
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

19سعید1572-مهاجریمهرداداردبیلاردبیل

18یوسف1371نجفی اکبراردبیلاردبیل

20محمد5134جبارزادهرضااردبیلاردبیل

14ابول240مهری ساربانحسینبیله سواراردبیل

14حسنقلی1610389018خیاطیسجادگرمیاردبیل

-صالح575صدیقیمحمد رضا گرمیاردبیل

17خیراله362رهنماتوحیدگرمیاردبیل

14محمدرضا6968 ابراهیمینفیسهاصفهاناصفهان

15حیدر علی1292308648 اخوان طباخنجمهاصفهاناصفهان

15محمد علی644 اخوتصفورااصفهاناصفهان

-جمشید1271795280 باغباندالراماصفهاناصفهان

-محمدرضا1100454233 باقریانزهرااصفهاناصفهان

14شکراله625بهروزیمریم اصفهاناصفهان

94سراسری دوره نستعلیق عالی  تابستان فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون



-محسن1273692233 پارسا مقدممرجاناصفهاناصفهان

14احمدرضاجنتیانراحله اصفهاناصفهان

14حسین1271364719 چترایینرگساصفهاناصفهان

-محمد5390 خلیلیانمحبوبهاصفهاناصفهان

-حسن958 زندی آتشبارسحراصفهاناصفهان

14محمدسعید12049 سپه کارزهرااصفهاناصفهان

-احمد6745 شاه سمندیزهرااصفهاناصفهان

14نصراله1100149821 صفریراضیهاصفهاناصفهان

15نعمت اله1656 فدویآمنهاصفهاناصفهان

-تیمور725 کشاورزشهنازاصفهاناصفهان

14هوشنگ3196  کمارانیزهرهاصفهاناصفهان

14حسن1272905209 مؤذن صفایییاسمناصفهاناصفهان

-سیدابراهیم1270886126 میرباقریسعیده ساداتاصفهاناصفهان

14محمد4694 اطلس چیانفرشاداصفهاناصفهان

16سیدعلی4420609427 افتخاریاشکاناصفهاناصفهان

14رسول1270332325 ایزدیدانیالاصفهاناصفهان

15غالمرضا879 باقریمهراناصفهاناصفهان



-علی- تحسیریمحمد عرفاناصفهاناصفهان

14سیف اله24959 توکلی دستجردیمجیداصفهاناصفهان

-هوشنگ1270407368 جوهوریمیالداصفهاناصفهان

-رسول1275045111 جهانگیریماهاناصفهاناصفهان

14رضا49581 حاجی باقریسعیداصفهاناصفهان

-محمد حسن7245 خاتون آبادیمحمداصفهاناصفهان

-علیرضا1742366519 داعیمهرداداصفهاناصفهان

-حمید- رحمتیامیر حسناصفهاناصفهان

18سخیداد سلطانیحمید الهاصفهاناصفهان

-محمد حسین11707822245 سلیمیانمهدیاصفهاناصفهان

15محمدرضا6600026685 سهیلیانحمیداصفهاناصفهان

16رضا12701977733شاه محمدیحسین اصفهاناصفهان

14ناصر1271523361 شیرانامیناصفهاناصفهان

17اصغر3181 صمدیمهدیاصفهاناصفهان

-اصغر1856 ضیاییمحمدرضااصفهاناصفهان

15نعمت اله50 علیپور کالیهحسناصفهاناصفهان

14عباسعلی1271701537 فرهادینویداصفهاناصفهان



14شعبانعلی7995 قاسمیسعیداصفهاناصفهان

19عباسعلی43650 قهراییمسعوداصفهاناصفهان

17علی محمد8177 کازرونیرضااصفهاناصفهان

15نعمت اله12 مختاریقاسماصفهاناصفهان

15رضا5136 مظاهریمحمداصفهاناصفهان

16مصطفی936 مالافضل عربغالمحسیناصفهاناصفهان

15احمد1273161157 نصر اصفهانیعلیرضااصفهاناصفهان

-احمد1272287394 نیکبختجواداصفهاناصفهان

-سروش1272786331  هدایت رساحساناصفهاناصفهان

14علی4061644319 همتیانآریناصفهاناصفهان

15مهدی5852-شاکرآرانیزینبآران و بیدگلاصفهان

15مرتضی183دهقانی آرانیمنیرهآران و بیدگلاصفهان

15مجتبی1130544362آقاجانیانعلیخمینی شهراصفهان

-ابوالفضل1742794556آقاییوحیدخمینی شهراصفهان

16ناصر1272775097بدیحیعلیخمینی شهراصفهان

16عباسعلی3285پرندهمحسنخمینی شهراصفهان

-حسینعلی1130053121پیمانیسمیهخمینی شهراصفهان



15ابوالقاسم1130428052جعفریانزهراخمینی شهراصفهان

14مجید1130666336حاجی هاشمیمیناخمینی شهراصفهان

-بهروز1130476553رزاغ پوربهارهخمینی شهراصفهان

16نادعلی12رضاییایمانهخمینی شهراصفهان

14بهمن1130572633زمانیعلیخمینی شهراصفهان

14شکراهلل1273289676شاهینساراخمینی شهراصفهان

-محسن1130528758صادقیمائدهخمینی شهراصفهان

-مهدی1130558606صرامیعلیخمینی شهراصفهان

15احمدرضا1100412441فتحیالهامخمینی شهراصفهان

15محسن1273279069گلیمحبوبهخمینی شهراصفهان

14رضا1130236064محمدینیلوفرخمینی شهراصفهان

14رحیم7777مهدیزهراخمینی شهراصفهان

-غالمرضا1130364909کریمیفاطمهخمینی شهراصفهان

14کرمعلی1216یزدیسمیهخمینی شهراصفهان

-جهانگیر1693-میرزایینگارخوانساراصفهان

-محمدعلی384طائیزهراسمیرماصفهان

-محمد3242616634پرتویآرمینشاهین شهراصفهان



14علی پناه1644صفری مقدمعلیرضاشاهین شهراصفهان

-رضا33921مسائلیحسینشاهین شهراصفهان

-محمدرضا5100251506مسیبیمهشیدشاهین شهراصفهان

14خلیل204مکوند حسینیتیمورشاهین شهراصفهان

-حمید1250427241پور قدیرفاطمه کاشاناصفهان

14آقا محمد171تمدنیسید امیر محمود کاشاناصفهان

-احمد1250076668جلوداریانزهرا کاشاناصفهان

14محمد1250472717شعبانی تبارزینبکاشاناصفهان

14مجید1250220122طوقانیانمصطفی کاشاناصفهان

17سید سعید1250303869کاظمیسید محمدکاشاناصفهان

14محمد87گنجی زادهمریم کاشاناصفهان

14رضا1250613442محبوبیفاطمه کاشاناصفهان

15قدمعلی163محمدییوسف کاشاناصفهان

-سیف اله2710257793یعقوبیفاطمه کاشاناصفهان

-محمد1776-فخوریماجدکاشمراصفهان

15حسنکدملیصدوقیعلیرضاکاشمراصفهان

15محمدعلیکدملیفانی اله آبادیعطیهکاشمراصفهان



-عباس4887صادقیفهیمهکاشمراصفهان

-عباس-قادریانامیرحسینکاشمراصفهان

-محمد-موالییمیالدکاشمراصفهان

14محمدکاظم1970-خداشناسآرشکاشمراصفهان

17علیرضا11جعفریمحسنلنجاناصفهان

15مجتبی1160402809رحیمیزهره لنجاناصفهان

14محمد116039631صالحیعلیلنجاناصفهان

-یداله673کاظمیمجید لنجاناصفهان

-علیرضا1499کرمیمعصومهلنجاناصفهان

-ااکبر-قندهاریمهرشادمهردشتاصفهان

14محمدجعفر6630-اکبرینگینمهردشتاصفهان

14حسین8678میرزاییمصطفیمهردشتاصفهان

15حسین0973-زمانیپریسامهردشتاصفهان

14عباس-کریمیحمیدمهردشتاصفهان

15مهران-صادقیسروشمهردشتاصفهان

14عباس7025-علیرضاییزهرامهردشتاصفهان

15رضا 2604-بیگیدانیالنجف اباداصفهان



15محمدجواد1619-حبیب الهیفرزانهنجف اباداصفهان

15محمد2153-راستیمریم نجف اباداصفهان

20محمود730مغزیمسعودنجف اباداصفهان

14قاسم1محمدیحشمت الهنجف اباداصفهان

14ابوالقاسم1960069888خسروی مرضیه مبارکهاصفهان 

-محسن 5410204905سلیمانی کیمیا مبارکهاصفهان 

-محمد623ملکزاده شوشتریعبدالکریممبارکهاصفهان 

14مسعود5410182324مهرنژادنسترن مبارکهاصفهان 

-علی25607اخالقیمحسنساوج بالغالبرز

-علی-امین زارعمهدیهساوج بالغالبرز

-محمود-حیدریمریمساوج بالغالبرز

15تقی42فالح نژادحبیب الهساوج بالغالبرز

-یزدان6980-یزدانی سانازساوج بالغالبرز

14مرادعلی10871پورنادعلیخسرونظرآبادالبرز

14نجی اله447جعفر صالحیمعصومهنظرآبادالبرز

16سیدنظام1حسینی جوادیسیده مهرینظرآبادالبرز

15عیسی4890551417داسدارعلیرضانظرآبادالبرز



14محسن854کاظمیمحبوبهنظرآبادالبرز

15قربانعلی5970محمدنیافاطمهنظرآبادالبرز

17عبداله1590236912محمودیجمشیدنظرآبادالبرز

-عبدالرضا1132-اسکندریمحمدجوادایالمایالم

-احمد7573-صیدیپویانایالمایالم

-حیدر1881-شهرینسرینایالمایالم

-محمد2744فرجیفاطمهایالمایالم

-حسین556تنهاییشهنازایوانایالم

14قادر7882-ستارپوراقدملیالبنابآذربایجان شرقی

-عطااله1363530471بدوستانیزهراتبریزآذربایجان شرقی

-رضا1363070551پورصفرصباتبریزآذربایجان شرقی

-علی62055ثابت نژادمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

15محمود146حیدرزادهداودتبریزآذربایجان شرقی

18محمدقلی3155رسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

14خسرو1360776672سعیدیفرشتهتبریزآذربایجان شرقی

-محمد1363731671صادقیعسلتبریزآذربایجان شرقی

17جواد15312علی نژادی خسروشاهیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی



15حسین525میالنی فرسحرتبریزآذربایجان شرقی

14اسکندر214ناصریسوسنتبریزآذربایجان شرقی

14ابراهیم107320نقدی زادهزهراتبریزآذربایجان شرقی

-برجعلی898یوسفیحمیراتبریزآذربایجان شرقی

-اصغر164حسن اوغلیطاهرسرابآذربایجان شرقی

17کریم39کریم نژنداصلامیرسرابآذربایجان شرقی

17فیروزه4702-نادرزادهمهدیملکانآذربایجان شرقی

15مهدی4659-ذبیحیمیالدملکانآذربایجان شرقی

16حیدر6141-حسن زادهفاطمهمیانهآذربایجان شرقی

14محمدرضا6486-نعمتیسانازمیانهآذربایجان شرقی

14رحمان2740884540ابراهیمینفیسهاورمیهآذربایجان غربی

-ایلخانی2740445792تیموریمهسااورمیهآذربایجان غربی

-مصطفی426حسن زادهبهمناورمیهآذربایجان غربی

14سید نورالدین5003حسینیسید حسیناورمیهآذربایجان غربی

-اکبر2930320478شکر الهیمهدیهاورمیهآذربایجان غربی

14اصغر9049عباسیمجیداورمیهآذربایجان غربی

17محمد امین373یوسفیسهیال اورمیهآذربایجان غربی



-محمد21256ابراهیمیمهنازبوکانآذربایجان غربی

14عبداله1210قدرتیمحی الدینبوکانآذربایجان غربی

-حسن1869نیلی فر سلیمان بوکانآذربایجان غربی

15مصطفی9218مردانیصالح الدینبوکانآذربایجان غربی

-قدرت اله2143مرتمیسمیهتکابآذربایجان غربی

14سلطانعلی1101ساربانینوبختتکابآذربایجان غربی

-صیف الدین349لطفیآیت الهشاهین دژآذربایجان غربی

-اسماعیل1486-کرمینداشاهین دژآذربایجان غربی

-پرویز3641-صالحیمحمد جوادشاهین دژآذربایجان غربی

16کریم3244-ولی زادهصالحشاهین دژآذربایجان غربی

-سیدعلی1586سیداحمدیسیدهمینمهابادآذربایجان غربی

-ابراهیم24273گالبیکیوانمهابادآذربایجان غربی

-علی472نیک مراممحمودمیاندوابآذربایجان غربی

17عبداهلل2840348098آریاپوریوسفسلماس آذربایجان غربی 

-یعقوب1364067877قاسمس خوئیحانیهسلماس آذربایجان غربی 

-فرامرز2840574780مجاوری شنتالمتین سلماس آذربایجان غربی 

14حمید2791162240معاصرعلیسلماس آذربایجان غربی 



-جبار1534-ایزدی پناهمجتبیاهرم تنگستانبوشهر

-صفر404کاظمیابراهیماهرم تنگستانبوشهر

-محمدحسین6356عالیحسناهرم تنگستانبوشهر

-علی1844خوشبرغالمرضابرازجانبوشهر

18اسماعیل617محبیمیثمبرازجانبوشهر

16عبدالرضا5527جعفریان دهکردیفروغبندر بوشهربوشهر

14سیدمرتضی271وسمه گرزادهسیمابندر بوشهربوشهر

14سیدمحسن8049-حسینیسیدهانیهبندر بوشهربوشهر

-محمد23شاهداکبربندر بوشهربوشهر

14علی690کنعانیمهدیبندر بوشهربوشهر

-محمدرضا1076گلمحمدیافشینبندر بوشهربوشهر

-حسین0688-ثناسیریمحمدرضا بندر دیربوشهر

15احمد1331سالمیغالمرضابندر دیربوشهر

-علی2121-کپتانفاطمهبندردیلمبوشهر

-سیدحمدعلی76حسینیسید شهاب الدین دشتیبوشهر

-ابراهیم73507زارعپیماناندیشهتهران

-مجید1421کردانیامیناندیشهتهران



-محمدرضا37056فخراییالهاماندیشهتهران

16حسن9261یوسفی نژادیاسراندیشهتهران

-محمدصادق15389ناظرانی هوشمندحسیناندیشهتهران

-یوسف16346آجورلوعلی محمداندیشهتهران

-صادق371شاهسواریعلیاندیشهتهران

-محمود6863-ابراهیمیزهرابهارستانتهران

-عیسی28565خلیلیمحمدبهارستانتهران

14عباس9239صباغیانپروانهپاسدارانتهران

-علی9330-احمدعلیزادهزهراپیشواتهران

-منصور0799-بسحاقسپهرپیشواتهران

-علی اصغر1975تیموراردبیلیابراهیمپیشواتهران

14محرم21967صدریطیبهپیشواتهران

-علی4835کاوهاصغرپیشواتهران

14براقلی779خوش نیتمهدیرباط کریمتهران

14زین العابدین38700سبزیسجادرباط کریمتهران

-حمد اله14988بابالوئیطاهرهشهریارتهران

14علی اکبر136144باقریمهنازشهریارتهران



14محمد علی284سریش آبادیشهین شهریارتهران

-سید کریم3652سادات موسوینعیمهشهریارتهران

-علی 609نوری حافظفریدهشهریارتهران

17علی اکبر311احمدیفرهادشهریارتهران

17علی40948چوپانیحجت شهریارتهران

15گالبعلی490019960صفریبهمنشهریارتهران

-علی4190799فرهادیامیر رضاشهریارتهران

-اکبراختصاصیاحدیاتنا قدستهران

-ابراهیم323بابالوصغری قدستهران

-حجت الهاختصاصیبهرامیصباقدستهران

-علیرضااختصاصیجواهریانسیمینقدستهران

-بهمن1204رجبییزدانقدستهران

14غالمعلی11955رضاییزهراقدستهران

14کیا8513عیسی زادهمریمقدستهران

-نایب علیاختصاصیعینیرضوانقدستهران

-اسماعیلاختصاصیواشقانیزهراقدستهران

15کرمعلی6617یوسفیسمانهقدستهران



-مسیح871جیلکمهنوشقیطریهتهران

16احمد1426یزدانی سعیدهقیطریهتهران

-ناصر1468دهنادفاطمهکارونتهران

-علی اکبر 8423-سلمانی نژادسینامرکزیتهران

15ایرج3491-روح اقرایاشارمرکزیتهران

15سلیمان9885-عالیی مهابادیکوشامرکزیتهران

-عباس8061-قنبریانمحمدحسینمرکزیتهران

-محمدرضا22040ضرابیانسنامرکزیتهران

-فرهاد5592-امیرینجمهمرکزیتهران

14آدراباد661همتیکامرانمرکزیتهران

-حسین1588آقاسیاذرمرکزیتهران

14محمدباقر683صادقیحسینمرکزیتهران

14محمدرضا653بخشی زادهطیبه مرکزیتهران

-سیدعبداله8رحمتیصدیقه ساداتمرکزیتهران

14مرتضی0554-حاجی حسینیموژانمرکزیتهران

-احمد2313-بازیرههمامرکزیتهران

14قاسم1163عبادیبهروزمرکزیتهران



15محمود16938چراغعلیاحمدمرکزیتهران

14عطااله7158کریمیفاطمهمرکزیتهران

15علی اکبر 998گلچین عارفیمهدیمرکزیتهران

18علی2835-عظیمیمرتضیمرکزیتهران

16محمد68فرحناکمحمدکاظممرکزیتهران

-شکراله1459معصومی گودرزیمهرنوشواحد غربتهران

-محمدحسین12معصومی گودرزیشکرالهواحد غربتهران

14جعفر24729علی محمدیسمیرا واحد غربتهران

-سیدهاشم4362کمالینداساداتواحد غربتهران

14ربعلی918شیریالنازواحد غربتهران

-مصطفی1125علیزادهساغرواحد غربتهران

15احسان اله26رجب الریجانیحمیدرضاورامینتهران

-گل محمد92گلپایگانیعلیورامینتهران

-محمدرضا20064969آخوندزاده حمیدرضاشرقتهران 

-غالمرضا24124435پورمحمدی هرویامیرحسین شرقتهران 

14علی اکبر3030جوادیعلیشرقتهران 

-عظیم 22740211علیزادهمهدیس شرقتهران 



-داوود59277محمدیفرشیدشرقتهران 

14خداکرم10794026معارف وند فاطمه شرقتهران 

15کیاناختصاصیمحمودیحمید رضاشهر کردچهار محال بختیاری

-محمد علیاختصاصیکیانیفاطمهشهرکردچهار محال بختیاری

-محمد علیاختصاصیکیانینرگس شهرکردچهار محال بختیاری

14محمدعلی 824رفیعیالهامشهرکردچهار محال بختیاری

14مرتضی82صفارمریمشهرکردچهار محال بختیاری

17اسداهلل3569عبدالهیسمیهشهرکردچهار محال بختیاری

17قنبر1008عسگریبهنام شهرکردچهار محال بختیاری

-عباساختصاصیعلیبیگیمرضیهشهرکردچهار محال بختیاری

16قباد2781غفاریخاطرهشهرکردچهار محال بختیاری

16اسماعیل1078فتاحینجمهشهرکردچهار محال بختیاری

14جمال234قادری قهفرخیرسولشهرکردچهار محال بختیاری

16علی اصغراختصاصینادرییاسینشهرکردچهار محال بختیاری

14 حسینعلی198نادریعلی اصغرشهرکردچهار محال بختیاری

15ارسال415رئیسیهدیشهر کردچهارمحال بختیاری

14سیدعلی8129-امامیشهرهفارسانچهارمحال و بختیاری



-کهزاد16رحیمیمحمدرفیعفارسانچهارمحال و بختیاری

-حسین982برجیانمرضیهبروجنچهارمحال وبختیاری 

-مهرداد4640272405توکلیفربدبروجنچهارمحال وبختیاری 

-مهرداد4640272413توکلیمهربدبروجنچهارمحال وبختیاری 

-علی4640152248درفشیانحدیثهبروجنچهارمحال وبختیاری 

-علی4640156741شریفسمانهبروجنچهارمحال وبختیاری 

-مرتضی643یلمه علی آبادیمحمودبروجنچهارمحال وبختیاری 

-یعقوب1534-ترکیفاطمه بشرویهخراسان جنوبی

-محمود3828-هادی نژادسعید بشرویهخراسان جنوبی

-محمد-دلخروشانمهدیبیرجندخراسان جنوبی

14بهروز300رحمتیانلیلیفردوسخراسان جنوبی

16محمد حسین34جابریمهدیقائنخراسان جنوبی

14علی اصغر279جعفریمهدیقائنخراسان جنوبی

15علی 0023-جرهفاطمه زهراقائنخراسان جنوبی

15سیدمهدی1387سیروسیسیده زهراقائنخراسان جنوبی

14محمدعلی5702-غالمیپریساقائنخراسان جنوبی

-محمدتقی962رشیدصنوبریتکتمبردسکنخراسان رضوی



-مهدی1634-اسالمی مقدممهرانبردسکنخراسان رضوی

18اسداله37قربانیانمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی

17ابراهیم0569-عقیقیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

15نوراله8654-علیشاهیمحمدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدعلی511رستگارمقدمحسنتربت حیدریهخراسان رضوی

-محمد139عمیقی رودیفیض محمد خوافخراسان رضوی

14حسن104جوانشیریمحمدخوافخراسان رضوی

-برات-قداح بندتراشنرگسدرگز خراسان رضوی

-حیدر-سیستانیمحمددرگز خراسان رضوی

-حسن279جوادیانمهری سبزوارخراسان رضوی

14صفرعلی5164-رازقندیمهنازسبزوارخراسان رضوی

-علی-شیرین فرکیاناسبزوارخراسان رضوی

-علی791عیدینرگسسبزوارخراسان رضوی

15سعید6071-فکورویداسبزوارخراسان رضوی

-غالمحسین2324محمدپورالههسبزوارخراسان رضوی

14سیف اله-معصومی فرمرضیه ساداتسبزوارخراسان رضوی

-سلیمان2816میان ابادیزینبسبزوارخراسان رضوی



14--کاشکیزهراسبزوارخراسان رضوی

-محمد6600-برادرانحسام الدینسبزوارخراسان رضوی

15مهدی8941-تشکریاحسانسبزوارخراسان رضوی

18اسماعیل1دلقندیمحمدسبزوارخراسان رضوی

-جواد-کرابیعرفانسبزوارخراسان رضوی

-سهراب-کریمیسهیلسبزوارخراسان رضوی

15علی اصغر1یزدانی نژادحسنسبزوارخراسان رضوی

-نصراله-اژدریکیارشسبزوارخراسان رضوی

14عبدالحسین1654خوش دست ریابیمریمگنابادخراسان رضوی

-حسن69آل حسینمجیدمشهدخراسان رضوی

16حسن13392احمدزادهفریبامشهدخراسان رضوی

-حسن85احمدزادهمحمدمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضا0924120101اردکانی فرداحسان مشهدخراسان رضوی

-محمدمهدی0925169501امیرجهانشاهیمحمدعلیمشهدخراسان رضوی

14محمدعلی64086پورصادقیزهرامشهدخراسان رضوی

-علی اصغر1111تشکریالههمشهدخراسان رضوی

-عباس0924801123تقی آبادیمهالمشهدخراسان رضوی



15علی اکبر27647تقی زادگانزهرامشهدخراسان رضوی

-شعبانعلی69625جاوید ذعنیانمحبوبهمشهدخراسان رضوی

14حسن1374حافظی عبدالرحیم زادهراضیهمشهدخراسان رضوی

14قربانعلی25حسنیبهروزمشهدخراسان رضوی

14محمدکاظم-خالصیامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

-سعیدرضا4710621411خداشناسرضوانمشهدخراسان رضوی

16محمد-خرم آبادیریحانهمشهدخراسان رضوی

14سیدرضا-خطیب زادهمیترامشهدخراسان رضوی

-یحیی401ذاکرفاطمه مشهدخراسان رضوی

-مهدی0923478752رجب زادهمحمدمشهدخراسان رضوی

14رجبعلی5572رجب نیاشهرهمشهدخراسان رضوی

15ابوالفضل-رحمتیساجدهمشهدخراسان رضوی

-محمد-رمضانی ثانیعلیرضامشهدخراسان رضوی

14سیدنعمت اله52070ستاریسیدمحمودمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضا0925564461سرگلزاییشیمامشهدخراسان رضوی

-محمود0926513583شیدماهرپوریامشهدخراسان رضوی

14عباسعلی154صغیرزادهطاهرهمشهدخراسان رضوی



-ابراهیم16طحانسمانهمشهدخراسان رضوی

-محمد0927329018طوسیآرزومشهدخراسان رضوی

-مهدی0925724793عارفحدیثه مشهدخراسان رضوی

14رضا0926439243عباسپورمهسامشهدخراسان رضوی

-عبداهلل0925022411عبداللهیزینبمشهدخراسان رضوی

14حیدر0925985856عبداللهی یاساقیفرنازمشهدخراسان رضوی

-نادرعلیعطاردیفائزهمشهدخراسان رضوی

14امیرعباس0925552593عالقه بندانمحمدصادقمشهدخراسان رضوی

17عباس0010318151علی آبادیمحمدمشهدخراسان رضوی

14محمد862عماداالسالمیوجیههمشهدخراسان رضوی

14امیر 0925447900غفوریان نصیریعلیمشهدخراسان رضوی

15غالمرضا2826غالمیعلیمشهدخراسان رضوی

-غالمعلی092639728فهیمی دانامهالمشهدخراسان رضوی

14رضا913قوامی فرمریم مشهدخراسان رضوی

14محمدجواد0016730161کتابداریغزالهمشهدخراسان رضوی

16علی اکبر749کسنوی یزدیحمیدمشهدخراسان رضوی

14سیدمجتبی0921507046کاللیسیدیونسمشهدخراسان رضوی



14علی34کوکبی سقیمحمدمشهدخراسان رضوی

15محمد2652گندم آبادیفهیمهمشهدخراسان رضوی

16محمدحسن868متولی زادهمریم مشهدخراسان رضوی

-محمد14786محمدزادهمنیرهمشهدخراسان رضوی

16ماشااله1216مسلمیناکرممشهدخراسان رضوی

14مهدی-معزیسارامشهدخراسان رضوی

14رحیم092731968منتظریمتینامشهدخراسان رضوی

14محمدرضا0372055745موحدی منشمطهرهمشهدخراسان رضوی

17سیداحمد307موسویسیدحسینمشهدخراسان رضوی

-سیدمحمد917موسویمریم مشهدخراسان رضوی

14غالمحسین12مهاجرطاهرهمشهدخراسان رضوی

15سیداحمدرضا0850054168ناظمیسیدمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14حبیب0925591912نوبخت وندآینازمشهدخراسان رضوی

14عباس35نورمحمدزادهمرتضیمشهدخراسان رضوی

-حیدرعلی-نوع پرستآسیه مشهدخراسان رضوی

15محمود0925123005هراتیمحمدامینمشهدخراسان رضوی

15محمد6805-علیزادهجوادمه والتخراسان رضوی



14محمدحسین1777شرفیسمانهمه والتخراسان رضوی

16عبداله1686راعی حسن آبادیمیثممه والتخراسان رضوی

-سیدعلی33حسینیانسیدمهدیمه والتخراسان رضوی

14جابر5749971597چنارانیعبدالصالحنیشابور خراسان رضوی 

14هادی 793677637سپهری نیاابوالفضل نیشابور خراسان رضوی 

-مهدی 1051198021سلیمانیزینب نیشابور خراسان رضوی 

-علی اکبر 1052828722سلیمانی طاهره نیشابور خراسان رضوی 

14سعید 690461798شیبانی ابوالفضل نیشابور خراسان رضوی 

-حسین 1064207987صلواتیزهرا نیشابور خراسان رضوی 

14سید محسن 1050951441عباسیهدیه سادات نیشابور خراسان رضوی 

14رستم 1062697286فتح آبادیمحمدنیشابور خراسان رضوی 

14محمد 1050934008قاسمیزهرا نیشابور خراسان رضوی 

15محمدعلی 6449422661گرمابیابوطالبنیشابور خراسان رضوی 

14ابوالفضل 1064029213محروقیسمیه نیشابور خراسان رضوی 

14محمد6449982047محمدآبادیآسیهنیشابور خراسان رضوی 

-سیدغالمرضا932965989موسوی خطاطبی بی فاطمه نیشابور خراسان رضوی 

-علی اصغر 320956954نیرآبادیحسین نیشابور خراسان رضوی 



-ایوب 1050149394یعقوبیزهرا نیشابور خراسان رضوی 

17غالمحسین1582قربانیحسیناسفراینخراسان شمالی

14ولی1706خادمیملیحهاسفراینخراسان شمالی

-مهدی670629383طالب زادهسعیدبجنوردخراسان شمالی

14علی670387023قلی پورمجیدبجنوردخراسان شمالی

15مجتبی670137545حسینی مقدممهسابجنوردخراسان شمالی

-محمد681769378طرفیانافسانهبجنوردخراسان شمالی

15مجید670241393قدوسیسحربجنوردخراسان شمالی

14مهدی5240114943قره چلوزهرابجنوردخراسان شمالی

-بهرام47قهرمانی رادطاهرهبجنوردخراسان شمالی

-محمدحسن1962نیرسمیهبجنوردخراسان شمالی

-سید محمد67023253هاشمیسیده فاطمهبجنوردخراسان شمالی

14حمزه7146-قربانی مقدمزینبشیروانخراسان شمالی

16احمدعلی1067-هوشنگیحسین شیروانخراسان شمالی

14سیروس7947-شیرعلینیلوفرامیدیهخوزستان

16صمد2830دریسمهدیامیدیهخوزستان

14سیدآقا304پناهی نژادسیدرضاامیدیهخوزستان



-عباس6244رئیسی نژادحامدامیدیهخوزستان

14فریدون1-038975-192رحمانیزینب اندیمشکخوزستان

-علیرضا9-045448-192فلوانمحمداندیمشکخوزستان

14رجبعلی148کیوان پورمرتضیاندیمشکخوزستان

15ناجی1743558309ترابیمحمداهوازخوزستان

14مرتضی1711حیدریمینااهوازخوزستان

14دهراب2902خزاییمژگاناهوازخوزستان

-امیرحسین103رضازادهپرویناهوازخوزستان

16حسن علی5628رضاییرحیماهوازخوزستان

17ناجی1743872666رمضان احمدیمائدهاهوازخوزستان

18قربانعلی1007رمضانی سعیداهوازخوزستان

16مصطفی7065صرافزهرااهوازخوزستان

15مصطفی11227فایضی زادهژاله اهوازخوزستان

14حمیدرضا1742792601فدایینیلوفراهوازخوزستان

16خسرو638قارابگیسعیداهوازخوزستان

16آیت اهلل1692قلی پورمحبوبهاهوازخوزستان

14مهرعلی10قنبریلیالاهوازخوزستان



14ولی208کاظمیداوود رضااهوازخوزستان

-عبد الصاحب174313.0236مرتضوی زادهعرفاناهوازخوزستان

-سجاد1743737211موسویمهدیاهوازخوزستان

-حمید1742937901نوریستارهاهوازخوزستان

-صفر69نیک راهبهنازآبادانخوزستان

20جواد5373-اریحیکاظمآبادانخوزستان

17غالمعباس8ذاکری فرمحمدرضاآبادانخوزستان

18سید هادی503شاه صفدریسیدجوادآبادانخوزستان

14مراد145محمدیصغریآغاجاریخوزستان

-غالمرضا2180-آرمیونپریسابهبهانخوزستان

-ناصر2154-ارجمندینیلوفربهبهانخوزستان

15اکبر2320-اعتباریطیبهبهبهانخوزستان

-عزیزاله4030-پاکدلغزالهبهبهانخوزستان

15مسعود6326-حامدیالههبهبهانخوزستان

14عبدالمجید1226-حسینیانسارابهبهانخوزستان

-محمدجعفر8223-رمضانیانفروغبهبهانخوزستان

14مرتضی0703-ساعدپورافسانهبهبهانخوزستان



-ابراهیم3892-سبک بارآیدابهبهانخوزستان

17یوسف345عسکریعلی بهبهانخوزستان

14نعمت اله5109-قنواتیفرشتهبهبهانخوزستان

14حسین8740-مرادیانغزلبهبهانخوزستان

16عبدی4509-مکروممینابهبهانخوزستان

-عبدالمجید1794خامسیعلی دزفولخوزستان

14قپانی3210رضایی ارشدنوروزدزفولخوزستان

-احمد568سفیدخوشمحسندزفولخوزستان

14احمد7907احمدی نژاد باعبانغالمعلیدزفولخوزستان

14ناصر6638-پناه یزدانعلی دزفولخوزستان

15لطف علی1634جمال وندعلی دزفولخوزستان

14موسی223حافظی زادهخسرودزفولخوزستان

15رمضان1178روشن حال نژادلیالدزفولخوزستان

14هرمز5500-زلقیافسانهدزفولخوزستان

-مجید2923اشکیورعاطفهدزفولخوزستان

15محمد علی569خواجوی اورکیفرزانهدزفولخوزستان

15محمود8505-مجدنازنیندزفولخوزستان



-بهروز4264-شیرزاد فرپگاهدزفولخوزستان

-اسحق67380سرو جهانی زادهفرخدزفولخوزستان

15مجید1602محمدی اصلجاسمسوسنگردخوزستان

-سیدیعقوب6774جرفیسیدعادلشوشخوزستان

-سعد43جعفری پورامیرعباسشوشخوزستان

-مهرداد-خسرویشاهرخشوشخوزستان

14حسن180ژالهمهدیشوشخوزستان

-عبدالرحیم7318-کریمی پورساراشوشخوزستان

-علی-صندیزهراشوشخوزستان

-خلف3966-کردرقیهشوشخوزستان

14حسن7304-علیزادهرضاشوشترخوزستان

-محمدعلی338حاجی پورزینباللیخوزستان

-عباس1751-حسین زادهلیدامسجدسلیمانخوزستان

-اسماعیل1111-خسروی کوتکالتینگینمسجدسلیمانخوزستان

14حیدر5232-ورناصری قنبریمهدیمسجدسلیمانخوزستان

15عیسی133فرضی کاکشهوشنگمسجدسلیمانخوزستان

-امامقلی526جنجالیعلیمسجدسلیمانخوزستان



-علی1300سلطانیحاجتمسجدسلیمانخوزستان

-مسیح اله516آقاجانی فلجیعمرانابهرزنجان

-حمید7891-بیگلروحیدابهرزنجان

17غالمحسین5871-خلجیساراخدابندهزنجان

17یوسفعلی9651-سعیدییاسرخدابندهزنجان

-رمضانعلی943نصیریعلی اکبرخدابندهزنجان

18سیدعطوف5478-موسوی گوندرهسیدمحمدخدابندهزنجان

-بیت اله1397-قاسم پورفائزهزنجانزنجان

16احمد3112خواصیسمانهزنجانزنجان

-عباس2148غریبلوشهالزنجانزنجان

15ابراهیم3084-محمدیمیالدزنجانزنجان

18اکبر997محرمیمحسنزنجانزنجان

-ابراهیم190اخالقیحسنسمنانسمنان

-مرتضی4560291373صائمیامیرحسینسمنانسمنان

14ابراهیم4560288127احسانیریحانهسمنانسمنان

-غالمعلی33دربندیشهربانوسمنانسمنان

14جالل11858طیرانی برقیسمیراسمنانسمنان



-...فتح ا3035عموزادهشهالسمنانسمنان

-علی4560174970مالپروریکوثرسمنانسمنان

-علی4560131058مالپرورینیلوفرسمنانسمنان

16حسین572میرکونرگس سمنانسمنان

14رضا4560125139نظریفاطمهسمنانسمنان

16سید طاهر1603 حسینیسید باقرشاهرودسمنان

-علی4580149149 شاهرودیمحمدشاهرودسمنان

-داوود2شیرمحمدیاشرفشاهرودسمنان

14حسین426 عباسیملیحهشاهرودسمنان

-حسین3 عسکریسمیهشاهرودسمنان

-علی اصغر2064 مبارکیسمیهشاهرودسمنان

14علی513 محمدیفریدهشاهرودسمنان

-رجبعلی3426عجمعبداهللشاهرودسمنان

14محمدمهدی552مجذوبشیواگرمسارسمنان

17غالم1395استادمحمودیطیبهزاهدانسیستان وبلوچستان

16عباس5اکرمیحشمت الهزاهدانسیستان وبلوچستان

17بهروز3611419087پودینه شیخمبینازاهدانسیستان وبلوچستان



-علی3660287024سرحدیفزخندهزاهدانسیستان وبلوچستان

17محمد487نجاریجوادزاهدانسیستان وبلوچستان

16غالمرضا2104یداللهی فرسمیهزاهدانسیستان وبلوچستان

14حسن5372-رضاییمحمدحسین ارسنجانفارس

14خلیل267نقیبی نژادمریماستهبانفارس

14حسن1423بهرامیسمیهاستهبانفارس

14سیدحبیب260غضنفرپورنجمه ساداتاستهبانفارس

-بهرام143زمانیحسیناوزفارس

-محمدرضا1262واثقیابراهیماوزفارس

15عبدالحمید1442بخشی زادهفوزیهاوزفارس

-محمد-حاجیانسارااوزفارس

-مصطفی1873-رضاییفاطمهاوزفارس

-مسعود9944-کمالیپریسااوزفارس

15محمود1666-کریمامهسااوزفارس

15محمد مهدی2400198454توکلیمحمدآباده فارس

-محمدرضا2400211191داناحدیثه آباده فارس

-محمد5130000803رضاییملیحهآباده فارس



-علیرضا2400206031شهریاریشادیآباده فارس

-مجید2400212473فرخیسحرآباده فارس

-هادی2400335801نمازیآرش آباده فارس

14علیرضا2400018595نمازیشهرزادآباده فارس

- باشی17باشیمسعودپاسارگادفارس

-عباس1992-جعفرپورمحمدرضاپاسارگادفارس

-ایرج19افراسیابیجعفرجهرمفارس

14علی8972-حیدری فرساراجهرمفارس

-آقا بابا14اسدیعلیرضاجهرمفارس

14سعید2130-زراعت پرور جهرمیفرهنگجهرمفارس

14محمد جواد162کرامت جهرمیالههجهرمفارس

-حسن-قلندریزهراجهرمفارس

-اسد6810044183 رنجبرفاطمهخرم بیدفارس

-حسین6810062025 ساریخانیحانیهخرم بیدفارس

-ناصر2283459117شریفیثنا خرم بیدفارس

-اکبر6810042628عطازادهعلی خرم بیدفارس

14مسعود6810006303کارگرهانیه خرم بیدفارس



-مسعود6480067231 محمدیانحسینخرم بیدفارس

-غالم6810036091 مسعودیمهدیخرم بیدفارس

-فرهاد3535-ابدامفاطمهخرم بیدفارس

-لطف اله0891-احمدپورسمیهخرم بیدفارس

-عبدالجبار100دانیالیمهنازخنجفارس

-جمال802جمالی فردپروانهخنجفارس

-قدرت اله0948-کمالیشیواخنجفارس

14محمدقلی457محمدیابراهیمخنجفارس

-ناصر6531-حاتمیزهرادارابفارس

-موسی2216صلحدوستمحمدسپیدانفارس

15محمد جعفر274بادپرراحلهشیرازفارس

14گل محمد13پارسایینصیبهشیرازفارس

-اصغر2282665538جبه داریزهراشیرازفارس

14غالمحسین2282399013حبیبیپردیس شیرازفارس

-مجید604خادم کشاورزیمریمشیرازفارس

-علی اصغر608خاموشیحمیدهشیرازفارس

-امام بخش2281915891خواهشیزهراشیرازفارس



-محمدرضا134رحیمیانلیالشیرازفارس

-محمد رضا888رخشانیسمانهشیرازفارس

14علی285سپهرزهراشیرازفارس

-سید احمد1861شریف فردسیده فاطمه شیرازفارس

-هوشنگ3937طاهریثریاشیرازفارس

14نجیم45عسکریمریمشیرازفارس

14علیرضا829مال احمدیاندیشهشیرازفارس

-جعفرقلی2572مظهریفاطمهشیرازفارس

-علی2779مکرمافسانهشیرازفارس

-عبدالرحیم957نوری مندمهساشیرازفارس

14سیدعلی3490091981هاشمی تنگستانیسیده زهراشیرازفارس

14ابراهیم106اسماعیلی فریدعلیرضاشیرازفارس

16عوض43حسینی نژادصابرشیرازفارس

14حسین29حمیدیعبدالعلیشیرازفارس

-نامدار7787-حیدریعلیشیرازفارس

14مهدی878خائفرسولشیرازفارس

17نعمت اله4647رضویسیداحسانشیرازفارس



16صمد2754محمدیسجادشیرازفارس

-مهدی6206-نکومهرامیررضاشیرازفارس

15جلیل8869آموزگارسعیدفسافارس

-زلفعلی2925آذریعزتفسافارس

-قاسم8791-اسماعیلیمریمفسافارس

-محمدتقی4075-پیامیعقیلفسافارس

-عبدالعظیم8895-پاکحدیثفسافارس

14اسماعیل340تسلیمیانپریسافسافارس

14حسام782حمیدیاناسماعیلفسافارس

14ابراهیم379روشن ضمیرطاهرهفسافارس

14عطااله7641-رستم زادهزینب فسافارس

-علی محمد11153سمیعیمریمفسافارس

-احمد475صفری پورزهرافسافارس

-غالم14ظفریعلیفسافارس

-غالمحسن5154-موسی زادهفائزهفسافارس

-شهاب6904-مظلومیکیانافسافارس

-سیدعطا9768-نبوی نژادسیده زهرافسافارس



-اسماعیل8716-هاشمیفاطمهفسافارس

-مرتضی-جساسراحیلکازرونفارس

16اسماعیل546منصفنعمت الهکازرونفارس

-علی اکبر250053808آدرعلیرضاالرستانفارس

-محمدعلی2500520102رجاییفروغالرستانفارس

-حمید2500535150شکارینیلوفرالرستانفارس

-سهراب119نطاقضرغامالرستانفارس

-قربان1756رضایئاعظم مرودشتفارس

-محمد یوسف2283338034رضا نژادمریم مرودشتفارس

-رحیم2420508084شهریاریعلی مرودشتفارس

-ریاض4613علیزادهحمزهمرودشتفارس

-الماس2327علیزادهعیسی مرودشتفارس

14محمدکریم2283469562فرخیبنیامینمرودشتفارس

14مظفر3086مروجیزهرامرودشتفارس

17حسین421ابولیعمرانمهرفارس

14جلیل327انصاریراضیهنور آباد ممسنیفارس

-حاصل1169شهریورمریم نور آباد ممسنیفارس



16محمد353علیمردانحسین نی ریزفارس

-مرتضی8191-مرادیعلی ابیکقزوین

16روح اله845درویشوندمجدکیهانالوند و البرزقزوین

-سیدجعفر5038-موسویسیده نگینآبیکقزوین

15حاجعلی1601-صالحیپریساآبیکقزوین

14حسین1219آخوندی    صغریقزوین قزوین 

16امیر علی278آقا بیگلو   صفی الهقزوین قزوین 

-جالل 4310446485آقاسی   بهارهقزوین قزوین 

-مسعود4311595913توکل  نازنین زینبقزوین قزوین 

-محمدنبی 959تیموری     بیت الهقزوین قزوین 

14احمد4310283780جاللی تبار  ملوکقزوین قزوین 

17اصغر4310370128حاجی قربانی     موناقزوین قزوین 

-مجید24915599رحمانی   علیرضاقزوین قزوین 

-موسی 6532سخنور مژدهی      زهرهقزوین قزوین 

15نوراله11سلطانی     سکینهقزوین قزوین 

-منصور4311380046شهسواری    الههقزوین قزوین 

16جواد1216شیر محمدی   فهیمهقزوین قزوین 



14رضا 15966کریمی  سمانه قزوین قزوین 

14قادر4310625681کلهر  رویاقزوین قزوین 

14اکبر4311517785گروسی   امیر حسین قزوین قزوین 

14سید حسین4312294720مصالئی     سیده آزاده قزوین قزوین 

18حجت اله929هدایتی اصل   عباسقزوین قزوین 

-رحمت اله511یوسفیحجت الهقزوین قزوین 

-طیب0101-قربانیمجیدقزوین قزوین 

14برات6469-حسن بیگیمحمدحسینقزوین قزوین 

15سیدمرتضی-آبیارفاطمه ساداتقمقم

-حیسین-آقاسیانپانته آقمقم

-علی-احمدیامیرمهدیقمقم

-ابوالفضل1405-ایرانی خواهتمینقمقم

14ماشااله6254-جاندارسعیدهقمقم

-عبدالرحیم152حائری نیاحسنقمقم

-صادق1689-خانی پورزهراقمقم

-تقی-دشتیحنانهقمقم

18رحیم1648رضاییانمختارقمقم



-حسین8640-رنجبرعارفهقمقم

-سیدمحمد-شریفیسیدعلیقمقم

-رئوف14438صادقامحمدعلیقمقم

-ناصر2054صفایی حائریمریمقمقم

17عباس9303طبسیملیحهقمقم

-نورالدین-غالمیفاطمهقمقم

14عبدالرحیم683کفائیزهرهقمقم

14حمیدرضا1232-گائینیمحمد امینقمقم

-عبداله-محمدیمهدیه ساداتقمقم

-محمد8775-نورسیدهزهراقمقم

-فرهاد5960069695امینیدل ارامریوانکردستان

14محمد علی323700985-0 اسد پورمحمودالبرزکرج

-محمد61731099-00اصغر پورزهرا البرزکرج

-هدایت اهلل321654935-0انجیل الینفیسه البرزکرج

14علی1530328853جعفری بیاتیزهرا البرزکرج

14مهدی47329548-00 جوانمسعودالبرزکرج

16جعفر452585422-0 چنگالهامالبرزکرج



16تیمور320181537-0 خالق پرستمعصومهالبرزکرج

14غفار1638929963 درفشیطاهرالبرزکرج

-شاپور310911532-0درویشیسمیرا البرزکرج

14رضا4432558709  ذوالفقاریهحمید رضاالبرزکرج

-رضا320670902-0 رضا قلیشریفهالبرزکرج

-محمد رضا25380966-00 سارینگارالبرزکرج

-ابوالفضل4283086827 شمسایرجالبرزکرج

14محمد رضا1754211143 شیاسیمریمالبرزکرج

-فریدون1819491994کا شیخ االسالمیروناالبرزکرج

-علی اصغر59453931-00 عظامیالهامالبرزکرج

-مجید312626274-0 غالم نژادریحانهالبرزکرج

-اصغر310555418-0قربانیسارا البرزکرج

14احمد علی3621367845کی نژادراحله البرزکرج

14محمد رضا71686967-00 لشگریسهیالالبرزکرج

14محمد322910455-0 محمد زادهرقیهالبرزکرج

-غالمعلی49113402-00معظمیفریبا البرزکرج

16سید حسین16594میر عابدینیسید امیر حسینالبرزکرج



-محسن20953240-00نفیسیعلیرضا البرزکرج

14محمد حسین2411531044نوروزیاندیشهالبرزکرج

14رضا3255373646یوسفی نیالعیاالبرزکرج

15یداله1618حانمیزهره بیجارکردستان

15امین-زارعیکاظمدهگالنکردستان

14سیدزاهد931عنایتیسیدمحمدجلیلدهگالنکردستان

-هیبت اله3541-عبدیحبیب اله دیواندرهکردستان

14محمدصدیق76368احمدیفاطمه سقزکردستان

-چنگیز127پالشیشهالسنندجکردستان

14محمد طیب4429جاللیآواتسنندجکردستان

-یداله8912جعفر رمشتیسمیهسنندجکردستان

-محمد19751رستم پورفرشتهسنندجکردستان

14مظفرزرین بیانمائدهسنندجکردستان

14داریوش3720214222صداقت کردستانیتاراسنندجکردستان

-ابراهیم372080591غفاریاوینسنندجکردستان

17علیرضا1466-عرفانیالهامقروهکردستان

-ناصر0572-رجبیزهراقروهکردستان



17اقبال5518-رضاییمهناقروهکردستان

16جالل1761-قلعهآرمانکامیارانکردستان

16سید محمد1185-رضوی زادهمرضیه ساداتبردسیرکرمان

19عباس1856امینی مقدمرضارفسنجانکرمان

16اکبر1974بمانادیعزترفسنجانکرمان

-عباس5013-فتحیکیمیارفسنجانکرمان

14محمدباقر506افتخاریمحمدرضاسیرجانکرمان

14علی421خواجویی همسریشیمحسنسیرجانکرمان

15محمد78شاهمرادی پورگسمونیعلیسیرجانکرمان

16موسی4031صمدیمحمدعلیسیرجانکرمان

-نعمت اله8473عباسلومحبوبهسیرجانکرمان

-محمود3060505195قاسمی نژادنازنینسیرجانکرمان

-احمدعلی306036331مکی آبادیاسماسیرجانکرمان

20محمدتقی2768نصرت آبادیزهره سیرجانکرمان

14احمد1104اسدنژادعلیکرمانکرمان

-ابوالقاسم57اسدیمریم کرمانکرمان

14مرتضی2981331841حسین زادهفایزهکرمانکرمان



-محمدحسین34ذهاب ناظوریسعیدهکرمانکرمان

14محمدحسین2981235353گله داریحسینکرمانکرمان

-دارا980بهرامیلطیفاسالم اباد غربکرمانشاه

-رحمان1185بالیشیرزاداسالم آبادغربکرمانشاه

14فاضل7281-میرزاییسروشاسالم آبادغربکرمانشاه

-سیدمحمد3805-جعفریستارهاسالم آبادغربکرمانشاه

-عزت اله72براتیناهیدصحنهکرمانشاه

-مهران-سالکستارهصحنهکرمانشاه

-کاکامراد480امینی اسدابادیمنصورصحنهکرمانشاه

14محمدتقی6غالمیمحمدباقرصحنهکرمانشاه

-علی3300277930آبیارطیبه کنگاورکرمانشاه

14بهمن3300171571سلطانیفاطمهکنگاورکرمانشاه

-...امین ا392صبوریشایستهکنگاورکرمانشاه

-حمید3300289890عارفی پورفاطمهکنگاورکرمانشاه

-عسگر3300281939عباس آبادیعلیکنگاورکرمانشاه

-ملک محمد24عسگریمعصومهکنگاورکرمانشاه

14داریوش3300267048عظیمی فشیامیرحسینکنگاورکرمانشاه



16علی212شاهرخ بیگیجهانبخشهرسینکرمانشاه

15علیرضا 1107احسانخواه حسنا کرمانشاه کرمانشاه 

14غالمرضا 3242111001اسکندری سحر کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد161اختیاری مهر انگیز کرمانشاه کرمانشاه 

-جمال اختصاصی امیر خانی امیر حسین کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد 31026بیابانی عبداله کرمانشاه کرمانشاه 

-سلیم 83بشیری نیا سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

-علی 33101998738حاتمی کاکاوندی اسکندر کرمانشاه کرمانشاه 

-نصراله 172حدیدی حسن کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد رضا 3240552566دارابی فرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

14علی جعفر 4606رفیعی سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

14بهروز 3241872629رزالنسری  هستی کرمانشاه کرمانشاه 

-بهرامعلی 448رستمی مروج مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

14علیرضا 3240893517رادفر سعید کرمانشاه کرمانشاه 

14تورج 3242822196سلیمانی محمد کرمانشاه کرمانشاه 

-یداهلل 3310312151سیفعلی محمدسپهر کرمانشاه کرمانشاه 

15مصطفی 3240708140شفیعی رادندا کرمانشاه کرمانشاه 



14رستم اختصاصی سلگی معصومه کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد صادق اختصاصی شهرکی  محمد امین کرمانشاه کرمانشاه 

14قهرمان3310237265شهبازی امیر حسین کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد رحیم 3330411351صفری محمد حسین کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس 20کوشکی زمانی  قاسم کرمانشاه کرمانشاه 

-اسماعیل اختصاصی کنجوری امیر حسین کرمانشاه کرمانشاه 

14کمر 10215کمری شبنم کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد عباس 472مالمیر شهرزاد کرمانشاه کرمانشاه 

15مراد 102میر بیگی پرویز کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد علی 3700میر خانی  سعید کرمانشاه کرمانشاه 

-غالمعباس 651نجفی نور  حسین کرمانشاه کرمانشاه 

14هوشنگ9643-فرح بخششکیالزرند کرمانکرمن

-برفی4240027888اتش سواداعلیدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

-علی2341اسماعیلیمحموددهدشتکهگیلویه و بویراحمد

-عبدمحمد1534خرازیپروشاتدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

-علی2599سجادی نسبگلتابدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

-محمد3117آرامغضنفریاسوجکهگیلویه و بویراحمد



14علی اکبر502پارادجهانبخشیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-محمد48ضرغامیانراضیهیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-محمد علی2283272335محققخشایاریاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-جهانگیر435واحدی پورمحمدرضایاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-علی5سمیعیمحمدآزادشهرگرگان

-بهرامقلی5مخدومیشهالبندرگزگلستان

-سید محمد علی1905سجادی تروجنیسید رضیبندرگزگلستان

-سید اسماعیل6851-اصغر زادهسیده فاطمهبندرگزگلستان

15سید علی اکبر66امیریانمرضیه سادات رامیانگلستان

15رحمت اله13976باقرنیاعذرارامیانگلستان

15محمدرضا1730بایفهیمهرامیانگلستان

16علی قلی48700286001رجبلوزهرارامیانگلستان

16سلیمان222589457کوهساریانعلیرامیانگلستان

-سیدمجتبی2120861284حسینیمبینا السادات گرگانگلستان

-حسین2260307061 دنکوبمهدی گرگانگلستان

- ناصر5454 کیانیسهیل گرگانگلستان

-سیدحسن326 نوربخش سیدارمیاگرگانگلستان



15علی2730152717 رمضانی پور ششکلیطاهره استانه اشرفیهگیالن

-حسن59/2739193831 شمس نصرتیوحیداستانه اشرفیهگیالن

-موسی2188/2591447667قربان خواه اکبرابادیرضا استانه اشرفیهگیالن

-غالمحسن631/2594721735میرزاییمریم استانه اشرفیهگیالن

16میرزا1فروزندهعباساملشگیالن

-قربانعلی28فروتن بجاربنهمجیدرشتگیالن

-بهزاد5497-امیدیکسریرشتگیالن

-ولی اله-غالمزادهراستینرشتگیالن

-سدصیاد1113رضوانیسیدرضارشتگیالن

-احمد6900باباپورفاطمهرشتگیالن

-علی363صفری نیازهرارشتگیالن

14حسین2620074843حسن زادهمریمرضوانشهرگیالن

15منوچهر5700122405خوشنودزهرارضوانشهرگیالن

-دهقان5700119269روشن چسلینفیسهرضوانشهرگیالن

-فرامرز5700104652قربانیآتنارضوانشهرگیالن

-همتعلی4460رحمتیاشرفسیاهکلگیالن

-کیومرث3473-جعفریمحمدرضا سیاهکلگیالن



14سیروس2581422653احمد پورحنانهصومعه سراگیالن

-غالمعلی334اخوانفرشتهصومعه سراگیالن

14میر حبیب109حبیب زادهسید اسماعیلصومعه سراگیالن

-سید اسماعیل2581607484حبیب زادهسید علیرضاصومعه سراگیالن

14رفیع2100رفیعیلیال صومعه سراگیالن

-ابراهیم علی169زارعیبهارصومعه سراگیالن

-ابوالحسن135شریفیشراره صومعه سراگیالن

-مسعود2670275524عفت دوستمریمصومعه سراگیالن

-مهدی42فرجیزینب صومعه سراگیالن

14محسن89قلی پوریاسرصومعه سراگیالن

-کاسعلی811محمدرضازادهمحمدفومنگیالن

15رسول6597-بنی خادمیمحمدحسینآستاراگیالن 

-بهمن 12315702مهربان مرتضی الهیجان گیالن 

14رضا کدملی علی اکبری آرش الهیجان گیالن 

14غالمحسین 395میر زایی جواد الهیجان گیالن 

-حامد 2710446111توکلی فرهان الهیجان گیالن 

-آرش 2710421437پیروز بهار الهیجان گیالن 



14کوروش 2710397528مجد سلیمی ستایش الهیجان گیالن 

-احمد 2710380117موالمریم الهیجان گیالن 

-یعقوب کدملی میرزاییآریاالهیجان گیالن 

14محرمعلی 20075448علیپور زیبا الهیجان گیالن 

-پرویز439سعادتمند راشین الهیجان گیالن 

14علی 271255626فاطمی چوکامی پویا الهیجان گیالن 

-محمد رضا 2710429608دانشور امیرحسین الهیجان گیالن 

-محمد رضا 2710369621دانشور امیر رضا الهیجان گیالن 

14محمد رضا 2710370001قلی پور علی الهیجان گیالن 

14بازعلی 80چائیچی نصرتی صمد الهیجان گیالن 

15محسنکدملی احمدی مهدی الهیجان گیالن 

14محمد علی 16271نقره چافی کبری الهیجان گیالن 

16سید حسن 2710376466میر مشتاقی سید علیرضا الهیجان گیالن 

17سید حسین 144میر مشتاقی سید حسن الهیجان گیالن 

-رحمت 25325450صادقی سروناز الهیجان گیالن 

-حمید5994-عسگریهستی ازنالرستان

14محمدرضا8039-کبیریفاطمهازنالرستان



-ابراهیم7822-ترابی فیجانیمبیناازنالرستان

-صفر0710-آسترکیبهزادالیگودرزلرستان

14سیدروح اله470حسینیسیدمهدیالیگودرزلرستان

15همایون 4120822214پارسا محمد سینا  بروجردلرستان

14سید احمد936حسینیسید مهدی بروجردلرستان

15غالم علی459رزمی مسعود بروجردلرستان

-حسین علی1231 ستایشیمحمد رضابروجردلرستان

14گنج علی1230فتحیمسعود بروجردلرستان

15غالم حسن4818کاظمیمهری بروجردلرستان

-نصر اله4120577643کارگر فرد جهرمی علی بروجردلرستان

-علی44380گودرزی اعظم بروجردلرستان

-اکبر54872گودرزی جمیله بروجردلرستان

14غالم رضا4120747670گودرزی مهسان بروجردلرستان

14نادر4120260494معظمی گودرزیهدیهبروجردلرستان

-احمد432منظریآذر بروجردلرستان

-علی احمد4120807152محلفیفاطمه بروجردلرستان

-محمد903یاراحمدی مصطفی بروجردلرستان



15سیدمجید21115جورمهرفرزانهخرم آبادلرستان

16اسحق622دلفانپورانخرم آبادلرستان

-صادق37626چنگاییمحمدخرم آبادلرستان

-شاپور4210482455فوالدوندشیدادورودلرستان

-...اسدا13فوالدوندشاپوردورودلرستان

-مجید4190682098درویشیمحمد حسینکوهدشتلرستان

14شهباز بگ4190566357درویشیمحمدرضاکوهدشتلرستان

17اکبرسهرابیمحمد جوادکوهدشتلرستان

14نور محمد17999عباسیمرادعلیکوهدشتلرستان

-دوستعلیکورانیاحمدرضاکوهدشتلرستان

-علی اکبر4190883255همتیمهدیکوهدشتلرستان

-خداکرم4200079917شهبازیسجاد نورابادلرستان

-آزاد765الماسیکامراننورابادلرستان

-شاهمراد153حقیحسنعلینورابادلرستان

-نصرت اله4200089025خاکیانمژگاننورابادلرستان

15آقا مجید4200408252مرادیکیمیانورابادلرستان

17سیدمرتضی443حسن زادهسیدحسینبابلمازندران



15زین العابدین968خدادادمحدثهبابلمازندران

-فریدون563اهلل قلی پورحسینتنکابنمازندران

16محرمعلی126جورعشورییاسرتنکابنمازندران

-محمود-سکریمائدهتنکابنمازندران

-رجبعلی-شکرگزارفاطمهتنکابنمازندران

16محمدصدر3822کویریلیالتنکابنمازندران

15یزدان193کیاحسینیتهمینهتنکابنمازندران

14حبیب اله9منصوریمحمدتنکابنمازندران

-زین العابدین25پاک طالحسنعلیچالوسمازندران

-برارگل244پاریابپروینساریمازندران

-عادل2156186906تقوینیلوفرساریمازندران

-ابراهیم2150699761جانبازحنانهساریمازندران

-سعید2150798395حمیدیانرائینساریمازندران

-بهزادخلیلیهلیاساریمازندران

17عبداصالح2080437356روحیعباسساریمازندران

15حسنشهریاریعلیرضاساریمازندران

-مسعود2150622858فراهانیمژدهساریمازندران



14مرتضی2150723093فرجیشقایقساریمازندران

14رجب30982مرادی افراپلیطاهرهساریمازندران

14قدرت529نوروزیانمهنازساریمازندران

15قدرت2601نوروزیانمعصومهساریمازندران

14کیامرث-قلی پورنیماقائم شهرمازندران

-صادق-جعفریارمینقائم شهرمازندران

15سیدمهدی6جعفری کالریجانیسیده بهارهقائم شهرمازندران

14محمد6691-مرادیآرش قائم شهرمازندران

-علیرضا-رسولیعلیقائم شهرمازندران

20جانعلی350امانیمهدیقائم شهرمازندران

14محمد-رسولیمصطفیقائم شهرمازندران

-حمیدرضا7607-خمسیهزهراقائم شهرمازندران

-بهرام-چراغیمبینا قائم شهرمازندران

-جعفر5437-مسلمیمحبوبهقائم شهرمازندران

14سیدمحمدعلی1015اطائبیزهراساداتقائم شهرمازندران

14سیدرحیم1951خالقیسیدحسین رضاقائم شهرمازندران

-نورالدین-تقویهدیهقائم شهرمازندران



-کوروش -حق پناهنیلوفرقائم شهرمازندران

-ایرج2151صادق نژادزهراقائم شهرمازندران

-محمد1208دماوندی اصلیام لیالقائم شهرمازندران

14محمد1731-محمد زادهنیلوفرمحمودابادمازندران

-سلطانعلی560090668کامرانیفاطمهمحالتمرکزی

-حسن560111517هدایتیفاطمهمحالتمرکزی

-محمد560046170هندیفریبامحالتمرکزی

-مجید521507480اسکندریرضواناراکمرکزی

-همایون521264138ده موالییزهرااراکمرکزی

14سعید520043545عزیز محمدیفاطمهاراکمرکزی

15امین576جعفریامیدبستکهرمزگان

-مختار646نیک خواه قلعه شاهیزهرابندرعباسهرمزگان

15رحمان499اسدیمریمبندرعباسهرمزگان

15محمدمراد8771-کدخداییمصطفیاسدآبادهمدان

15ایرج3813-سبزئیفرنازاسدآبادهمدان

-حسین3729-احمدیشادیبهارهمدان

-علیرضا13279انصاریمعصومهبهارهمدان



14کوچکعلی22940داراپورعلیبهارهمدان

14فتحعلی8307زهره وندزهرابهارهمدان

14احمد411قره لرجاللبهارهمدان

-مجید14معصومیان پندارآرزوبهارهمدان

15محمود336الوندیاکبرتویسرکانهمدان

14غالمرضا3861479583اسماعیلیمهسامالیرهمدان

14غالم3920399544آراکفاطمهمالیرهمدان

-محمدحسین2287بختیاراحمدمالیرهمدان

15علی مرتضی3920799151تکلومحمدرسولمالیرهمدان

14حاتم299جوادیمحمدرضامالیرهمدان

14هوشنگ2700مؤمن پورکوروشمالیرهمدان

14اردوان-متینعلینهاوندهمدان

-محمدمراد-باقریانزینبنهاوندهمدان

14محمدعلی3222خدارحمیالهامنهاوندهمدان

15حجت اله1468اسدیبیت الههمدانهمدان

-محسن10666باقرمحمدیرضوانهمدانهمدان

14ملک علی48بهرامیرضاهمدانهمدان



15محمدرضا3860571631ترابی یگانهپوریاهمدانهمدان

14محمد حسن2289ترکمان منشمریمهمدانهمدان

14حشمت3860648731توکلی نوئینمحمد همدانهمدان

14هوشنگ3861207354حسینیاشکانهمدانهمدان

-علی اکبر38حیدریفیروزههمدانهمدان

-محمد3861231387زارعیمحمد حسینهمدانهمدان

14حجت اله294سرحدیافشینهمدانهمدان

15پرویز3861253089سهرابیعلی همدانهمدان

-فضل اله3861114380شکریمریمهمدانهمدان

-محمود7504عزیزیعلی همدانهمدان

15محمد صادق-فریدونی مهرمرجانهمدانهمدان

14محمدرضا160کرمیوحیدهمدانهمدان

14امان اله112مهدویفهیمههمدانهمدان

14نصرت203نائینی فردزهراهمدانهمدان

14...عبدا12164پورزادبهار ابرکوهیزد

-رضا5030089233زارع زادهمهدیابرکوهیزد

-علیرضا5030083243فالحزادهامیرمحمدابرکوهیزد



14محمد120مشتاقیانمهدی ابرکوهیزد

-محمدعلی5030028737نجاتیسحرابرکوهیزد

15مرتضی4440115004 سعیدی پناهزینباردکانیزد

-محمد4440150608شاکرسبحاناردکانیزد

15علی4440070302شفیعیفاطمه اردکانیزد

14عباس4440128467طالبیعلیاردکانیزد

14حمیدرضا4440132189وراثیزهرااردکانیزد

-خلیل228سلیم پورمحسنخاتمیزد

-عباس4460130165حجاریرضامهریزیزد

-عباس67فروزشسمیهمهریزیزد

14عباس4460067145دهقانی عصمت آبادمهدیهمهریزیزد

14عباس4460078341ظهوریافسانهمهریزیزد

14سیدضیاء4480043128آقاییفیروزه السادات میبدیزد

-محمدرضا4480149554اعتمادیان هانیه میبدیزد

-محمدعلی4480020136بقاییزینب میبدیزد

-محمدعلی4480139860حاجیسارامیبدیزد

-کمال4480154442حسنیفرزانه میبدیزد



-محمد علی4480183736دهقانامیر علی میبدیزد

-محمد کاظم4480153292دهستانیمحمد حسینمیبدیزد

-علیرضا4480130012زارعهانیه میبدیزد

-موسوی4480184066زارعیابوالضلمیبدیزد

14حبیب4480063341زارعوحید میبدیزد

-محمد سعید4480079051صباغ زادهمحمد نوید میبدیزد

14بمانعلی4480139664عباسیزهرامیبدیزد

14حسن54علیزادهسمیهمیبدیزد

-محمد4480179135علیخانیامیر محمدمیبدیزد

14محمد حسین4480160851فالحمحدثه میبدیزد

-سید محمد رضا4440145248موسویفاطمه السادات میبدیزد

-محمد علی4480126971نیک فردمحمد صالح میبدیزد

15سیدحسین11139ایت الهیسیده آنایزدیزد

-یوسف1178-حقیرمحمدطاهایزدیزد

-محمدرضا23دهقان پور براشهحسنیزدیزد

-سعیداله1834-رجاییعرفانیزدیزد

-علی محمد7666-زارع زادهزهرایزدیزد



14محمود62سلیمی ندوشنوجیههیزدیزد

16سعید2729-شهدیسارایزدیزد

-سیدمهدی9949-شمس الدینیفاطمه ساداتیزدیزد

-محمدعلی5217-طحان یزدیالههیزدیزد

14محمود879-کریمیزهره یزدیزد

-جمال3331-قضاوتیمریم یزدیزد

14سیدمحمد9149-منگابادیکوثرساداتیزدیزد

-سعید5035-نصیریعلییزدیزد




