمدریتهران

14ابوترابحبیبیمهنازریتهران

15نورعلیدهنویعلی اوسطریتهران

-مهدیسعیدی رضویهاشمریتهران

15سلیمانصمدی نجاتصابرریتهران

14امیرحسینعسگریحنانهریتهران

14علیکلهرعلی اصغرریتهران

-ابوالحسنکمیجانیافشینریتهران

15رضاملک نیامحبوبهریتهران

-محسناقایاریامیرمحمدشهرقدستهران

18کرمآذریشمس الهشهرقدستهران

14مهدیافتخاریان انوشهریحانهشهرقدستهران

-حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

-نورعباساله محمدیپریا شهرقدستهران

17عبدالهپژوهیدهاسالمشهرقدستهران

-علیرضاجواهریانسیمینشهرقدستهران

-اصغرخوش جاللاکرمشهرقدستهران

-طاهرزارع رنجکشعادلهشهرقدستهران

14مرتضیسلیمانیمهدیشهرقدستهران

17نقیشجاعیالههشهرقدستهران

1414محمدهادیقاسمیستارهشهرقدستهران

14علی ملکی مقدممحمدوحیدشهرقدستهران

15مالکمرادیاسماعیلشهرقدستهران

14علیتقی زادهزهراشهریارتهران

17محمد حسنحاجی عسکریبهمنشهریارتهران

---شاه میرزاحقیمصطفیشهریارتهران
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14احمدزمان پورشیماشهریارتهران

14محمد حسنصالحینرگسشهریارتهران

18حسین علیفرهاد روشژالهشهریارتهران

15علیکارگرسمیهفیروزکوهتهران

16محمدرضامعادیخواهفاطمهفیروزکوهتهران

-یارعلیایرانشاهیاحمدرضاقرچکتهران

1514پاپیشاهرودیاحمدقرچکتهران

-محمدحسینکمره ایعلیرضاقرچکتهران

15غالم حسینمنتظریان حقیقیمحمدجوادقرچکتهران

14فریدونموسی رضائیسهیلقرچکتهران

14عبدالحسینپویامهرعلیمالردتهران

1615علیجاهدحسینمالردتهران

171714منوچهرطهرانی زادهحامدمالردتهران

15احمدنورانوریمارالمالردتهران

-حبیبوثوقیمحمدمهدیمالردتهران

14عنایت الهارزانیزهراواحد انقالبتهران

-عبدالهاسدیالههواحد انقالبتهران

14غالم علیاورنگرضا واحد انقالبتهران

15اکبرآقجه لوعلی واحد انقالبتهران

-علیرضاآقشتمحدثه واحد انقالبتهران

1415علیجعفری جیزهره واحد انقالبتهران

14موسیحسن زادهزهراواحد انقالبتهران

15یدالهحسنینسرین واحد انقالبتهران

14غیب الهرضاییمحمد واحد انقالبتهران

14محمدرضاسعادتمندیمریم واحد انقالبتهران

16دارابفرهودیبرزین واحد انقالبتهران

16فضل الهقره زاده شیرازیآزادهواحد انقالبتهران

14رضامحسنیمحبوبه واحد انقالبتهران

15غالمحسینمحمدیانفاطمه واحد انقالبتهران

-حسینمختارزاده نیکجهعلی واحد انقالبتهران

15جوادنعیمیالهام واحد انقالبتهران

-حیدرنوری خواجه غیاثیرضا واحد انقالبتهران

14مصطفینیکوقدممونا واحد انقالبتهران

16سید محمدهاشمیزینب واحد انقالبتهران
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-هوشنگهاشمیشیماواحد انقالبتهران

-علی خانحیدریولی الهواحد پردیستهران

16یوسفکرانیانمهردادواحد پردیستهران

14مرتضیمهجوریپگاهواحد پردیستهران

-خلجاکبری ساروییحکیمهواحد پونکتهران

15عنایتآذر شباکرمواحد پونکتهران

17امیربیگوردیوحیدواحد پونکتهران

15تیراندازفرودینیکتاواحد پونکتهران

15علیفرزانهاسماعیلواحد پونکتهران

15حمیدرضانافه کشان فردریحانهواحد پونکتهران

17سید ابوالقاسمیاسینیسید منصورواحد پونکتهران

15داداشچراغیسیماواحد پونکتهران

14غالمحسینخانعلیزادهفاطمهواحد پونکتهران

15محمد حسنصادقیفریدهواحد پونکتهران

14سید ابوالقاسمیاسینیسید منصورواحد پونکتهران

14هوشنگایزدیمهشید واحد پونکتهران

16امیربیگوردیوحیدواحد پونکتهران

14غالمحسینخانعلیزادهفاطمهواحد پونکتهران

15داداشچراغیسیماواحد پونکتهران

-خلجاکبری ساروییحکیمهواحد پونکتهران

15علیفرزانهاسماعیلواحد پونکتهران

14محمد جعفرورعمریمواحد پونکتهران

15ابوالقاسمیاسینیسید منصورواحد پونکتهران

-مختارابراهیم پورمحمدواحد جنت آبادتهران

-بولوداسالمیانیونسواحد جنت آبادتهران

14عباساسماعیل پورآتناواحد جنت آبادتهران

1414نادراکبریغزالهواحد جنت آبادتهران

14خلیلآزادبخت مرتضیواحد جنت آبادتهران

16حسینآقامیریزهراواحد جنت آبادتهران

16لطیفپناهیمحمودواحد جنت آبادتهران

1514سید عبدالحسینجزایری آتناواحد جنت آبادتهران

14کامرانجعفری فریدونیامیرمنصورواحد جنت آبادتهران

15بهمنخورشیدوندسمیهواحد جنت آبادتهران

17حکم الهخوشبینایرجواحد جنت آبادتهران
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17محمدرضارضاییمسعودواحد جنت آبادتهران

14داودسلمانییحییواحد جنت آبادتهران

14مجیدسورانیکوثرواحد جنت آبادتهران

15فیض محمدشاه قاسیمحمد علیواحد جنت آبادتهران

15علی اکبرشرج شریفیمهساواحد جنت آبادتهران

15حسینعسگریسحرواحد جنت آبادتهران

--سید عباسعمادیسید حسنواحد جنت آبادتهران

16محمدتقیفخری نژادحسینواحد جنت آبادتهران

15ایرجقانعفاطمهواحد جنت آبادتهران

17افشینکاظمیرومیناواحد جنت آبادتهران

17علی اصغرکوشکیبیتاواحد جنت آبادتهران

-سید سبزعلیمحمدیلیال ساداتواحد جنت آبادتهران

15سید محمدعلیمیرحسینیفاطمهواحد جنت آبادتهران

14محرمنصیریحمزهواحد جنت آبادتهران

1514امیدعلینقدیابراهیمواحد جنت آبادتهران

14حسینپورمهدیانمحبوبهواحد جیحونتهران

-1714احمدسلگیمهدیواحد جیحونتهران

14محسنصبوریپیمانواحد جیحونتهران

1514جوادقنبرپورسمیرواحد جیحونتهران

-14علی پناهمرادیایوبواحد جیحونتهران

14ذبیح الهمالمیثمواحد جیحونتهران

14حسینمهدوی مزدهزهراواحد جیحونتهران

14سید نصرت الهمهدیانمرضیه ساداتواحد جیحونتهران

14یونسمیرکریمی نمینیمجتبیواحد جیحونتهران

1614اصغرنیکومرضیه  واحد جیحونتهران

15علی اکبر احمدزاده میالد واحد دزاشیبتهران

16محمدعلی اسفرجانی آمنه واحد دزاشیبتهران

-محمد کاظماسفندیاری امیر حسین واحد دزاشیبتهران

14اصغراصغریپارمیدا واحد دزاشیبتهران

-محمد امجد علی واحد دزاشیبتهران

17علیرضااهرابی شراره واحد دزاشیبتهران

1514محمدحسنبهرامی پریا واحد دزاشیبتهران

-جواد جباری فاطمه واحد دزاشیبتهران

1714حسن جبلی سارا واحد دزاشیبتهران
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15علیرضادری روناک واحد دزاشیبتهران

-سلیماندهقان احمد واحد دزاشیبتهران

15محمود رازقندی سمیه واحد دزاشیبتهران

17مجتبی رضا زاده رضوان واحد دزاشیبتهران

14غالمحسین رضایی علیرضا واحد دزاشیبتهران

14علی محمد زارعی حسین واحد دزاشیبتهران

15باقر زرین فرد حمید رضا واحد دزاشیبتهران

14سیروسسبزوار سعادت واحد دزاشیبتهران

14اکبر شاکری مریم واحد دزاشیبتهران

-کاظم شمس دیبابهروز واحد دزاشیبتهران

1515جعفر لقاییگیتی سادات واحد دزاشیبتهران

17سهرابمحمودی مهراب واحد دزاشیبتهران

-سید داوود مرتضوی سیده وحید ه واحد دزاشیبتهران

14حسن منتظر صاحب مینا واحد دزاشیبتهران

-سید سجاد موسوی سید مهدی واحد دزاشیبتهران

14عباس نهضتفیروزه واحد دزاشیبتهران

17محمدرضانواب اصفهانی زهرا واحد دزاشیبتهران

-16عباس واسعی محسن واحد دزاشیبتهران

18سید علی هاشمی نفیسه واحد دزاشیبتهران

-محمدعلیابوئی مهریزیحامدواحد رسالتتهران

15قاسمبهشتی بقاجوادواحد رسالتتهران

15احمدرضاجابریمریمواحد رسالتتهران

1514محمدحسینحسین پورجوادواحد رسالتتهران

-15محمدرحیمیانمسعودواحد رسالتتهران

14علیلطیفیانپویاواحد رسالتتهران

14محمودمیرزائیاکرمواحد رسالتتهران

15احمداعتمادی رادحامدواحد شرقتهران

-حسیناصفانی جراحیمحسن واحد شرقتهران

--حبیبتجربه آموزمیناواحد شرقتهران

1517صفرعلیجمشیدیاحمدعلیواحد شرقتهران

-مهدیحبیبیعباسواحد شرقتهران

18داریوشخلیلی اردلیمحمدواحد شرقتهران

-محمدعلیخلیل نیاآسیه واحد شرقتهران

-واحدعبادیالنازواحد شرقتهران
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1618محمدرضایی رودمیانهشبنم واحد شرقتهران

16حسینشیخ علیا لواسانیمحمدعلیواحد شرقتهران

-حسینعشراقیه کاشیبهمن واحد شرقتهران

-نوراله محمدیمحمدهادیواحد شرقتهران

1414محمدعلیمحمدزالیفرزانهواحد شرقتهران

16سیداحمدمصطفویمنیرساداتواحد شرقتهران

14محسنمشهدی محمدیفاطمه واحد شرقتهران

15شمس الدینامیری هرمزکیشیماواحد فرمانیهتهران

16محمدصادقخیرخواهصباواحد فرمانیهتهران

15علیزارعمریمواحد فرمانیهتهران

14مرتضیغنی پورمریمواحد فرمانیهتهران

16صمدامیرراشدفرشتهواحد قلهکتهران

14فریدونپاشازادهرضوانواحد قلهکتهران

14احمدتوفیقیهمایونواحد قلهکتهران

15سید محمدثابت زادهگیتیواحد قلهکتهران

15نورعلیرضاییمحمدرضاواحد قلهکتهران

16محمودشاه آبادیعلیواحد قلهکتهران

14صابرصفری پارچینبهزادواحد قلهکتهران

15عبدالحسینعباسعلیمریمواحد قلهکتهران

15اسماعیلکاوسیمحمودواحد قلهکتهران

15داوودمرادی دستجردییگانهواحد قلهکتهران

16غالمرضامرویامیرحسینواحد قلهکتهران

1416سید عباسمعتقدیسید حسنواحد قلهکتهران

15بیژننراقیاننسیمواحد قلهکتهران

-حسیننوروزی نوینمرضیهواحد قلهکتهران

1617محمد صالحولی پورلیالواحد قلهکتهران

161414علی اصغرهمتیامیدعلیواحد قلهکتهران

-ماشالهحسینیمعصومهواحد قیطریهتهران

1414کوروشحقیپارمیسواحد قیطریهتهران

15عبدالهزاکرینسمانهواحد قیطریهتهران

-منوچهرکیوانمریم واحد قیطریهتهران

14احمدیزدانیسعیدهواحد قیطریهتهران

15احمدجهان بانسبحانواحد مرزدارانتهران

-حسنحدادیامیرحسینواحد مرزدارانتهران
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15مسعودسمندی زادهنرگسواحد مرزدارانتهران

-محمدطاهریبهارهواحد مرزدارانتهران

16محمد تقیمحبعلیکاظمواحد مرزدارانتهران

-حمیدرضامرادآبادیمبینواحد مرزدارانتهران

1416یدالهنصیری لیوارجاننادرواحد مرزدارانتهران

15احمدارسنجانیمرادورامینتهران

-عباساصیل فریدکریمورامینتهران

-14احمدتاجیکمبیناورامینتهران

16میرآقاموسویمیرجوادورامینتهران

16رضانوش آبادیسجادورامینتهران

15سید محمودفراهانی سیده معصومهواحد امام علیتهران 

15سید رحیمموسوی منشسیده فاطمهواحد امام علیتهران 

14سیدنادر نیرومند زهرا واحد امام علیتهران 

-داودامیرهاللی اشرف واحد امام علیتهران 

-مهرانگیلمهدی واحد امام علیتهران 

-15حسینعلی درخشانی مصطفی واحد امام علیتهران 

16ولی دارابی آمنه واحد امام علیتهران 

-ابوالفضلحبیبیلیالواحد امام علیتهران 

16فریدالدینمشایخی محمدرضا واحد امام علیتهران 

15حیدرشیخ نواز فاطمه واحد امام علیتهران 

14احمدقالیشوریان مهدی واحد امام علیتهران 

15علی اکبرسلطانلومجیدواحد امام علیتهران 

15فضل الهآقاربیعاحسانبروجنچهار محال و بختیاری

16غالمرضاشجاعیمهتاببروجنچهار محال و بختیاری

1616بهمنطاهریمحمدبروجنچهار محال و بختیاری

17جاللعلیخانیمحسن بروجنچهار محال و بختیاری

1517مسیح الهنادری درشوریسلمان بروجنچهار محال و بختیاری

1515عزیزالهنمازیانمجتبیبروجنچهار محال و بختیاری

15محمود اسماعیلیفتاحشهرکردچهار محال وبختیاری

16برزوخدابخشیجمیلهشهرکردچهار محال وبختیاری

15جاللخود سوزشقایقشهرکردچهار محال وبختیاری

14جوادرئیسی دهکردیرسولشهرکردچهار محال وبختیاری

15احمدطهماسبیانصفوراشهرکردچهار محال وبختیاری

-علی آقاعلی پوراسماعیلشهرکردچهار محال وبختیاری
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-حمیدغالمی ارجنکیامیدشهرکردچهار محال وبختیاری

1515قلیفروزنده شهرکیحمید رضاشهرکردچهار محال وبختیاری

14براتعلیقربانینجمهشهرکردچهار محال وبختیاری

1414کریمکبیری دهکردیکورششهرکردچهار محال وبختیاری

14یدالهکریمیانفاطمهشهرکردچهار محال وبختیاری

14برات کمالیابراهیمشهرکردچهار محال وبختیاری

14عباسمحمد زاده قهفرخیرسول شهرکردچهار محال وبختیاری

-قربانعلیمردانی زادهاسماعیلشهرکردچهار محال وبختیاری

14حبیب الهمیرزائیانفرهادشهرکردچهار محال وبختیاری

--مسعودندافیمحمد رضاشهرکردچهار محال وبختیاری

1514نورالهجهانبازینازنینفارسانچهارمحال و بختیاری

15علیچهکندی نژادسمانهبیرجندخراسان جنوبی

15علیچهکندی نژادفرحانهبیرجندخراسان جنوبی

-محمدعربعلیرضا بیرجندخراسان جنوبی

14حسینرضویشیمابیرجندخراسان جنوبی

-یارمحمدوحدتی خواهرضابیرجندخراسان جنوبی

-علیزحمت کشمهدیخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

1616محمداسماعیلوحیدیحسینفردوسخراسان جنوبی

1514رشیدرشیدیعارفتربت جامخراسان رضوی

15غالمرسولغالمیادریستربت جامخراسان رضوی

1614جمشیدقاسمیبهروزتربت جامخراسان رضوی

-1514مسعودمرآتیشیرینتربت جامخراسان رضوی

14محمد جمعهمرادیحسنتربت جامخراسان رضوی

1514محمدجاللی سنگانیعلی تربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدطاهرسعیدیراحلهتربت حیدریهخراسان رضوی

14علیشجاعیآرمیتاتربت حیدریهخراسان رضوی

15حسنذوقیدیاناتربت حیدریهخراسان رضوی

-نصرالهعربیعصمتتربت حیدریهخراسان رضوی

15حسنغریب زادهصدفتربت حیدریهخراسان رضوی

1615مجیدغالمیپریساتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمودمحمدیانامیرحسینتربت حیدریهخراسان رضوی

-رضابشارتیآزادهسبزوارخراسان رضوی

-اله قلیپژوهندهمحمد سبزوارخراسان رضوی
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-ابولقاسمده آبادیسمیراسبزوارخراسان رضوی

-رضاذبیحیمحمدسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسینرمضانیعلیرضاسبزوارخراسان رضوی

14علی اکبرزارع طزرقیاعظمسبزوارخراسان رضوی

-مرتضیطیبی نیامعینسبزوارخراسان رضوی

14علیظهوریانمسعودسبزوارخراسان رضوی

14حسینعام قمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

-14رضاعامریرکساناسبزوارخراسان رضوی

--عباسفتحیمحسنسبزوارخراسان رضوی

-سید احمدفیض آبادیزهراساداتسبزوارخراسان رضوی

-احمدرضاکیوانفرحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

14حسینمرادیسجادسبزوارخراسان رضوی

15محمدمقصودیمعصومهسبزوارخراسان رضوی

-حسینبلوکیماه منیرسرخسخراسان رضوی

14غالمعلیعلیمرادیرضافریمانخراسان رضوی

1517محسنحیرانیامیرحسینقوچانخراسان رضوی

17امیدصابریروژینقوچانخراسان رضوی

17مهدادمعینی مهرمریمقوچانخراسان رضوی

14سیدعظیمیاقوتیسیده مریمقوچانخراسان رضوی

-14محمداردکانیزهراکاشمرخراسان رضوی

14مجتبیاکبرزادهامیر حسامکاشمرخراسان رضوی

-رضاروحانیزهراکاشمرخراسان رضوی

16حسینسروریامیر رضاکاشمرخراسان رضوی

16غالمرضاصادق پورحسنکاشمرخراسان رضوی

16هاشمصادقیعلیکاشمرخراسان رضوی

15محمدنخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

-عیسیشریفیعلیگنابادخراسان رضوی

14محمدتقیابراهیمی نیا  سارامشهدخراسان رضوی

16محموداحمدزادهمجتبیمشهدخراسان رضوی

-عبدالهاحمدیصادقمشهدخراسان رضوی

-جواداخالقی پورژابیزمشهدخراسان رضوی

16حسنارشادی اسماعیل آبادیملیحهمشهدخراسان رضوی

18مسلماسالمی مشکنانیلیالمشهدخراسان رضوی

14حمیداصغری پور زحمتینگارمشهدخراسان رضوی
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-محموداکبری شعربافریحانهمشهدخراسان رضوی

15ضیاالحقالداغیبی بی ترانهمشهدخراسان رضوی

14مرتضیایروانی نجفیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14علیآختهمجیدمشهدخراسان رضوی

14عبدالحسینآراستهمژگان مشهدخراسان رضوی

14عبدالهباغبانمهدیمشهدخراسان رضوی

14محمدابراهیمبهزادیانسارامشهدخراسان رضوی

16حسنپدرامی فرمهردادمشهدخراسان رضوی

14رضاپروینسوسنمشهدخراسان رضوی

-سید جوادتاجیکسیده مبینامشهدخراسان رضوی

-جوادثامنی فردعباسمشهدخراسان رضوی

1416عباسعلیثقفیمرضیهمشهدخراسان رضوی

-عبدالحسینجانقلیعاطفهمشهدخراسان رضوی

17محمد حسنجعفرزاده مرتضی مشهدخراسان رضوی

15علی اکبرجعفری رادشروینمشهدخراسان رضوی

18حسینجعفری ریابیمریممشهدخراسان رضوی

-ماشاالهجنگیراحلهمشهدخراسان رضوی

14سیدعلیحسینیحکیمه ساداتمشهدخراسان رضوی

1815غالم احمد حضرتی محمد مشهدخراسان رضوی

14محمدمهدیحقیقی حشمتی مفردشهابمشهدخراسان رضوی

17غضنفرحیدریحسینمشهدخراسان رضوی

15اسماعیلخاکستانی شهرینجمهمشهدخراسان رضوی

-بهمنخاوریوجیههمشهدخراسان رضوی

16اسمعیلدانشور طریقزهرامشهدخراسان رضوی

15رضادرجاتیانصفورامشهدخراسان رضوی

1415قدرت الهده مردهزهرهمشهدخراسان رضوی

-محمدراستگوفرزانهمشهدخراسان رضوی

16علی محمد رحمتینسرینمشهدخراسان رضوی

14براتعلیرحیمی دوآبناهیدمشهدخراسان رضوی

14رمضانعلیرشیدفاطمهمشهدخراسان رضوی

-مسعودرنجبرعلیمشهدخراسان رضوی

17محمدحسینروحانیبتولمشهدخراسان رضوی

16ابراهیمسپهوندفرشتهمشهدخراسان رضوی

14محمد رضاسراییمعصومه مشهدخراسان رضوی
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15رجبعلیسلیمانی نیامرضیهمشهدخراسان رضوی

1615مهدیسلیمینرگسمشهدخراسان رضوی

1716عبدالمومنشجاع پور فدکیمحمدمشهدخراسان رضوی

15محمدشهسوارجوادمشهدخراسان رضوی

-هاشمصحراگردسارامشهدخراسان رضوی

--علی اصغرطلوع زرین نوغانحسینمشهدخراسان رضوی

16مرتضیطیبیلیالمشهدخراسان رضوی

15سید علیرضاطیبیسیده سعیده مشهدخراسان رضوی

14حمیدرضاعباس نژادامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضاعباس نژادمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

1616امیرعبدالحیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1716عبدالحسینعبداله پور مقدممجیدمشهدخراسان رضوی

18صفرعسکرزادهغالمرضامشهدخراسان رضوی

1614سیدنسیمعلویزهرهمشهدخراسان رضوی

15سیدحسنعلویخدیجهمشهدخراسان رضوی

14علی اصغرعلی اکبرزادههادیمشهدخراسان رضوی

1515محمدعلیزادهفهیمهمشهدخراسان رضوی

-مسعودعیدی بجستانیروژینمشهدخراسان رضوی

15علی اکبر غفاریان کاشی پزمژگان مشهدخراسان رضوی

15محمدرسولغالمحسینیانعلیرضامشهدخراسان رضوی

15علی جمعهغالمیاحمدمشهدخراسان رضوی

16احمدفخارزادهلیالمشهدخراسان رضوی

-14قربانعلیفداییبهارهمشهدخراسان رضوی

15احمدفرخنده شایهعلیرضامشهدخراسان رضوی

1514حسینعلیفرهنگیمحمد علیمشهدخراسان رضوی

16غالمحسینقصابیانمحمدرضامشهدخراسان رضوی

15علیرضاکاشیمهدیمشهدخراسان رضوی

15بهرامکردیحسنمشهدخراسان رضوی

14تاج محمدکوه جانی گوجیسمیهمشهدخراسان رضوی

-محمدرضاکوه گرداعظممشهدخراسان رضوی

17حسنگردوییمحمدمشهدخراسان رضوی

15علیاللویریحانهمشهدخراسان رضوی

15محمدمحمدزادهحمیدرضامشهدخراسان رضوی

14حسینعلیمرشدلواعظممشهدخراسان رضوی
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15میرزا حسنمعینی مهر سمیرامشهدخراسان رضوی

16علی رضامقدمامیررضامشهدخراسان رضوی

15علی اکبرنوربخشفاطمهمشهدخراسان رضوی

-رضاوفایی نژاددینامشهدخراسان رضوی

16سید علیهرویسیده مهدیهمشهدخراسان رضوی

15غالمعلیهوشمندوجیههمشهدخراسان رضوی

14حسینعلییزدانی پلگردعلی اصغرمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضاآذرمبینانیشابورخراسان رضوی

14عباسباریفاطمه نیشابورخراسان رضوی

14بدرالدینبدیعهالهنیشابورخراسان رضوی

14محمد طاهربشاوردلیلینیشابورخراسان رضوی

15محمودجالل آبادیمبینانیشابورخراسان رضوی

1414ابراهیمخانیریحانهنیشابورخراسان رضوی

14سید رضارسولیبی بی سمیهنیشابورخراسان رضوی

14مهدیسلیمانیزینب نیشابورخراسان رضوی

16ابوالفضلشبیریفاطمه نیشابورخراسان رضوی

15احمدشهبازی نیامهدیه نیشابورخراسان رضوی

14ناصرگرمابیالهامنیشابورخراسان رضوی

15محمد مهدیمنتظریامیر نیشابورخراسان رضوی

15حسننعمتی نژادمحسن نیشابورخراسان رضوی

-رضاتاراآرزوبجنوردخراسان شمالی

15جابرجهاندیدهمحمدبجنوردخراسان شمالی

15-یدالهصادقیسحربجنوردخراسان شمالی

-محمدطرفیانافسانهبجنوردخراسان شمالی

15محمدقهرمانلونگاربجنوردخراسان شمالی

1417حسینمحمودی مظفرمصطفیبجنوردخراسان شمالی

14هادیدهقانیحسینشیروانخراسان شمالی

-قربانعلیقلی زادهعلیشیروانخراسان شمالی

14علیفقیه صالحینادیاشیروانخراسان شمالی

1614یابرکرد زنگنهمحمدامیدیهخوزستان

16حیدرنری موسیپریساامیدیهخوزستان

17مظفراسکندریراضیهاندیمشکخوزستان

-عبداالحدبزرگیفرهاداندیمشکخوزستان

-حشمت الهعبداللهیسیدعلیاندیمشکخوزستان
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-میرزامریدیلیالاندیمشکخوزستان

14جوادنیکوسرشتیاسراندیمشکخوزستان

15سیدمنعمنوری زادهسیدمحسناندیمشکخوزستان

1514بمانعلیاصالن لوصغرا اهوازخوزستان

151515محمد رضاسعیدی نیازمان اهوازخوزستان

14عبدالوهابحمادیعبدالهاهوازخوزستان

-هوشنگپیراسته فرفروغاهوازخوزستان

15حمیدفرهادینرگس اهوازخوزستان

--امیر حسینرضازادهپروین اهوازخوزستان

1414غالمرضارحمتیطاهرهاهوازخوزستان

14محمد رضاعلیخانییسنااهوازخوزستان

-نعمترضاعاطفهاهوازخوزستان

14-منصوردرعلیعرشیااهوازخوزستان

14مرتضیاحمدی نژاداسماعیلاهوازخوزستان

-علیشادان پوربهزاداهوازخوزستان

15شکرالهگرامی مقدملیلیاهوازخوزستان

15محمدفالحیمصطفیاهوازخوزستان

-ابراهیمسرداری زادهسپیدهاهوازخوزستان

15عبدالحسننژاد مقدمایماناهوازخوزستان

-ابراهیموفاجوخلیل اهوازخوزستان

14محمد حسنبهمن یارسانازاهوازخوزستان

-اسفندیاردودانگهراحلهاهوازخوزستان

14کریمبیت حردانعباساهوازخوزستان

15کریملطیفیانمحبوبهاهوازخوزستان

14ابراهیمبهزادیغالمرضااهوازخوزستان

14علی محمدمومنی سهرابمحمداهوازخوزستان

-اسماعیلدوستیعاطفهاهوازخوزستان

-علیرضاقهرمانی آخرلوابوذراهوازخوزستان

16نعیمتمیمی پورمحمدرضاآبادانخوزستان

-عبدالحسینفرحعقیلآبادانخوزستان

171714محمدجعفرآموزگارمحسنآغاجاریخوزستان

14سیدآقاپناهی نژادسیدرضاآغاجاریخوزستان

1514عبدالکریمقنواتیلیالآغاجاریخوزستان

14محمدرضامرتضویسیدعلیآغاجاریخوزستان
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14یابرکردزنگنهمجتبیآغاجاریخوزستان

16قاسمجعفرینرگسبندرامامخوزستان

15صالحسلطانی محمدیسیده آرزوبندرامامخوزستان

14شکرالهحقیقی پورفاطمهبندرامامخوزستان

15علی حیدرگودرزیعلیبندرامامخوزستان

14عبدالعظیمجعفرخادمعبدالمجیدبندرماهشهرخوزستان

1516عباسحسن پورهادیبندرماهشهرخوزستان

1614وحیدرییسیروژینابندرماهشهرخوزستان

1615مرادطاهریمرضیهبندرماهشهرخوزستان

17شکرالهقنواتیزینببندرماهشهرخوزستان

14نورآبادنیکناممهشیدبندرماهشهرخوزستان

-1715ممسنیعسکریهومانبندرماهشهرخوزستان

15رضااستادیانزهرابهبهانخوزستان

14ساالربابلی زراعتیجلیلبهبهانخوزستان

17حسیندرویش پسندمهدیبهبهانخوزستان

15علیارشمشیرزادهمسلمبهبهانخوزستان

14عبداالمیرقنواتیانمحمدبهبهانخوزستان

-عباسبغدادی حالجمحمددزفولخوزستان

-کاظمپورانیانمحمددزفولخوزستان

1414غالمرضاچسب فروشفریبادزفولخوزستان

15محمد علیدوستانی  دزفولیمرضیهدزفولخوزستان

-1515حسینقلیرئیسی گیتی رضادزفولخوزستان

14محمودستارنژادراضیهدزفولخوزستان

15غالمعلیطحان کار دزفولینرگسدزفولخوزستان

1414احمدظهیری زادهمریمدزفولخوزستان

15کرامتعباسیآریادزفولخوزستان

1614محمدعلیزادهعلیدزفولخوزستان

14سیدعسکرموسویسیدمسیحادزفولخوزستان

15محمودرضامهرنیاعلیرضادزفولخوزستان

161614رحماننساروندمرتضیدزفولخوزستان

-محمودعلویعبدالحمیدرامهرمزخوزستان

1615عبدالمجیدهرمزیآرمینرامهرمزخوزستان

14پیمانعلیدادیمحمدحسینشوشترخوزستان

14غالمعلیکاله کجکوثرشوشترخوزستان
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15کاظمسعدیمائدهشوشترخوزستان

17فیصلبراجعهالهام شوشترخوزستان

14جاسمعرب یباراتیزهرا شوشترخوزستان

15ایرجکمایییاسمنشوشترخوزستان

15حسنعلیمحلوجیمحمدرضاشوشترخوزستان

14رمضانشیخی حمولهپرتوشوشترخوزستان

-ملکیجهانبخشیباختراللیخوزستان

-جانمحمدحاجی پورمنیژهاللیخوزستان

-جانقلیمهدی پورمراداللیخوزستان

161616علی جمعهادیبی سدهابراهیممسجدسلیمانخوزستان

15عباسقلیرشیدیمصطفیمسجدسلیمانخوزستان

14مجید شریداویعباسخرمشهرخوزستان 

1515جاسم عامریجمیله خرمشهرخوزستان 

-فرامرزعنایتی عطا آبادیرویاخرمشهرخوزستان 

14غالمرضامحمدیمرضیهخرمشهرخوزستان 

14عنایت الهجعفریفرشادابهرزنجان

16علیرضانجاتیعلی افسرابهرزنجان

-سید جبارجعفری پورسید فرزاد زنجانزنجان

17قدرت الهشاهبازیمحمدزنجانزنجان

15فخرالدینعسگریاسکندرزنجانزنجان

1614ابوالفضلغالمیحسنزنجانزنجان

-17جلیلمحمدیمحمد جوادزنجانزنجان

15علی قرداشمحمدیعبدالهزنجانزنجان

14عل اصغراحسانیمحبوبهسمنانسمنان

-حسناخالقیبهروزسمنانسمنان

14مرتضیجباریفرحنازسمنانسمنان

-حسینعلیجهانمحمدرضاسمنانسمنان

14محمداسماعیلحسین پورلیالسمنانسمنان

14غالمعلیدربندیشهربانوسمنانسمنان

14محمدعلیدرخشانامیرحسینسمنانسمنان

1514تقیرضاییروح الهسمنانسمنان

15محمدرضاعاطفیمجیدسمنانسمنان

14عیسیعالئیمحمدسمنانسمنان

15نعمت الهمداحزینبسمنانسمنان
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15علی اصغرمرادی حقیقیمجیدسمنانسمنان

16محمدعلیمظهریاحسانسمنانسمنان

-رحیمواسععباسعلیسمنانسمنان

14اکبریغماییایلیاسمنانسمنان

1514محمدحسینبهروزیانشیالشاهرودسمنان

1614محمدحبیبیانمحمدرضاشاهرودسمنان

15مسعودحسنیعادلهشاهرودسمنان

1614احمدشادکاممحمدرضاشاهرودسمنان

14عباسعلیکفاشسپیده شاهرودسمنان

14محمدمتحدیمریمشاهرودسمنان

-سعیدایرانبخشرضامهدیشهرسمنان

-رضاسعیدیعلیمهدیشهرسمنان

15ملکجرمهسازابلسیستان و بلوچستان

16ایرجسرابندیحامدزابلسیستان و بلوچستان

-محمداعظمشادمانمهدیزابلسیستان و بلوچستان

15عباسمحمدیمریمزابلسیستان و بلوچستان

15محمدنبیفرهبد شه بخشاسماعیلزاهدانسیستان و بلوچستان

14عبدالهدیهیمشهریارچابهارسیستان وبلوچستان

-درویش محمدخادمیعلیرضاارسنجانفارس

-مهرزادخسروانیانمهرماهارسنجانفارس

15علی محمدرضاییامیرعباسارسنجانفارس

16مصطفیعابدیاسماعیلارسنجانفارس

18غالمرضاحسن شاهیوحیدارسنجانفارس

-خلیلگوهریانعفتاستهبانفارس

-بهزادنجاتیفاطمهاوزفارس

1516بهمناحمدیسودهآبادهفارس

-محمدرضابرزگرزهراآبادهفارس

14سلیمانپورحاجی شیرازیمریمآبادهفارس

---بهمنجمالی حقیقتعلیآبادهفارس

-محمدعلیرستمی پورمرضیهآبادهفارس

-1415رضارعیتیانسیهآبادهفارس

--محمدرنجبرصفی آبادزهراآبادهفارس

-مسعودشهبازیمحمدحسینآبادهفارس

-1416علی آقاصادقیمحمدکاظمآبادهفارس
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151514محمدحسینعارفیمحمدآبادهفارس

14-ضیاالهگلشنزهراآبادهفارس

1415هادیمحمدخانیسمیهآبادهفارس

14سعیدمحمدخانیغزلآبادهفارس

--احمدرضانعمت الهیفروغآبادهفارس

--مرتضینفرزهراآبادهفارس

15اصغرهمتیزلفاآبادهفارس

15شاپوربهادریابوالفضلخرم بیدفارس

--شمس علیرشیدیمحمد حسنخرم بیدفارس

14علیرنجبر عملههانیهخرم بیدفارس

-علی اکبرزالفاطمهخرم بیدفارس

-عبدالغفارستودهاسماخرم بیدفارس

16عباسصادق پورفاطمهخرم بیدفارس

-اسدالهصادقیفاطمهخرم بیدفارس

-محمدرضااحمدیتورانخنجفارس

15حسن علیاحمدیژیالخنجفارس

16شرفقادریمجیدخنجفارس

-رجب آرینمحمودزرین دشتفارس

14علی قلی امینینورعلی زرین دشتفارس

15سلیمانرجبی محسنزرین دشتفارس

1514غالمرضائیعبدالوحیدزرین دشتفارس

1515غالمسخنگو عباسزرین دشتفارس

1514بهمنصالحیمصطفیزرین دشتفارس

14-قاسمعسکریلیالزرین دشتفارس

15لطفعلیشمشیریعلی رضاسپیدانفارس

15سعیدپیروی سپهر سروستانفارس

-عبدالحسینسعیدی زهرا سروستانفارس

16ذبیح الهعبداللهی فاطمه سروستانفارس

15حسناخالقیهادیشیرازفارس

-حسینارسنجانی شیرازیحسناشیرازفارس

14محمداطرویفاطمهشیرازفارس

-حسیناکبرزادهفاطمه شیرازفارس

14-حسیناوجیپروینشیرازفارس

-سیروسایالن کشکولیامیررضاشیرازفارس
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14عباسبریزیمهدیشیرازفارس

1415شهبازبیگی پورزهراشیرازفارس

-قاسمجاویدی آل سعدیآذینشیرازفارس

1414سید غالمحسینحسینیسید امیرشیرازفارس

16سید مهدیحسینیسید هاشمشیرازفارس

-علی اکبرحقیریمحمد شریف شیرازفارس

14صفرخاکسارمجیدشیرازفارس

1514سیروسخانیبابکشیرازفارس

--عبدالرضاخدامیفهیمهشیرازفارس

-علیرضاخسروی مهارلوئیمریمشیرازفارس

1414میرزادادفرمحمد حسنشیرازفارس

16عبدالمحمدرحمانیاحمدرضاشیرازفارس

-عیسیرضاییساراشیرازفارس

14حسنزارعساراشیرازفارس

14هوشنگستایشگرالههشیرازفارس

15علیسلیم شیرازیکیمیاشیرازفارس

17بهیارسهرابیمریمشیرازفارس

15سید علیرضاشهابی حقیقیسیده مرضیهشیرازفارس

14اسفندیارشیرزاد قالتیمیناشیرازفارس

-حسنعلیضامنیامیررضاشیرازفارس

14فالمرزعطریفاطمهشیرازفارس

-شیرولیفرنیائیصدیقهشیرازفارس

1515کمالفروزان پوردیباشیرازفارس

15شعبانقبادیاعظمشیرازفارس

15ابراهیمقربانریحانهشیرازفارس

15مهدیکرمیحمید رضاشیرازفارس

-محمد شریفکمالی دشت ارژنهحسینشیرازفارس

15سید محمدکنگانیسیدمرتضیشیرازفارس

1414عبدالهگودرزیعلیشیرازفارس

14نیازمحمدیمرضیهشیرازفارس

14علینظریرقیهشیرازفارس

14روح الهنعمت اللهیفاطمهشیرازفارس

15محمد جواد نگهدار حقیقتعلی اصغر شیرازفارس

14علی حسینهدایتمسعود شیرازفارس
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15قدرت الههمراهیعزت الهشیرازفارس

14نجات الهیگانیهدایتشیرازفارس

-مرتضیحاجی زمانیمریمفسافارس

-حمیدخرمفاطمهفسافارس

15رحیمراضیحسینفسافارس

14-اسمعیلهاشمیفاطمهفسافارس

-عبدالحمیدافضلی پورفهیمهفسافارس

15محمد علیاکبرینبی الهقیروکارزینفارس

14زین العابدینکریمیحامدقیروکارزینفارس

1615امرالهنوازیکاظم قیروکارزینفارس

1815کرامت الهخواجهرسولکازرونفارس

1615شیرزادنیکخویزینبکازرونفارس

14محمدآسترشزینبکازرونفارس

-سیداحمدمنصوریاسماءکازرونفارس

-سید نبیساسان نژادسید باقرکوارفارس

-صفرصفری اکبرآبادیحسنکوارفارس

-سید بهزادهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

14بهرامرفیعیآرزوگراشفارس

-حسینرنجبراحمدگراشفارس

-عبدالرحمنفردفاطمهگراشفارس

-عبدالهمحمدیفاطمه زهراگراشفارس

14سیدمصطفیموسویسید عبدالهگراشفارس

15علی اکبرآدرعلیرضاالرستانفارس

14-ابراهیماسماعیلیعبدالحمیدالرستانفارس

14بشیرافرنجهزهراالرستانفارس

14قاسمامیدیسمیهالرستانفارس

-رضازارعیمحمدصادقالرستانفارس

15عباسفخرایی فردرسولالرستانفارس

14محمداسدیانسیهالمردفارس

15ابراهیمعلویحبیبالمردفارس

15عبدالهمعروفخلیلالمردفارس

15خوبیاراحمدیمسعودمرودشتفارس

151515بهراماستخربهزادمرودشتفارس

14اسکندربهمنیاحمدمرودشتفارس
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14وحیدحقیقتمهرسامرودشتفارس

16مجیدزارعامیر حسینمرودشتفارس

15بهاالدینسجادیانسیدعلیمرودشتفارس

-بهاالدینسجادیانکوثرالساداتمرودشتفارس

16اصغرفارسینرگسمرودشتفارس

16فتح الهخوشنویسعلیمهرفارس

14احمدخوشنویسعالءالدینمهرفارس

14محمدسعادتمحدثهمهرفارس

15حسینصفریسهرابمهرفارس

14غالمحسینکاظمیفریبرزمهرفارس

-16محمدرضارجبیفهیمهنی ریزفارس

14احمدصداقت کیشمحمدباقرنی ریزفارس

-محمدرضااحمدی راحیل جهرم فارس 

15بهروزتکشزهراجهرم فارس 

14اسماعیلیعقوبیعلیجهرم فارس 

1514منصورمصلی نژادسحرجهرم فارس 

15درویشمقصودیاحمدالمردفارس 

1616یدالهافتخاریمهدیآوجقزوین

-سیدمسعودحسینی پورسیدمهدیتاکستانقزوین

161514اسماعیلرحمانیزهیرتاکستانقزوین

171614خلیلرحمانیفاطمه تاکستانقزوین

14خلیلرحمانیمرتضیتاکستانقزوین

-حمدالهطاهرخانیمریمتاکستانقزوین

16مختارکاظم لوفاطمه تاکستانقزوین

-موسیکاظم لوفرزانه تاکستانقزوین

14حیدرکاظم زادهسحرزیارانقزوین

-اسدالهاسماعیلیعلیرضا قزوینقزوین

-غالمحسینافشارنازنین زهراقزوینقزوین

15عین الهافشاریملیحه قزوینقزوین

15جاللافشاریالهامقزوینقزوین

17ایرجبختیاریبهزادقزوینقزوین

15ناصربرینمحمدقزوینقزوین

15محمد حسنبهرامیبتولقزوینقزوین

14فرج الهبهشتی پورزینبقزوینقزوین
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14عباسپیریمعصومهقزوینقزوین

14محمد حسینجلیله وندفاطمهقزوینقزوین

17محمد حسینجلیله وندزهراقزوینقزوین

141414فرهادخسرویمریم قزوینقزوین

-غالمرضاداسارمحمدمهدیقزوینقزوین

-داودداوریمریمقزوینقزوین

-15محمد اسماعیلذاکریزهراقزوینقزوین

-بهرامعلیزارععلیقزوینقزوین

-عبدلشعبان کلیشمیزینب قزوینقزوین

-امیرشمسینیمحدثهقزوینقزوین

15احمدصیادیآرش قزوینقزوین

14ستارطالبیعاطفه قزوینقزوین

16عباسیعباسی مهرفاطمه قزوینقزوین

15جاللغنچهمهدیقزوینقزوین

17نظر علیگرامیعلی قزوینقزوین

15علیرضاگروسیحمیدهقزوینقزوین

16علی اکبرمحبتفاطمه قزوینقزوین

17محمد قدرتمحمدیفاطمه قزوینقزوین

17علیمرتضاییزهراقزوینقزوین

14علیرضامظفریفاطمه قزوینقزوین

-سید هادیمیرباباییسید علیقزوینقزوین

14تقیوطن دوستمهریقزوینقزوین

-14مرتضیآبکارملیحهقمقم

17علی اکبرآمیغیفائزهقمقم

-علیرضاارشادیمحمدمهدیقمقم

18محمد رضاانصاریفرزانهقمقم

1815ابراهیمپرهیزکارسجادقمقم

14محمد تقیتقویمحمدقمقم

14علیتوحیدی منصورحانیهقمقم

15رضاحبیبیمحمدقمقم

1614محرمعلیحسامیاحمدقمقم

17محمد حسینحکیم داودیحسنقمقم

15داودخان احمدیعلیرضاقمقم

16علیدهقانمهدیقمقم
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14سمیع الهرحیمیمهساقمقم

-سمیع الهرحیمیآیساناقمقم

1514حسینقلیرفیععاطفهقمقم

16روح الهساجدیزینبقمقم

-14حمیدرضاساالرکیاعلی اکبرقمقم

14محمد علیسلیمانیزهرهقمقم

-محمدحسینسلیمی رودسریعبدالهقمقم

1614محرمعلیعباسی مسلمحمدالهقمقم

15سید مصطفیفرخ نژادپروانه ساداتقمقم

16ناصرفروردینالههقمقم

15محمدرضافرهنگمرواریدقمقم

17اکبرفالحاحمدقمقم

-پرویزفالحمصطفیقمقم

16حسینقاسمی سعادتیعزیزالهقمقم

15اکبرقهرمانیزهراقمقم

-محمدحسینکرمینفیسهقمقم

-عظیم آقامزینانیفرشتهقمقم

16احمدمشکینفاطمهقمقم

1614سید علیموسویفائزه ساداتقمقم

1814محمد حسین میریسید ضیاء الدین قمقم

15نصرالهنعمتیمریمقمقم

14-سیدمحمودنوری زادهسیدمحسنقمقم

16حسنهدیه لومحسنقمقم

14عباسرهرومهدیهراورکرمان

-مهدیشریفی پورمهرابهراورکرمان

-احمدگوهری سعیدآبادیمهساراورکرمان

1616حسین ثبوتی اباصلتیرحیم ونکوورکانادا

151414محسنصفری پورپیمان ونکوورکانادا

1417-انورسعیدکاملونکوورکانادا

14احسان الهاویسی فردوییصوفیا ونکوورکانادا

2016مسعودضمیرانسعیدونکوورکانادا

14مهدیجان ایرانیرضاونکوورکانادا

14کمالصمدیمازیاردیواندرهکردستان

-1715ولی الهشریفیکامیارسقزکردستان

-14ولی الهشریفیکامرانسقزکردستان

1614احمد علیکردیمیالدسقزکردستان

-1715رشیداسمعیلیمحمدعلیسنندجکردستان
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15محمدصدیقامیریسمیراسنندجکردستان

16یدالهباباییهیمنسنندجکردستان

14منصورشنواناصرسنندجکردستان

-1816محمدمجیدیصالحسنندجکردستان

-سیروسمعروفیآزادسنندجکردستان

14طالبمنصوریبهارسنندجکردستان

18شهرامنقی پوریانمحمدشکیبسنندجکردستان

14رحیمشیرزادیشاهدهقروهکردستان

16محمودملک محمدیعلیقروهکردستان

16غالمعلیاسمعیلیهیواکامیارانکردستان

14سمینرحمانیتیمورکامیارانکردستان

15محمدادوایمبینمریوانکردستان

15حسیناسدیژیالمریوانکردستان

14علیشریفیبهارمریوانکردستان

-محمدعلمی زادهچیامریوانکردستان

1515محمدصالحمرادویسیجهانگیرمریوانکردستان

14حسینارژنگیشهرامجیرفتکرمان

-احمداحمد یوسفیسعیدجیرفتکرمان

-عزیزالهپهلوان خسرویعنایتجیرفتکرمان

161514احمدشریفیزهرا جیرفتکرمان

14نمککمالی مسکونیحمیدجیرفتکرمان

14درویشمحمدحسنی لرنادرجیرفتکرمان

15محمدعرب پورزینبزرندکرمان

1514یعقوبقادریخدیجهزرندکرمان

15کاظمبختیاریمهدیهسیرجانکرمان

14علیرضاکیان نسبراضیهسیرجانکرمان

--غالمحسینگلزاریمحمدسیرجانکرمان

1414مهدیمحمودآبادیعلیسیرجانکرمان

14محمدصادقامینی بابکمنصورهشهربابککرمان

-حسینپاریزیفاطمه زهراشهربابککرمان

14عبدالحمیدعباسیان میمندیلداشهربابککرمان

-ابراهیمفتحیسمیراشهربابککرمان

-غالمحسینقدوسیزهرهشهربابککرمان

1714علیمحمودی میمندمحسنشهربابککرمان

-1514غالمرضاابراهیمی نیامحمدرضاکرمانکرمان

1614موسیامیرزادهاللهکرمانکرمان

-سیدمهدیآل طهسیدامینکرمانکرمان
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18احمدبهرامجردیرضاکرمانکرمان

-حسینبیگلریمحمدکرمانکرمان

15محمدپاکدامنمهدیکرمانکرمان

1515حسینحاجی علیزادهحمیدکرمانکرمان

-عباسحسن زادهرضاکرمانکرمان

15سیدعلیرضاحسینیسیده زهراکرمانکرمان

15سیدعلیرضاحسینیسیده فاطمهکرمانکرمان

15محسندهقانیفاطمهکرمانکرمان

15محموددیانتی نیاعالیهکرمانکرمان

14محمدرشیدیفائزهکرمانکرمان

14مجیدزاده کافینداکرمانکرمان

17رضازحمتکشزینبکرمانکرمان

16حسینزراعت زادهمحسنکرمانکرمان

-منوچهرزعفری زادهمسعودکرمانکرمان

1514غالمحسینشجره تیگرانیالههکرمانکرمان

1516مهدیشفاعتیسامانکرمانکرمان

14محمدرضاصابریتارخکرمانکرمان

16عبدالحسینعباسیکارنکرمانکرمان

14رمضانکرچیان ظهرودیعلیکرمانکرمان

20صمدالهکمالیشیرین کرمانکرمان

15علیلشکریرضاکرمانکرمان

1715رضالهراسبیحمیدرضاکرمانکرمان

---ناصرلولوئیساراکرمانکرمان

-مهدیمیرزازادهزهراکرمانکرمان

15ابراهیماسالم پناهیگانهکوهبنانکرمان

14سید محمد رضاحسینی دهمیریسید محمد کوهبنانکرمان

-حسینرحیمی کوهبنانیویداکوهبنانکرمان

14علیاسد اله پورحمید رفسنجانکرمان 

14حسینخدایی نژادمحمدرفسنجانکرمان 

-1615محمدرضاییعلیرفسنجانکرمان 

14یدالهفتحیعمادرفسنجانکرمان 

171614عباسمعین الدینیمهدی رفسنجانکرمان 

1415لطیفحسینیاحساناسالم آباد غربکرمانشاه

15یدالهعفتیایرجاسالم آباد غربکرمانشاه

1515عورجعلیقاسمیمعصومهاسالم آباد غربکرمانشاه

-الفتقلعه شاهینیرشیداسالم آباد غربکرمانشاه

1616حسینعلیمرادیفریبرزاسالم آباد غربکرمانشاه
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17اشرفمرادیهادیاسالم آباد غربکرمانشاه

-15رحیمرضاییمحمدرضاسنقرکرمانشاه

-حاجعلیفعله گریمهدیسنقرکرمانشاه

16عباسعلیکیهانیجواد سنقرکرمانشاه

15نجاتمحمدیحشمت الهسنقرکرمانشاه

15محمدرضامظفریفاطمهسنقرکرمانشاه

-غالمرضاحشمت پناهاحمدرضاصحنهکرمانشاه

-علینظریطاهرهصحنهکرمانشاه

-میرحسین حسینی کنگرشاهیفاطمهصحنهکرمانشاه

--کاکامرادامینی اسد ابادیمنصورصحنهکرمانشاه

14یارولیجوادیطیبصحنهکرمانشاه

-سلمانزارعیحیاتقصرشیرینکرمانشاه

14مرادمسکینیمسعودقصرشیرینکرمانشاه

-محمدناصری فرمریم قصرشیرینکرمانشاه

16شرفعلیخاکی فشیعلیرضاکنگاورکرمانشاه

17قدرت الهرازانیآرشکنگاورکرمانشاه

-حمیدرضازحمتکشآزادهکنگاورکرمانشاه

-علیرضاعظیمیکیمیاکنگاورکرمانشاه

14-عیسیفعله گریمحمدکنگاورکرمانشاه

-منصورمحمدیبهارکنگاورکرمانشاه

14بهروزمخلصیآرمینکنگاورکرمانشاه

1715اسدخانقیصوریحمیدرضاهرسینکرمانشاه

-فریبرزآذر نوید طه کرمانشاه کرمانشاه 

14حبدر آرمند لیدا کرمانشاه کرمانشاه 

14الهی احمدی طاهره کرمانشاه کرمانشاه 

1414مهدی اختیاری مریم کرمانشاه کرمانشاه 

16نعمت اله اسماعیلی کیا اردشیر کرمانشاه کرمانشاه 

1615علی الیاسی روح اله کرمانشاه کرمانشاه 

-مرادعلی امیری شبنم کرمانشاه کرمانشاه 

-علی امجدیان فرشته کرمانشاه کرمانشاه 

-سام حیدریانعلی کرمانشاه کرمانشاه 

-رضا حدادی زادهمحمد کرمانشاه کرمانشاه 

15مرتضی ستاره شکوفه کرمانشاه کرمانشاه 

15صیدبگ شهبازی حسن بیگ کرمانشاه کرمانشاه 

-نجاتعلی صالحی شایگان علیرضاکرمانشاه کرمانشاه 

15نورعلی صفری مجتبی کرمانشاه کرمانشاه 

14مصطفی صید محمدی امیرحسین کرمانشاه کرمانشاه 
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16فارض عظیمی فر علی کرمانشاه کرمانشاه 

15امیر علی علیمحمدی نیا محمدرضا کرمانشاه کرمانشاه 

15حقمراد گرشاسبی عبدالعلی کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد محمدی محمد امین کرمانشاه کرمانشاه 

-16فتاح محبی یاسر کرمانشاه کرمانشاه 

-حیدر علی مرادی بلوردی علی کرمانشاه کرمانشاه 

14فرهاد مرادی دانیال کرمانشاه کرمانشاه 

14عادل محمدی مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

-محمدمحمدی محمد علی کرمانشاه کرمانشاه 

-فتحعلی مظفری راد امیدرضا کرمانشاه کرمانشاه 

-محمدحبیبی افتخارهمایونگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

-نجفظریفیغالمرضاگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

15قربانعلیایران منشسیده نگاریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-ارسالنحبیبی اصلپرویزبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

-عبدالمحمدحاصلی فرسید داوودبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

-سید عبدصالحسعادت نشانسید علیچرامکهگیلویه و بویراحمد

-سید کریمکاظمیسید علی عسکرباشتکهگیلویه وبویراحمد

15سید رحیماحمدی نسبمحمد باشتکهگیلویه وبویراحمد

14گشتاسبزارع پور معصومه باشتکهگیلویه وبویراحمد

-گشتاسبزارع پور مرضیهباشتکهگیلویه وبویراحمد

-علیجاهدیابوالفضلرامیانگلستان

-خداقلیرجبلوسینارامیانگلستان

-محمودایمانی کتولیستایشعلی آباد کتولگلستان

-موسی الرضاشکیزهرهعلی آباد کتولگلستان

15مصیبپیاده کوهسارمرتضیگالیکشگلستان

15علی محمدده چناشکیمحمد جوادگالیکشگلستان

-1615علی اکبربرزگرخاندوزیغالمرضا        گر گانگلستان

-دردی قلیآل هوزعبدالطیف گرگانگلستان

15محمدعلی صادقیصدیقه گرگانگلستان

-هادیکوهساریمهدی گرگانگلستان

14علیلیوانیحسینعلی گرگانگلستان

14محمودصفاریسپهرگنبدکاوسگلستان

-کاسکریمی الخانیشیرزادآستانه اشرفیهگیالن

18رضانیک خواه کوچصفهانیفاروقآستانه اشرفیهگیالن

-عبدالرحیمخان باباییمریمرضوانشهرگیالن

14سهرابخیریدرسارضوانشهرگیالن

1414کریمخوشحالیعقوبرضوانشهرگیالن
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-اسماعیلآقاجانی میاندهیاسین رودسرگیالن

-جمشیدآقاییرضا رودسرگیالن

-علیاسکندریکلثومرودسرگیالن

14عبدالباقیاسماعیل زادهنسرینرودسرگیالن

14حجتاله کریمینسرینرودسرگیالن

14حسینعلیزینی لشکاجانییعقوبرودسرگیالن

15غالمعلیحبیبیفاطمهرودسرگیالن

16محمد رضاعلیزادهشیالرودسرگیالن

14عبداحمیدواحدی لنگرودیعلی رودسرگیالن

-جعفرمجتهدیزهرهرودسرگیالن

-1414اسدالهملک زادهعلی محمدرودسرگیالن

15مرتضینوریجمشیدصومعه سرا گیالن

14محمدکریمیمحمد مهدیصومعه سرا گیالن

14محمدافشارامیر محمدفومنگیالن

14علیباشی فومنیرضافومنگیالن

-مهدیجهانفکرابوالفضلفومنگیالن

14-مصطفیجان فشان وظیفهفاطمهالهیجانگیالن

14-محمودکریمی پورفرنازالهیجانگیالن

15نوریفروزشساجدهالهیجانگیالن

14ابراهیمنیکروحدیثالهیجانگیالن

14ایرجمحمد دختهنگامهالهیجانگیالن

-باز علیچائیچی نصرتیصمدالهیجانگیالن

14پرویزبیارسمناالهیجانگیالن

14عبدالهتنهاییحمیدالهیجانگیالن

15سید منصورمدنیسید حمیدالهیجانگیالن

-حسین داریوشی شیخانیعلیالهیجانگیالن

14سیدتقیابوطبیخسیده مریم لنگرودگیالن

14علیبرازنده طلوعیمعصومهلنگرودگیالن

14مرتضیحسن زادهفائزهلنگرودگیالن

-عباسسروریسپیدهلنگرودگیالن

1714صمدصدرینادرلنگرودگیالن

-عزیزالهنوروزیولیماسالگیالن

-14غالمرضا بگماز مرتضی رشت گیالن 

-ابراهیمبی خطر لنگرودی زهره رشت گیالن 

-علی بخشنده آریا رشت گیالن 

-آ؛قاخان بیات ایراندخت رشت گیالن 

-حسین پورغالمی محمدرضارشت گیالن 
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--محمدرضا حقدوست امیرحسین رشت گیالن 

-ولی الهحاجی پور سلمه رشت گیالن 

-رضاحسین پورفاطمه رشت گیالن 

-جمشید دانش شکیب مریم رشت گیالن 

1417بهمن ذرات احسانمرجان رشت گیالن 

-یوسف رجا محبوبه رشت گیالن 

14-منصور رضایی نگار رشت گیالن 

-فرهادزمانی برسریشهناز رشت گیالن 

1616رضازارع علیرشت گیالن 

1414حسین نژاد بابایی سپیده رشت گیالن 

1414اسماعیلندیمیابراهیمرشت گیالن 

1716احمدنجات علی اصغر رشت گیالن 

-ابراهیمناظری زینب رشت گیالن 

-14هوشنگمحمودی افسانه رشت گیالن 

14علی مستعدزینب رشت گیالن 

-علی مهدی زاده زهرارشت گیالن 

-محمد مومنی طارم سریرقیه رشت گیالن 

-اصغر هادی زاده لیال رشت گیالن 

-محمدهمتیعباسرشت گیالن 

-عباسهجرتیعنایت الهرشت گیالن 

15سیف الهجودکیالهامازنالرستان

14محمدرضادهقانعلیرضاازنالرستان

15عباسعلیلکمتینازنالرستان

14کریم بخشپسکوهیمحمد یاسینالشترلرستان

-علی محمدجوادیامین الیگودرزلرستان

171414حسینعلینجفیروح الهالیگودرزلرستان

15عبادالهامینیاننرگس بروجردلرستان

16محمدرضاارشادنیامجتبیبروجردلرستان

-غالمابراهیمیبهرامبروجردلرستان

15محمدحسینبهمنی فرمبینابروجردلرستان

-رضابیگلرزهرابروجردلرستان

1516شیرزادبرق افکنمجیدبروجردلرستان

-14علی نجفحمزه لوزهرابروجردلرستان

-سید افشینحسینی بنی جمالیرضوان الساداتبروجردلرستان

14علیرضازندیزهرابروجردلرستان

-عبدالحسینزرعی روزبهانیعباسبروجردلرستان

-حسینساکیغالمحسنبروجردلرستان
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-غالمحسنساکیابوالفضلبروجردلرستان

-غالمرضاعمرانیمجیدبروجردلرستان

-محمدجعفرکاوندحمیدبروجردلرستان

15احمدکاوندمرتضیبروجردلرستان

15علیمحمدیسپهربروجردلرستان

14صیدعلیمهدی پورجعفربروجردلرستان

-محمودنصرالهیامیرحسینبروجردلرستان

1414محمدکریمهدایتلیالبروجردلرستان

-علیسلیمیمصطفیبروجردلرستان

14نورمحمدپاپیزهراخرم آبادلرستان

15علیپور هادیپرویز خرم آبادلرستان

1614شیر ولیحمیدیانکورشخرم آبادلرستان

14محمدرستم نژادیرسولخرم آبادلرستان

14کرمشاهطوالبیسیروسخرم آبادلرستان

15علیمرادینادیاخرم آبادلرستان

14هبت الهمیناییامیرخرم آبادلرستان

14محمد علیچگنیمحمدرضادورودلرستان

15محمد علیدرویشیطیبدورودلرستان

-ططربگرحمتیان علی آبادیجعفرنورآبادلرستان

15علیاکبریشیدا بهشهرمازندران

14محمدحسینیسید خلیلبهشهرمازندران

15سیف الهدست افکنرمضانبهشهرمازندران

15محمدمحمدیانحسین بهشهرمازندران

14حسینمحمود جانلومهدی بهشهرمازندران

1514سید جمالفتاحیسید مهدیچالوسمازندران

-سید شعبانموسوی میرکالییسیده سعیدهچالوسمازندران

14تقینوروزیابوالفضلچالوسمازندران

14وحیدابراهیمیانراضیهرامسرمازندران

--حسینرضایی کماییفردوسرامسرمازندران

161614رحیمبرزگرحسینساریمازندران

1515صمدپیرانیحامدساریمازندران

-رضاحسن زادهمحمدساریمازندران

1414نور محمدصباغیربابهساریمازندران

-علی اکبرصداقتیربابهساریمازندران

14عباسصالحیعمادساریمازندران

1514شعبانعلیزادهمهرانهساریمازندران

14عشقعلیغالمیشکوفهساریمازندران
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1514عبدالهمسلمیساراساریمازندران

14مجتبیمعلمسیناساریمازندران

14حسینموسویسیده مریمساریمازندران

14سید جاللموسویسیداحمدساریمازندران

1414عبدالهیزدانیفاطمهساریمازندران

15محمدعلییوسفیدرساساریمازندران

-سلیمانموحدی رادسجادسوادکوهمازندران

--15حسیناحسانیزهرافریدونکنارمازندران

-جبرییلبیرامیرقیهفریدونکنارمازندران

--اکبرپناهیمریمفریدونکنارمازندران

-1615قاسمحسین پورصابرفریدونکنارمازندران

-عبدالرضادلدارفاطمهفریدونکنارمازندران

-فرج الهمهدویمهسافریدونکنارمازندران

-15علیاحمدجانی خطیرمحبوبه قائمشهرمازندران

14مجیدپیروزهثمرهقائمشهرمازندران

14جعفرداداشیمصطفیقائمشهرمازندران

161514حسنرهامیکبریقائمشهرمازندران

-سیدحمیدشیبت الحمدیسیدعلیقائمشهرمازندران

-1814حسین جانشیریمحسن قائمشهرمازندران

14محمودعباس زادهصابرقائمشهرمازندران

17عباسغفاریتاراقائمشهرمازندران

14قاسمقدرتیصفوراقائمشهرمازندران

14علیمقدم جویباریهادیقائمشهرمازندران

15رحمت الهموسویفائزه الساداتقائمشهرمازندران

14محمدابراهیمنوروزیانعبدالرحیمقائمشهرمازندران

-حسنهمتیعاطفهقائمشهرمازندران

-رضایداللهیهادیقائمشهرمازندران

17موسیرضویفاطمهمحمودآبادمازندران

14ابراهیمپورعسگر امیریمهدیمحمودآبادمازندران

16محمدقلیاسفندیاری کالئیمعصومهنکامازندران

15محمدرضااعالئیمحمد جوادنکامازندران

14نصرت الهخاکیانمژگاننکامازندران

14عبدالرضازمانی کیاسرینیک نازنکامازندران

14رجبعلیقاسمیان گرجیابراهیمنکامازندران

14محمدقاسمیانامیرحسیننکامازندران

14محمدمحمدطاهریمحمدنکامازندران

16هدایتطوسی نیاروح الهنکامازندران
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1515محسنمحمدیهنگامهنکامازندران

15مهدییوسفیلطیفهنکامازندران

15آقاجاناحمدیرضانورمازندران

-ولی اله آهنگران میثم بابل مازندران 

14قاسم جعفرآقائیان زهرابابل مازندران 

-حمیدامیری اندی عاطفه بابل مازندران 

1515مهدی بیضاییمحمدبابل مازندران 

-تقی تجویدیفرشادبابل مازندران 

16یارعلی حسنی مبینابابل مازندران 

14داودخانلری محمدصادقبابل مازندران 

1517غالمعلیدشتبان فائزهبابل مازندران 

-حبیب الهدلمقانی فریده بابل مازندران 

15محمدحسینرضایی مقدم متین بابل مازندران 

1515حسینروح الهی امیریغزال بابل مازندران 

14نصرالهعزیزی علمدارصغری بابل مازندران 

17حسنمتولی مشهدسرافرشیدبابل مازندران 

1616حجت الهابراهیمیعقیلاراکمرکزی

15علی اصغراحمدیمائدهاراکمرکزی

14محمودامینی زادگانمعیناراکمرکزی

14قاسمتقواییرادمهراراکمرکزی

15هادیجلیلیاعظماراکمرکزی

14رضارضاییسعیداراکمرکزی

16داودرضاییفاطمهاراکمرکزی

14رضارموکعباساراکمرکزی

-کیومرثزمانیسجاداراکمرکزی

14سیدجمالسجادیمینا ساداتاراکمرکزی

-سیدرضاسجادیسید حساماراکمرکزی

16غالمحسینصوفیملوریناراکمرکزی

1515حسینطاعتیفاطمهاراکمرکزی

14علیعظیم پورمهدیاراکمرکزی

16حسینقاسم خانیندااراکمرکزی

-حمیدرضامحمدی نیکوهدیاراکمرکزی

14سید نادعلیموسویسید بهمناراکمرکزی

1617مهدیمیالدیحمیدرضااراکمرکزی

15علیبهرامی هزاوهنازنیناراکمرکزی

15داووداسدیمحمدمهدیخمینمرکزی

-علیپروینفاطمهخمینمرکزی



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14رضاحمزه لوفاطمهخمینمرکزی

14غضنفردهاقیننرگسخمینمرکزی

14کاظمرستمیعلیخمینمرکزی

15حسینرضابنده لوفاطمهخمینمرکزی

14حجت الهسرلکیانوحیدخمینمرکزی

1515سلیمانعربرضاخمینمرکزی

-آیت الهقدبیگیسمیهخمینمرکزی

14علیموسویزهراساداتخمینمرکزی

-علینوروزیسمانهخمینمرکزی

15حمیدرضاحسین زادهامیرحسیندلیجانمرکزی

-غالمعباسقاسمیمهدیدلیجانمرکزی

14غالم محمدقنبریریحانهدلیجانمرکزی

15سید رحیمموسویسید عطا الهشازندمرکزی

14محمدفضلیمهدی یارشازندمرکزی

-غالمرضاشیفتهمیترا شازندمرکزی

14ابراهیمرضاییزهراشازندمرکزی

15غلیورمزیاریاسدالهشازندمرکزی

-احمدعلیبایگانهدیبندرعباسهرمزگان

--عبدالهجمشیدیعلیبندرعباسهرمزگان

14موسیرئوفیعصمتبندرعباسهرمزگان

15کریمعبداله پوریکاوهبندرعباسهرمزگان

1817مرادلرزادهامیدبندرعباسهرمزگان

-حسینمهدی زادهمرضیهبندرعباسهرمزگان

-علینعیمی اعزامیساراجزیره کیشهرمزگان

-حبیب الهرضاییناهید جزیره کیشهرمزگان

14رستمداداله زادهعلیجزیره کیشهرمزگان

15احمداحمدیمحمدحسینجزیره کیشهرمزگان

-حبیب الهرضاییناهید جزیره کیشهرمزگان

14احمدمرشدیانوحیدرضاجزیره کیشهرمزگان

14محمدرنجبرعلی مینابهرمزگان 

14هاشمکرمیمحمدمینابهرمزگان 

-علیکریمیحمزهمینابهرمزگان 

-محمدکریمیمیرزامینابهرمزگان 

1515حشمت الهسالمرحمناسدآبادهمدان

161715اردشیرسبزهمهتاب اسدآبادهمدان

15علی اصغرکوهیفاطمهاسدآبادهمدان
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-15علی قلیاحمدی اخالصمرضیهاسدآبادهمدان

-محمدرضاکوچکی زینتفاطمهاسدآبادهمدان

14جهانگیرکاووسی کامکارلیالبهارهمدان

-خدابخشعبدالمالکی سمیرا مالیر همدان

-حسن لطفعلی اصغر مالیر همدان

-هاشممقدم پناه سپیده مالیر همدان

16حبیب الهاحمدیطیبههمدانهمدان

--حسناسفندیارینرگسهمدانهمدان

14محمودایمانیمحمدعلی همدانهمدان

15اکبرباباییزهراهمدانهمدان

15سیامکبخشیفاطمههمدانهمدان

14اسماعیلبهمنیمهدیهمدانهمدان

-عبدالصمدتوسلعبدالحسنهمدانهمدان

14علیرضارجبیفاطمههمدانهمدان

-1414علی اکبرسلیمی نژادپیمانهمدانهمدان

14سیدمرتضیسیدیسید علیرضاهمدانهمدان

-1614علی  علی کرمیحامدهمدانهمدان

161715غالمحسنعین آبادیعلی همدانهمدان

14نادرفرهادیشهابهمدانهمدان

-هادیقنبریمریمهمدانهمدان

14-حمیدکریم آبادیحسینهمدانهمدان

--صادقمحمدی اقدممرضیه همدانهمدان

-علیمددیمحمدرضاهمدانهمدان

14صمدمریانجینرگسهمدانهمدان

1414محمدعلیهادئیسید داود همدانهمدان

-محمد جانجانی محمود نهاوند همدان 

-یداله رضایی ظریفه نهاوند همدان 

14علی امید دکامی علی محمد نهاوند همدان 

1619نبی اله سیاوشیمحمدحسین نهاوند همدان 

1414حسین شیراوند طیبه نهاوند همدان 
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--متین مرضیه نهاوند همدان 

-منصورسوریمصطفینهاوند همدان 

1515علیبارونیزهراابرکوهیزد

16حسینستارسمانه ابرکوهیزد

-سید علیطبا طباییسیده فاطمه ابرکوهیزد

14سید علیمحققسعیدهابرکوهیزد

16رضانیکخواهزهراابرکوهیزد

-سید سراجهدایتیمحمد جعفرابرکوهیزد

-احمدثقفیمریممیبدیزد

15مجیددهستانیعلیرضامیبدیزد

15حسنشاکرملیکامیبدیزد

14محمدعلیغفاریغفارمیبدیزد

14عباسعلیاسماعیلیعلییزدیزد

-علی اصغرآبادحمید رضا یزدیزد

161614محمدکاظمآیت اللهیسیداحمدیزدیزد

-محمودبخشی  ندوشنزهرایزدیزد

14محمد جمالینجمهیزدیزد

15محمودحرازی زاده یزدیاحسانیزدیزد

-سیدمحمدحسینی زاده خضرآبادمحمدعلییزدیزد

---حمیدخاموشی اصفهانیمحمدیزدیزد

14-محمدتقیدهقانپورحسنیزدیزد

15محمدروحانیفاطمه یزدیزد

14-علی محمدسرخی زادهمهدییزدیزد

14علیصادقی رنجبرمرضیهیزدیزد

-اکبرطایفیمحمدرضا یزدیزد

14غضنفرعباسی سنجدکیمریمیزدیزد

-عباسعسکری وزیریفاطمه یزدیزد

15مجیدغنی زادهمحمدطاهایزدیزد

16رضانقدیانمهدیهیزدیزد


