
نتایجنام پدرکد ملی/ شماره شناسنامهنام خانوادگینامشعبهاستان

-ابراهیم397دادجویوسفبیله سواراردبیل

-عبدالخالق318آقابابائیفرزانه اصفهاناصفهان

-عنایت اله5799ارشادیلیال اصفهاناصفهان

-رمضانعلی1270081861باقریراضیه اصفهاناصفهان

-محمد1271564947تجددنیلوفر اصفهاناصفهان

-مرتضی2912جاللیشیرین اصفهاناصفهان

-احمد1190071444حجتیبتول اصفهاناصفهان

-سیدعلی214حسینی خواهزهرا سادات اصفهاناصفهان

-غالمرضا2516حقینر گس اصفهاناصفهان

-هوشنگ680حقیرمژگان اصفهاناصفهان

-علی اکبر26994خاتون آبادیزهرا اصفهاناصفهان

-محمد حسین127340988خاکساریپگاه اصفهاناصفهان

-اکبرروستازاده شیخ یوسفمبینا اصفهاناصفهان

94سراسری دوره نستعلیق ممتاز تابستان فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون



-اصغر1226زوارفریبا اصفهاناصفهان

-حمیدرضا1271915911سلطانیتبسم اصفهاناصفهان

-مصطفی50شاه سناییلیال اصفهاناصفهان

-حسین102صادقیمریم  اصفهاناصفهان

-رمضان685طاهریطاهره اصفهاناصفهان

-بیژنعینیهما اصفهاناصفهان

-عبدالعلی1882غفاریانشیوا اصفهاناصفهان

قبولابوالفضل1080036849فداییعاطفه اصفهاناصفهان

-ابراهیم1100449256فرهنگمهسا اصفهاناصفهان

-رضا124فصیحیفاطمه اصفهاناصفهان

-صفرعلی70590قاراخانینرگس اصفهاناصفهان

-علی35قاسمیاکرم اصفهاناصفهان

-محمد1749قدوسی نیامحبوبه اصفهاناصفهان

-ذبیح اله1256-کریمیانزینتاصفهاناصفهان

-منوچهر11630کیانیبنفشه اصفهاناصفهان

-جواد 7802مالکی پور ندا اصفهاناصفهان

-رضا887محسن زادهفهیمه  اصفهاناصفهان



-بهمن7802محمدیانبیتا اصفهاناصفهان

-قاسمنیکزادفرمونا اصفهاناصفهان

-حیسن1273212584هراتیانمطهره  اصفهاناصفهان

قبولسلیم4610060531ابراهیمیکامران اصفهاناصفهان

قبولمحمدعلی204ابراهیمیمحمدرضا اصفهاناصفهان

-منصور1263ترابیکیوان اصفهاناصفهان

-حیدر1274313481ترابیمحمد حسین اصفهاناصفهان

-محمد98رحیمیعباس اصفهاناصفهان

-ناصررحیمیانعلی اصغر اصفهاناصفهان

-مصطفی3294زادهوشمحمدرضا اصفهاناصفهان

-فرج اله179سهرابیمهران اصفهاناصفهان

-صفرعلی1150164921شتابیوحید اصفهاناصفهان

-یداله231شریفیعلی اصفهاناصفهان

-کاظم129شیخی فربهزاد اصفهاناصفهان

-محمدعلی177صادقیسعید اصفهاناصفهان

-عبداهللصالحیعباسعلی اصفهاناصفهان

-اصغر2807فاتحی محمد صابر  اصفهاناصفهان



قبولسف الهفرهادیمحمدرضا اصفهاناصفهان

-رضا764قنبری راشنانیمحمد اصفهاناصفهان

-قنبرعلی268کریمیالیاس اصفهاناصفهان

قبولعبداله1100043993مؤذنیمحمد اصفهاناصفهان

قبولمهدی113خدمتی بیدگلطاهرهآران و بیدگلاصفهان

قبولمشااله8مجیدیقنبر آران و بیدگلاصفهان

قبولسیدمجید-میر دامادیانسید مرتضیخمینی شهراصفهان

-علی96جعفری هندیحسینخمینی شهراصفهان

-رضا1229هوازادهمحمدخمینی شهراصفهان

-اصغر4441-زمانیعلیخمینی شهراصفهان

قبولحسین897بشارتعلی اصغرخمینی شهراصفهان

قبولعزیزاله2223صالحی امنیه خوزانابوالفضل خمینی شهراصفهان

قبولجعفر1974هارونیمریمخمینی شهراصفهان

-رجبعلی2719-رضاییزهراخمینی شهراصفهان

قبولعبدالرسول9434شیروینفیسه خمینی شهراصفهان

قبولنوروزعلی4439مختاریفاطمهخمینی شهراصفهان

قبولولی اله410مختاریوحیدهخمینی شهراصفهان



قبولاسداله7رحیمینرگسخوانساراصفهان

-مصطفی0548-جنابیمحمدحسینخوانساراصفهان

-مصطفی69شرفیحمیدخوانساراصفهان

-جهانبخش1209661063پیرمرادیانآسیهسمیرماصفهان

-خسرو17صابریمحمدابراهیمسمیرماصفهان

-عین اله1209692392نادری سمیرمیزهراسمیرماصفهان

-حبیب اله1248عزیزیعلیرضاشاهین شهراصفهان

-محمد81 حیدری جزئیطاهرهشاهین شهراصفهان

قبولمحمود11حمامیعلیرضاکاشاناصفهان

-رمضانعلی9621-قدیریانمحبوبه کاشاناصفهان

قبولمهدی3796-کریمیابوالفضل کاشاناصفهان

-عزیزاله61ایزدیمجید لنجاناصفهان

-بهرام9501حاتمیحسنلنجاناصفهان

-حبیب اله1160094403سلیمیراضیه لنجاناصفهان

قبولسید مجتبی1589شهیدیشهاللنجاناصفهان

قبولسید محمود3204صدیقیعلی اکبرلنجاناصفهان

-احمد791پورپونهاعظمنجف آباداصفهان



-حسینعلی5061شریفیزینبنجف آباداصفهان

-مصطفی2824قیصریاناعظمنجف آباداصفهان

-محسن8121-عربعلینجف آباداصفهان

قبولمحمود730مغزیمسعودنجف آباداصفهان

-صفدر204نوریزهرانجف آباداصفهان

قبولسعادت3488-نظرعلیانراضیهنجف آباداصفهان

قبولنادعلی5398-یزدانیمحمدعلینجف آباداصفهان

-لطفعلی2691گلبازمعصومهساوجبالغالبرز

-محرم453684351-0احمدی کلهری هستیکرجالبرز

قبولابراهیم321631651-0اخالق دوست زینتکرجالبرز

قبولرزاق19565917-00حکمتی یارعزیز فاطمهکرجالبرز

-روح اله47249455-00حمزه زاده سیروسکرجالبرز

-جمشید324034148-0خلج پونهکرجالبرز

قبولعلی اکبر53506375-00خلیلی مژگانکرجالبرز

قبولیوسف323515202-0زین الدینی وحیدکرجالبرز

-ولی اله61648965-00صابر اکرمکرجالبرز

-سیدسلطان1815596791طالگانی شهالکرجالبرز



قبولداود310423651-0فرائی بنت الهدیکرجالبرز

قبولشیرولی323507751-0مرآتی  منشی فاطمهکرجالبرز

قبولسیدمهدی80137059-00مسعودیان الهام الساداتکرجالبرز

-محمود3004آقامحمدیمحسن نظرآبادالبرز

-سیدجعفر4890502688حسینیسیدحسیننظرآبادالبرز

-علی3427عربیمریمنظرآبادالبرز

قبولحاتم13237علیزادهمحمدرضانظرآبادالبرز

-علی اکبر533متین فرنرگسنظرآبادالبرز

-عزیزاله15مصطفاییمینانظرآبادالبرز

قبولمحمدحسین10خانشیریعبدالحسینایوان غربایالم

قبولعزت اله9157-نادریامیرعباسایوان غربایالم

-صادق62رماوندی فرفاطمهبدرهایالم

قبولولی800سراجینورالدینبدرهایالم

-جعفر45رحیمیمحسن بدرهایالم

-سیدمحمود8952-محبتیسیدمسعوددهلرانایالم

قبولحبیب8819-خلیل زادهعلیآذرشهرآذربایجان شرقی

-صمد4380-میرزایی دهقانحامدآذرشهرآذربایجان شرقی



-غالمرضا7492-توپالمهساتبریزآذربایجان شرقی

-اکبر82947جانانهیوسفتبریزآذربایجان شرقی

قبولاکبر293خلیق اذرسعیدتبریزآذربایجان شرقی

-حمید3048دانندهجعفرتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمدعلی2197سلیم پورسهیالتبریزآذربایجان شرقی

-المار4148-غالم افآیسلتبریزآذربایجان شرقی

-محمدتقی43979فرصتیناصرتبریزآذربایجان شرقی

قبولغالمعلی1396قیاسیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

قبولعلی اصغر1360630211محروم محمدحسنتبریزآذربایجان شرقی

قبولنصیب756محمدییحییتبریزآذربایجان شرقی

قبولغالمعلی554مقصودیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-محمدقلی1204مهدوی نمینسعیدتبریزآذربایجان شرقی

-رئوف7198میرزا نژاداسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

قبولیداله9380نوحی اقدمیسمیه تبریزآذربایجان شرقی

-سهراب7417-یحیوی آذرعلیسرابآذربایجان شرقی

قبولغالمحسین153جمشیدیمعصومهملکانآذربایجان شرقی

-علی3857-مرادیمهدیملکانآذربایجان شرقی



-علی6531-کریم زادهزهراملکانآذربایجان شرقی

-محمد رضا1419باقری رادلیال اورمیهآذربایجان غربی

-حسین1163بنایی اصلرسول اورمیهآذربایجان غربی

قبولبهمن47217رضایی دیزجیحسناورمیهآذربایجان غربی

-فرمان2740924666فالحمحمد جواداورمیهآذربایجان غربی

قبولعلی2262عابدینی محمد اورمیهآذربایجان غربی

-حسین1278مولوی تباررسول اورمیهآذربایجان غربی

-ابراهیم26افروشهعالیهبنابآذربایجان غربی

-صدیق34رحمانی بوکانیخسروبوکانآذربایجان غربی

قبولحسین21247 تازه کارمحسن بوکانآذربایجان غربی

قبولحسین1013ایوبیسلیمانبوکانآذربایجان غربی

-عزیز0429-شافعی بوکانیمحمدبوکانآذربایجان غربی

قبولمحمود8390شکرهمصطفیبوکانآذربایجان غربی

قبولمجید30 جعفریمسلمتکابآذربایجان غربی

-ابوالفضلاختصاصی سبحانیعبدالهتکابآذربایجان غربی

قبولرضااختصاصی قربانیعلیتکابآذربایجان غربی

قبولمحموداختصاصی امینینصیبهتکابآذربایجان غربی



قبولاحمد1213عبدالهشه ونممهابادآذربایجان غربی

-کریم11450محمودی آذرشهالمهابادآذربایجان غربی

-خضر9237-نیک پورسامانمهابادآذربایجان غربی

-سعید685یوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

-ستار173احسن نژادعلی اصغرمیاندوابآذربایجان غربی

-عسگر1304داس زرینجمشیدمیاندوابآذربایجان غربی

قبولمحمود19تیموریمجتبیسلماس آذربایجان غربی 

قبولعلی26 علی پوررقیهسلماس آذربایجان غربی 

-رحیم2790340455مختاریخاطره سلماس آذربایجان غربی 

-امامعلی2766مرادوردیمنوچهرسلماس آذربایجان غربی 

قبولمیرکریم2790602948مظلومیرضاسلماس آذربایجان غربی 

-محمدعلی503فاتحیکشوربرازجانبوشهر

-ابوالقاسم32582رضایی مطلقمریمبرازجانبوشهر

-اسماعیل4781پوربهیفرشادبرازجانبوشهر

-محمد607واحدی مقدمرقیهبرازجانبوشهر

-سیروس6581-استوارفرشتهبندر بوشهربوشهر

قبولیداله189رنجبرعباسبندر بوشهربوشهر



قبولعلی28باباخانیزهرابندر بوشهربوشهر

-حسین468گرامی سردستفاطمهبندر بوشهربوشهر

قبولعبدالرسول10فوالدیاحمدبندر بوشهربوشهر

-علی1402سوسنیمحمدرضابندر بوشهربوشهر

-مصطفی11982درویشیارسالنبندردیلمبوشهر

-حسین3550122543قاسم زادهعلیتنگستانبوشهر

قبولحبیب 23788شعبانی نسبمهدیجمبوشهر

قبولعباس1701-ساالریزیباجمبوشهر

قبولحسن206انوبیدهشعیبدیربوشهر

قبولکاظم52ساکیمهدیسوسنگردبوشهر

قبولسیدقلی783نیک عهدسیدابوالفتحگناوهبوشهر

-حسین257حیاتیاشرفگناوهبوشهر

قبولرضا1115نوبهارمریماسالمشهرتهران

قبولیداله7689طالبی حزروقیزینباسالمشهرتهران

قبولمیرمجید3788-حسینیفاطمهاسالمشهرتهران

-محمد1175افشارکبریاسالمشهرتهران

-رحیم26943هاشم خانیمریمانقالبتهران



-شیرحسین35مرادیانمهردادانقالبتهران

-سیدکمال10919حسینیمهرنوش ساداتانقالبتهران

قبولعلی574عسکریمحمدمهدیانقالبتهران

-دوست علی828اسکندری نشاطسهیالانقالبتهران

-کریم64061تاجیکزهراپاسدارانتهران

-خداخواست35403طاهرینگینپاسدارانتهران

-عبداهلل0410327700بختیاریزهراپیشواتهران

-اصغر30359رمضانی کهنکیطیبه پیشواتهران

-احمد6053منصوربیگدلیفریده دفترمرکزیتهران

-زکریا1281شاپوریمهنازدفترمرکزیتهران

-میرعباس10390قنبریان علویجهمرضیهدفترمرکزیتهران

قبولعلی8429-جمالیفاطمهدفترمرکزیتهران

قبولسلیمان7486-دهقاناحمددفترمرکزیتهران

-علی محمد0011650761احمدوندانیسهدفترمرکزیتهران

-امیر 5406-استادزینبدفترمرکزیتهران

قبولقربانعلی26217عزت نشانموسی دفترمرکزیتهران

-یداله17روزبهانیرضادفترمرکزیتهران



-محمدجواد3450اقاجانیطیبهدفترمرکزیتهران

-اصغر58758اتابکینسیمدفترمرکزیتهران

قبولمحمدرضا492فالحت پیشهعلیرضادفترمرکزیتهران

قبول-7997-شیرازیمیالددفترمرکزیتهران

-حمید38839برازشماریادفترمرکزیتهران

-عریز1194زینیسیدبهرامدفترمرکزیتهران

-علی22صدیقمجیددفترمرکزیتهران

-علیرضا0606-لطف الهیغزالهدفترمرکزیتهران

قبولمیرشجاعت2408شریفی اتشگاهمیر حکمتدفترمرکزیتهران

قبولبهرام138فرخ نیک بخششراره دفترمرکزیتهران

قبولمحمدرضا-امین بنانیفریده رباط کریمتهران

قبولمراد211بیاتبهارهرباط کریمتهران

-عزیزاله535پوریانشیخ حسینرباط کریمتهران

قبوللطف اله17464412باقریسهیلشرقتهران

قبولحسین 49باقرعبیریعلی اصغرشرقتهران

-محمدحسین 3932790006ترکاشونددهنومهدی شرقتهران

قبولحسین 11377حبیبی مقدم سمیراشرقتهران



قبولحسین 82347565خلیلیزینب شرقتهران

-محمدابراهیم2730رضاییحمیدشرقتهران

قبولعلی62353سعادت نژادفاطمه شرقتهران

-موسیشهبازیحسینشرقتهران

قبولعبداله 3421شناورنازلی شرقتهران

-عباس8752کریمیمحبوبه شرقتهران

-میرحسن481هاشمی کوچصفهانی فاطمه شرقتهران

قبولابراهیم 3295میرزاییمحبوبه شرقتهران

قبولزین العابدین510سعیدیمصیبشرقتهران

قبولمحمدعلی12199مطلبیبتول شرقتهران

-محمد ابراهیم4436آزادی نقشفاطمهشهریارتهران

-محمد274شیرازینازنینشهریارتهران

قبولسید احمد13083عقیلیسیده صدیقهشهریارتهران

-قاسم7295نفرنفیسهشهریارتهران

قبولعلی اصغر3اوالد قبادیمحمد شهریارتهران

-جواد1291پزشک نژادجهانگیرشهریارتهران

-اسرافیل8295حیدر پورمحمد شهریارتهران



-علی4190722فرهادییعقوبشهریارتهران

قبولعلی مقصود11187گلنار پورعباسشهریارتهران

-محمد حسن10238مالمیرحیدر شهریارتهران

-غالمرضا24552نجفی زادهمهدیشهریارتهران

قبولمنصور603بروجردیرضاقدستهران

قبولمحمدعلیاختصاصیپاشائیمریمقدستهران

قبولمحمدعلیاختصاصیپاشائیالهامقدستهران

-هاشم9زراعت کارزهراقدستهران

قبولمحمد 9132علیپوررسولقدستهران

-صدیقاختصاصیقربانیزهراقدستهران

قبولمهدی8804-سراجفاطمهقیطریهتهران

قبولیونس7283-نصیری خانقاهسیناقیطریهتهران

قبولمحمد17258یونسی سینکیمرضیهقیطریهتهران

قبولحسین521قندیاراحمدواحد غربتهران

قبولخلیل1146افراسیابیمحبوبه ورامینتهران

قبولعلی جمعه40اسماعیل زادهکریمشهرکردچهار محال بختیاری

قبولعبداهلل465اصغریانشیرینشهرکردچهار محال بختیاری



-محمد30بنی طالبینرگسشهرکردچهار محال بختیاری

-رحمت اهلل13942حیدریان دهکردیحسینشهرکردچهار محال بختیاری

قبولعبداهلل44خزاییرضاشهرکردچهار محال بختیاری

قبولامامقلی8صالحی خراجیشاپورشهرکردچهار محال بختیاری

-جواد2993غالمیان دهکردیبدریشهرکردچهار محال بختیاری

قبولصولت1176فاطمیحمیدشهرکردچهار محال بختیاری

-محمدحسین2592قاسمیحسینشهرکردچهار محال بختیاری

-غالمرضا3167مرادیاکرمشهرکردچهار محال بختیاری

-قنبر علیاختصاصیملک پور شهرکیراضیهشهرکردچهار محال بختیاری

-عبداهللاختصاصییادگاریپرتوشهرکردچهار محال بختیاری

قبولسید احمد630بخشایشسیده سارابروجنچهارمحال و بختیاری

قبولمحمد2880رضایی بروجنیمرضیهبروجنچهارمحال و بختیاری

قبول115رفیعی بلداجیتورجبروجنچهارمحال و بختیاری

-قربانعلی604آذرنیوش چلیچهمحمودفارسانچهارمحال و بختیاری

-محمدقاسم269فداییسعیدفارسانچهارمحال و بختیاری

-غالم نبی132احراریمونسبیرجندخراسان جنوبی

-مهدی581بخشاییمعصومهبیرجندخراسان جنوبی



-غالمرضا5دالکهسکینهبیرجندخراسان جنوبی

-سید محمد640588530زجاجیسید علی بیرجندخراسان جنوبی

-محمد تقی791زین العابدینعلی اصغربیرجندخراسان جنوبی

-علی اصغر250106973زین العابدینسارابیرجندخراسان جنوبی

قبولعلیرضا1214شفیعیسمانهبیرجندخراسان جنوبی

-محمد130طاهرپور کالنتریمنیرهفردوسخراسان جنوبی

قبولیداله459عبدیمهدیفردوسخراسان جنوبی

قبولعباسعلی3030-نوروزیحسینتربت حیدریهخراسان رضوی

قبولغالمحسین0149-عباس زادهعارفهتربت حیدریهخراسان رضوی

-عباسعلی365کریمی تبریزیمرتضیسبزوارخراسان رضوی

قبولمحمد6527شاعریعبدالهسبزوارخراسان رضوی

-رجبعلی710برادران نجاراحمدسبزوارخراسان رضوی

-عین اله1012مکارمپروینسبزوارخراسان رضوی

قبولمحمد8879-ایزییاسرسبزوارخراسان رضوی

قبول-1191برازابادیمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

قبولعلی اکبر2157کرابیاعظمسبزوارخراسان رضوی

- سیدحسن63حسینیراضیه ساداتسبزوارخراسان رضوی



-علی41144ابراهیمی منشطوبیسبزوارخراسان رضوی

-رمضانعلی2استیریزهراسبزوارخراسان رضوی

-محمد39236هاشم آبادیزهرهسبزوارخراسان رضوی

-علیرضا-جلیلیمیناسبزوارخراسان رضوی

قبولمحمدرضا-کریمی پورزهراسرخسخراسان رضوی

-ابراهیم27علیمرزاییمحسنسرخسخراسان رضوی

-عباسعلی355پریشان شیدامحسنسرخسخراسان رضوی

-علی4805-حدادیحمیدهقوچانخراسان رضوی

قبولسید قاسمکدملیعصمتی مقدمسیدامیرمحمدکاشمرخراسان رضوی

قبولاحمدکدملییزدانیسپهرکاشمرخراسان رضوی

-سیدمحمدکدملیموالییسیدمهدیکاشمرخراسان رضوی

قبولمجید3240-صائمصادقکاشمرخراسان رضوی

قبولمحمدحسن9086-حسین زادهمهدیکاشمرخراسان رضوی

-حمید725احمدی یزدیمریممشهدخراسان رضوی

-حمیدرضا0921912463اردکانی فردمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-علیرضا1546استادفرشته مشهدخراسان رضوی

-مسلم7اسالمی مشکنانیلیال مشهدخراسان رضوی



-رسول5245اصفهانیالههمشهدخراسان رضوی

-علیرضاافسردههدیهمشهدخراسان رضوی

قبولحسین9621ایوبیطیبهمشهدخراسان رضوی

-کاظم0923571930باقریفاطمهمشهدخراسان رضوی

-رحمت81656بذرافشانعصمتمشهدخراسان رضوی

-محمدحسن1126بیاتهادیمشهدخراسان رضوی

-اکبر0924815231پرورش نیانسترنمشهدخراسان رضوی

-نبی383جمالیعزیزالهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی254حسینیحکیمه ساداتمشهدخراسان رضوی

-محمدرضا2135حسینیزهرهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی0924609095حسینیسیده زینبمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد0921443927خجستهموسی الرضامشهدخراسان رضوی

-حسنداوریمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-محمدعلی0925521582دشت بیاضمصطفی مشهدخراسان رضوی

-علی اکبر742دیانتی پورعزتمشهدخراسان رضوی

-عباس0922888280رستگار مقدم مهجوریآسیه مشهدخراسان رضوی

-سیدحسین0923720456رضائیفاطمه ساداتمشهدخراسان رضوی



-سیدجعفر1381رضوانیحمیده ساداتمشهدخراسان رضوی

-ابوالفضل0860648389زارعمهسامشهدخراسان رضوی

-حسین7691زهدیمحمد مشهدخراسان رضوی

-حسین0925538647ساجدیعلیرضامشهدخراسان رضوی

-محمد6850سعیدیبهارهمشهدخراسان رضوی

-غالمحسین5سلحشور جمع آبیابراهیممشهدخراسان رضوی

-سیدمحمد0925838950شکاریمهدیه ساداتمشهدخراسان رضوی

-محسن5194شاندیزی ثانیحسنمشهدخراسان رضوی

-حسام0925074217شاه محمدیزهرامشهدخراسان رضوی

-محمد967شکاریانراحلهمشهدخراسان رضوی

-محمدحسین299صابریعاتکهمشهدخراسان رضوی

-سیدعلی81صاحب دادسیدجاللمشهدخراسان رضوی                                                                                            

-براتصحراگردنفیسهمشهدخراسان رضوی

-حمیدرضاصدیقبهنازمشهدخراسان رضوی

قبولفضل اله2565عابدیمجتبیمشهدخراسان رضوی

قبولغالمحسین1329عباس پورجعفرمشهدخراسان رضوی

قبولعبدالرحمن634عبدالسالمیامام الدینمشهدخراسان رضوی



-اسماعیل1586عبدی خیبریعصمتمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر9778عظیمیحسینمشهدخراسان رضوی

-محمدتقی110علوی نژادسید اسدالهمشهدخراسان رضوی

قبولقربانعلی0924287004علی مرادیعالیهمشهدخراسان رضوی

-عبدالرضا732عنبرسوزعطااله مرتضیمشهدخراسان رضوی

قبولغالمرضا2785عودیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

قبولعلی1621فرجی زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

قبولسیدباقر0910142963فالحسیدسجادمشهدخراسان رضوی

-علی اصغر29قره قاشلومهدی مشهدخراسان رضوی

-رضاکرمانیسعیدمشهدخراسان رضوی

-محمدصادق0925980250کارگرفاطمهمشهدخراسان رضوی

-حسین0926154621کهن مهرآبادحانیهمشهدخراسان رضوی

-محمدمهدی603محمدیملیحهمشهدخراسان رضوی

-عباس4589محمدیان خراسانیالهاممشهدخراسان رضوی

قبولاحمد42880مرگان طرقبهحمیده مشهدخراسان رضوی

قبولاحمد834مقدممریممشهدخراسان رضوی

-محمد0922603308مالسیمعصومهمشهدخراسان رضوی



-نجم الدین0780952561منصوریانمریممشهدخراسان رضوی

قبولغالمرضا3610039434منصوری پورمحمدمشهدخراسان رضوی

-سیدجوادموسویارمیامشهدخراسان رضوی

-سیدطاهر202موسویربابمشهدخراسان رضوی

قبولعلی708نجفی خضریمحمدمشهدخراسان رضوی

-قدرت458نصیری خانقاهشیرینمشهدخراسان رضوی

قبولابراهیم22009نظریعلی مشهدخراسان رضوی

قبولعلی اکبر58407نیک منشمسعودمشهدخراسان رضوی

قبولمحمد1742091687هماییشهریارمشهدخراسان رضوی

قبولحسن1820هوشیارافسونمشهدخراسان رضوی

قبولرمضان11319یعقوبی شیرانیمهریمشهدخراسان رضوی

-محمد1256علیزادهزهرامه والتخراسان رضوی

-محمدابراهیم257علیزادهحسینمه والتخراسان رضوی

-احمد6روشندلعفتمه والتخراسان رضوی

-محمد31توکلی عبدل آبادیمهدیمه والتخراسان رضوی

-سیدکاظم5667ابوترابیسیدمهدیمه والتخراسان رضوی

-سیدکاظم4834ابوترابیسیدحسینمه والتخراسان رضوی



-محمد5314-زارعمصطفی مه والتخراسان رضوی

-ضیاء5641-ابوترابیسیدسهیلمه والتخراسان رضوی

قبولعلی 1050810368باشیانمسعود نیشابور خراسان رضوی 

قبولرضا 6449786868دستجردی موسی الرضانیشابور خراسان رضوی 

قبولاحمد 1050028112زمانی روح الهنیشابور خراسان رضوی 

قبولغالمرضا 1050864271شیرازیان محسن نیشابور خراسان رضوی 

-محمدرضا 1063250730طالبی محمد نیشابور خراسان رضوی 

قبولمحمدرضا 2172فرخ کاظمیان سحر نیشابور خراسان رضوی 

-محمدصادق1247-گوهریمرجاناسفراینخراسان شمالی

قبولاحمد3243-فیروزبختامینبجنوردخراسان شمالی

-حسین3551-خسرویاحمدبجنوردخراسان شمالی

-گل محمد754گواهیقربانشیروانخراسان شمالی

-جمشید500بهادریانهماشیروانخراسان شمالی

قبولحیدرعلی2410زارعی لطفعلیکبریفاروجخراسان شمالی

قبولعلی امید1031میرمنگرهآهنگاندیمشکخوزستان

قبولعلی15305خلیلی دشتیمرضیهاندیمشکخوزستان

قبولمحمد علی216پاپیمحمدرضااندیمشکخوزستان



-غالمعلی8638بنی طرفالهاماهوازخوزستان

-عبدالهادی35جاللیعارفاهوازخوزستان

-حبیب اله19393دلفی زادههادیاهوازخوزستان

قبولعبدالرحمن166صارمیعلیاهوازخوزستان

-قاسم1743375875عفراویمحمد امیناهوازخوزستان

-علی اکبر441فایضی زادهمصطفیاهوازخوزستان

-عباس1753768608فرامرزیسمیهاهوازخوزستان

-اسکندر6792لوعلیزادهآزادهاهوازخوزستان

-اسکندر1349لوعلیزادهفروزاناهوازخوزستان

-ابوالقاسم36207مریدپوراحمداهوازخوزستان

-دهراب511مکوندیعلیرضااهوازخوزستان

قبولعبد الرضا1742892108نانوایینگاراهوازخوزستان

-کامران1744557772نژادمریطهاهوازخوزستان

قبولنجات قلی2051زندی دره غریبیمرتضیایذهخوزستان

قبولمرادعلی10946رشیدی عباسایذهخوزستان

-شب خال2442برزگرمرجانآبادانخوزستان

-یونس571عالی مرادیانزینبآبادانخوزستان



قبولاسماعیل 944زرین پورعلیآبادانخوزستان

قبولغالمعباس5002-بدروردسروشآبادانخوزستان

قبولغالمعباس5010-بدروردسیناآبادانخوزستان

قبولمحمد903بزرکمهراعظمآغاجاریخوزستان

-جعفر1752آرندانسارابهبهانخوزستان

-شمس اله0021-بوعلیطوبیبهبهانخوزستان

-محمدسید98تنورهغالمحسینبهبهانخوزستان

-علی جان182حق دوستابراهیمبهبهانخوزستان

-لطف اله8396-قاسمپورنگاربهبهانخوزستان

-باقر102مفتاحیالهامبهبهانخوزستان

قبولمحمدعلی3463صافدلحسیندزفولخوزستان

قبولعبدالعظیم9553خدایی نجارپیماندزفولخوزستان

قبولمحمدعلی786درافشانیمهدیدزفولخوزستان

قبولحسن13699شاه بداقیمصطفی دزفولخوزستان

قبول-345اندی زادهمحمدمهدیدزفولخوزستان

-علیرضا3994ناصحی فرمحمددزفولخوزستان

-سیدعلی865حجازیعصمتدزفولخوزستان



-احمدرضا7809-خونساریخاطرهدزفولخوزستان

-مرتضی2007-شریفی پورمهسادزفولخوزستان

-حمید2178-نیکوییویدادزفولخوزستان

-مظفر4752-هردانیدانیالشوشخوزستان

-مظفر6241-هردانیمحمدامینشوشخوزستان

-مسعود9991-قماشیمنصورشوشخوزستان

-عبدالرحیم246کریمی پورزهرهشوشخوزستان

-خلف1ادیبموسیشوشخوزستان

-مهرعلی22جهرازینعمت الهشوشخوزستان

قبولعبدالحسین1747کیهان منشطیبهشوشترخوزستان

قبولحسنعلی29358محلوجیمحمدرضاشوشترخوزستان

قبولصفرعلی9757حسنیمژدهگتوندخوزستان

-جعفر690مهرابی زادهزینبگتوندخوزستان

-فتاح11592نوبختالبرزاللیخوزستان

-نعمت اله1105-جهانبخشیفریدهاللیخوزستان

-داریوش1436قنبری بیرگانیعلیمسجدسلیمانخوزستان

-تیمور30596عسگریخدیجهمسجدسلیمانخوزستان



-رحمت اله1841-شریفیرقیهابهرزنجان

-فرامرز20قاسمیانوشیروانخدابندهزنجان

قبولارشد0326-ترکمنابوالفضل خرمدرهزنجان

قبولآیت اله0428-جلیلینیماخرمدرهزنجان

-مرادعلی136کالنتریعلیخرمدرهزنجان

قبولسید ناصر4271220256بطحائیسید امیر حسینزنجانزنجان

قبولمحمد1378جوانیعلیرضازنجانزنجان

-حبیب اله407رابطکمالزنجانزنجان

قبولاسد اله5عصفوریمحمد رضازنجانزنجان

-محمد جعفر1373مهاجریمحمد حسنزنجانزنجان

-کتابعلی5514محمدیرضا زنجانزنجان

--373محتشمحسینزنجانزنجان

-مهدی4560215601حریریعلیسمنانسمنان

-علیرضا4560156204ترحمیهدیهسمنانسمنان

-علی18619622خرم جاهدشیرینسمنانسمنان

قبولمرتضی23709ذوالفقاریاکرم سمنانسمنان

-عیسی2250095841فوالدیفاطمهسمنانسمنان



-یعقوب7219قوشچیزهراسمنانسمنان

قبولیعقوب4560092801وردی عالییمهدیهسمنانسمنان

قبولعلی968 امیریامیرشاهرودسمنان

قبولمحمد تقی4580203518 جاللیمهدیشاهرودسمنان

قبولآقامیر23323 سلیمانیرابعه ساداتشاهرودسمنان

قبولمحمد علی4580231511 سلیمانیامیر حسینشاهرودسمنان

-امیر محمد60162 علی محمدیاقبالشاهرودسمنان

-علی اکبر1695 علی محمدیزهرهشاهرودسمنان

-ابراهیم88 کوثریمسلمشاهرودسمنان

-آیت اهلل4580085841 نوریعاطفهشاهرودسمنان

-خلیل16315نیازیحسینشاهرودسمنان

قبولرحیم3660118362براهویی زادهافسانهزاهدانسیستان وبلوچستان

-غالمرضا581تاجورزهرازاهدانسیستان وبلوچستان

قبولحسینم699خواجه محمودیمحمدزاهدانسیستان وبلوچستان

-رمضان8654حمزه ایمصطفی زاهدانسیستان وبلوچستان

قبولسیدمحمدرضا3610642955حسنیسیده بنفشهزاهدانسیستان وبلوچستان

-محمد3660886890رفیعیعلیرضازاهدانسیستان وبلوچستان



-محمودرضا823سرابندیشهرزادزاهدانسیستان وبلوچستان

-ابراهیم19082فیض زادهکلثومزاهدانسیستان وبلوچستان

قبولعلی حسین12577قلندریسارازاهدانسیستان وبلوچستان

-محمدتقی689حکم آبادیعلیکنارکسیستان وبلوچستان

قبولغالمرضا1دادمندکبریکنارکسیستان وبلوچستان

قبولسیدولی اله7998موسویسیدنیکزادکنارکسیستان وبلوچستان

قبولحسن25اسکندریابراهیمارسنجانفارس

قبولاحمد296شیبانیهاجراستهبانفارس

-جبار568اژدریحسناوزفارس

-احمد9126-هرمیصفورااوزفارس

-سیدابراهیم2400236127حسینیذریه ساداتآباده فارس

-حمزه56جنتیپروین آباده فارس

قبولجلیل2972واحدی پورعزت الهآباده فارس

-رضا440مسعودیسمیهآباده فارس

قبولمحمد ابراهیم2530132739مسعودیمحمودرضاآباده فارس

قبولسیدمحمد635جعفریزهره بواناتفارس

-عبدالحسین8066-صادقی نیاحمیدرضاجهرمفارس



-نصراله143شمشمیمنوچهرجهرمفارس

قبولبنی1656آزمونمحمدصادقجهرمفارس

-محمد2679-جمالیمیالدجهرمفارس

-جالل2598-رضایی فردحمیدرضاجهرمفارس

قبولاصغر0069-حسینیمحمدجوادخرم بیدفارس

-محمدنور9200-زمانیفهیمهخنجفارس

-کرم4شیخیبهرام خنجفارس

-غالمحسین4355نعمت الهیعبدالهسپیدانفارس

-حسین4616مصلحفاطمهسروستانفارس

-ابراهیم85جمشیدیان تهرانیمرجانشیرازفارس

-احمدعلی2281323129دهقانیزهراشیرازفارس

-همت2280366908دهقانیزهراشیرازفارس

-حسین5رجائی دستغیبمانداناشیرازفارس

-بهمن2282841468صفریملیکاشیرازفارس

-محمد کاظم583عزیزیفاطمهشیرازفارس

-سید محمد15490عیاننگارشیرازفارس

-عبدالحسین2602غالمیصدیقهشیرازفارس



-هدایت اله72فتحی کو هنجانیعاطفهشیرازفارس

-هدایت اله13534قاسمیپریساشیرازفارس

-جالل278قهرمانیفاطمهشیرازفارس

-عباس15515کاتبراضیهشیرازفارس

-محمد حسن564کشاورزپروینشیرازفارس

قبولمهران2280910462کوهبرمرجانشیرازفارس

-سیدحسین40موالنادرهشیرازفارس

قبولسیدرسول2282313372هادیخانیسحرالساداتشیرازفارس

-محمدعلی2550153863همایونیملیحهشیرازفارس

-عبدالحسین1آگاهیمرتضیشیرازفارس

-محمد حسین1069اسکندری سنجابیحمید شیرازفارس

-جعفرقلی744بهروزیمنصورشیرازفارس

-اسداله227پور عبدالهعبدالرحمنشیرازفارس

-علی5906جعفرپورجوادشیرازفارس

-اسداله2148حبیب زادهاحمد رضا شیرازفارس

-امان اله2282899768خانلریارژنگشیرازفارس

-گنجعلی231دانشورعلمدارشیرازفارس



-پنجعلی522سربازاسماعیلشیرازفارس

-قدمعلی4شهریاریمهدیشیرازفارس

-عبدالکریم3490027442صابریمحمدصادقشیرازفارس

-سیدمحمد علی8901صادقی خیاطسید عبدالمهدیشیرازفارس

-محمد حسن2280238845صفی خانی قصرالدشتیمهدی شیرازفارس

-محمد رضا1437صیادیمسعودشیرازفارس

-فرهاد87عباسیرضاشیرازفارس

-محمد جواد837عظیمیسید عباس شیرازفارس

-علیرضا907غیور فردمحمد رضاشیرازفارس

-سلیمان457فتحیمحمد شیرازفارس

-سیداحمد6298-ناظم الساداتسیدامینشیرازفارس

-هدایت اله45هوشمندقصردشتیعباسشیرازفارس

-ناصر1961-خان پورالهامفسافارس

قبولرحمت209طالبی مقدممجیدفسافارس

-علی8850-ظفرییسنافسافارس

قبولاسدقلی2701-فرخ پورزهرافسافارس

-مختار553کنعانیفهیمهفسافارس



-محمدصادق8866-مریدیزهرافسافارس

-غالمحسن6031-موسی زادهمرضیهفسافارس

-حسین23عابدینیمعصومه فسافارس

-سعید5030-صفریرضا کازرونفارس

قبولاصغر9353-دانشورنرگسگراشفارس

قبولمهبد10630درویشیلیال گراشفارس

-میکرم10370انصاری دوستغالمعلیالرفارس

-رضا5زارعیمحمدصادقالرفارس

-موسی124کمالی پورهاشمالرفارس

-عباداهلل15استخرمجیدمرودشتفارس

قبولاسماعیل1336تقی زادهمرضیهمرودشتفارس

-عبدالحسین140تقی زادهمحمد صادقمرودشتفارس

-عباس2281876594خالصی حقیقیمجتبیمرودشتفارس

-عباس2281536424خالصی حقیقیمحمدحسنمرودشتفارس

-خیراله5308دبیریحسینمرودشتفارس

-سلطا نعلی604رضائیمسعود مرودشتفارس

-علی اصغر2281538990زارعیمحمدمرودشتفارس



-سید بهاءالدین24208411557سجادیانکوثرالساداتمرودشتفارس

-محمد2282090160قائد شرفیمحمد رضا مرودشتفارس

-الیاس134فالح نیااعظممرودشتفارس

-عظیم1030گل گونالهاممرودشتفارس

-ملک2چوبینهعلی نیازنورآباد ممسنیفارس

-اله کرم1625سعادتمنداسحاقنورآباد ممسنیفارس

قبولاحمدقلی530سلطانیعلینی ریزفارس

-کریم657راستگولیالنی ریزفارس

-کمندعلی106حیدریامیرالوند و البرزقزوین

قبولابراهیم5706-کشاورز زیارانیآرزوآبیکقزوین

-بهمن3165-قلی پور زرگرمیثمآبیکقزوین

-مهدی 4310350526فرشچی    فریماه قزوین قزوین 

-ابراهیم1021فرهادی   مجید قزوین قزوین 

-قاسمعلی 62بهرامی     فاطمه قزوین قزوین 

-سیف اله 278محمودی زینبقزوین قزوین 

قبولحسین 1141خلیلی     شاهرخ قزوین قزوین 

-یداله 1048کلیائی    ابراهیم قزوین قزوین 



-عبدالحمید4324707871بهرامی    حمیده قزوین قزوین 

-عباس 4311198256حسینعلی قزوینی      محمدحسنقزوین قزوین 

-ابوالقاسم 1760معمار پور   شادی قزوین قزوین 

-فتح اله 4311415745پارسا  محمدمتین قزوین قزوین 

قبولغالم عباس 4311166443شهسواری فاطمه قزوین قزوین 

قبولمجید4311049471حمیدی    ایمان قزوین قزوین 

قبولعلی7790سعیدی    میتراقزوین قزوین 

-هیبت اله1370برخورداری   محسنقزوین قزوین 

قبول149عابدی    میترا  قزوین قزوین 

قبولاحمد4310996868جاللی تبار  نرگسقزوین قزوین 

-حجت اله 2261مافی پور علیرضا قزوین قزوین 

-مهرداد4311320612کشاورز    امیر محمدقزوین قزوین 

-مقصود17390حیدرنژادذبیحیشکوهقزوین قزوین 

قبولسیدهادی8812-میرباباییسید علی قزوین قزوین 

قبولبهروز6استواریمسلمقمقم

-منوچهر579اسماعیلیمحمدقمقم

-محمود1926آموزگارمریمقمقم



-محمدمهدی2080169742پورسعیدحنانهقمقم

-محمد0932253پورقاسمزهراقمقم

-جواد29120تقی پناهیزهراقمقم

-ابوالفضل212177جندقیفاطمهقمقم

-سید اسحاق0حسینیسید غالمعلیقمقم

-سیدکمال2419حسینی توانمعصومه ساداتقمقم

-سیدعلی103308حمزه زاده موسوینجمه ساداتقمقم

-حمید0-177670-8خلجیحانیهقمقم

-سیدمحمدعلی1791650روحانیفاطمهقمقم

-ولی اهلل1700256زندشادیقمقم

-داود54ستاریزهرهقمقم

قبولعباس1741247098سعدیاحسانقمقم

-محمد اسماعیل689سلیمفتح الهقمقم

-فتح اهلل2226701سلیمطوبیقمقم

-محمد رضا2189857شکارچی فردوئیعلیقمقم

-محمد4800صادقی اصفهانیمحمدحسینقمقم

-محمدرضا0371958598غفوریان حسامینرگس قمقم



-حسین2322239قرنلیزهراقمقم

-علی اصغر0-132785-7کمالیمریمقمقم

-یداهلل221محمدیطاهرهقمقم

-محمد تقی0-123362-3محمودی رادملیکاقمقم

-علی037209575موحدی نژادزهراقمقم

-علی0371637333نیک خواهفاطمهقمقم

قبولمهدی0878477نیکوحرفیانفاطمهقمقم

-سید محمد رضا0هاشمییاسمن ساداتقمقم

-منصور4260296361بخشاییرضاگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولعزیزاله69دارامسعودگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولعیدی112داودیزهراگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-علی4260338889طاهرزادهعلیرضاگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-علی7011گرامیمحسنگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-سیدکریم4میریسیداسماعیلگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

قبولعمر6401احمدیهاوریبانهکردستان

قبولمحمدباقر367عبدالحسینیسروشبیجارکردستان

-محمدامین0747-موسویسنورسقزکردستان



قبولخالد7193-راستگاربهنامسقزکردستان

قبولمحمدکریم7624قربانیخالدسقزکردستان

-امیداختصاصیکمالی کنعانسقزکردستان

-کریم13974مکریسپیدهسقزکردستان

-محمود625موسویمحمدامینسقزکردستان

-محمد13264اشرفیناهیدسنندجکردستان

-ابراهیم490حاصلیشهرامسنندجکردستان

-یداله83صالحی نژادشهرامسنندجکردستان

-ابوالقاسم20185فرجامرضاسنندجکردستان

-علی89فیضیطیفورسنندجکردستان

قبولعبدالعلی52قمریشیواسنندجکردستان

-عبداله780گل باغیعلی اشرفسنندجکردستان

قبولمحمد131محمدیشریفهسنندجکردستان

-خسرو12274میرزاییکژالسنندجکردستان

قبولنجیب9پیره مهدیفریده قروهکردستان

قبولامین8رحیمیهوشیارمریوانکردستان

-اسکندر2154ساالری بردسیرینرجسبردسیرکرمان



قبولحسین-درویشیعلیرفسنجانکرمان

قبولحسین110شمسی پور ظهرآبادیحسنرفسنجانکرمان

-عباس8924-فتحیمیترارفسنجانکرمان

-باقر43جعفریسهیال سیرجانکرمان

-محمد126شهسواری پورفرزانهسیرجانکرمان

-حسین146دهقانیعباسشهربابککرمان

قبولعلی298145720جاویدیشروینکرمانکرمان

قبولمحمدرضا2981022962پورمالجمالریحانهکرمانکرمان

قبولعلی711درخشانحسنکرمانکرمان

قبولعلی2991662026ذکویمسرورکرمانکرمان

قبولرحیم910فالحتیعلیرضاکرمانکرمان

قبولمحمدرضا439کیانفرفیروزهکرمانکرمان

قبولمحمدرضا405میرزاصادقیمجیدکرمانکرمان

-محمدرضا1523نعمتیفرحکرمانکرمان

قبولمحمدرضا1212نورالدینیعابدکرمانکرمان

-محمدعلی233واعظی نیامرتضیکرمانکرمان

-احمد2641-فرهادیامیرصحنهکرمانشاه



-1952-احمدینرگسصحنهکرمانشاه

قبولعلی8211-پیکریعرفاناسالم اباد غربکرمانشاه 

قبولروح اهلل9152-کمریبهناماسالم اباد غربکرمانشاه 

-اسد 103اشتریان پرویز کرمانشاه کرمانشاه 

-عظیم 3241973549بابایی حسین کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی 1219بهرام بیگی الهه کرمانشاه کرمانشاه 

-کبود 352تنها کیونانی فریده کرمانشاه کرمانشاه 

-جهانبخش 42650تاجمنش بهارک کرمانشاه کرمانشاه 

-حمید 2149جمشیدی  سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

قبولاکبر 3720حسینی جو لیالکرمانشاه کرمانشاه 

قبولاسماعیل 3240093022حیدری شهنا مهسا کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد 21509حیدریعلی کرمانشاه کرمانشاه 

قبولهوشمگ 107حیدر پور  مسعود کرمانشاه کرمانشاه 

-عباس6290خالصه سهراب کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد 1613رشیدی شراره کرمانشاه کرمانشاه 

قبولصید احمد 340عزت پناه حسین کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد ولی صفر عباس آبادی الهه کرمانشاه کرمانشاه 



قبولعلی یاور  63633کرمی پاامامی حمید رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-مهدی احتصاصی کریمی امیر حسین کرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبر 14045گفتاری فرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

-خدامراد 35940محبوب زادکتایون کرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمد علی 3210433590میر خانی سجاد کرمانشاه کرمانشاه 

-امامقلی 545محمدی فرامرز کرمانشاه کرمانشاه 

-حجت-یوسفیمحمدکنگاورکرمانشاه 

قبولشاهمراد1661شفایانمریمهرسینکرمانشاه 

قبولنوذر7656نادرینوشین هرسینکرمانشاه 

-حمداهلل2126حسین نژادلطف اهللدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

قبولطالب1927محبت خواهداووددهدشتکهگیلویه و بویراحمد

-محمد1246نیک دلصابردهدشتکهگیلویه و بویراحمد

-علی اکبر817پیرمرادیانعاطفهیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-لهراسب228مکی پوراکرمیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

قبولمحمود10ریاحیربابهبندرگزگلستان

-علی اوسط294رضاییمحترمبندرگزگلستان

-تیمور201میرحسینیجعفر گرگانگلستان



-محمد74عباس زادهزهره گرگانگلستان

-علی اکبر9487فیاض زادهفرزانهگرگانگلستان

-حاجی قربان2020099586ایوبیعبداهللگنبد کاووسگلستان

-محمد صادق2020899876رحیمیمائدهگنبد کاووسگلستان

-اکبر2009رزاقیزین العابدینگنبد کاووسگلستان

-علیرضا2020925850رضاییانامیرحسینگنبد کاووسگلستان

-قره66سرایلومهدیگنبد کاووسگلستان

قبولعباس2020812525ضیغمیزینبگنبد کاووسگلستان

-نعمت2020223368قنبرزادهسانازگنبد کاووسگلستان

-نعمت2020653788قنبرزادهسماگنبد کاووسگلستان

-سیدمجتبی2269-حسینیمحبوبه ساداتگنبد کاووسگلستان

قبولسیدهادی8084-حسینیسیده محدثه گنبد کاووسگلستان

قبولتقی7550اسماعیل زادهبهمناملشگیالن

-فرمان10بنی خادمیرسولآستاراگیالن

قبولانور2610090722رهنماعلیرضاآستاراگیالن

قبولاصغر3508عباس زادهمهدی آستاراگیالن

-میر امین2610267108نظر موسویمیر امیر حسینآستاراگیالن



-غالمرضا24هاشمیحسنآستاراگیالن

قبولمنصور7514-دانشورمیثاقتالشگیالن

قبولاحمد266غفاریآزاده تالشگیالن

قبولعلی اکبر780پوررضاییحسینرشتگیالن

-اسماعیل1232حسن زاده محمدرشتگیالن

-احمد4029خوشدلمنصورهرشتگیالن

-علیرضا5700103060 بیگی طالشمهسا رضوانشهرگیالن

قبولعلیرضا5700119692پورمیرزاسحررضوانشهرگیالن

-سید صاحب5700124505جلیلیسید رضارضوانشهرگیالن

قبولکیوان5700111276سهرابی وسکهمعصومهرضوانشهرگیالن

-رضا5700096080شیخ سندیانیفاطمه رضوانشهرگیالن

-احمد1160043825نشاط چرودهفرزانهرضوانشهرگیالن

-حسنگل290یگانهرضاصومعه سراگیالن

-خسرو1محمدیفاطمه صومعه سراگیالن

-سیدعبدالوهاب4419-صفایی گورابسیده معصومهصومعه سراگیالن

-هومن3712-شاهینملیکاصومعه سراگیالن

-تیمور1شاعرپوریاسرصومعه سراگیالن



-فریدون7320-خداپرستمائدهصومعه سراگیالن

-نقی1464جهانگیریمسعود صومعه سراگیالن

قبولتیمور11800بائی الشکیصغراصومعه سراگیالن

-رمضانعلی892اسالمیسهیل صومعه سراگیالن

-مهدی5783انجمنسهیالالهیجانگیالن

-علیکدملیاسماعیلیمحمدالهیجانگیالن

قبولعلیرضاکدملیرستمیمیتراالهیجانگیالن

-محمدتقی17705درفشکارحسینالهیجانگیالن

-فرجکدملیرضا نژادعلیالهیجانگیالن

-غفور96گلشاهیآزادهالهیجانگیالن

-سید هاشم2418میرحیدریسیده مرضیهالهیجانگیالن

-سید هاشم460میرحیدریسیده کبریالهیجانگیالن

-مقدمکدملیوارستهمائدهالهیجانگیالن

-کاظمکدملیقاسمیمریمالهیجانگیالن

-تقیکدملیآزادفاطمهالهیجانگیالن

-ابوالقاسمکدملیروحی رادرضوانهالهیجانگیالن

-علی162مظفریمریمالهیجانگیالن



-سیدجاللکدملیکیاییسیدمحمدرضاالهیجانگیالن

-یعقوبکدملیمیرزاییرقیهالهیجانگیالن

-حسینکدملیرمضان نیانرجسالهیجانگیالن

-حسن843عیسی زادهمریمالهیجانگیالن

-جعفر14956صیقلیفروزانالهیجانگیالن

-محمد ابراهیم10غالمیآزادهالهیجانگیالن

-سیدعطوف1987موسوی اصلسیده رحیمهالهیجانگیالن

-جهانگیرکدملیابراهیمیصدیقهالهیجانگیالن

-محمدکدملیمحمد زادهآیلین الهیجانگیالن

-سیدمرتضی116میرقریشیمینوالهیجانگیالن

-حبیب4525-اسماعیلیفاطمهلنگرودگیالن

-حمیدرضا3146-احمدخانیمصطفیلنگرودگیالن

-ولی2505-حاجتیرضالنگرودگیالن

-حسین9گالبیابوالقاسم ازنالرستان

-سردار126سلیمانیفاطمه ازنالرستان

-سیدقلیرالدین79عظیمیسید اقامحمودازنالرستان

قبولیداله3822-میرزاییفاطمه ازنالرستان



-حاجی بابا2863-حاجیوندحسنازنالرستان

-میرزاقلی267آقاییعباسالیگودرزلرستان

-حسین1116عسکریحامدالیگودرزلرستان

-علی6035گلپایگانیمصطفیالیگودرزلرستان

-فردین9788-محمودیعلیالیگودرزلرستان

-محمدطاهر10279ملک محمودیمعصومهالیگودرزلرستان

-مصطفی3855موسویرضاالیگودرزلرستان

-مسعود4120357228بیان الهه بروجردلرستان

قبولاسداله48685پشمکار حجت اله بروجردلرستان

قبولغالم 1282پایره ابراهیم بروجردلرستان

قبولکرم رضا4120688186دیناروند فاطمه بروجردلرستان

قبولمبارک1942ذالنوریمعصومه بروجردلرستان

-غالمحسین267رحمانی مونابروجردلرستان

-شمس الدین 4120576574عزیزپوریان فاطمه بروجردلرستان

-شمس الدین 4120788301عزیزپوریان رضا بروجردلرستان

قبولمحمد4120551180عالم نژادمحمد مهدی بروجردلرستان

-جواد2464گودرزی اعظم بروجردلرستان



قبولغالم رضا4120572099گودرزی مهفام بروجردلرستان

قبولیداله57مظفری هومن بروجردلرستان

قبولمهدی7960صفی خانیحدیثخرم ابادلرستان

--44120کاظمی مجیدخرم ابادلرستان

-جعفر3157نجفی پورمنصورهخرم ابادلرستان

-علی1561مرادینادیاخرم ابادلرستان

قبولماشا اله2315جعفریرکساناخرم ابادلرستان

-جعفر781نجفی پورمحبوبهخرم ابادلرستان

قبولغالمرضا7635عاروانمهنازدورودلرستان

-ظفر4061229151بهفرحمیدرضادورودلرستان

قبولمیرزاحسن5896قائدعباسدورودلرستان

قبولعباس4210418889خادمیامیرحسین دورودلرستان

-علی4993-کورانی زادهمحمدکوهدشتلرستان

-محمدهاشم2498-مرادیآرمانکوهدشتلرستان

-ابراهیم8219نورمحمدیحامدکوهدشتلرستان

-مرتضی1145-یاریآرشامکوهدشتلرستان

-عبدالواحد948اسحاقی اصلحسینبابلمازندران



-تقی 4980349011حقیفاطمهبابلمازندران

قبولمحمدتقی2054239189خواجه وندیاسماعیلبابلمازندران

-ابوالفضل1685غفارنژاد مرضیهبابلمازندران

-فرخ 221مرزبانفرشادبابلمازندران

-حسن359ازاریمحمد تنکابنمازندران

قبولمصطفی2575آقاجوهریعلیرضا تنکابنمازندران

-مهردادحاتمیفائزهتنکابنمازندران

-یعقوبعلی2210201901رجب زادهمائدهتنکابنمازندران

-سید پیمان2210384834میثاقیسید امیر علیتنکابنمازندران

-محمدباقر2210345601کاظمی الموتیمهدیهتنکابنمازندران

-عیسی2اکبریزهراساریمازندران

قبولعلی26995خاکساریموسیساریمازندران

-حامد2150271672محمدیحدیثساریمازندران

قبولسید رسول2080313487هاشمیسمیراساریمازندران

قبولمحمدجان2334احمدیانزهرا    قائم شهرمازندران

-هوشنگ25اخوانعاتکه    قائم شهرمازندران

قبولاحمد2150640740باوندامیررضا         قائم شهرمازندران



-نظام2150149699حسینیسیده فاطمه  قائم شهرمازندران

قبولنادعلی2150191695خالقیحسین        قائم شهرمازندران

قبولمحمدرضا9281خطیمعصومه       قائم شهرمازندران

-حسن42درزیفاطمه      قائم شهرمازندران

قبولامیر ابراهیم2150649780دولتزهرا      قائم شهرمازندران

قبولپنجعلی2150028573طبریانفاطمه     قائم شهرمازندران

قبولسیدحسین2161724541عمادیسیدعلی      قائم شهرمازندران

قبولمحسن2150650924محمدنژادمهرناز قائم شهرمازندران

-محمود188مریخیفاطمه   قائم شهرمازندران

-عباس2150653869مومنیمبینا   قائم شهرمازندران

-محمدرضا2150312451نوریانعلیرضا قائم شهرمازندران

-هادی589کثیریمحمد ابراهیممحمود ابادمازندران

-مهدی1380اذین فرازاده محمود ابادمازندران

-غالمعلی-اقا جان پور عمرانعلی محمود ابادمازندران

قبولسیداحمد3392علویانالهام ساداتاراکمرکزی

قبولغالم عباس577بورقانی فراهانیمحمدرضااراکمرکزی

قبولعبدالحسین1044رضایی فرولی الهاراکمرکزی



-محمدجواد5899-اسماعیلیمهدیهدلیجانمرکزی

قبولعلی اکبر1876-اقبالزهرادلیجانمرکزی

-هادی8512-فداییفاطمهدلیجانمرکزی

-عباس2745-انصاریمحمدمتینمحالتمرکزی

-صالح472پیروزهلیال بستکهرمزگان

-حبیب5576تخت اردشیرسمانهبندرعباسهرمزگان

قبولکوهزاد478سلجوقیکامران بندرعباسهرمزگان

-مراد11صالحیمحسن بندرعباسهرمزگان

قبولجان محمد16362مسلمیموسی بندرعباسهرمزگان

-حسین583زهدیرسولبهارهمدان

-علیرضا5قراییتقی بهارهمدان

قبولاکبر9705فضلعلئیمریمتویسرکانهمدان

قبولمحمد3920511964احمدوندمحدثهمالیرهمدان

-محمد3920776542فعلیانرضوانمالیرهمدان

-بهمن30امینیعلیرضامالیرهمدان

قبولنظامعلی4099بیگیامیرمالیرهمدان

قبولحسین16براتیمحسنمالیرهمدان



-رسول3920765273زنگنهامیرمحمدمالیرهمدان

-سیدکمال392748700محمدیسیدعلیمالیرهمدان

-محمداسماعیل378سوریمهردادنهاوندهمدان

-سیدجمال1579حسینیسیدمسعودنهاوندهمدان

قبولمحمدجواد20675مفردطاهریسجادنهاوندهمدان

-ابوالفتح10امینیعلیرضاهمدانهمدان

قبولاردشیر3240075164بارانیافشینهمدانهمدان

قبولعلی یاور3860753150بیاتشیواهمدانهمدان

قبولمرتضی724بنی عامریانالهههمدانهمدان

قبولمحمد15تجریقاسمهمدانهمدان

قبولعین اله30جمشیدیزهراهمدانهمدان

-غالمرضا19652چراغ مغانمیالدهمدانهمدان

قبولعبدالعلی3860548158زارعی عزیزامیر رضاهمدانهمدان

قبولمحسن3808سماواتیسمیه همدانهمدان

-ابوالقاسم1123صدرزهرههمدانهمدان

قبولغالم  57علی پورمسعودهمدانهمدان

-محمدرضا371017653فرهنگمرواریدهمدانهمدان



-حاج علی189کرمیحمیدهمدانهمدان

قبولحسن پاشا53گلریزاحدهمدانهمدان

-نصراله1134مجیدیوحیدهمدانهمدان

قبولمصطفی1060محراب زادهمهنازهمدانهمدان

-عباس644منادیانهانیههمدانهمدان

-محمد22جعفری صفوراابرکوهیزد

قبولسید جلیل46عظیمی ابرقوییسیده وحیدهابرکوهیزد

قبولمحمود582نامداریامیراردکانیزد

-عبدالرضا622چرخیمرضیهخاتمیزد

-فریبرز1030دهقانیطهمورثخاتمیزد

-احمد211دهقانیفاطمهخاتمیزد

-غالمحسین5سلیم پورمحمدحسینخاتمیزد

-سعداله120نجفیاناسدالهخاتمیزد

-علی رضا4421042536زارع خورمیزیمهالمهریزیزد

-محمد689والیتینرگسمهریزیزد

-سیدعلی2512حسینیاعظم الساداتمهریزیزد

قبولاحمد12726احمد پورمحمدمهریزیزد



قبولمحمد جواد4480038329خاکزارنفیسه میبدیزد

-حسین4480156666زارعآمنه میبدیزد

قبولاحمد4480120009زارعمحمد حسین میبدیزد

-جواد921057881شریفیالهام میبدیزد

قبولحسین448019809صادقی راضیهمیبدیزد

-ولی اهلل4480106936موتابمهدیه میبدیزد

-زمان12460یعقوبیابوالفضل میبدیزد

قبولعلی958یوسفیجوادمیبدیزد

قبولعلی112یوسفیمحمودمیبدیزد

-عباس365اسماعیلیابراهیمیزدیزد

-محمدعلی5151-اکبریریحانهیزدیزد

-محمدحسن3508-انتظاریفاطمهیزدیزد

-محمدعلی7439-پورمرتضی تفتیمریمیزدیزد

-سیدمحمد3581-ساالریسید علی اکبریزدیزد

-ناصر3041-شفیعیمطهرهیزدیزد

-علی محمد7737-طاهری زادهابوالفضلیزدیزد

-حسن179فتح آبادیعبدالکریمیزدیزد



-محمدحسین9773-مهدی نسبعلیرضایزدیزد

-جواد3318محمدطاهریفاطمهیزدیزد

-غالمرضا4547-نعمت الهیزهرایزدیزد

-علی محمد142الماسیسمیهایالمیالم

-علی اصغر71890-کاکاییاحمدرضاایالمیالم

-فرح69حاجی زادهمجتبیایالمیالم

-یارحمد585قاسمیمهدیایالمیالم

-همت2147-کرمیمهدیسایالمیالم

-ابراهیم252عربشاهیامیدایالمیالم

-حجت اله1953-رحمانیعلیرضاایالمیالم

-رضا548ربیعیاسدایالمیالم

قبولنظر131عباسی مقدمثریاایالمیالم

قبولهمت3849-کرمیمهدیایالمیالم




