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1616نذیرآقاجانیمقدساردبیلاردبیل

1615علی اکبرابوالحسنیانناهیداردبیلاردبیل

17فرهادپناهندهعلیاردبیلاردبیل

17صفرحسینیاشکاناردبیلاردبیل

15عبدالهرفیعی نژادتوفیقاردبیلاردبیل

16صابرساجدیپریسااردبیلاردبیل

14اغتمادسرپرستسجاداردبیلاردبیل

15نجاتعلیسعادتیغالمرضااردبیلاردبیل

161514حیدرشیخ  نوازجاهدشیریناردبیلاردبیل

1715داودعلی حسین پورشهراماردبیلاردبیل

15مطلبگرجی مهراصغراردبیلاردبیل

1716غالمرضامحمدپورهدیهاردبیلاردبیل

1514عطامحمدی فربهمناردبیلاردبیل

1715عظیمنعیمی ینگجهمحمداردبیلاردبیل

17علی اکبرنعمتیزهرااردبیلاردبیل

1514عسگریوسفیحسیناردبیلاردبیل

16یعقوبابراهیمیانصار نمیناردبیل

1616هاشمپارساینسیم نمیناردبیل

1918عظیمجاهدینیلوفر  نمیناردبیل

18هوشمندجوادیمحمد رضا نمیناردبیل

171915حسینسعیدیمحسن نمیناردبیل

19لطف اهللعبادی فردکیومرث نمیناردبیل

14حسینمجردیاکبر  نمیناردبیل

15فرمانمقبولشهرام نمیناردبیل

1616میر دامادمیر محمدیسمیهنمیناردبیل

17حجت الهاحمدیمرضیه اصفهاناصفهان

1614محمد علیاحمدی رادلیال اصفهاناصفهان

17سعادت الهاسالمیشهین اصفهاناصفهان

14مصطفیامیدانیبهرام اصفهاناصفهان

15اصغرامین الرعایاییفتانه اصفهاناصفهان

-16سید حسنآقا کوچکی حسینیسحرسادات اصفهاناصفهان

نتایج

1398میاندوره -نتایج امتحانات سراسری دوره عالی

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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15ابراهیمآقاجانی زهرا اصفهاناصفهان

15عنایت الهآقاییپریچهر اصفهاناصفهان

-نور محمدبختیاری تبارمینا اصفهاناصفهان

17علی اصغربراتیانریحانه اصفهاناصفهان

1714رحمانپورعینی الله اصفهاناصفهان

17مهدیتسلیمیرحیم اصفهاناصفهان

15سیف الهتقی یارالهام اصفهاناصفهان

15ابراهیمجان نثاریفاطمه اصفهاناصفهان

15محمدعلیجانقربانیمرتضی اصفهاناصفهان

16حسینجعفریلیال اصفهاناصفهان

14عبدالصمدحبیب الهیانجعفر اصفهاناصفهان

181615عبدالهحسن پورعلی اصفهاناصفهان

15غالمعلیحسین زادهیگانه اصفهاناصفهان

16محمدرضاحق شناسمژگان اصفهاناصفهان

16علیحمیدی مهرمجتبی اصفهاناصفهان

17غالمرضاخاکیار خوراسگانیمریم اصفهاناصفهان

16مصطفیخدادادیزهرا اصفهاناصفهان

16حسینراستیزهرا اصفهاناصفهان

-جعفررجاییمسعود اصفهاناصفهان

19مهدیرضویحسین اصفهاناصفهان

16حسنرفیعاییمحمدرضا اصفهاناصفهان

14حسنروح االمینریحانه اصفهاناصفهان

15حسنزراعیاعظم اصفهاناصفهان

15قدیرعلیزمانیعلیرضا اصفهاناصفهان

--عباسزمانی علویجهسمیرا اصفهاناصفهان

16احمدسالکی فرفاطمه اصفهاناصفهان

16علیسفیدابیانمهدی اصفهاناصفهان

14حق نظرسیمانیژاله اصفهاناصفهان

14اکبرشاکری پورمحمدرضا اصفهاناصفهان

1515جمالشاه والیتیفهیمه اصفهاناصفهان

-عباسشریفی فردفریده اصفهاناصفهان

16حسینعلیشعیبیمحمود اصفهاناصفهان

15خسروشفیعیمرتضی اصفهاناصفهان

17خدارحمشهبازیفتانه اصفهاناصفهان
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1618حسینشهنام نیامهدی اصفهاناصفهان

-14رضاطاهریمریم اصفهاناصفهان

-حفیظ الهعطاییمحمد اصفهاناصفهان

1414منصورعلویهدی اصفهاناصفهان

14بهرامعلی آبادیخداداد اصفهاناصفهان

14احمدرضاعلیمرادیالهه اصفهاناصفهان

16حسنغالمیمجتبی اصفهاناصفهان

1514احمدعلیفاطمیلیال اصفهاناصفهان

15حسنقاسمیزهرا اصفهاناصفهان

-15ماشاالهقانععلی اصفهاناصفهان

14تقیکاظمیپریسا اصفهاناصفهان

15تقیکامرانلیال اصفهاناصفهان

14جوادکدخداییمریم اصفهاناصفهان

14شهرامکرمیزهرا اصفهاناصفهان

14ابراهیمکریمیفاطمه اصفهاناصفهان

16اصغرگودرزیالهام اصفهاناصفهان

15علیمباشریزهرا اصفهاناصفهان

1716ابراهیممحسنیمریم اصفهاناصفهان

1515علی اصغرمحمدخانیمهدی اصفهاناصفهان

17محمدمحمدزادهآرش اصفهاناصفهان

-کاوسمحمدی سرپیریحسین اصفهاناصفهان

14رضامروستی زادهمحمدرضا اصفهاناصفهان

16محمودمسائلیبهار اصفهاناصفهان

151516حسنمسجدیسعید اصفهاناصفهان

14مصطفیمصری پوراعظم اصفهاناصفهان

15عباسمعظمیعلیرضا اصفهاناصفهان

15احمدمنظوریابوالفضل اصفهاناصفهان

1514محمدمومنیسبحان اصفهاناصفهان

15محمدمهین پرورنغمه اصفهاناصفهان

1516حسینناجنونینسرین اصفهاناصفهان

14محمدناجیفائزه سادات اصفهاناصفهان

14رمضانعلیناصحینرگس اصفهاناصفهان

1715علی اصغرنجفیجالل اصفهاناصفهان

16اسدالهنظریجعفر اصفهاناصفهان
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16غالمرضانعمت الهیمهران اصفهاناصفهان

16محمودنقیب اصفهانیمحمد اصفهاناصفهان

-حیدرنکوییاصغر اصفهاناصفهان

18حکمت الهنیکیساغر اصفهاناصفهان

--محمدوحیدپورمهسا اصفهاناصفهان

14نعمتوکیلیشیوا اصفهاناصفهان

1514مرتضیهادی عابدینیرضا اصفهاناصفهان

-محمدعلیهراتیانطاهره اصفهاناصفهان

15محمدهفت برادرانعلی اصغر اصفهاناصفهان

15مهردادیخچالیفاطمه اصفهاناصفهان

15محمدرضایزدان بخشبنت الهدی اصفهاناصفهان

15احمدیمینیسید علی اصفهاناصفهان

-منصوریوسفیعاطفه اصفهاناصفهان

15مرتضیدهقانی آرانیمنیرهآران و بیدگلاصفهان

15محمددیاری بیدگلیزینب آران و بیدگلاصفهان

16ماشااله سالمی بیدگلیوجیههآران و بیدگلاصفهان

15مهدیسمیعی نیامحمدجوادآران و بیدگلاصفهان

15احمداکبریذبیح الهبویین میاندشتاصفهان

14محمد مهدیصانعی سفتجانیریحانهبویین میاندشتاصفهان

14خدابخششفیعی بوئینیعلیبویین میاندشتاصفهان

14محمدآقامقصودی افوسیحسینبویین میاندشتاصفهان

1516مبیناپرندهمبیناخمینی شهراصفهان

14مرتضیپیمانییوسفخمینی شهراصفهان

15محمدرضاپریشانیفاطمهخمینی شهراصفهان

15قدمعلیجعفریسهیالخمینی شهراصفهان

14اکبرحاجی حیدرییونسخمینی شهراصفهان

14حسنحسینیسیدپوریاخمینی شهراصفهان

14عیسیحسینیسیدجاللخمینی شهراصفهان

1514سیدحسندیباج ریحانه ساداتخمینی شهراصفهان

14صفرعلیزاوالنمهینخمینی شهراصفهان

14تقیسعیدیمهساخمینی شهراصفهان

14تقیسعیدیفهیمهخمینی شهراصفهان

15ابراهیمسمیحیفاطمهخمینی شهراصفهان

14جوادشاهینوحیدخمینی شهراصفهان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نتایج
نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

16مجتبیشاهینمهساخمینی شهراصفهان

16علیمرادصالحیبهنامخمینی شهراصفهان

1714محمدرضاعموشاهیفاطمهخمینی شهراصفهان

14امراهللعموشاهیفائزهخمینی شهراصفهان

1715مهدیفخاریفاطمهخمینی شهراصفهان

15محمدقاسمیمهدیسخمینی شهراصفهان

14عبدالرسولکاظمیمعصومهخمینی شهراصفهان

1615اصغرمنصوریزهرهخمینی شهراصفهان

1516محمودمحمدیرضاخمینی شهراصفهان

-محمدمحمدی فردامیرعلیخمینی شهراصفهان

14محمدتقیمعافیسیده معصومهخمینی شهراصفهان

15کاظممصطفاییشهرزادخمینی شهراصفهان

15شکراهللمحمدیمرضیهخمینی شهراصفهان

15سعیدمجیریمائدهخمینی شهراصفهان

15رحمت اهللمجیدیعارفخمینی شهراصفهان

16محمدرضانقدعلیمحدثهخمینی شهراصفهان

18نوروزعلینقدیمرضیهخمینی شهراصفهان

16محمدعلیهنرورفروغخمینی شهراصفهان

-جعفرهارونیمریمخمینی شهراصفهان

14ابوالقاسمچوقادی مجتبی دهاقاناصفهان 

-غالمرضاحسین زاده سعید دهاقاناصفهان 

14عبدالعلیدهقانیندا دهاقاناصفهان 

15اصغررحمتی مژگان دهاقاناصفهان 

-15محمد حسنرحیم پور موسی دهاقاناصفهان 

14حسینفاتحیمحمد مهدیدهاقاناصفهان 

14نیاز علیممتاز مرضیه دهاقاناصفهان 

15مهدیولیخانی ریحانهدهاقاناصفهان 

1714محمدعلیکردهونجانیاحمدسمیرماصفهان

16محمدجواداحمدیرضاسمیرماصفهان

17رحمتنادریشهرزادسمیرماصفهان

1618بهمنبنیادیانبهارهشاهین شهراصفهان

16عباسعلیحسین منیفاطمهشاهین شهراصفهان

15علیزمانیلیالشاهین شهراصفهان

-رضاسعیدفرزانه شاهین شهراصفهان
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15مرتضیشمسمنوچهرشاهین شهراصفهان

18خلیلشکریانموناشاهین شهراصفهان

17محمدعلیصحراگردنرگسشاهین شهراصفهان

15عباسعلیعالقه مندپریساشاهین شهراصفهان

15کرمعلیمحمدیمحمدشاهین شهراصفهان

1819منوچهرنظریغالمرضاشاهین شهراصفهان

16رحمت الههاشمیسمیراشاهین شهراصفهان

1516خیرعلیاحمدیمیثمشاهین شهراصفهان

17محمدرضاآقاسیآزادهشهرضااصفهان

1517محمدعلیاباذریمحدثهشهرضااصفهان

17حمیدتاج پرستسمانهشهرضااصفهان

17عبدالعلیترابیمریمشهرضااصفهان

15عباسرستمیمرضیهشهرضااصفهان

16احمدسپهریانزینب شهرضااصفهان

15محمدباقرفرزانهاحمد شهرضااصفهان

1617مرتضیقدیمیپریساشهرضااصفهان

17علی اکبرمهاجریپریساشهرضااصفهان

17قدرت الههمتیراضیهشهرضااصفهان

17رسولسقاییمهدیفالورجاناصفهان

15عبدالحمیدشفیع  زادهعلیفالورجاناصفهان

15مصطفیقاسمیمجتبیفالورجاناصفهان

1516جعفرمحمدیمجیدفالورجاناصفهان

18سیدعابدینبرآورسیدحسنکاشاناصفهان

191817علی اکبرتکبیرگوحمید رضاکاشاناصفهان

14غالمرضاجزائری نوش آبادیمهدیهکاشاناصفهان

14روح الهرعیتینگینکاشاناصفهان

-1415علیسلطان محمدیسمیهکاشاناصفهان

14-محمد حسنصداقتحسینکاشاناصفهان

15علی اکبرعاشقعلیحسنکاشاناصفهان

1514عزت الهعبادیالهامکاشاناصفهان

18علی اکبرمومنی راوندینرجسکاشاناصفهان

1415رمضانعلینمازی فرداکرمکاشاناصفهان

14رحمت الهیگانهیونسکاشاناصفهان

15غالمعلیاسماعیل بیگیوحیدگلپایگاناصفهان
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-محسنبهرامیحسن گلپایگاناصفهان

14علیمحمدعسگریفائزهگلپایگاناصفهان

16علی اکبرگل محمدیعلی رضاگلپایگاناصفهان

1818علی اصغرمشایخیمحمدگلپایگاناصفهان

-17سیدمحمدعلیمیرمهدیسیدحسنگلپایگاناصفهان

-ابوالفضلنوریمحمدگلپایگاناصفهان

15مجتبیامینیمحمد مختارلنجاناصفهان

17یدالهرحیمیمهدی لنجاناصفهان

16علیرمضانییاسینلنجاناصفهان

15وحیدساداتیسام لنجاناصفهان

16قنبرسبکتکینوحیدلنجاناصفهان

18کریمسلمانیانحمیدلنجاناصفهان

1617خدادادشاه منصوریمحمود لنجاناصفهان

17گل مرادعرفانیاعظم لنجاناصفهان

16هوشنگمعتمدییاسینلنجاناصفهان

15هوشنگمعتمدیحسینلنجاناصفهان

15هوشنگمعتمدیمهدی لنجاناصفهان

15رضااکبری  کوشکچهاعظممبارکهاصفهان

14خسرواحمدزادهمحمدرضامبارکهاصفهان

15کریمحیدریموسیمبارکهاصفهان

14محمد علیحیدریمتینمبارکهاصفهان

15سید مجتبیزمانیآرزو مبارکهاصفهان

17سلطانعلیسلطانیراضیهمبارکهاصفهان

15محسنصابرییسنامبارکهاصفهان

-عبدالمجیدکیانیمرضیه مبارکهاصفهان

16محمدامینیحمیدرضا مهردشتاصفهان

14علیشفیعیمریممهردشتاصفهان

14عباسعلیرضاییزهرامهردشتاصفهان

15محمدمحققینیمامهردشتاصفهان

16عباسمیرزاییمبینامهردشتاصفهان

-عبد الرضااحمدیدیناناییناصفهان

-حمیدرضاشیبانیسمانهناییناصفهان

14ابوالفضلعابدین نژاداسماعیلناییناصفهان

14حسینفرخیفرزانهناییناصفهان
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-یوسففضلیانمجتبیناییناصفهان

14جاللفردوسی زادهاحمدناییناصفهان

-محمدمدنیانمنیرهناییناصفهان

1617سهرابمفتاحمحمد جوادناییناصفهان

-مهدییانزکیهناییناصفهان

1617رضادادخواهاحساننجف آباداصفهان

18علی مالصالحیسحر نجف آباداصفهان

14عباسحشمتی زادهشیریننجف آباداصفهان

14علیعظیمیفاطمهنجف آباداصفهان

14حسنعابدیطنیننطنزاصفهان

14سید علیهاشمیزهرا ساداتنطنزاصفهان

15احمدآذردارزهراساوجبالغالبرز

14صفرعلیآرمانعیسیساوجبالغالبرز

15علیامین زارعمهدیهساوجبالغالبرز

14جمشیدپوراسدیسمانهساوجبالغالبرز

14قنبرعلیحاج حسنیزهرهساوجبالغالبرز

16یوسفحقیقیمعصومهساوجبالغالبرز

16محمودحیدریمریمساوجبالغالبرز

16عزیزاهللخدابندهمرتضیساوجبالغالبرز

14علیرضارحمانیپریساساوجبالغالبرز

14شیرزادسرمستیابراهیمساوجبالغالبرز

16عباسفالح پورلیالساوجبالغالبرز

15عبدالرحیممعمارباشیتهمینهساوجبالغالبرز

14مرادهزارخانیمهریساوجبالغالبرز

15محرمعلیاکبریزهرافردیسالبرز

17فردینامیریهانیهفردیسالبرز

16عنایت اهللانصاریسمیهفردیسالبرز

15حسینپورموسییاسمنفردیسالبرز

14محمد حسنحاجی عسگریبهمنفردیسالبرز

16غائبرجب پورزهرافردیسالبرز

14خیرعلیرومیانیعلیفردیسالبرز

1616محمدشورگشتیداودفردیسالبرز

16محمدشیریرقیهفردیسالبرز

-سلیمعلی حسینیحمیدهفردیسالبرز
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1615ابراهیمکشاورز بهستانیزهرافردیسالبرز

14مهدیاحمدوندآریانکرجالبرز

1518خیرالهارمندئیپیامکرجالبرز

15حسینآزادی خواه سلیمیاعظمکرجالبرز

14عباساسماعیل لوشرمینهکرجالبرز

15کریماسمعیل نژادحلیمهکرجالبرز

14میرزا مراداکبریعلیرضاکرجالبرز

15محمدصادقامیردیوانیآواکرجالبرز

14شکرالهایمانیداودکرجالبرز

-14محمدبرزگرسرورکرجالبرز

1717بزرگی کیاسراییسهیلکرجالبرز

17علی اصغربیگیاکرمکرجالبرز

-دریاپرویزیماهرخکرجالبرز

16زلفعلیپریورساروخیلعلیکرجالبرز

-رضاپزشکیاشرفکرجالبرز

18یداهللترابیمریمکرجالبرز

15جوادجانفشانشیفتهکرجالبرز

1417ابوالفضلجوهریفرخندهکرجالبرز

1616رضاخدادوستانسپیدهکرجالبرز

17محمدجوادخرمن بیزمهدیهکرجالبرز

1414حسینخمسهمرضیهکرجالبرز

16علیدادخواهخشایارکرجالبرز

15مهدیدالوندمحمدحسینکرجالبرز

1515محمدقرباندرمنیعلیکرجالبرز

14حمیددمیرچیفائزهکرجالبرز

-حسنربیعی مزرعه شاهیوحیدکرجالبرز

1614اسدالهزاده نورعلیکرجالبرز

20ایوبزارع کلینیسهرابکرجالبرز

14محمدزمانیمهدیکرجالبرز

1416صادقسلطانیراضیهکرجالبرز

15جمشیدسماعیبنفشهکرجالبرز

14سیدمصطفیصحرائیانسیدمهدیکرجالبرز

16قربانعلیعبدلیحسنکرجالبرز

17شکراهللعزیزیزهراکرجالبرز
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14مجیدعزیزی داغیانسوگندکرجالبرز

16علی اصغرعشق کارفاطمهکرجالبرز

1716الفتعظیمیفائزهکرجالبرز

14محمدعلیعلی نسب اعظمداودکرجالبرز

14علیفرمهینی فراهانییلداکرجالبرز

14محمدفروتناحمدکرجالبرز

16محمدقاسمفودازیعلیکرجالبرز

-صادققربانی خاله سریعلیرضاکرجالبرز

1717منصورگودرزیسهیلکرجالبرز

15کاس علیمحمدی تباربهروزکرجالبرز

19حسینمخاطبنازنینکرجالبرز

1617علیمعینی پورمحمدکرجالبرز

16احمدمکی نیریابوالفضلکرجالبرز

1414داودعلیمهرپورامیدکرجالبرز

-عزیزالهمهرورزسرونازکرجالبرز

16میرتقیمیریعقوب زادهمیررسولکرجالبرز

17علینشان اسکندریزهراکرجالبرز

17مصیبوحیدیزهراکرجالبرز

17رضاباقری هافریبانظرآبادالبرز

15کیامرثجاویدانطیبهنظرآبادالبرز

1716محمدجلیلیعلینظرآبادالبرز

17علیصالحیابوالفضلنظرآبادالبرز

1614ابوالحسنرضایی پوررقیهنظرآبادالبرز

16سیروسگودرزیعرشیا نظرآبادالبرز

16جانعلیاشرفیزینبایالمایالم

16چراغعلیاشرفیوحیده ایالمایالم

15یعقوبعلیزادهعلیرضاایالمایالم

1616حمیدمنصوریانحمزهایالمایالم

15کاظمجمالینادیاایالمایالم

14علی عباسحاتمی پوررضاایالمایالم

15غالمحسینکاکاوندنگین ایالمایالم

16عبدالرحمنعبدالهیفاطمهایالمایالم

1617صیدمهدیتیموریزهراایالمایالم

-صالحآزادیزینب ایالمایالم
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16محمدامینسلیمان نژادمحمدنبیایالمایالم

14رستمکریمیفریباایوانایالم

14حشمت اهللنقیب زادهسید محمد آبدانانایالم

15احمدخدادادیزینب آبدانانایالم

-براتعلیپورمحمدیرضاعلیبدرهایالم

-17موسیسعیدزادهفاطمهبدرهایالم

-خدارسمرادی نسبپروانهبدرهایالم

-مجتبیمنصوریسارابدرهایالم

17خان بابااسفندیاریاشرف چرداولایالم

1614سلیمانشریف زادمرضیهچرداولایالم

1714علی میرطهماسبیمهنازچرداولایالم

-خدادادعربیمبیناچرداولایالم

-رضاکرمیالینادهلرانایالم

14بهرامیحیی خانیپویاآذرشهرآذربایجان شرقی

15علیصادقیحسینآذرشهرآذربایجان شرقی

14محمودجعفرپورمرسلآذرشهرآذربایجان شرقی

-مظفراحمدی کرکانعلیبستان آبادآذربایجان شرقی

14-محبعلیبهرام زاده آبریزمحدثهبستان آبادآذربایجان شرقی

15عبدالحمیدبرهانیمریمبنابآذربایجان شرقی

1517غیبعلیدرستکارحسنبنابآذربایجان شرقی

15نصرالهمعادی اقدمفاطمهبنابآذربایجان شرقی

16فرج الهآسیابان پورمهدیمجیدتبریزآذربایجان شرقی

17سعیداشکومحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

1616یعقوباکبریمریمتبریزآذربایجان شرقی

14قهرماناوجاباریحسینتبریزآذربایجان شرقی

1615اسرافیلباقرزادهجبرئیلتبریزآذربایجان شرقی

14بهرامبرادرانساراتبریزآذربایجان شرقی

16سیدرضیبالغی مبینسیدفاضلتبریزآذربایجان شرقی

17مجیدپایدارعاطفهتبریزآذربایجان شرقی

15غالمعلیتدین عین الدینغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

15جلیلجان محمدیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

1414جلیلجاللیساالرتبریزآذربایجان شرقی

16حسینجمالیلیالتبریزآذربایجان شرقی

15ابراهیمحاج اسدپورایوبتبریزآذربایجان شرقی
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16محمدحقانیویدهرتبریزآذربایجان شرقی

16علیرضاداداش زادهفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15ابراهیم خلیلداداشیامینتبریزآذربایجان شرقی

14علیدوست محمدیحسنتبریزآذربایجان شرقی

15نورمحمدراثیعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

1716مهدیراغب قراملکیامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

16اکبررزاق پورفائقهتبریزآذربایجان شرقی

17محمدرستگارنیاناصرتبریزآذربایجان شرقی

14محمدرضارستم پورالنازتبریزآذربایجان شرقی

15محبوبرستم زادهحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

16رضارهبرفرزانهآرمینتبریزآذربایجان شرقی

14غالمعلیزینال زادهپویاتبریزآذربایجان شرقی

15میرمحمدستاریمهدیتبریزآذربایجان شرقی

16محمدسلطانیافسانهتبریزآذربایجان شرقی

17صمدشمس علیزادهملیکاتبریزآذربایجان شرقی

20ناصرشیخی حقایقمالکتبریزآذربایجان شرقی

1815علیصادقیهادیتبریزآذربایجان شرقی

1614عبدالکریمصبحیکوثرتبریزآذربایجان شرقی

15علیعبدالهیمریمتبریزآذربایجان شرقی

-منصورعدل بخشنصیرتبریزآذربایجان شرقی

15ایوبعلیوندفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15محمدعلیفخرائیاحسانتبریزآذربایجان شرقی

1514محمدتقیفرمانبرجهادیمهینتبریزآذربایجان شرقی

16مرتضیقزوینیانفهیمهتبریزآذربایجان شرقی

15مجیدقلی پورنگارتبریزآذربایجان شرقی

19قربانعلیکفاشیغالمعلیتبریزآذربایجان شرقی

1715محمدحسنکنعانیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

1615بهزادلطفینیماتبریزآذربایجان شرقی

17جاویدمحبیعرفانتبریزآذربایجان شرقی

-غالمرضامحسنی نژادحسینتبریزآذربایجان شرقی

15فیروزمحمدعلی پوریعقوبتبریزآذربایجان شرقی

16غالمعلیمطیع رنجبردوستمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15محمودنظریحامدتبریزآذربایجان شرقی

1514بهروزنوری زادهامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی
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201815موسینهرینحیدرتبریزآذربایجان شرقی

18اسماعیلوفادوستملیحهتبریزآذربایجان شرقی

18ایمانعلیهاتفی نیارقیهتبریزآذربایجان شرقی

16تیمورشاهدیروح الهجلفاآذربایجان شرقی

-1715سیدقاسمطباطباییسیدامینجلفاآذربایجان شرقی

1714یوسفعلیجهانشاهیآذرجلفاآذربایجان شرقی

15بهبودحسن زادهامیرجلفاآذربایجان شرقی

15توحیدقنبریحدیثجلفاآذربایجان شرقی

-مصطفیمالآقاییمهدیجلفاآذربایجان شرقی

14علیبصیریحانیهجلفاآذربایجان شرقی

-آقاباالامینیاصلیجلفاآذربایجان شرقی

-محمدرضانوراله زادهمهدی سرابآذربایجان شرقی

14ابوالفضلناصرعباسسرابآذربایجان شرقی

14محمدرضاپورکاوهغالم عباسسرابآذربایجان شرقی

-14محمد حسینقاسمیانمعصومهشبسترآذربایجان شرقی

1515احمدموسویلیالشبسترآذربایجان شرقی

1517اسمعیلخدریالهام شبسترآذربایجان شرقی

-ذوالفقارایمانخواهپریساشبسترآذربایجان شرقی

14یوسفسهراب پوررضاشبسترآذربایجان شرقی

14ذکریارضامندسحرشبسترآذربایجان شرقی

-1618محمدعلیسیف اله زادهبهراممراغهآذربایجان شرقی

1714حسینضرابی یاممهدی مرندآذربایجان شرقی

16رسولفرجیمهرانمرندآذربایجان شرقی

16یعقوبمشهوریحمیدمرندآذربایجان شرقی

14احمدنوروزیفریدهمرندآذربایجان شرقی

1618خدمتعلیاحدیحسینمیانهآذربایجان شرقی

1415محرمرجبیسعیدهمیانهآذربایجان شرقی

1416ایلدارسینافرعیسیمیانهآذربایجان شرقی

16حبیب الهجروقیساجدمیانهآذربایجان شرقی

16موسیخالقیاکبرمیانهآذربایجان شرقی

15رحیمرحیم زادههستیمیانهآذربایجان شرقی

-عثماناحمدیسینااشنویهآذربایجان غربی

-محمدزاده احمد مجیداشنویهآذربایجان غربی

--15ناصرنصیریشورشاشنویهآذربایجان غربی
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1614ابراهیمخاتمیاسماعیلاشنویهآذربایجان غربی

-17اسمعیلامیر ابراهیمیامیر اورمیهآذربایجان غربی

1414محمدعلیخسرونیامعصومه اورمیهآذربایجان غربی

--لطف الهحسن پور علیاورمیهآذربایجان غربی

1515خلیلحسین پوریاحسان اورمیهآذربایجان غربی

14عزتسالح گیریداله اورمیهآذربایجان غربی

1717جمالعلوی محمد حسین اورمیهآذربایجان غربی

14ولیعلی نیااباذر اورمیهآذربایجان غربی

14علیفاتحیفاطمه اورمیهآذربایجان غربی

-غالمرضامحمدیمحمدحسناورمیهآذربایجان غربی

17یعقوبمعظمامیر اورمیهآذربایجان غربی

17ناصر مقتدر منصوریآرمان اورمیهآذربایجان غربی

14محمدشیخ االسالمیمتینبوکانآذربایجان غربی

14محمدامینحاجی رحیمکوثربوکانآذربایجان غربی

16جمالعزیز مسگریسهیالبوکانآذربایجان غربی

1714عبدالرحمنآتش سروصابربوکانآذربایجان غربی

14حسینصادق زادهمائدهبوکانآذربایجان غربی

16فیروزجمشیدیمحمدرضاتکابآذربایجان غربی

14عربعلیصادقیانواحدتکابآذربایجان غربی

-سجادصحراییدانیالتکابآذربایجان غربی

17اردشیرکیانیحمیدرضاتکابآذربایجان غربی

1815حسنمحمدیاحسان تکابآذربایجان غربی

1615محمدمظفری کردخمارتکابآذربایجان غربی

16عباسعلینصیریآرزوتکابآذربایجان غربی

17حسینافراسیابیساالرسلماسآذربایجان غربی

14نعمتآقا نژادمنیرهسلماسآذربایجان غربی

16باقردوست گلشنیشیواسلماسآذربایجان غربی

15محمدهوشمندعلیسلماسآذربایجان غربی

1616محموددینیحسینشاهین دژآذربایجان غربی

16باقررسولیمحمدامینشاهین دژآذربایجان غربی

1616سلیمانعابدیزهراشاهین دژآذربایجان غربی

-منوچهریوسفیعلیماکوآذربایجان غربی

1615حسنابن عباسعلیمهابادآذربایجان غربی

1516ابوبکرآتش بهارنویدمهابادآذربایجان غربی
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171814ابراهیماسماعیل زادهمهرانمهابادآذربایجان غربی

171814صدیقکاکیابراهیممهابادآذربایجان غربی

-محمدسلطانمجنونرحیممهابادآذربایجان غربی

16حسناصالنییحییمیاندوآبآذربایجان غربی

14حبیبجاللی رومیآیلینمیاندوآبآذربایجان غربی

16اسدالهمحمدنژادمنصورمیاندوآبآذربایجان غربی

14کریممحمودزادهسهندعلیمیاندوآبآذربایجان غربی

-حسننیلی فرسلیمانمیاندوآبآذربایجان غربی

16عیوضالهیاریصابر نقدهآذربایجان غربی

14غالمرضاعشایریمحمدعلیبرازجانبوشهر

1815محمدعلیفاتحیکشوربرازجانبوشهر

14علیپایمرداله کرمبندردیلمبوشهر

14علیرضااحمدزادهمژگانبوشهربوشهر

16جبارایزدی پناهمجتبیبوشهربوشهر

14عبدالحسینبهادرفاضلبوشهربوشهر

14عیدی محمدزارع مویدیآرشبوشهربوشهر

16نوروزدهقانیمهدیبوشهربوشهر

14علی اکبرسروسهیمسعودبوشهربوشهر

16غالمحسینقدسیحسنعلیبوشهربوشهر

14حمیدرضاکریمیحامدبوشهربوشهر

1516محمودگشتاسبکوثربوشهربوشهر

14حیدرگناوه ایپیمانهبوشهربوشهر

1616حسنمحمودیفرزادبوشهربوشهر

15محمدمیرزاییمحسنبوشهربوشهر

-سیداحمدهاشمیعبدالحسینبوشهربوشهر

15باقرپیراستهشایانتنگستانبوشهر

-15خدرزنده بودیکاووستنگستانبوشهر

-حسینقاسم زادهعلیتنگستانبوشهر

181715امیررمضان پورمحمدجزیره خارگبوشهر

-محمدقاسمیابوالفضلجم بوشهر

15غالمرضااحمدیابوذر جم بوشهر

16محمدکاظمصفاییاحسانجم بوشهر

1715ایرجفیروزمکانمهدیجم بوشهر

17احمدعبدالهیامینجم بوشهر
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15منصورمهدی فرمژدهجم بوشهر

16علیپیران فاطمه جم بوشهر

16سیدحسینباقریسیده فاطمهدشتیبوشهر

15غالمعلیبهرامیفرزانهدشتیبوشهر

151514حیدرگرامیعبدالهادیدشتیبوشهر

1616حسنیزدان پرستمسعوددشتیبوشهر

17احمدخاتمیمحمدحسینکنگانبوشهر

1618حسنرضایی نژادمصطفیکنگانبوشهر

16علیفرامرزیعلمدارکنگانبوشهر

1516احمداحمد پورمریمگناوهبوشهر

-ابراهیماحمدیزهراگناوهبوشهر

1417ارسالنبهروزیسمانهگناوهبوشهر

-علیاحمدیامیرمهدیاسالمشهرتهران

16وجیه الهاحمدیاعظماسالمشهرتهران

17بخشعلیاشرفی رادلیال اسالمشهرتهران

181614صمداینانلومحمد اسالمشهرتهران

-عشقعلیآقاخانیعلیرضا اسالمشهرتهران

14حبیبآقازادهداوداسالمشهرتهران

-17نجف قلیبیگ زادهرجب اسالمشهرتهران

1514اسماعیلپور امامیزینب اسالمشهرتهران

16علی محمدپورمیرزاعلیرضا اسالمشهرتهران

14رمضانجاودانیسمیهاسالمشهرتهران

14اسمعیلجبارپورعصمت اسالمشهرتهران

15فرهنگحبیب پورعلی اصغراسالمشهرتهران

1414علیرضاحسینیسیده غزلاسالمشهرتهران

14مومنحسینیسعیده ساداتاسالمشهرتهران

14داودحیدریابوالفضلاسالمشهرتهران

14اسرافیلرحمانیمعصومه اسالمشهرتهران

-15رستمعلیرستمیحنیفه اسالمشهرتهران

1514حاجی اقاشاکرمینسرین اسالمشهرتهران

15محمودشریفیحسناسالمشهرتهران

15عبدالمحمدشکوفهمنصوراسالمشهرتهران

14غالمرضاصادقیمنوچهراسالمشهرتهران

1514نظام علیصالحی ارزندیفرزانهاسالمشهرتهران
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1414فرریدونفعالمهدیاسالمشهرتهران

16محمدرضاکامکارزهرهاسالمشهرتهران

14علیمحمدیامیرمحمد اسالمشهرتهران

15سید علیموسویسیدمجتبی اسالمشهرتهران

14شعباننجفیمجیداسالمشهرتهران

1615سیف الهنعمتیاکرم اسالمشهرتهران

1715سراجنوبهاریمرتضی اسالمشهرتهران

1614مهدینوروزیاعظم اسالمشهرتهران

15عیسیواشقانی فراهانیزهرااسالمشهرتهران

-سیدعباسواقفیسید حیدراسالمشهرتهران

14فرهادوصالطاهااسالمشهرتهران

15محمدحسینیوسفیفاطمهاسالمشهرتهران

14علیرضاابوالفتحیامیرعلیاندیشهتهران

-محمدصادقدوختچی زاده یدالهاندیشهتهران

16محمودسوقاتیحدیثهاندیشهتهران

15ایمانشادپریحسن اندیشهتهران

15سعیدشمسسینااندیشهتهران

16عشقعلیصاحبی فریدافسانهاندیشهتهران

17محمدعلیمحمدی شهرستانکیفاطمهاندیشهتهران

14محمدجوادهاشمیسمانهاندیشهتهران

1414داووداورنگجمشیدبهارستانتهران

15ابراهیمبحریعبدالهبهارستانتهران

17بایرامعلیتبریزیمهدیبهارستانتهران

15سیف الهخدایاریحسین بهارستانتهران

1716کاظمسلیمان پورعلیبهارستانتهران

1515علی اکبر کاشی باقرآبادزهرابهارستانتهران

15محمودانیسیمهدیهپاکدشتتهران

15عبدالحسینپوردکانفاطمهپاکدشتتهران

17ولیرشتیانیمهدیهپاکدشتتهران

15قربانخاوریسمیراپاکدشتتهران

1614صمدرستمی سیسصادقپاکدشتتهران

15ولی اهللتاجیکمهدیه پیشواتهران

15محمدفاضلخدایاریمسعودپیشواتهران

-علیشصتیمریم پیشواتهران
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14سید جوادمومنیفاطمه ساداتپیشواتهران

16محمدتقیابکسعیدتهرانتهران

1515حسین علیابوالقاسمیسمانهتهرانتهران

1514ابوالفضلاحتمالسمیهتهرانتهران

14احمداحمدیسمیراتهرانتهران

15محسناختیارزادهمهساتهرانتهران

15سلطانعلیارجمندپورشفیقهتهرانتهران

15عباسارسالنیشهپرتهرانتهران

15علیاستادحسنشاهینتهرانتهران

16علیاسماعیل بیگیسمیهتهرانتهران

15صالحاشیاععبدالحسنتهرانتهران

15رمضانعلیافراسمیراتهرانتهران

16حسنامتحانیفرانکتهرانتهران

15حسینامینیان طوسیزهراتهرانتهران

15مصطفیآرزوسنجمرضیهتهرانتهران

1816علی اصغربادین فکرعلیرضاتهرانتهران

15لطیفباقری نسبپریساتهرانتهران

1514سلیمانبائی الشکیزینبتهرانتهران

1615حسن آقابخشاییمهینتهرانتهران

14محمدحسینبذر افشاننرجس خاتونتهرانتهران

15احمدبشارتی ویندفرزانهتهرانتهران

-16علی محمدبغدادیمنصورهتهرانتهران

-علیبهمنیمهرنوشتهرانتهران

15ابوالقاسمبیک محمدیافسانهتهرانتهران

1615حیدرعلیپاک طینتزهرهتهرانتهران

15محمودپاکتی محمدیامیرمهیارتهرانتهران

15حسنپروردهفاطمهتهرانتهران

14خلیلپناهیفردینتهرانتهران

15عباستوکلیعاطفهتهرانتهران

15محمدعلیجاسبیمهدیثتهرانتهران

14احدجدیدیرضاتهرانتهران

-محمدرضاجعفرنژادآتشتهرانتهران

14محسنجاللی فردحوریهتهرانتهران

16محمدعلیجلیلینداتهرانتهران
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-عبدالمجیدجوادیکورشتهرانتهران

15محمدجودکیفاطمهتهرانتهران

14غالم عباسحافظ القرآنغالمرضاتهرانتهران

15علیحدادزاده لنگریمحسنتهرانتهران

15حسنحسن یزدیسمانهتهرانتهران

14حسینحق شناسمحمدکاظمتهرانتهران

-علیحیدرنژادفاطمهتهرانتهران

15علی اکبرحیدری بیانفرشتهتهرانتهران

-علیرضاخاتم سازفاطمهتهرانتهران

16انوشخانه زریاسینتهرانتهران

1414حسنخلوصیانسپیدهتهرانتهران

14محمودخنجریعارفهتهرانتهران

17عبدالعظیمدارسراییزهراتهرانتهران

15روح الهدباغیمسعودتهرانتهران

1514سهیلدرخشانسرشکتهرانتهران

1715محمدعلیدرویشیمظفرتهرانتهران

1414قربانعلیدلجومعصومهتهرانتهران

1515ذبیح الهدهقان زادهمریمتهرانتهران

-مهدیدوستجوادتهرانتهران

14محمدحسنذبیحی نوریفرشتهتهرانتهران

-1414مقصودذوالفقاریمنصورتهرانتهران

-رفیعراستگاه خانقاهنیلوفرتهرانتهران

-1414اسدالهربانیشنتیاتهرانتهران

15علیرضاربانی پورامیرحسینتهرانتهران

16محمدرحمانیجلیلتهرانتهران

1715حجت الهرسولیعلیتهرانتهران

15غیبعلیرشیدیموسیتهرانتهران

14علیرضارضاییمژگانتهرانتهران

15نصرت الهرفعتیبهارهتهرانتهران

14نعمت الهساالرکیاحمیراتهرانتهران

15اسمعیلسحری رودسریمریمتهرانتهران

15عبدالحسینسرمدیمرضیهتهرانتهران

15محمدرضاسعادتمندیمریمتهرانتهران

1515محمدولیسعیدزادهعلیتهرانتهران
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15علیسلطان محمدیزهراتهرانتهران

-علی اکبرسلطانلومجیدتهرانتهران

-احمدسلیمان شاهبازشوکتتهرانتهران

-رضاسوریمهدیتهرانتهران

15حساب الهشاه گلدیسمیهتهرانتهران

1615حسنشرافتیمعصومهتهرانتهران

17ابوالفضلشریفیمحمدمهدیتهرانتهران

-یعقوبشریفی شهریوررعناتهرانتهران

16مهدیشکیبا فریوآزادهتهرانتهران

15مجیدصادقیعادلتهرانتهران

14ایرجصالح زاده مهابادیرامتینتهرانتهران

14حسینصدیق آذریمهساتهرانتهران

15علیصدیقی فرمبیناتهرانتهران

1515عظیمصفارنژادمرضیهتهرانتهران

15محمدصفاروپریساتهرانتهران

15محمودصفی یاریراضیهتهرانتهران

16شکرالهضرغامیداریوشتهرانتهران

14محسنعابدیانمائدهتهرانتهران

14موسیعبدالهیعاطفهتهرانتهران

16محمدعزیزی اختیارالههتهرانتهران

15احمدعلی پور جهانگیریرقیهتهرانتهران

14آقاجانعلیامحمدتقیتهرانتهران

161716حسنقلیغضنفریحسینتهرانتهران

14محمدغالمحسین فردمرجانتهرانتهران

16بیرام علیغالمیمجتبیتهرانتهران

--نوروزفتحعلی پورآمنهتهرانتهران

16عبدالحسینفقهیفاطمهتهرانتهران

16بهرامفالح پورمحمدتهرانتهران

14علی اکبرفالحی پیروزام البنینتهرانتهران

15ابوالحسنفهریسید طهتهرانتهران

14بهزادفیروزنیاتیناتهرانتهران

14رضاقاسمیسجادتهرانتهران

15حسینقاسمیخسروتهرانتهران

15محمدرضاقدیری نژادمیناتهرانتهران
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14علی حسینقره داغیمسعودتهرانتهران

1414احمدقلی پور سلوشزهراتهرانتهران

14یعقوبقوی فکرامیررضاتهرانتهران

16حسنکرمی نوریفاطمهتهرانتهران

-رحیمکریمیالههتهرانتهران

14حسینکلهرابراهیمتهرانتهران

14عباسگل محمدمرضیهتهرانتهران

15علیرضالطفیریحانهتهرانتهران

-سیدمحمدمجدسید منصورتهرانتهران

1516مجیدمجلد نوبریسانازتهرانتهران

14محمدجوادمحبی فردمحمدعلیتهرانتهران

1514محمدرضامحمدیراحلهتهرانتهران

14باللمحمدی پیراهیمرتضیتهرانتهران

16محمدمرادپورساغرتهرانتهران

1415حسینعلیمرادیآرزوتهرانتهران

-منوچهرمرادیصدیقهتهرانتهران

14حیدرمرزوانسیهتهرانتهران

14حیدرمرزوعصمتتهرانتهران

-غالمحسینمروتیمریمتهرانتهران

15محمدعلیمعصومیانمریمتهرانتهران

14مهدیمقدسی زادهمحیاتهرانتهران

14خسرومقدم مشفقزهراتهرانتهران

15عظیمملجانیسیده رعناتهرانتهران

1414علیملکی مطلقالنازتهرانتهران

-محمودمهاجرانیامیررضاتهرانتهران

15ظهرابمهدی زادهرقیهتهرانتهران

15نادرمهریفاطمهتهرانتهران

17عبدالهمیریسیدمحمدتهرانتهران

14ابوالفتحمیریمحمدحسنتهرانتهران

15محمودنادریالهامتهرانتهران

-علی اکبرنائینیآسیهتهرانتهران

14رحیمنرج آبادینادیاتهرانتهران

14جوانشیرنظافتحسینتهرانتهران

-نورعلینظریابوالفضلتهرانتهران
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15نظریسهیالتهرانتهران

14محمدنورمحمدیمرتضیتهرانتهران

-غالمحسیننیک رفتارحمیدهتهرانتهران

15محمدعلیهاتفی هاللسمانهتهرانتهران

15عبدالههاشمیپروانهتهرانتهران

14حسینهاشمیمیناتهرانتهران

15حیدرواشقانیمجیدتهرانتهران

201717عبدالرضاوحدتیداریوشتهرانتهران

15محمدویسیارسالنتهرانتهران

14اژدریعقوبیسهیالتهرانتهران

-15رضایوسف کالفیهدیتهرانتهران

15حسینکاشفیاکرمدماوندتهران

17مصطفیخان قیطاقیفاضل دماوندتهران

14حسینکاشفیاکرمدماوندتهران

-1516رضااسماعیلیمختاررباط کریمتهران

14غالمرضارضاییفاطمهرباط کریمتهران

17حسناکبریزهراشهرقدستهران

14محسنآقایاریامیرمحمدشهرقدستهران

17مهدیافتخاریان انوشهریحانهشهرقدستهران

1818کرمآذریشمس اله شهرقدستهران

14پرویزامانی اصطلخ کوهیربابهشهرقدستهران

14نورعباساله محمدیپریاشهرقدستهران

1618علی اصغرباقرزاده حالجبنت الهدیشهرقدستهران

1819اسمعیلپروانهمحمدرضاشهرقدستهران

14سبزعلیجاللیمحدثهشهرقدستهران

17علیسعادتیحسینشهرقدستهران

14رحمانمدنیفاطمهشهرقدستهران

16عبدالحمیدمعالملیالشهرقدستهران

15علینوروزیمحبوبهشهرقدستهران

14نجاتاحتشامیاعظمشهریارتهران

17محمدپور بافرانیمریمشهریارتهران

15سیف الدینخسرویروح اهللشهریارتهران

16محمدرادیمریمشهریارتهران

14حسنجباری موروییعطیهشهریارتهران
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19حمیدرمضانی آرافاطمهشهریارتهران

1617همزهشوندیمریمشهریارتهران

17محمد علیعابدینیسمیراشهریارتهران

16عابدینمیرزاییحمید رضاشهریارتهران

14علیرضامهر افرعسلشهریارتهران

14سید عباسمیر مخملیالهه ساداتشهریارتهران

15یحیینیلقازشکیباشهریارتهران

17غلالم علیونائیسمیهشهریارتهران

1715فتح الهاروجیالهامقرچکتهران

-بخشعلیاکبریداریوشقرچکتهران

15یارعلیایرانشاهیاحمدرضاقرچکتهران

14ایرجتاجیکمحمد رضاقرچکتهران

1514احمدخاوریام البنین قرچکتهران

15رضادریاگردنیاقرچکتهران

15حسنرهبریکلثومقرچکتهران

16سید ناصر الدینصفویسید حسنقرچکتهران

16حسینفرزانهاکبرقرچکتهران

16علیرضاگلزادعسلقرچکتهران

1715حسینمحمد هاشمیالهامقرچکتهران

17غالم حسینمنتظریان حقیقیمحمد جوادقرچکتهران

-فریدونموسی رضائیسهیلقرچکتهران

14بهمنآشکاریبهاره مالردتهران

1516رسولاحمدی مهمانیمهدیهمالردتهران

1518عبدالحسینپویامهرعلیمالردتهران

1617سیدعلیرضاسیداهریمحمدامینمالردتهران

1717محمودوکیلی منشلیال مالردتهران

-حسین  مختارزاده  نیکجهعلیواحد انقالبتهران

16احمداجتهادیامیرمحمدواحد انقالبتهران

17عنایت الهارزانیزهراواحد انقالبتهران

14عبدالهاسدی فالح نیاالههواحد انقالبتهران

17اصالنیالنازواحد انقالبتهران

16ولی محمدامیریزهراواحد انقالبتهران

14محمودباجالنساراواحد انقالبتهران

15سیدحسنحسینی نیانرگس سادات واحد انقالبتهران
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18محمدکاظمحمزه لونوشین واحد انقالبتهران

19یوسفصفایی سمنانیفرشادواحد انقالبتهران

171614رضاغباریسعیدرضاواحد انقالبتهران

15سیاوشقنبریمهدیواحد انقالبتهران

14عبدالهکاظمیافشین واحد انقالبتهران

17رضامحسنیمحبوبه واحد انقالبتهران

1815محمدقلیمقیمی اسکوییمجیدواحد انقالبتهران

14حیدرنوری خواجه غیاثیرضا واحد انقالبتهران

15هوشنگهاشمیشیماواحد انقالبتهران

-غالمعلیبهبهانی نیاآذرواحد پردیستهران

1615علی خانحیدریولی الهواحد پردیستهران

171715ذوالفقارشریفیداودواحد پردیستهران

17علی اکبرکاظمی نژادمعصومهواحد پردیستهران

15سیف الهباباییصدیقهواحد پونکتهران

15ابوالقاسمبشروتنیمحمدواحد پونکتهران

15غالمعلیجاجرمینسترنواحد پونکتهران

15محمدجوان بخت اولجعفرواحد پونکتهران

15سیف الهزندوکیلیشهرهواحد پونکتهران

17کرمزینی وندطاهرهواحد پونکتهران

14محمدطالبیمحمدعلیواحد پونکتهران

14محمدعلیکیانپورعلیرضاواحد پونکتهران

171814رضانورمحمدیمرتضیواحد پونکتهران

16محمدجعفرورعمریمواحد پونکتهران

14حسینقویدلزهراواحد پونکتهران

161515عزیزالهحسن عربیاللهواحد جنت آبادتهران

1515حیاتصالحیمهنازواحد جنت آبادتهران

1414عزت الهطاهر پورنرگسواحد جنت آبادتهران

16محمدفرازندهمنصورهواحد جنت آبادتهران

15علیعمو حسینمعصومهواحد جنت آبادتهران

15رحیمفرج الهمهدیواحد جنت آبادتهران

18شمس الدینقرزام نیاساالرواحد جنت آبادتهران

18محمودکورشیانسمیراواحد جنت آبادتهران

1616حجت الهمحبوبی فرراحلهواحد جنت آبادتهران

15حسینپورمهدیانمحبوبهواحد جیحونتهران
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14عنایت الهتقواییزهرهواحد جیحونتهران

14احمدحسین باقرینگارواحد جیحونتهران

1415اسماعیلحسینیسیده سمیهواحد جیحونتهران

-محمدسعیدرستمیآزادهواحد جیحونتهران

16عباسصفرنژادسجادواحد جیحونتهران

14علی اکبرعباس زادهمعصومهواحد جیحونتهران

151614حسنعباسی مصرآبادیشبنمواحد جیحونتهران

15احمدعلیکاظمی مهرآبادینرگسواحد جیحونتهران

1515ذبیح الهمالمیثمواحد جیحونتهران

1615یونسمیرکریمی نمینیمجتبیواحد جیحونتهران

1819محمدباقرمهریمحمودواحد جیحونتهران

1615حسنهدف جوالهامواحد جیحونتهران

-محمد حسنابراهیمی پوران واحد دزاشیبتهران

16علی اشرفاحمدی زهرا واحد دزاشیبتهران

16مهدیاستکی مسعود واحد دزاشیبتهران

14حسیناسمعیل حدادی نیلوفر واحد دزاشیبتهران

1415محمدامجد علی واحد دزاشیبتهران

14علیبهرامی مسعود واحد دزاشیبتهران

14اصغرتسنیمی مهین واحد دزاشیبتهران

15رضاتقی بیکمحمدرضا واحد دزاشیبتهران

-مرتضیخانی یاسمن واحد دزاشیبتهران

-حسنخضرائی کارفرما زهرا واحد دزاشیبتهران

15محبعلیخلج امیر حسینی شعله واحد دزاشیبتهران

1414محمودخیرخواه ملیحه واحد دزاشیبتهران

-تقیداناییفریبا واحد دزاشیبتهران

15جهانگیردوستدار صنایع نیوشا واحد دزاشیبتهران

14آقا وردیذوالفقاری رقیه واحد دزاشیبتهران

15محمدعلیرحیمی مهناز واحد دزاشیبتهران

15-علیرضارضاییکبری واحد دزاشیبتهران

14-ولیروزبهانتقیواحد دزاشیبتهران

1715علیروغنی ها مرتضی واحد دزاشیبتهران

14ذبیح الهزاهدی پور شهرزاد واحد دزاشیبتهران

14غفارسعادتمند بحری محسن واحد دزاشیبتهران

16-حسینسید رضاییامیر علی واحد دزاشیبتهران
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16سید رضاشکرابی کیمیا سادات واحد دزاشیبتهران

17کاظمشمس دیبا بهروز واحد دزاشیبتهران

14محمدصادقشیخی زاده فرهنگ واحد دزاشیبتهران

19محسنطاهریان گالره واحد دزاشیبتهران

15ابراهیمطهوری هما واحد دزاشیبتهران

15محمدعباس فرسمیه واحد دزاشیبتهران

15محمد باقرعمرانی سهیال واحد دزاشیبتهران

14حسینقاسمی ده آبادی زهرا واحد دزاشیبتهران

15علی اکبرکمائی محمد حسین واحد دزاشیبتهران

14شهابمرادی هدی واحد دزاشیبتهران

15محمدرضامصلحی فرزانه واحد دزاشیبتهران

14حاجیمعیریانپرویز واحد دزاشیبتهران

17احمد علیمقیمی مریم واحد دزاشیبتهران

15مهر افروزانمژگان واحد دزاشیبتهران

15سعیدموسوی خصال مهدیه ساداتواحد دزاشیبتهران

14ابوالحسننبوی طباطباییندا واحد دزاشیبتهران

15ابراهیمنوروزی عزت آبادیشهرام واحد دزاشیبتهران

15سعیدبرزوییعطیهواحد رسالتتهران

16زمانبیاتمرضیهواحد رسالتتهران

16محمدحسینحسین پورجوادواحد رسالتتهران

15ماشااهللرمضانیلیالواحد رسالتتهران

14مسلمسمندیشیرینواحد رسالتتهران

-دارابشبانی دوموالمسعودواحد رسالتتهران

15هادیفداکارنداواحد رسالتتهران

16محمدنادری گرگریوحیدواحد رسالتتهران

14کریمنجفیمهدی واحد رسالتتهران

15حسینخدابخشستارهواحد فرمانیهتهران

16حامدروغنی زادنرگس واحد فرمانیهتهران

14حسینرحیم طرقیاصغرواحد فرمانیهتهران

17هادیحسینیحمیده ساداتواحد فرمانیهتهران

16علیحسن زاده دلیرفاطمهواحد فرمانیهتهران

1717محمد تقیهاشم زادهعلی محمدواحد فرمانیهتهران

14هادیحسینیحمیده ساداتواحد فرمانیهتهران

15علیحسن زاده دلیرفاطمهواحد فرمانیهتهران
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15حسینخدابخشستارهواحد فرمانیهتهران

14نعمت اهللسلیمی خوشبختفرحنازواحد فرمانیهتهران

15حمیدبریریمحیاواحد فرمانیهتهران

17مختاررجاییالهامواحد فرمانیهتهران

14قربانعلیکشاورزسجادواحد فرمانیهتهران

16محمدعلیایرانپورفریباواحد قلهکتهران

1917اسدالهبکپورمسعودواحد قلهکتهران

17احمدبهپورعلیواحد قلهکتهران

1616محمدحسین پورمنصوره واحد قلهکتهران

161814سعیدرضائیوحیدواحد قلهکتهران

17-سید کمالرضویمحمدرضاواحد قلهکتهران

1414قاسمشعله سعدیفاطمهواحد قلهکتهران

15محمدفغفوریعباسواحد قلهکتهران

15محمدتقیقزوینیرضاواحد قلهکتهران

1518غالمرضاکتابفروشعلیواحد قلهکتهران

15عباسمحمدیمهرادواحد قلهکتهران

19سعیدنجفی زادهماریهواحد قلهکتهران

-ابراهیمپایدارفرفریباواحد قیطریهتهران

16محمدرضاجعفریفرشتهواحد قیطریهتهران

182017محمدرضادرافشانیمحمدسیناواحد قیطریهتهران

17محمدرضاصاحبیمهرنازواحد قیطریهتهران

16قاسممحمدیزهرهواحد قیطریهتهران

14محمدمحمدیان فهیمهواحد قیطریهتهران

16حسیننوریمجتبی واحد قیطریهتهران

14حسننامورکرکانمحمدعلیواحد مرزدارانتهران

18حسننامورکرکانمعصومهواحد مرزدارانتهران

-فیروزنائبیمحمدصادقواحد مرزدارانتهران

15ابوالقاسمبوربور ایل بیگیاکرمورامینتهران

1516ابراهیمجعفریزینبورامینتهران

14محمدچراغیعرفانورامینتهران

15سیدمرتضیحسینیسیده زهراورامینتهران

14محمدخانیالهامورامینتهران

14رستم علیرحمت نژاداصغرورامینتهران

15حجت الهقائدعلیاشرفورامینتهران
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17نصرالهقربانی اشرفورامینتهران

15کاکیمهرپویازهراورامینتهران

16روزعلینباتیطاهرهورامینتهران

14فرهادآقا خانی محراب ریتهران 

15محمد علیبخشی مهدیه ریتهران 

-مرتضیخیرخواهان حسین ریتهران 

--محمد صادقدبیری حسین ریتهران 

1415نجیبذوالفقاری نیلوفرریتهران 

-1515مهدیسعیدی رضوی هاشم ریتهران 

19علی اکبرشمس الدین سید محمد ریتهران 

1516علیشیخ لر مریم ریتهران 

16یدالهطالبیان اکرم ریتهران 

15امیر حسینعسگری حنانه ریتهران 

14سید عادلعطایی شرفه زهرا ریتهران 

14صمدغالمیفاطمه ریتهران 

-اباذرقهردارشهالریتهران 

-مهدیگودرزیفرنازریتهران 

14محمد رضامرادیآمنه ریتهران 

-علی  کرممالمیراعظمریتهران 

14مرادنامورپریسا ریتهران 

14یوسفعلییوسفی عبدالحسن ریتهران 

1915احمدجوادیان سمیه واحد امام علیتهران 

1414احمدقالیشوریانمهدی واحد امام علیتهران 

17احمدنظری محدثهواحد امام علیتهران 

15مسیح الههزارخانیحمیدرضاواحد امام علیتهران 

1516نوراهللمحمدیمحمدهادی واحد امام علیتهران 

17حیدرشیخ نواز جاهدفاطمه واحد امام علیتهران 

15عزت الهخالق وردیحسینواحد امام علیتهران 

16محمدرضاحیدری خواهاعظم واحد امام علیتهران 

14-غالمحسینسکندریان مریم واحد شرقتهران 

16نبیامانی علی آبادیسهیالواحد شرقتهران 

1515حسیناستادآقاجان معمارمیناواحد شرقتهران 

17ربیعبراتیان منیرواحد شرقتهران 

15پورکیوانی بزگورمحبوبه واحد شرقتهران 
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17محسنتهرانی سلحشورناصرواحد شرقتهران 

14محمدابراهیمترکاشوندعلیواحد شرقتهران 

14علیزاهدیفرزانه واحد شرقتهران 

17عین الهحبیبینرگسواحد شرقتهران 

-مهدیحبیبیعباسواحد شرقتهران 

1517علیحقیقت خواهمتین واحد شرقتهران 

20حمیدجان فدامحمدحسن واحد شرقتهران 

15اله کرمچلبیهوشنگ واحد شرقتهران 

14-مصطفیخان قیطاقیفاضل واحد شرقتهران 

1517علی رضارستمیفرزانه واحد شرقتهران 

1617محمدرودسرابیسعیدواحد شرقتهران 

-حمیدرضارضازادهفاطمه واحد شرقتهران 

-حسینسینایینفیسه واحد شرقتهران 

141716محمودفروغی هوجقانداوودواحد شرقتهران 

18علیفراستفریده واحد شرقتهران 

1618قره باغیعلیرضاواحد شرقتهران 

14ناصرکرملونغمه واحد شرقتهران 

14حسینکیان پورسانازواحد شرقتهران 

-داوودکمالیسحرواحد شرقتهران 

-غالمحسینکثیریشهربانوواحد شرقتهران 

17واحدعبادیالنازواحد شرقتهران 

15فیض الهغفاری طاریپروانهواحد شرقتهران 

-نیتمعصومی پردستیمریم واحد شرقتهران 

-حکیممردانی کیویاسرافیلواحد شرقتهران 

17جاللمومنیمریم واحد شرقتهران 

15محمدحسینمحمدظاهریفرزانه واحد شرقتهران 

1417فرمانمسلمیزینبواحد شرقتهران 

15سیدابوالفضلمیرعابدینیصدیقه سادات واحد شرقتهران 

16خلیلمهرکیامناواحد شرقتهران 

16سیدکاظمنمازی لواسانیسیده مونا واحد شرقتهران 

14احمدنوابحسین واحد شرقتهران 

-سیداحمدیزدانیفائزه سادات واحد شرقتهران 

1717بهرامعلیامانی بنیفریباشهرکردچهارمحال و بختیاری

14غضنفربرزگروحیدشهرکردچهارمحال و بختیاری
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1718محمدبیگلری پور مریکیعلی رضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

15یعقوبحسینیسید ذبیح اهللشهرکردچهارمحال و بختیاری

17خیبردرویشیپیمانشهرکردچهارمحال و بختیاری

16حمیدرحمانیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

17رضاروستایی زانیانییگانهشهرکردچهارمحال و بختیاری

1615جوادرئیسی دهکردیرسولشهرکردچهارمحال و بختیاری

17نجف قلیرئیسی وانانیمهدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

16حسنرئیسی وانانیمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

17خلفشفاعتی فرمرضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

-امان اهللشهریاریابراهیمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15احمدطهماسبیانصفوراشهرکردچهارمحال و بختیاری

15علی آقاعلی پوراسماعیلشهرکردچهارمحال و بختیاری

16مرادغفاریمهنازشهرکردچهارمحال و بختیاری

14ایرجفتحی هفشجانیاشرفشهرکردچهارمحال و بختیاری

16کورشکبیری سامانیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

17علی آقاکیوانینداشهرکردچهارمحال و بختیاری

14مجیدهیبتینگارشهرکردچهارمحال و بختیاری

16خدایارداوودیصبافارسانچهارمحال و بختیاری

-سیاوشعزیزیانخدیجهفارسانچهارمحال و بختیاری

14علینظریفریدهفارسانچهارمحال و بختیاری

16جهانگیرهیبتیفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

14عزت اهللیداللهیمهدیفارسانچهارمحال و بختیاری

18عبد الرحیمربیعیقدرت الهبروجنچهارمحال و بختیاری

15احمدرئیسیماندانابروجنچهارمحال و بختیاری

14محسنسعیدیمبینبروجنچهارمحال و بختیاری

1516نعمت اهللکیهانیمهنازبروجنچهارمحال و بختیاری

-منوچهرکیانیاعظمبروجنچهارمحال و بختیاری

--خدادادمرادیمحمدرضابروجنچهارمحال و بختیاری

14یداهللملک محمدیبنفشه بروجنچهارمحال و بختیاری

-حسینساعدیمحمد جوادخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14حاجیقندیمحمدرضاقائنخراسان جنوبی

-محمدنوری ابوذریمحمدمهدیقائنخراسان جنوبی

15محمودآریانژادمهسابیرجندخراسان جنوبی 

15محمودآریانژادپریسا بیرجندخراسان جنوبی 
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1414علیرضاعباسی حسین بیرجندخراسان جنوبی 

14حسینباقریفاطمه بیرجندخراسان جنوبی 

15سعیدحسین آبادیپوریا بیرجندخراسان جنوبی 

1414علی اکبررحمانی سمیه بیرجندخراسان جنوبی 

17حسینرمضانی مهدی بیرجندخراسان جنوبی 

-نیاطوسمالکی بهزادبیرجندخراسان جنوبی 

14غالمحسنبستانیحمیدرضا بیرجندخراسان جنوبی 

15مهدیسیدخانیابراهیم بردسکنخراسان رضوی

191716اسماعیلامام دادیحسنتربت جامخراسان رضوی

15محمد صدیقترحمی رویاتربت جامخراسان رضوی

1816محمدحمیدیهادیتربت جامخراسان رضوی

181414محمدداوود نیامعصومهتربت جامخراسان رضوی

-1614جمشیدخلیلی زادهآیالرتربت جامخراسان رضوی

14عبداهللسرور احمدینظیرهتربت جامخراسان رضوی

-غالم رسولزمانیمرجانتربت جامخراسان رضوی

-17غالم سرورعثمانییاسمنتربت جامخراسان رضوی

181414رئوفمیری تقزیصادقتربت جامخراسان رضوی

16غالم فاروقیوسفینویدتربت جامخراسان رضوی

15محمدادبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

18محمدجاللی سنگانیعلیتربت حیدریهخراسان رضوی

14محسنطحانعسلتربت حیدریهخراسان رضوی

18محمدکاظمعصمتیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

15غالمرضمهرگانعاطفهتربت حیدریهخراسان رضوی

-محمدحسینمحمدزادهجوادتربت حیدریهخراسان رضوی

17محمودنجف زادهملیحهتربت حیدریهخراسان رضوی

14احمدعباسی سرمزدهسعیدهخلیل آبادخراسان رضوی

16علی اصغرجعفریمسعودخوافخراسان رضوی

-محمد علیعطاریانکبریخوافخراسان رضوی

16نیازعلینیازینازنیندرگزخراسان رضوی

15ابوالقاسمابریشمیایلیاسبزوارخراسان رضوی

-ابوالقاسمابریشمیارمیاسبزوارخراسان رضوی

15رضابشارتیآزادهسبزوارخراسان رضوی

15اله قلیپژوهندهمحمدسبزوارخراسان رضوی

15حسنجوادیانمهریسبزوارخراسان رضوی
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15ذبیح الهچشمیعلیرضاسبزوارخراسان رضوی

-محمددولتیعادلسبزوارخراسان رضوی

15محمودرازقندیزهراسبزوارخراسان رضوی

-مرتضیرنجکشمحدثهسبزوارخراسان رضوی

15علی اکبرسالمی کالته میمریامیرحسینسبزوارخراسان رضوی

15قاسمسیدآبادیعلیسبزوارخراسان رضوی

16علیشرفی پورملیحهسبزوارخراسان رضوی

14غصنفرعنابستانیحسنسبزوارخراسان رضوی

14علی اکبرقلی زادهزینبسبزوارخراسان رضوی

15حسنکرابینعیماسبزوارخراسان رضوی

16حسینمرادی نظیفسجادسبزوارخراسان رضوی

15سیدرضاموسوی یزدراضیهسبزوارخراسان رضوی

-سیدرضامهریفاطمه ساداتسبزوارخراسان رضوی

1414ناصروحدتیسهیلسبزوارخراسان رضوی

14محمدخزایی فدافنعلی سرخسخراسان رضوی

1514سید علی سید کابلیمریمسرخسخراسان رضوی

14وحیدگرمرودیشادیسرخسخراسان رضوی

14حسینمهدویحامد سرخسخراسان رضوی

1415ابوالفضلنجاریانامیر علیسرخسخراسان رضوی

1718محمدبهاریمهدیقوچانخراسان رضوی

14سیدمحمدزارعیسیدهاشمقوچانخراسان رضوی

-علیرضامحمدزادگانحسینقوچانخراسان رضوی

1515احمدمولودینعیمه قوچانخراسان رضوی

14امیریکتایمتینقوچانخراسان رضوی

15محموداسماعیلیمحبوبهکاشمرخراسان رضوی

14علی محمدحسنی عارفیزهراکاشمرخراسان رضوی

16علی محمدحسنی عارفیفرشتهکاشمرخراسان رضوی

-سیدرحیمرحیمیسیداسدالهکاشمرخراسان رضوی

15 خسروغالمیحسینکاشمرخراسان رضوی

15علی اکبرمحمد حسینیمهشادکاشمرخراسان رضوی

1615محمد صادقهادویمهالکاشمرخراسان رضوی

15مهدییزدانیمحدثهکاشمرخراسان رضوی

14-علیرضاابدالی تکلوتکتممشهدخراسان رضوی

--غالمعباسابراهیم زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی
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15محمد رضااخالقیزهرامشهدخراسان رضوی

14عباساخوانمحمدمشهدخراسان رضوی

14محمداردکانیزهرامشهدخراسان رضوی

18حمیدرضااردکانی فرداحسانمشهدخراسان رضوی

1517بهروزاستوارعلیرضامشهدخراسان رضوی

17حمیدرضااسحاقیسهیلمشهدخراسان رضوی

1618سیروساشرفی ابربکوهزهرامشهدخراسان رضوی

15محموداصغریناهیدمشهدخراسان رضوی

151415حسیناصغریزهرامشهدخراسان رضوی

1618محسنافخمی روحانیصالحمشهدخراسان رضوی

-سید محمدمهدیامیرجهانشاهیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

14علی اکبرایرانی خواهمحدثهمشهدخراسان رضوی

16محمدعلیبازوبندیمحمودمشهدخراسان رضوی

14ذکرالهباغبانی جویباریرقیه مشهدخراسان رضوی

17علیرضاباقرپورسارهمشهدخراسان رضوی

14شاهینبرجسته ثانیغزالهمشهدخراسان رضوی

14سیدنورالهبهرامسیداسماعیلمشهدخراسان رضوی

18علی اصغربیکیان طبسیتکتممشهدخراسان رضوی

14محمد رضاپویا فرمریممشهدخراسان رضوی

14آدینه محمدپویا فرمحمد رضا مشهدخراسان رضوی

-سید جوادتاجیکسیده مبینامشهدخراسان رضوی

1414یعقوبعلیتبوار حیدرآبادیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14مهدیتمدنفاطمهمشهدخراسان رضوی

16عبدالحسینجانقلیعاطفهمشهدخراسان رضوی25

14اصغرجالئی پوستین نیانرضامشهدخراسان رضوی26

-ماشااهللجنگیراحلهمشهدخراسان رضوی27

-ابراهیمچهکندیمهدی مشهدخراسان رضوی

16علی اکبرحاجی زادهجعفرمشهدخراسان رضوی

1415محمدحسین زادهمریممشهدخراسان رضوی

14ماشاء الهحسین زادهزینتمشهدخراسان رضوی

15سیداحمدحسینی ابریشمیسیدجاللمشهدخراسان رضوی

15صالحخانی زاده بخارائیمهدیمشهدخراسان رضوی

15علیخاوریزهرامشهدخراسان رضوی

14بهمنخاوریوجیههمشهدخراسان رضوی
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17محمد علیخراشادی زادهربابهمشهدخراسان رضوی

1717کاظمخزائیکوروشمشهدخراسان رضوی

17علی اصغرخلیل زاده امینیانصادق المهدی مشهدخراسان رضوی

14حسینخواب نماشهرهمشهدخراسان رضوی

17حسنخواجه نامقیمریممشهدخراسان رضوی

17سید احمدخوشنویسپروینمشهدخراسان رضوی

-محمد تقیدوستیعبداهللمشهدخراسان رضوی

17محمددهقانفاطمهمشهدخراسان رضوی

16رضاقلیراستگویی چاوشلوزهرامشهدخراسان رضوی

14علی محمدرحمتینسرینمشهدخراسان رضوی

14محمدتقیرشیدصنوبریتکتممشهدخراسان رضوی

16مجتبیروح بخش زائریفاطمهمشهدخراسان رضوی

1414محمدرضارئوفی فرد تسنیم مشهدخراسان رضوی

-سیدعبداهللزجاجی سیدحمید مشهدخراسان رضوی

17محمدساعدیغالمرضامشهدخراسان رضوی

14رجبعلیساقیمجیدمشهدخراسان رضوی

15نصراهللسبحانیمحسنمشهدخراسان رضوی

14حسنسرتراشامیرحسینمشهدخراسان رضوی

1517جوادسرخوش خراسانیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

15مهدیسزاوار ذاکرانریحانهمشهدخراسان رضوی

-محمدعلیسعادت زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

14محمدسلطانینسرینمشهدخراسان رضوی

-علی اصغرشاهیمهدیمشهدخراسان رضوی

16سیدعلیرضاشرافتنازنینمشهدخراسان رضوی

1416غالمرضاشریفی پناهحجتمشهدخراسان رضوی

15محمدحسینشفیعیراضیهمشهدخراسان رضوی

15محمدرضاشهابى زادهحسینمشهدخراسان رضوی

1719محمودشیرازیحمیدمشهدخراسان رضوی

1416محمد علیصادقی حصارالههمشهدخراسان رضوی

1415اکبرصادقی حصارمهدیمشهدخراسان رضوی

-علی اکبرصداقتاعظممشهدخراسان رضوی

1614علیصمدیحمیدمشهدخراسان رضوی

17غالمحسینصندوق ساز زردینیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-احمد رضاطاهریمارالمشهدخراسان رضوی
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16حسینعلیطاهری باغبادرانیزینبمشهدخراسان رضوی

17ابراهیمطحانسمانهمشهدخراسان رضوی

18مرتضیطیبیلیالمشهدخراسان رضوی

15اصغرعباسیمهسامشهدخراسان رضوی

15مهدیعرفانی دستمالچیمهدیهمشهدخراسان رضوی

16احمدعرفانیان مهرسازمحسنمشهدخراسان رضوی

-سیدنسیمعلویزهرهمشهدخراسان رضوی

-علی اکبرعلی اکبر زحمتکشطیبهمشهدخراسان رضوی

15ابوالفضلعلی پورفایزهمشهدخراسان رضوی

161914عمادعماد محمدرضامشهدخراسان رضوی

14حمیدغفاری مقدممحدثهمشهدخراسان رضوی

1615علی جمعهغالمیاحمدمشهدخراسان رضوی

15محمدفراهیمهریمشهدخراسان رضوی

-رضاقربان زادهعرشیانمشهدخراسان رضوی

14محمدرضاقنبری پارساسارامشهدخراسان رضوی

14محمدعلیقنبری کالته بزرگفاطمهمشهدخراسان رضوی

1417ماشاالهقیاسی زاده فرسنگیمهسامشهدخراسان رضوی

-1415یدالهکارگرغالم عباسمشهدخراسان رضوی

17سید صادقکبریاییسید علیرضامشهدخراسان رضوی

14مرتضیکتال محسنیمهرکمشهدخراسان رضوی

1516حسنکدخدای عربفاطمهمشهدخراسان رضوی

16غالمحسنکریمیزهرامشهدخراسان رضوی

1616غالمرضاکشاورزمریممشهدخراسان رضوی

20غالمرضاکیامهریحسینمشهدخراسان رضوی

1514رحمانگنج بخش زمانیفهیمهمشهدخراسان رضوی

15محمدحسنماهوریاکرممشهدخراسان رضوی

17حسینمجیدی فیض آبادیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1614مجیدمحمد زادهسمانهمشهدخراسان رضوی

1714رجبمحمدزادهزهرهمشهدخراسان رضوی

1818سید محمدمحمدیانسیه ساداتمشهدخراسان رضوی

1417اسکندرمحمدیفاطمهمشهدخراسان رضوی

18محمدمردانیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

16حسینعلیمرشدلواعظممشهدخراسان رضوی

1616علیمشتاقیمژگانمشهدخراسان رضوی
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15حمیدمالحسین بنکدارفاطمهمشهدخراسان رضوی

15غالمحسینمودت کاخکی ناهیدمشهدخراسان رضوی

16عباسعلیمومنمنیرهمشهدخراسان رضوی

15مسعودمویدی بنانفاطمهمشهدخراسان رضوی

15رضامهردادهاجرمشهدخراسان رضوی

16براتعلینایبزهرامشهدخراسان رضوی

17محمدنجومی تربتیفاطمهمشهدخراسان رضوی

17محمدجوادنظری پورفاطمهمشهدخراسان رضوی

15مهدینواالهام مشهدخراسان رضوی

1517حمیدرضانورشهرکیندامشهدخراسان رضوی

1718حمیدرضانورشهرکیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14میرمحمدعلینیکوزادسیده سارامشهدخراسان رضوی

14حسینهژبریکاظممشهدخراسان رضوی

1619حسینهمتی تبارسونامشهدخراسان رضوی

15غالمعلیهوشمندوجیههمشهدخراسان رضوی

-محمدباقریاوریسجادمشهدخراسان رضوی

1618مرتضییوسفی دهنوینجمهمشهدخراسان رضوی

1517علی اکبراسکناسیمهدی نیشابور خراسان رضوی 

16علی اوسطبازوبندی ناهید نیشابور خراسان رضوی 

15حسینحیدری سارا نیشابور خراسان رضوی 

14حمزهرستمی سمانه نیشابور خراسان رضوی 

14ابوالقاسمرنگانیاسماءنیشابور خراسان رضوی 

15مرادعلیزارعفاطمه نیشابور خراسان رضوی 

1616محمدسلطانیالههنیشابور خراسان رضوی 

15سید محمودشرقی مائده سادات نیشابور خراسان رضوی 

16محمدرضاشورگشتی علی اصغر نیشابور خراسان رضوی 

16محمودگیاهی کوثر نیشابور خراسان رضوی 

15علیرضامهربانی امیرحسیننیشابور خراسان رضوی 

16محمدمیرزا بیاتی عاطفه نیشابور خراسان رضوی 

14اباصلتنامنی کاظم نیشابور خراسان رضوی 

16هادینصرآبادی محمدمهدی نیشابور خراسان رضوی 

14محمد مهدیخواجه زادههادیگنابادخراسان زضوی

14علی اکبرداوری بیلندیصدیقهگنابادخراسان زضوی

15محمد حسینصادقیوجیههگنابادخراسان زضوی
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17حسنقاسمیمجتبی گنابادخراسان زضوی

1516حستمجیدی بیلندیمهدیگنابادخراسان زضوی

191617یوسفزمزمی جلیل الهبجنوردخراسان شمالی

-محمدغالمی عباس بجنوردخراسان شمالی

-محمد زمانزمانی هادیجاجرمخراسان شمالی

14محمدچمنعلی جاجرمخراسان شمالی

16محمدزمانئزمانی هادی جاجرمخراسان شمالی

161714سلمانتمیمیهادیامیدیهخوزستان

15سید حسینرشیدیساراامیدیهخوزستان

15مالکشجاعی مقدممحسنامیدیهخوزستان

1417محمدعامریحامدامیدیهخوزستان

1415محمدعامریزهراامیدیهخوزستان

17کریمعلیزاده اصلمهدیامیدیهخوزستان

16اسکندرمروتیسعیدامیدیهخوزستان

14محمدرضاقالوندیمعصومهاندیمشکخوزستان

17رضاگلسرخیانفرشاداندیمشکخوزستان

16میرزامریدیلیالاندیمشکخوزستان

-قاسممهدی نژادفاطمهاندیمشکخوزستان

17بهراماصالحپگاهاهوازخوزستان

1615ایرجامیریاسمااهوازخوزستان

14مصطفیآذرنگآزیتااهوازخوزستان

16محمدحسنبهمن یارسانازاهوازخوزستان

-یوسفبیگدلیسیروساهوازخوزستان

15جوادتابان فرمهسااهوازخوزستان

15اکبرتنهاپرویزاهوازخوزستان

1615سید محمدجاویدمحمدحسیناهوازخوزستان

15غضبانجرفیاحمد اهوازخوزستان

17جمعهحمیدیفوزیهاهوازخوزستان

20البرزخسروی گیالنیمحموداهوازخوزستان

15حموددریس حمودساجدهاهوازخوزستان

1616محمدحسیندهقان پور حدادمهدیاهوازخوزستان

-امیرحسینرضازادهپرویناهوازخوزستان

15شاه قلیشالو موردغفاریمراداهوازخوزستان

1515بهرامشهبازی کرتیانپروااهوازخوزستان
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1615سید ناصرعلویسید احمد اهوازخوزستان

1514حسینقدک زادهمحمداهوازخوزستان

1515محمدقلندریابراهیماهوازخوزستان

15خضیرقنواتیمرضیهاهوازخوزستان

15علیرضاقهرمانی آرخلوابوذراهوازخوزستان

17علیکاظم زادهمریماهوازخوزستان

161614یدالهکردفاطمهاهوازخوزستان

-اماقلیکوراوندفرزانهاهوازخوزستان

15شکراهللگرامی مقدملیلیاهوازخوزستان

16کریملطیفیانمحبوبهاهوازخوزستان

15اماقلیموالیی بیرگانیمرضیهاهوازخوزستان

18هژیرویسی شیخ رباطسمیهاهوازخوزستان

17حمیدخسرویداودایذهخوزستان

1814علی دادفرهادنژادآرزوایذهخوزستان

1716سوارعلیمحمودیساتیارایذهخوزستان

18پیرزادعبداللهیساراآبادانخوزستان

15دیدارقلیزنگنه نیامازیارباغملکخوزستان

14جهانبخشخدادادیان ارغوانبندر امام خمینیخوزستان

14علی میرزافالحیمهدیبندر امام خمینیخوزستان

-فاضلغبیشاویعباسبندر امام خمینیخوزستان

17عبدالعظیمجعفر خادمعبدالمجیدبندرماهشهرخوزستان

161515یدالهمکوندیوحیدبندرماهشهرخوزستان

171715خسروصادقیمرتضیبندرماهشهرخوزستان

15اسفندیارحسنیسارا بندرماهشهرخوزستان

15عبدالحسینبهمنیانزهرابندرماهشهرخوزستان

15قاضیحیدریمهناز بندرماهشهرخوزستان

15جابرشکاریهادیبندرماهشهرخوزستان

16محمد علیاعتبارمعین الدینبهبهانخوزستان

16ساالربابلی زراعتیجلیلبهبهانخوزستان

15محمد حسنباغبان پورمحسنبهبهانخوزستان

16مندنیروغنیمحدثهبهبهانخوزستان

-15غالمسوزن یارعبداله بهبهانخوزستان

16علیعطائی اصلسیف الهبهبهانخوزستان

15علیذاکرحسینیحسنخرمشهرخوزستان
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1514صادقمولویفرشتهخرمشهرخوزستان

17صمدنعیماویمرتضیخرمشهرخوزستان

15جاسمعامریجمیلهخرمشهرخوزستان

16ولیفوالدیالههخرمشهرخوزستان

16حیاتقلیایسپرهبیژندزفولخوزستان

14احمدباباحسینیاعظمدزفولخوزستان

17عبدالمجیدبادمیسارادزفولخوزستان

1614عباسبغدادی حالجمحمددزفولخوزستان

-نعمت الهحجازیاقدس ساداتدزفولخوزستان

16عبدالکریمخلقتیایماندزفولخوزستان

15عبدالمجیددرخشانیاعظمدزفولخوزستان

1516اسدالهزحمتیمحمد رضادزفولخوزستان

14صفر علیریاحی نیارویادزفولخوزستان

14شاپورشادمانی نژادامیر حسیندزفولخوزستان

-سلطانعلیعبدزادهمریمدزفولخوزستان

15علیفروزمندامیندزفولخوزستان

1414علیفیروزیاننازنین زهرادزفولخوزستان

15حمیدقائمیمعصومهدزفولخوزستان

171515محمدقنبرینعمتدزفولخوزستان

17علی اکبروفادارنژادالههدزفولخوزستان

15موسیمالبشیرجلودارفرحدزفولخوزستان

16کاظمیاقدوسعلیدزفولخوزستان

14هدایت الهشریفیگلنازرامهرمزخوزستان

16کریمکمانیمحمد رضاشوشخوزستان

15محمدعابدی فراحمد شوشخوزستان

15عبدالرحیمشوهانیلیال شوش خوزستان

15خدارحماسدیفریبرزشوشترخوزستان

16کاظمسعدیمائدهشوشترخوزستان

15قربانعلیشهابیآیداشوشترخوزستان

16عبدالرحیمفاتحیافروزشوشترخوزستان

16غالمعلیکاله کجکوثرشوشترخوزستان

15سیدعسکرموسویسید مسیحاشوشترخوزستان

1714جعفراسکندریکرامتگتوندخوزستان

14محمداکبریبردیامسجدسلیمانخوزستان
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14محمداکبریشهرزادمسجدسلیمانخوزستان

14اسدالهپورهاشمیآوشمسجدسلیمانخوزستان

1516ناصرتوکلی خواهثریامسجدسلیمانخوزستان

161814مرادظاهری عبدوندگودرزمسجدسلیمانخوزستان

17کریمعبادیحلیمههندیجانخوزستان

17کریمعبادیحلیمههندیجانخوزستان

15مهدیمحسنیآواهندیجانخوزستان

16غالمعلیمیرزاپورمسعودهندیجانخوزستان

16قوچعلیآذرزهراابهرزنجان

14علی اکبرترکیفاطمهابهرزنجان

18عنایت الهجعفریفرشادابهرزنجان

15غالمحسینرجبیزهراابهرزنجان

14شمس الدینموسویمهدیابهرزنجان

-بختیاربختیاریامیرحسینخرم درهزنجان

-هادیصادقیفاطمهخرم درهزنجان

14هدایتنوروزی اقدممعصومهخرم درهزنجان

16موسیدولتیاریمهدیزنجانزنجان

15سیدعونموسویسیده الهام زنجانزنجان

14نظامعلیشریفیانمائده زنجانزنجان

15حمزه علیقزلباشفاطمهزنجانزنجان

15رستم علیخادمیحسین علیزنجانزنجان

20قدرت الهشاهبازی محمدزنجانزنجان

16رضاقائمیحنانهزنجانزنجان

15ابراهیمملکیاسماعیلزنجانزنجان

16سیدجبارجعفری پورسیدفرزادزنجانزنجان

-یدالهحسنیمهدیسلطانیهزنجان

1514مسعودزمانیمحمدرضاسلطانیهزنجان

1715علی اشرفسلیمیناصرسلطانیهزنجان

1614حیدرعلینادری سنبل آبادیمحمود سلطانیهزنجان

1515علینوروزیناصرسلطانیهزنجان

1514 محمدالیاسیانامیددامغانسمنان

16شفیع الهآراممریمسمنانسمنان

17عباسعلیاکبرپورکمیلسمنانسمنان

15ابوالقاسماکرمیفاطمهسمنانسمنان
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16غالمرضاحسنانمریمسمنانسمنان

14غالمرضادالرامعلیرضاسمنانسمنان

15عباسرجبیرحمت الهسمنانسمنان

1715علیروحانیکبریاسمنانسمنان

16محمدشیرعلیفاطمهسمنانسمنان

15مجیدصفائیانفاطمهسمنانسمنان

14نصرت الهطاهریانعارفهسمنانسمنان

15ابوالقاسمکواکبیانزهراسمنانسمنان

14حسینمحمودی خواهمریمسمنانسمنان

14محمودمحمودی خواهمریمسمنانسمنان

-سیدکاظممعروفیزهره ساداتسمنانسمنان

15سیدمجتبیمیریزهرا ساداتسمنانسمنان

17محمدرضامهمومناهیدسمنانسمنان

16محمدکریمنبویمهرانهسمنانسمنان

15محمدحسینامیریمهتابشاهرودسمنان

15علی اکبرتورانیطاهرهشاهرودسمنان

14عباستیموریمحمدشاهرودسمنان

-محمودجاللیسجادشاهرودسمنان

1414محمدرضارحیمیعارفهشاهرودسمنان

1515عباسعلیسعیدیعلیرضاشاهرودسمنان

-آقامیرسلیمانیرابعهشاهرودسمنان

14مضطفیشاملوحمزهشاهرودسمنان

14محمدرضاصادقیمحمدشاهرودسمنان

1415عباسعلیصادقیمرضیهشاهرودسمنان

1415محمد باقرطاهری محمودیمجتبیشاهرودسمنان

15علیرضاعبداللهیمرتضیشاهرودسمنان

14یدالهعرب عامریفاطمهشاهرودسمنان

14حسینعجممهنازشاهرودسمنان

1519حسنفتحی پورکامبیزشاهرودسمنان

14محمد حسینفتوره چیزهراشاهرودسمنان

15محمدربیعکریمیعلیشاهرودسمنان

15سیدکاظمکالنتریسیده نازنینشاهرودسمنان

16محمدرضامداحفاطمهشاهرودسمنان

15علیرضامسعودیانحسینعلیشاهرودسمنان
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1415محمد حسنموسویلیالشاهرودسمنان

15مهدیصفائیغزالهمهدیشهرسمنان

-مهدیصفائیغزلمهدیشهرسمنان

15عباسکریمیآرینمهدیشهرسمنان

1514محمدچراغداریحسنزابلسیستان و بلوچستان

-17عباسمحمدیمریمزابلسیستان و بلوچستان

17ذبیح الهافروزیاسحاقزاهدانسیستان و بلوچستان

191614اسمعلیافروزیعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

-14داوودپاسبانیاسمنزاهدانسیستان و بلوچستان

17علیجان محمدیعلیرضازاهدانسیستان و بلوچستان

-عبدالحمیدسارانیمهرالهزاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدنبیفرهبدشه بخشاسماعیلزاهدانسیستان و بلوچستان

17محمدعلیکشته گرشبنمزاهدانسیستان و بلوچستان

15محمدمالکیامیرمالکزاهدانسیستان و بلوچستان

17عبدالحمیدنارویی مقدمنسترنزاهدانسیستان و بلوچستان

17محمدبخشخوشخوعادلچابهارسیستان وبلوچستان

-عبدالهدیهیمشهریارچابهارسیستان وبلوچستان

14چملرزسعیدهچابهارسیستان وبلوچستان

1515محمداعظمشادمانمهدیچابهارسیستان وبلوچستان

1415غالمرضاحسن شاهیوحیدارسنجانفارس

14مهرزادخسروانیانمهرماهارسنجانفارس

161615محمدحسینایزدپناهحساماستهبانفارس

15غالمعلینیکوکالهالهاماستهبانفارس

-کاکاالهکاشفاعظماقلیدفارس

15محمدابراهیمنجفیلیالاقلیدفارس

-14اکبرنعمت اللهیعلیاقلیدفارس

-14نورالهسعیدیمجیداوزفارس

15بهزادنجاتیفاطمه اوزفارس

15مجتبیفقیهی پزشکیزهراآباده فارس

-14ساسانچشمه سحابعلی محمدآباده فارس

1517محمدحسنرجاییشیماآباده فارس

1415رضازارعمحمدمهدیآباده فارس

1414محمدصادقیشیرین دختآباده فارس

-محمدکریمیمحمودآباده فارس
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14قاسمعلیمحمودینسرینآباده فارس

171615خداخواستمرادیمحسنآباده فارس

14علی سیناموالییزهراآباده فارس

14-عباسنورمحمدیمرضیهآباده فارس

15علیرضاابرجیکیمیاپاسارگادفارس

14مصطفیعابدیاسماعیلپاسارگادفارس

-عبدالهرسولیسهیالخنجفارس

16فرج  الهترنجیموسی دارابفارس

1616حسنجاویدیانمحمدرضا دارابفارس

-صفرکهن سالساماندارابفارس

-حسینشاکریناهیددارابفارس

--طهمورثنگین تاجیهومنرستمفارس

-بهروزیدیساررسولرستمفارس

15-امراهللبهروزی پورحسینرستمفارس

-فریدوناصغریسهندسپیدانفارس

14مهدیتوسلی اردکانیسعیده  سپیدانفارس

-احمدمحمدیانمحمد سعید سپیدانفارس

15جمالملک نسب اردکانیهاجرسپیدانفارس

-رستممهران فراعظمسپیدانفارس

16عبدالصاحبحسینیسید ابوطالبسروستانفارس

15حسینابنوی زادهالههشیرازفارس

17پرویزاحمدینیلوفرشیرازفارس

15سید جمالاستعظامسادات راضیهشیرازفارس

16محمد مهدیاسفندیحمیدهشیرازفارس

15علی اکبراسالملوزهراشیرازفارس

14حسیناکبرزادهفاطمه شیرازفارس

1616پرویزایزدیفردتورج شیرازفارس

14اسماعیلبازیاراسماشیرازفارس

1416حسینباقریساراشیرازفارس

15حسینباقریشهینشیرازفارس

15علیباقریاحمد شیرازفارس

-محمد هاشمبذرافشانمهدی شیرازفارس

-علیبرازجانیمصطفیشیرازفارس

1414رحیمتوتونچیمریمشیرازفارس
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17ایازجانبازی ناصروعلیشیرازفارس

14قاسمجاویدی آل سعدیآذینشیرازفارس

14یزدانبخشجاویدی پورسمیراشیرازفارس

14محمد علیجعفریناهیدشیرازفارس

1517حسینجهانگیریحسنشیرازفارس

16غالمرضاحسینی پورمحمد مهدی شیرازفارس

16محمدباقرحقیقتشهرامشیرازفارس

20ابوالقاسمحیدریزهراشیرازفارس

-عبدالهحیدریساراشیرازفارس

15سید حسینخادمیسید ابراهیمشیرازفارس

14عبدالخالقخازنطاهرهشیرازفارس

-سعیدخرده گیرسعیدهشیرازفارس

14ابوالمحمدخسروی آبسردیطاهرهشیرازفارس

14محمدخلیلیزهرهشیرازفارس

14سلمانخنفرادیمحمدمهدیشیرازفارس

14کرمخورسندمحمدرضاشیرازفارس

14سید عبداهللده بزرگیمریم ساداتشیرازفارس

17افشینذاکر بیگیشیداشیرازفارس

1416کاکاخانرحیمیروح الهشیرازفارس

18علیرضارضاییمحمدجوادشیرازفارس

-صدرالهزارعزهرهشیرازفارس

1414عوضزارعفاطمهشیرازفارس

17اکرمزارعیمهساشیرازفارس

15عباسزارعیعلی اصغر شیرازفارس

1715محمودزمانیالههشیرازفارس

1616غالم حسینسینازهراشیرازفارس

15بهنامشبانیروشانشیرازفارس

14فرج آقاشجاعی بلوعشرتشیرازفارس

14قاسمشهبازیفردپردیسشیرازفارس

14رحمنصادقیکبریشیرازفارس

14صفرصادقیاسحاق شیرازفارس

-محمد کاظمعزیزیفاطمهشیرازفارس

16محمدعلیعلی خواهسارهشیرازفارس

14جعفرغفارزادهطاهرهشیرازفارس
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16اسمعیلفرودی اصطهباناتیمحبوبهشیرازفارس

14غالمحسینفیشوریفهیمهشیرازفارس

14نوروزقربانیاصغر شیرازفارس

14محسنکشاورزاللهشیرازفارس

14مصطفیکشتکارمحمد شیرازفارس

15حبیبکشمیریساراشیرازفارس

-محمدکهناللهشیرازفارس

--باقرکیانیآذینشیرازفارس

14حسینگیتی نژاداصغرشیرازفارس

15حاصلملکیحسینشیرازفارس

14سید شهابموسویالهامشیرازفارس

14مسعودنبی پورمحمودشیرازفارس

1616علینظریرقیهشیرازفارس

14عبدالرسولنعمت اللهیعلی رضاشیرازفارس

14محمدرضانورمندمحمد امینشیرازفارس

14محمد کریمنوریعباسشیرازفارس

14علینیک آئینلیالشیرازفارس

14رضاهاشمی فردمحمد علی شیرازفارس

15مسعودهماییساراشیرازفارس

14عبدالرحیمیوسفیمرضیهشیرازفارس

14موسییوسفیصدرالهشیرازفارس

-حیدرآگهیاعظمفسافارس

14ایوببهمن نژادقدرت الهفسافارس

14امینزارعیکوثرفسافارس

15حمیدرضازارعینیمافسافارس

-محمدرضامحبیزهرافسافارس

14علیمرادیمهرنوشفسافارس

14شکرالهوطن خواهنرجسفسافارس

-15محمداسترشزینبکازرونفارس

14مرتضیجساسراحیلکازرونفارس

-مجتبیراستی تباریاسینکازرونفارس

14علیشجاعیمحمدکازرونفارس

-علیفخارنژادفهیمهکازرونفارس

15-اسدالهکامجویزهراکازرونفارس
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1514فتحعلیکریمیکیانوشکازرونفارس

-سیداحمدمنصوریاسماکازرونفارس

1415خدارحمنوری زادگانلیالکازرونفارس

14بابکنیک روزشیالکازرونفارس

-16سید نبیساسان نژادسید باقرکوارفارس

-17منصورشمس زادگانمحسنکوارفارس

16قربانعلیآتش برگحسن کوارفارس

14محمدکهندلیهاجرگراشفارس

-سیدمصطفیموسویسید عبدالهگراشفارس

15صفراقتصادی فردسهیالالرستانفارس

1517مندنیشامحمدیسهیالالرستانفارس

-محمودشعبانیحسنالمردفارس

15مختاربهمنیعلیرضا مرودشتفارس

14سید گرامحبیبیسید عابدینمرودشتفارس

16محمدحسینحمزویعلی مرودشتفارس

14رمضانخادمیملیکامرودشتفارس

19نصیرزارعمهشیدمرودشتفارس

16محمدحسینیزدانپرستمهدیمرودشتفارس

15امیدعلیزارع خفریزهراممسنیفارس

1817غالمرضاپاساالریعلیرضامهرفارس

17عباسرحمانیسینامهرفارس

18مختارقائدیرضامهرفارس

14علیرضادرویشیمهدینی ریزفارس

16محمدرضارجبیفهیمهنی ریزفارس

-1414احمدصداقت کیشمحمدباقرنی ریزفارس

15علی رضانامورفاطمهنی ریزفارس

-محمدکاظمموسی پورفاطمهنی ریزفارس

1814رضامنزهاعظمنی ریزفارس

-14ایرجافراسیابی جعفر جهرم فارس 

1615محمد کریمشفیعی حقیقی امین جهرم فارس 

15غالمحسینرنجبررخساره جهرم فارس 

14عبدالحسینجامع حمیده جهرم فارس 

14عزت الهمردانی مژگان جهرم فارس 

14علی اکبرکریمی خرمیفاطمهخرم بیدفارس 
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-سادات الهمحسنیمحمد حسینخرم بیدفارس 

15رجبآرین محمود زرین دشت فارس 

17عین الهجعفرنژادرحمانزیارانقزوین

16عربعلیانعامینسرینالوندقزوین

15حسنحسن زادهزلیخاالوندقزوین

17بیت الهکلهریاللهالوندقزوین

15مجیدگرجی دوزمهدی یارالوندقزوین

15فتح الهمحمد لوآسیهالوندقزوین

14علیمحمود خانیمهنازالوندقزوین

17هادییعقوبیبنت الهدیالوندقزوین

14سید احمدابراهیمیسیده فاطمهآبیکقزوین

17براتعلیعلیزاده سهزابیسعیدآبیکقزوین

14ابراهیمعلیداداشعلیطاهرهآوجقزوین

-15حسینبهرامی منفردرضابوئین زهراقزوین

15وجیه اهللآقاباباییمحمدبوئین زهراقزوین

1814سیدمسعودحسینی پورسید وحیدتاکستانقزوین

15سید مسعودحسینی پورسید مهدیتاکستانقزوین

17شعبانلشگریفاطمهتاکستانقزوین

18حسنآخوندیداود قزوینقزوین

17ابوالفضلآقاییالههقزوینقزوین

17محمدرضابندر چیفاطمهقزوینقزوین

17سلیمانبهاریمحمد مهدی قزوینقزوین

1514محمدچالیزادهلیالقزوینقزوین

16علی اکبررحمانیمحمد رضاقزوینقزوین

16شکراهللرئیسی سمیعیموناقزوینقزوین

16محرم علیسلیمیقاسمقزوینقزوین

17سیاوشسیاهکالی مرادیابوذرقزوینقزوین

17رضاعابدیحبیب اهللقزوینقزوین

-سید مرتضیمجابیفاطمه قزوینقزوین

16حسنمرادآبادیبهاره قزوینقزوین

1820عبدالحسینمشاطانمحسن قزوینقزوین

16سید تورجمیرعلی مرتضاییمحمدمسعودقزوینقزوین

16بهرامنصیریزهراقزوینقزوین

16عبداهللنور محمدیرفعتقزوینقزوین
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16علیاحمدیانفرشته قزوینقزوین

18علی اکبرامینی زادهحدیثقزوینقزوین

14قدرت اهللحیدریاحمدقزوینقزوین

15ناصرسبحانی فرداقدسقزوینقزوین

15امیرشمسینیمحدثه قزوینقزوین

14داریوشغالمرضاییدرساقزوینقزوین

18فردینغالمیسمانهقزوینقزوین

18علیرضاکریماییحمید رضاقزوینقزوین

20ناصرویسههژیر قزوینقزوین

16علییارکه سلخوریمبینا قزوینقزوین

17محمد رضایحیی نژادفائزهقزوینقزوین

15شهبازباجالنمجیدقزوینقزوین

14رحمت اهللکردیمحسنقزوینقزوین

15غالمرضاایزدی مهرفاطمهقزوینقزوین

15محمد رضاکیانی هفت لنگایوب قزوینقزوین

16رسولآرزوحدیثقمقم

15غالمعلیابراهیمیمهدیقمقم

15ماشاالهابوسعیدیمعصومهقمقم

15علیرضاارشادیمحمدمهدیقمقم

1714محمدعلیاسقائیمونسقمقم

14منصوراسماعیلیانفاطمهقمقم

16محمدحسیناعرابیمهدیقمقم

-محسناکبریمحمدسجادقمقم

14علی اصغراکرامی مقدمالههقمقم

18حسینانصاریفاطمهقمقم

15محمدایزدی خواهاحسانقمقم

1414محمدبابایی خاوهمعصومهقمقم

15سیدمرتضیتحویلداریفاطمه ساداتقمقم

15امیر حسینتهامی فردحانیهقمقم

1416مرادجلیلی شاه منصوریعلی دادقمقم

1716یوسفجوادیمحمدحسنقمقم

1617یدالهحسنیزهراقمقم

19هاشمحیدریمحمدمهدیقمقم

1514علیخاکپورشمسعلیقمقم
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16محمدعلیخلیلی مفردمرتضیقمقم

14محمدربیعداودی کیازهراقمقم

14محمددر امامیطاهرهقمقم

15محمدرضاروح نوازیوسفقمقم

141514فرامرزرهروانحوراءقمقم

1516محمودسبزعلی زادهمهدیهقمقم

1515محمدسلمانیسمیهقمقم

16داودشریفیفاطمهقمقم

15محمدشفیعی زوارههانیهقمقم

1415محسنشکیبا صفتمحمدرضاقمقم

16نصرت الهصالحیسمیهقمقم

15محمدطاهری مطلقمجتبیقمقم

1514محمدمرادظهرابیرضاقمقم

15علیعایش محمرهمبینقمقم

14محمدمهدیعبدالهیزهراقمقم

17رحمانعزیزخواهزهراقمقم

15داودعسگریانانسیهقمقم

-حسینعلیزادهزهراقمقم

14احمدغضنفریسمیهقمقم

16محمدفضل الهیابوالفضلقمقم

14محمدفیروز علیزادهالهامقمقم

1816حسینقاسمی سعادتیعزیزالهقمقم

1415محمدرضاقاضیمعصومهقمقم

16علیقاضیمشکاتقمقم

18ناصرقبادی نژادریحانهقمقم

14رمضانقلیچ خانیفرشتهقمقم

17عبدالحسینکربالیی ابراهیمیمحمدقمقم

16صادقکریم زادهنرگسقمقم

19نصرت الهگلشنیالهامقمقم

14-علیگنجعلیفائضهقمقم

-ناصرمحمدزادهمهدیهقمقم

14حیدرعلیمختاری سنگلجیمریمقمقم

1717محمدباقرملکیانعمادالدینقمقم

15-نعمتموالییخدیجهقمقم
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18حسین علیمهدیخانیمحمدباقرقمقم

1715محمدجوادمیبدیمحمدهادیقمقم

14داودنمازیمهدیهقمقم

14غالمعلینوروزیحسینقمقم

15سیدمحمودنوری زادهسیدمحسنقمقم

16علیورمرزیاریاسدقمقم

-سعیدوفادارانمبیناقمقم

15نجاتعلییوسفیزهراقمقم

14حسیناسدیژیالمریوانکردستان

16سید حسنحسینیصالح الدینمریوانکردستان

17محمد صالحخدامرادیشنیامریوانکردستان

15مجیددستمردعبدالحمیدمریوانکردستان

15محمدعلمیزادهچیامریوانکردستان

15کمالکهنه پوشینسرینمریوانکردستان

17فایقمیرزاییرویامریوانکردستان

17سالمنادریکارزانمریوانکردستان

16احمدتوتونچیانفاطمهونکوورکانادا

17محمدپورزرگرمحمدجعفرونکوورکانادا

1515رشیدترابیضیاء الدینبیجارکردستان

15شریفرستمیسهراببیجارکردستان

16مختارستارهنویدبیجارکردستان

16علی اصغرمهدی زادهسارینابیجارکردستان

1715کمالصمدیمازیاردیواندرهکردستان

15محمدصالح زادهزاهد سقزکردستان

15عبداهللسعیدزادهانورسقزکردستان

17عبدالقادریوسف کهریزهعبدالرحمان سقزکردستان

15مختارامانی سحرسنندجکردستان

14محمدامینی مهشیدسنندجکردستان

15نجم الدینپویاعابدین سنندجکردستان

14سیدجمال الدینحسین پناهیفهیمهسنندجکردستان

15محمدخسروی روژانسنندجکردستان

1414محمدرحیمی طوبی سنندجکردستان

16نوابزندی نیان سنندجکردستان

-علیرضاشاهرخیسیدصدراسنندجکردستان
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15رحیمشریعتی امیدسنندجکردستان

15هوشنگشریعتی هدیهسنندجکردستان

16منصورشنواناصرسنندجکردستان

15یداهللصالحی نژادشهرامسنندجکردستان

18محمدعزیزعبدالهیفرزینسنندجکردستان

161614حیدر علیعظیمیمظفرسنندجکردستان

18قبادعلوی سید فرزادسنندجکردستان

15محمدصالحغفاری گالویژسنندجکردستان

14حبیب اهللغالمیناهیدسنندجکردستان

14مسعودفرجیپوپکسنندجکردستان

14ملک محمدقوامیخلیلسنندجکردستان

14حسینکبودوندسمیراسنندجکردستان

-صدیقمالییشهالسنندجکردستان

-بهروزناصریالنازسنندجکردستان

14بهاالدینهجرتشهنازسنندجکردستان

14حسینعلیخالدیانسمیهقروهکردستان

1414قدرت اهللسیف پناهیمحمدرضاقروهکردستان

16بهروزضیاییمحسنقروهکردستان

14ندیبعبدیپدرامقروهکردستان

1716محمدجعفرقنبریثمینقروهکردستان

14توفیقکریمیزهراقروهکردستان

1717عزت اهللمحمدیفاطمهقروهکردستان

15اسماعیلمشیرپناهیکژالقروهکردستان

1715عبدالحمیدهاشمیمجیدقروهکردستان

-فتاحناصریسوسنکامیارانکردستان

-تیمورجویندهیوسفبردسیرکرمان

-موسیرمضان زادهمحمدبردسیرکرمان

14محمودذوالفقاریحبیبهبمکرمان

-محمودنصراله پور کمالیحسنبمکرمان

-جوادیزدانی رادمهشیدبمکرمان

14حسینارژنگیشهرامجیرفتکرمان

-علیجانبهرآسمانیرمضانجیرفتکرمان

14محمدساالرکریمیفاطمهجیرفتکرمان

-امراهللفرخیمحمدجیرفتکرمان
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-نمککمالی مسکونیحمیدجیرفتکرمان

1416دادعباسکریمیعلیرضاجیرفتکرمان

1614حسینخداییمحمدرفسنجانکرمان

15رمضاندهقانی فتح ابادیمحمدمهدیرفسنجانکرمان

16رمضانرضایی پورماهونکیجوادرفسنجانکرمان

15غالمعباسزین الدینی میمندیاسینرفسنجانکرمان

14حمیدعباسیان میمندیلدارفسنجانکرمان

15اکبرعلی اسماعیلیحسینرفسنجانکرمان

1514اصغرعلی نقی پورفاطمهرفسنجانکرمان

15علیمحمودیعرفانرفسنجانکرمان

-مهرعلیمحمودی میمندزینترفسنجانکرمان

15حسینمیرزاییعباسرفسنجانکرمان

16محمودنیازیانفرزانهرفسنجانکرمان

1917محمدیوسفیصادقرفسنجانکرمان

-علیزارعیشایستهزرندکرمان

-علیمومنیمهدیزرندکرمان

-علیآذرپیراامیررضاسیرجانکرمان

14کاظمبختیاریمهدیهسیرجانکرمان

-محمدتاج ابادی پورعارفسیرجانکرمان

14کیومرثشیرخانیهانیهسیرجانکرمان

14سید علیعلوی زادهسید مهدیسیرجانکرمان

14رضامحیاپورعلیسیرجانکرمان

14ریحاننورمندی پورمحسن سیرجانکرمان

1717مهدییوسف زادهساراسیرجانکرمان

15حسینپاریزیفاطمه زهراشهربابککرمان

16عباسقاسمی نسبدانیالشهربابککرمان

1616غالمحسینقدوسیزهرهشهربابککرمان

14محمدمحمودیمنصورشهربابککرمان

15پیران آقااسکندریمحبوبهکرمانکرمان

16احمدبهرامجردیرضاکرمانکرمان

-حسینبیگلریمحمدکرمانکرمان

15محمودحسینی نژادعلیکرمانکرمان

17عباسخطایی زادهعلیکرمانکرمان

14مرادخواجه پورمریمکرمانکرمان
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15علیخواجه نظامفیروزهکرمانکرمان

1617اکبردرانی نژادمرضیهکرمانکرمان

14علیذکویمسرورکرمانکرمان

16اکبررستگاری نژادمهریکرمانکرمان

1414یوسفرضایینرجسکرمانکرمان

16ابوالقاسمرضاییسجادکرمانکرمان

14بیژنزارع امام زادهمحسنکرمانکرمان

15ابراهیمزندکیاناکرمانکرمان

16مهدیشریفیمیناکرمانکرمان

15رمضانصانعیسجادکرمانکرمان

1517محمدتقیعدالتیبتولکرمانکرمان

--بهبازعلیرضاییشعیبکرمانکرمان

16مجیدغفوریمحمدکرمانکرمان

-قاسمغالمعلی زادههانیهکرمانکرمان

14-غالمحسینفرجام فرمحمدحسینکرمانکرمان

161715مهدیفردوسیحمیدکرمانکرمان

15ایرجقربانی ده باالئیمهرنازکرمانکرمان

15حبیب الهکارآموزیانعلیکرمانکرمان

-صمدالهکمالیشیرینکرمانکرمان

16مجیدلطفیفرشتهکرمانکرمان

14رضامحمدیمحسنکرمانکرمان

15عزیزمریدزادهرقیهکرمانکرمان

15طالبمقبلیغالمرضاکرمانکرمان

14عبدالکریممنصوری همدممریمکرمانکرمان

15ناصرعلیناصریعبدالشکورکرمانکرمان

14محمدرضانخعیمریمکرمانکرمان

15سیدمحمدحسینوزیری یزدیمحمدعلیکرمانکرمان

1415غالمحسینیوسف اللهیمحسنکرمانکرمان

-محمدتکاورامیرعلیکوهبنانکرمان

-محمدرضاحسینی دهمیریمحمدعلیکوهبنانکرمان

-مرتضیرضاییحامدکوهبنانکرمان

1618محمودمحمدحسنیحمیدرضاکوهبنانکرمان

-محمدخالداریعباسعلیکوهبنانکرمان

16محمدتقیمجیدیسامانکوهبنانکرمان
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17حسیننوریساراکوهبنانکرمان

15محمدخدراییشهالاسالم آبادغربکرمانشاه

15صید مرادمنصوریالههاسالم آبادغربکرمانشاه

-اسماعیلآذرهمایونصادقسنقرکرمانشاه

15محمودپروانه واراسماءسنقرکرمانشاه

14-اسماعیلسبحانیاعظمسنقرکرمانشاه

14بهنامکریمیسمیراسنقرکرمانشاه

-نورالهاسالمیفاطمهسنقرکرمانشاه

-ابوالحسنعباسیانمهدیسنقرکرمانشاه

-کاکامرادامینیمنصورصحنهکرمانشاه

14علینظریطاهرهصحنهکرمانشاه

--علیرنج کشهرمزصحنهکرمانشاه

-بهرامعلیحسنیفروزانصحنهکرمانشاه

--قهرمانرحیمیشهرامصحنهکرمانشاه

-ابراهیمتوحیدی پیاماکبرصحنهکرمانشاه

14محمدعیسیعباسیمجیدصحنهکرمانشاه

-جبارامینی بازیانیعلیقصرشیرینکرمانشاه

17کریمحاتمیعثمانقصرشیرینکرمانشاه

-سلمانزارعیحیاتقصرشیرینکرمانشاه

-محمدناصری فرمریمقصرشیرینکرمانشاه

1616حاجیاسدی سرارودیپریاکنگاورکرمانشاه

15علی اکبربصیریحدیث کنگاورکرمانشاه

17جهانگیرشفیعینازنینکنگاورکرمانشاه

14-ملک محمدعسگریمعصومهکنگاورکرمانشاه

14اکبرعسگرینگینکنگاورکرمانشاه

15ابراهیمعزتیمهشیدکنگاورکرمانشاه

14حشمت الهمشعشعیفروزندهکنگاورکرمانشاه

14محمد اسمعیلقنبریمحمدکنگاورکرمانشاه

1417خدادادشهبازیرحیمهرسینکرمانشاه

18محمدهمتیعلیرضاهرسینکرمانشاه

1415سیدقاسمدولتیارییزدانهرسینکرمانشاه

17عباسنوذریفرزادهرسینکرمانشاه

18محمد تقیفرجی ده پهنیمعینهرسینکرمانشاه

17صیدقاسمدولتیاریفهیمههرسینکرمانشاه
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18محمدهمتیزینبهرسینکرمانشاه

1414شعبانعلیهمتیسناهرسینکرمانشاه

1516محمدحسینرجبیفاطمههرسینکرمانشاه

14عباساعظمی بتول کرمانشاه کرمانشاه 

15مرادعیبرهان محمدحسین کرمانشاه کرمانشاه 

15علیباولینی حسن کرمانشاه کرمانشاه 

15بهرامبهمنی سیاوش کرمانشاه کرمانشاه 

17کرمپرنیان خوی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

15حشمت الهچراغی نیا فرزاد کرمانشاه کرمانشاه 

14برار خاصخسروی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

17ملک مرادرفیعی زاده شکوفه کرمانشاه کرمانشاه 

18علیزنگنه نژاد نجیمه کرمانشاه کرمانشاه 

14حاجیزین العابدینی حمیدرضا کرمانشاه کرمانشاه 

-جهانبخشصفری محمدمهدی کرمانشاه کرمانشاه 

14عزیزصحرایی یعقوب کرمانشاه کرمانشاه 

1414نجاتعلیصالحی علیرضا کرمانشاه کرمانشاه 

16مصطفیصید محمدی امیرحسیین کرمانشاه کرمانشاه 

18علی اوسطظهیری امیر کرمانشاه کرمانشاه 

14یدالهعبدی نوشین کرمانشاه کرمانشاه 

17رضا کرمعبدی زینب کرمانشاه کرمانشاه 

14علی اصغرقنبری سهیال کرمانشاه کرمانشاه 

1418غالمرضاقدسی عبداله کرمانشاه کرمانشاه 

14محمدمحمدی محمدعلی کرمانشاه کرمانشاه 

-حیدر علیمرادی بلوردی علی کرمانشاه کرمانشاه 

14محمدمحمدی محمدامین کرمانشاه کرمانشاه 

1517اما معلیهمتی آرزو کرمانشاه کرمانشاه 

15حسنهمتی عاطفه کرمانشاه کرمانشاه 

1717غالماحمدیحمیدگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

14-محمدعلیاسدیعبدالمجیدگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

16محمدرضاافضلیاحمدرضاگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

15-محمدحبیبیهمایونگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

14خداداددشتیامان الهگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

14جوادصادقینیماگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

14قلیاحمدیزینبباشتکهگیلویه و بویراحمد
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15گشتاسبزارع پورمرضیهباشتکهگیلویه و بویراحمد

14گشتاسبزارع پورمعصومهباشتکهگیلویه و بویراحمد

14سید یونسخردمندسید ابوذربهمئیکهگیلویه و بویراحمد

-14عبدمحمدحاصلی فرداوودبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

17قدرت اهللمرتضویسید علیبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

14جعفرچراغ سحرسجاد یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16محمودخوبانیانمینایاسوجکهگیلویه و بویراحمد

16ولیزابلی زادهجمالیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-خلیفسعدیصبیحه یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-فرج الهصفر پورماه منظریاسوجکهگیلویه و بویراحمد

-فرج الهعلیزادهمعصومهیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

14گودرزکرمی کالوسعباد اله یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

1614محمدحسنالهام فردسیده زریدهدشتکهگیلویه وبویراحمد

14-دانابهبودیمحمدامیندهدشتکهگیلویه وبویراحمد

15مکیسیدی پورفاطمهدهدشتکهگیلویه وبویراحمد

14حسینرحیمینرگسآزادشهرگلستان

-احمدفالح ززولیحسینآزادشهرگلستان

-رضاخنجریاسرابندرگزگلستان

14قاسمرضائیمعصومهبندرگزگلستان

15نورعلیکوهستانیامیرمحمدرامیانگلستان

15سلیمانکوهستانیعاطفهرامیانگلستان

15سیدحسننقی پورام البنینرامیانگلستان

14محمودایمانی کتولیستایشعلی آباد کتولگلستان

14موسی الرضاشکیزهرهعلی آباد کتولگلستان

1415علیغفاری تورانکوثرعلی آباد کتولگلستان

15-سید احمدموسوی نیامریم سادات علی آباد کتولگلستان

-علی محمدده چناشکیمحمدجوادگالیکشگلستان

15صادقعبداللهیاعظمگالیکشگلستان

16رحمانملکانرضا گالیکشگلستان

15تقییادگاریفاطمهگالیکشگلستان

1717مختارآخوندیابوالقاسمگرگانگلستان

14حسینعلیبرزگرمیثمگرگانگلستان

181917حلیمتوماجرحمانقلیگرگانگلستان

14احمدسلیمان ریزیسیاوشگرگانگلستان
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16محمدعلیقائمیطاهرهگرگانگلستان

1516غالمعلینسیمی فرمریمگرگانگلستان

15سید حمیداحمدیلیال ساداتگنبدکاوسگلستان

15زلفعلیصدریسمیهگنبدکاوسگلستان

15محمودصفاریسپهرگنبدکاوسگلستان

15خدابخشطاهری نیاسمیهگنبدکاوسگلستان

15علیغیبیاسماعیلگنبدکاوسگلستان

16خاشقم بایقزاقصدیقهگنبدکاوسگلستان

1717حیدرقورچاییبی بی ساراگنبدکاوسگلستان

17رجب محمدمحمدزادهمقصودگنبدکاوسگلستان

14عبدالرحمنیارجانیفاطمهگنبدکاوسگلستان

--14غالمحسنعیسی پوراصغراملشگیالن

-1616صادقرجبیعرفاناملشگیالن

16جمشیغفارهائیدهآستاراگیالن

1416عباسخیری ابراهیم سراییمجیدآستانه اشرفیهگیالن

17عیسیفالح  قویدلزهراآستانه اشرفیهگیالن

-نادرفالح سحرخیزطاهابندرانزلیگیالن

--هادیآذری پروینرشتگیالن

15سیداحمداحمدزادهفاطمه الساداترشتگیالن

16اصغراعتمادنرگس رشتگیالن

16علیبوژانی امیرحسین رشتگیالن

1515احمدتطهیری مقدم حبیب اله رشتگیالن

1515امیدحسینی مقدم مریم رشتگیالن

14-رمضانعلیرفیعی معصومه رشتگیالن

-محسنرحیم زادهفاطمه  رشتگیالن

15علیرضارمضانزاد یاسمن رشتگیالن

1514محمد کاظمزارع پور فرزانه رشتگیالن

14-محمدعلی سمایی محمدحسینرشتگیالن

1516محسنعلی نژادمعصومه رشتگیالن

15انامفالح کرمی راضیه رشتگیالن

1515مسعودفرجاد سارا رشتگیالن

14رحمنکامران پیرمضان رشتگیالن

1516علیمستعدزینب رشتگیالن

-قدرت الهنظامی گشتی مینا رشتگیالن
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16مرسلهدیه رقیه رشتگیالن

14محمدعلیهادی فر مرادرشتگیالن

1515راشدجعفریسحررضوانشهرگیالن

15سهرابخیریمهسارضوانشهرگیالن

15علی اصغرستودهامیرحسامرضوانشهرگیالن

14علی اکبربکیان دوگاهههادیرودبارگیالن

15نجف علیتقی لوفاطمهرودبارگیالن

14کریم الهکاظمی تکلیمیمریمرودبارگیالن

15سیداشرفموسویعلی اصغررودبارگیالن

1717مرتضینوری مازودرهجمشیدرودبارگیالن

16محمد رضاابراهیم گلستانیمحمدجوادرودسرگیالن

14محمد ولیجمالی طیوالعلی رودسرگیالن

15بهروزحبیبیام البنینرودسرگیالن

14کورشرستگار گیالکجانحدیثهرودسرگیالن

-14حسین علیزینییعقوبرودسرگیالن

14عبداناصرصدوق توکلیزهرا رودسرگیالن

14محمد رضاعباسی دوگلسرفائزهرودسرگیالن

15غالمعلیرمضانی دوران محلهمهسارودسرگیالن

16منصوررضانیاشفقرودسرگیالن

14سهرابرمضانی  ساجدهرودسرگیالن

-محسن علیتقی زادهابوالفضل رودسرگیالن

15سهرابقاسمیمژگان رودسرگیالن

14حامدقاسمی جیردهیشقایقرودسرگیالن

14مختارقاسمیکوثررودسرگیالن

14ذیح  الهمعراج منشکوثررودسرگیالن

14ابراهیممسلمیحنانهرودسرگیالن

15سید محمد تقیمیرشهیدیسیده زهرارودسرگیالن

14علیرضانظمیپریا رودسرگیالن

14ایرجیگانهآرام رودسرگیالن

14سیدجاللمیرپاکدلتاماراسیاهکلگیالن

14شیرزادعیسی نژادبیتا سیاهکلگیالن

14مصطفیشادمانمهرانسیاهکلگیالن

14-نوریفروزشساجدهسیاهکلگیالن

14رضاشرفیآویناالهیجانگیالن
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1616علیقاسمیکوثرالهیجانگیالن

16سید مهدیقد یمی ذاکرسید مهرانالهیجانگیالن

1714طاهرمحمدیمهنازالهیجانگیالن

-باز علیچایچی نصرتیصمدالهیجانگیالن

17کامبیزقربانیبیتاالهیجانگیالن

14مرتضیساجدیسپهرالهیجانگیالن

1516محمدباقرجمالی لنگرودی الهام لنگرود گیالن

15نقیکاملی لنگرودی اعظم لنگرود گیالن

16سلیماناسکندری طاسکوهمعصومهماسالگیالن

-عزیزالهنوروزیولیماسالگیالن

14محمرضاکوششمبینابندرانزلیگیالن 

16حسینامیریاعظم صومعه سراگیالن 

17غالمحسنباباییعلیصومعه سراگیالن 

18مهدیجوان حق پرستمهدیهصومعه سراگیالن 

1616اسماعیلرحمتی خواهاعظم صومعه سراگیالن 

15علیزاهد آزاده صومعه سراگیالن 

1414سلمانمسافرنیرهصومعه سراگیالن 

-سیدحسینفتاحیسیدمحسنصومعه سراگیالن 

14خدادادرمضانیفاطمه ازنا لرستان

15اسدمظاهرینیلوفرالشترلرستان

14محمدرضانایبیاحمدالشترلرستان

171716نظر علیبابایی رادکریمالشترلرستان

14احمدبختیاریفرزانه بروجردلرستان

14محمد حسینبهمنی فرمبینابروجردلرستان

15غالمعباسپیراییخسروبروجردلرستان

14علیرضارضاییزهرابروجردلرستان

15احمدکاوندمرتضیبروجردلرستان

14عباسکامیابسهیالبروجردلرستان

1615علیگودرزیافسون بروجردلرستان

14غالمعباسمقدسیرضابروجردلرستان

15...عزت امنادیمرتضیبروجردلرستان

15میرولینیازی فردسجادبروجردلرستان

14...عزت انیری روزبهانینسیمبروجردلرستان

15کریمنصرالهیسارابروجردلرستان
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17مرید علیحاتموندلیال خرم آبادلرستان

1715ماشاهللرحمتیمهرناز خرم آبادلرستان

-16روح الهرحیمیعلی اکبرخرم آبادلرستان

-محمدرستم نژادیرسول خرم آبادلرستان

16محمودروزبهانیگیسو خرم آبادلرستان

17آرشساکیآیلین خرم آبادلرستان

-رحیمساالرحسنوندسجاد خرم آبادلرستان

17صید کرمسوخته زاریخدیجه خرم آبادلرستان

1816احمد علیناصریایرج خرم آبادلرستان

-نبیولی الهیاصغرخرم آبادلرستان

15حسینعلیتاتیریحانه دورودلرستان

16غالمعباسدالوندیرشیددورودلرستان

-غالمرضاگودرزیابولقاسمدورودلرستان

14نبی الهعاروانسمیهدورودلرستان

14حبیبمقسمیفاطمهدورودلرستان

-ذبی الههداونداحمددورودلرستان

14نصرالهکاظمیان راداسمادورودلرستان

15علی حسینیاراحمدیزهرا دورودلرستان

14عباسیاراحمدیمحمد دورودلرستان

14علی رحمجاللیحسیندورودلرستان

14شرفعلیامیدیانعلیرضاکوهدشتلرستان

15سیدکریمبخشیانسیدرضاکوهدشتلرستان

15محمدجوادخانی مطلقنیماکوهدشتلرستان

16صادقجمشیدیاناشکانکوهدشتلرستان

15افشینعلی پورنگینکوهدشتلرستان

17دوستعلیکورانیاحمدرضاکوهدشتلرستان

15حسنقادریسلطان علیکوهدشتلرستان

151715یارحسیننظریرضاکوهدشتلرستان

14عسکرخزاییمهدینورآبادلرستان

15محمدرضادهقان علیرضا ازنا لرستان 

1614محمدامان الهیحسن رضاالیگودرزلرستان 

16جعفربروشکفاطمهآملمازرندران

191716علیعلوبمصطفیآملمازرندران

15حشمت الهقلی زاده اسپاهیمعصومهآملمازرندران
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15عین الهاکبرزادهوحیدآملمازندران

16محمد یوسفحیاتیحدیثآملمازندران

15غالمعلیاکبری گلوردیشیدابهشهرمازندران

15سعیداعظمیایلیابهشهرمازندران

16رضاباقری خلیلیمسعود بهشهرمازندران

14محمدحسینیسید خلیل بهشهرمازندران

1616منوچهرسلیمان زادهمریمبهشهرمازندران

17حسینعلیسوزبانمریم بهشهرمازندران

15نصرالهصیامیانستایش بهشهرمازندران

15حسینمحمود جانلومهدیبهشهرمازندران

14بیژننصرتینازنین زهرابهشهرمازندران

1614یزدانآزمونطیبه تنکابنمازندران

16محمد حسین آهنگر اولمهرساتنکابنمازندران

14علی رضااشکورلجیزهراتنکابنمازندران

15احمدجهاندارنسترنتنکابنمازندران

161617عبدالهمشایخیپرگلتنکابنمازندران

15محمدمنتظریلیالتنکابنمازندران

15-احمداخوان زنجانیزهرهرامسرمازندران

14کریمبابائیفاطمهرامسرمازندران

14کورشپیرایندهپایارامسرمازندران

-علیحاجی زادهزینبرامسرمازندران

-علیحاجی زادهعارفرامسرمازندران

-احمدحکمت نژادفاطمه زهرارامسرمازندران

--ابوالفضلحمیدیسامرهرامسرمازندران

1415ابوطالبریاضیانمهدیهرامسرمازندران

14عباسسمامیامیررضارامسرمازندران

-علیرضاشیخی پورنگینرامسرمازندران

-14علی محمدطالش حسینیطاهارامسرمازندران

14حسنعسگریانامیررضارامسرمازندران

15عباسقنبریانمرضیهرامسرمازندران

16مسعودبیدلمحمدرضا ساریمازندران

1515مصطفیپورولیفاطمهساریمازندران

14نادرزمانینرگسساریمازندران

15علی حسینعالیشاهنویدساریمازندران
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14احمدرضاعبدیمهتابساریمازندران

15سیدحسینعلویسیده زهراساریمازندران

-سیدمحمدغفاریسید ارمیاساریمازندران

17سیدجعفرکیاسید ضحیساریمازندران

-15سیدحسینمدنیسیده سمیهساریمازندران

1516علی اکبرمحمدنژادعلیرضا ساریمازندران

16حسنمقدمساراساریمازندران

17احمدرضانقی پورزینبساریمازندران

16محمدیوسفیدرساساریمازندران

16قدرتجباریابوالفضلسوادکوهمازندران

14حسنرنجبرپرواسوادکوهمازندران

-علیسراجمحبوبهسوادکوهمازندران

15علی محمدالیاسییکتاقائمشهرمازندران

14ولی اهللآهنگرانمرتضیقائمشهرمازندران

15عبدالرحمنبیضاییعلیقائمشهرمازندران

16شعبانحضرتیمحمدقائمشهرمازندران

17غالمعلیرحیم نژادمجیدقائمشهرمازندران

16پیمانزمانیان سنگسرکینگارقائمشهرمازندران

17محمودعباس زاده جدیدیصابرقائمشهرمازندران

15شعبانعظیمیترانهقائمشهرمازندران

-فیض اهللفالحنوشینقائمشهرمازندران

14نوروزلطفی آهنگر کالییصباقائمشهرمازندران

14محرابمحرابی کالیالهامقائمشهرمازندران

14علیمحمدیمه سیماقائمشهرمازندران

15محمدباقریوسفیرضاقائمشهرمازندران

14جهانبخشازوجیفرزانکالردشتمازندران

16سبزعلیسردار نژادمرادکالردشتمازندران

14فریدسناییآذرکالردشتمازندران

19رمضانحیدریحمید رضامحمودآبادمازندران

1416قربانعلیالبرزیرقیهنکامازندران

16الیارحبیبیفاطمهنکامازندران

14سیدرضاحسینیسیده زهرانکامازندران

15میرقربانحسینیسیده زهرهنکامازندران

1615مسلمخلیلی فرمصطفی نکامازندران
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16-محمدمهدیزارعینمحمدرضانکامازندران

1416حسینعلی نژادراضیه نکامازندران

15نورمحمدعالئینوید نکامازندران

16حسینفاضلیسیده سمانکامازندران

14فتح اهللفقیهی تبارمهدی نکامازندران

-علیمحمدپورطاهانکامازندران

14علی اصغرمحمود پورزهرا نکامازندران

15محمودملکیامین نکامازندران

16عباسعلینبی زادهمحمدرضانکامازندران

17سیدعباسهاشمیسید جوادنکامازندران

1515آقاجاناحمدیرضانورمازندران

-عبدالهرستمیمجیدنوشهرمازندران

15غالمحسیناسرای حورنازبابل مازندران 

17ابراهیمپورطهماسب ابوالفضل بابل مازندران 

16نورعلیجعفرتبارمهدی بابل مازندران 

17قدرت الهدهقان هدا بابل مازندران 

14علیرضاذاکری مهدی بابل مازندران 

16اصغررضازاده خا طره بابل مازندران 

16حجت الهرضانیامحمدبابل مازندران 

15سیدابوالفضلرکابپورسیدسمانه بابل مازندران 

15مصطفیریاحی قلعه تکیفریدون بابل مازندران 

19محمدرضاسلیمانیان محمد علی بابل مازندران 

14امامقلیسلیمی لداریمهدی بابل مازندران 

14شعبانشعبانزاده خلیل بابل مازندران 

-فتح الهعزیزنژادروشن خسرو بابل مازندران 

18سیدکریمفغانی سید علی بابل مازندران 

14ابراهیمکثیریان محمد نوید بابل مازندران 

17حسنمتولی فرشیده بابل مازندران 

15شیرزادمحمدپورفاطره بابل مازندران 

14ابراهیمموعودی زهرا بابل مازندران 

16محمدرایوسفپورمائده بابل مازندران 

15آیت الهآقاباباییاعظم اراکمرکزی

14محمد رضاابراهیمی پورمهسا اراکمرکزی

15حسناحسان پوررضااراکمرکزی
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15اسدالهانصاریفاطمه اراکمرکزی

16محمدبخشینسرین اراکمرکزی

14پرویزباجالنمعصومه اراکمرکزی

14مهدیبرزگر قاسم آبادیسلماناراکمرکزی

14پرویزبیگی هانیه اراکمرکزی

17محمد رحیمحبیبی مهدیهاراکمرکزی

-سعیدحسنی شادی اراکمرکزی

16محمدحسین خانیمعصومه اراکمرکزی

16علیخانبلوکی مهناز اراکمرکزی

14سیف الهخداممژگان اراکمرکزی

14محسنخلیلیفاطمه اراکمرکزی

15غفوردریا بیگی نرگس اراکمرکزی

15سعیدده موالییپرستو اراکمرکزی

-بهروزرضایینگاراراکمرکزی

15محمد علیرنجبرمحمدمهدی اراکمرکزی

14رضارموک عباساراکمرکزی

-قنبرعلیراهزانیفاطمه اراکمرکزی

14سید رضاسجادیسید حساماراکمرکزی

15حمد الهسعیدیعلیرضا اراکمرکزی

15محمد حسینشیخی فردحجت اله اراکمرکزی

-شعبانعلیصالحی سمانه اراکمرکزی

16غالمحسینصالحی پروین اراکمرکزی

16محمد رحیمصالحی الهام اراکمرکزی

16رجبعلیعابدیرسول اراکمرکزی

15سعیدغالمیستایشاراکمرکزی

-محمدغیاث ابادیفاطمه اراکمرکزی

16صفدرکرمی نرگس اراکمرکزی

-15امین الهکلهر داود اراکمرکزی

15احمد رضاکلهر بهاره اراکمرکزی

-محمد حسینگالبیرضوان اراکمرکزی

14رحیمگل اسفند محمد رضا اراکمرکزی

-احمدمحمودینازنین زهرااراکمرکزی

1516منصورمدنی مرجان اراکمرکزی

1516مجتبیمهدی مجید اراکمرکزی
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16احمدنوابخشفرزاد اراکمرکزی

16علی اصغرنجفیمحمد رضا اراکمرکزی

15محمد رضامعصومی پویاهستی اراکمرکزی

14مهدیهمتی هما اراکمرکزی

15ناصریعقوبی حمید اراکمرکزی

15نقیشعبانیپریساتفرشمرکزی

16فرج الههادیمحمدمهدیتفرشمرکزی

14محمدابن علیعلیرضاخمینمرکزی

14محمدجوادامیدینگینخمینمرکزی

1414جعفرقلیرضاییعفتخمینمرکزی

15صادقشیخیامیرحسینخمینمرکزی

14فریدونمجتهدیفرزانهخمینمرکزی

14عباسمحمدیزهراخمینمرکزی

14محمدمدنیاحسانخمینمرکزی

17عباسعلیبیکیبهمندلیجانمرکزی

14غالمعلیقاسمیمحمددلیجانمرکزی

15مجتبیاله وردیامیر مهدیساوهمرکزی

16نصرالهصبوریعلیرضاساوهمرکزی

17صفرصدیقنرگسساوهمرکزی

15صفرصدیقزهراساوهمرکزی

18محمدرضاکشاورزیفرزانهساوهمرکزی

16اکبرکریمیحسنساوهمرکزی

17جهانبخشپاکدامنفاطمه ساوهمرکزی

16افشینخدادادیان فررضاساوهمرکزی

17رضانیک پورمحسنساوهمرکزی

17اکبرکریمیحسنساوهمرکزی

14جعفرغفاریعلی ساوهمرکزی

15محمدرضاکشاورزیفرزانهساوهمرکزی

1514خالقآقاییرضوان شازندمرکزی

14محمد علیاکبریشهینشازندمرکزی

15غالمحسینخدادادیمیتراشازندمرکزی

15عبدالرحیمرحمان پورسعیدهبستکهرمزگان

-عبدالرحمنفردفاطمهبستکهرمزگان

-علیکاردانمحمدبستکهرمزگان
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16عبداهللمحمودپوراحمدبستکهرمزگان

15مهدیابوطالبیهانیهبندرعباسهرمزگان

16سیدجاللحائریشهرزادبندرعباسهرمزگان

14منوچهرسرفرازشکوهیفاطمهبندرعباسهرمزگان

-غالمعباسباوقارزعیمینجمهبندرعباسهرمزگان

15موسیزرکوبحسینبندرعباسهرمزگان

14مهرانناظریفاطمهبندرعباسهرمزگان

16غالمعباسوفاییمحمودبندرعباسهرمزگان

-محمدصدیقیهالهبندرعباسهرمزگان

15مهدیرضاییستایشجزیره کیشهرمزگان

1614رستمداداله زادهعلیجزیره کیشهرمزگان

1715نجم الدینفتاحیانضیاءالدینجزیره کیشهرمزگان

14محمدآزادیاننرجسجزیره کیشهرمزگان

15صفرخورزنیالههجزیره کیشهرمزگان

-علینعیمی اعزامیساراجزیره کیشهرمزگان

14علیکریمیحمزهمینابهرمزگان

14محمدکریمی حاجی خادمیمیرزامینابهرمزگان

17زمانیمهدیالهههلند

14زمانیمهدیالهههلند

14گودرزسلیمانیمحمد جواداسدآبادهمدان

15اسداهللصوفیتارااسدآبادهمدان

1815حسیناشرفیانسعید اسدآبادهمدان

151515محمودثقه االسالمیحمیدرضابهارهمدان

-مرتضیکلیاییعلی اصغربهارهمدان

14نبی اهللمرادیاکرمبهارهمدان

-خلیلمرادی مقامزهرابهارهمدان

14احمدنبی پورفرشتهبهارهمدان

-اسماعیلنوروزیرضابهارهمدان

-14حمیدافشاریمهدی تویسرکانهمدان

-خدامرادتکلوقاسمتویسرکانهمدان

--محسنخدادادیمحمدمهدیتویسرکانهمدان

--احمد علیخسرویانمصطفی تویسرکانهمدان

1614خیرالهحبیبیمحمد تویسرکانهمدان

15بهمنرستگاریرضاتویسرکانهمدان
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14علیرضااسدبگیفائزهتویسرکانهمدان

-1514محمد قاسمجامه بزرگسکینه تویسرکانهمدان

1715عبادالهروح الهیزهراتویسرکانهمدان

14عباسارغوانیمهوشمالیرهمدان

-امیداکبریانامیر رضا مالیرهمدان

15هاشمباقریرضوانمالیرهمدان

14جمشیدجیریائیاحسانمالیرهمدان

1517محمدرحمانیرویامالیرهمدان

15-احمدرحیمی نژادصبامالیرهمدان

1517خدابخش عبدالمالکیسمیرامالیرهمدان

-رضا عبدالملکیمحمدرضامالیرهمدان

15احمدفرجیجعفرمالیرهمدان

1617سعید قاسمیمحمدصالحمالیرهمدان

-حسنلطفعلیاصغرمالیرهمدان

15داوودمرادیمعصومهمالیرهمدان

1416احمد نوروزیزهرامالیرهمدان

14-ولیتاجوکمژگاننوژههمدان

14علینیک اندیشربابهنوژههمدان

1517علیرضااسدبیگیهانیههمدانهمدان

16مرتضیالوانامیررضاهمدانهمدان

1717صادقباباییحسینهمدانهمدان

1615سیامکبخشیفاطمههمدانهمدان

14کامبیزبهمنیمحمدامینهمدانهمدان

16جانعلیپاشاییوحیدهمدانهمدان

15یحییپرستشیگانههمدانهمدان

--عبدالصمدتوسلیعبدالحسینهمدانهمدان

1617علیچگنیاصغرهمدانهمدان

1514علیحاجی شفیعیسوگندهمدانهمدان

-سیدصفی الهحسینی نیک روشسیده فاطمههمدانهمدان

15محمدحیدریزهراهمدانهمدان

15علیختن لومحدثههمدانهمدان

-ولی الهخویینیژیالهمدانهمدان

-1416حسیندیزچیانزرینهمدانهمدان

1516حسینرکنیانسودابههمدانهمدان
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-ایمان علیرنجبرانمریمهمدانهمدان

14محسنرهبری پسندیدهساراهمدانهمدان

1714علیزارعیلطیفههمدانهمدان

1617علیرضاسحرخیزمیتراهمدانهمدان

1515ناصرسلحشورمائدههمدانهمدان

15محرمعلیشاهمرادیاعظمهمدانهمدان

-14عزیزعربیعادلهمدانهمدان

1414اسدالهغالمیرضاهمدانهمدان

17یوسففرجیمحمودهمدانهمدان

16-مهرانقاسمیثمینهمدانهمدان

16مهدیکامرانی کیاکیمیاهمدانهمدان

15سید نورالدینکاظمی اسکوییزهراساداتهمدانهمدان

15نظامکرمیسوگندهمدانهمدان

16عبدالهکرمیلیالهمدانهمدان

1616محمدشریفکریمی امانفوزیههمدانهمدان

151614توفیقکوچک خانیمیالدهمدانهمدان

14-علی آقامددیمحمدرضاهمدانهمدان

15حسنمردانیانمنصورهمدانهمدان

14قاسممشتریعاطفههمدانهمدان

15-حسنمنوچهریعاطفههمدانهمدان

-محمدجانجانی محمود نهاوند همدان 

14روح اهللجوادی سوگند نهاوند همدان 

15ذکاییفرهاد نهاوند همدان 

1516منصورسوری مصطفی نهاوند همدان 

17حمزهشادفرامیر نهاوند همدان 

15سید احمدعطاری سید محمد نهاوند همدان 

14قاسممحمودی پرنیا نهاوند همدان 

15عبدالعلیمحسنی پور علی نهاوند همدان 

-مجیداکرمیامیرحسینابرکوهیزد

-غالمحسینامیدوارپناهمریمابرکوهیزد

15غالمرضاحیدریالههابرکوهیزد

15حسینستارسمانهابرکوهیزد

1515سید علیطباطباییفاطمه ساداتابرکوهیزد

14محمد حسنفالح زادهمرضیهابرکوهیزد
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14غالمرضافالح زادهفهیمهابرکوهیزد

15علیرضافالح زادهمحمدامینابرکوهیزد

--احمدقمریمریمابرکوهیزد

15محمودپروانهعاطفهاردکانیزد

-سعیدشاکرمطهرهاردکانیزد

16حسنشاکرملیکااردکانیزد

14غالمرضاکردیاختراردکانیزد

16محمد حسینزارع زادهزهرامهریزیزد

14غالمحسینزمان پور بافقیمحمد علیمهریزیزد

-اسداهللامامیمحمدحسینمیبدیزد

14رضابرزگربفروییعباسمیبدیزد

16علیرضاحشمتسمیرامیبدیزد

14احمدعلیرضازادهابوالفضلمیبدیزد

-احمدزارع ده آبادیفاطمهمیبدیزد

15مرتضیشفیعیمطهرهمیبدیزد

14غفارغفاریپوریامیبدیزد

14محمدعلیغفاریغقارمیبدیزد

-محمدکاظمکالنتریکینامیبدیزد

16محمدکاظمکالنتریکیمیامیبدیزد

14جوادمتقیمهسامیبدیزد

16مهدیابوئی مهریزیعلی محمدیزدیزد

-ابوالفضلاسدیملیکایزدیزد

14احمد میرزاافضلمسعود یزدیزد

-محمد رضاامراللهی خرانقپوریایزدیزد

1517علی اصغرآبادحمیدرضا یزدیزد

19منوچهرآیت اللهیمهرداد یزدیزد

14نصراهللپور ابوالحسنیمحبوبهیزدیزد

14محمدپور طالبی فاطمهیزدیزد

15بمانعلیحاجی پور فهادان محمدحسینیزدیزد

1717غالمرضاخان نیریمحمدرضایزدیزد

15احمددهقانامیررضایزدیزد

16غالمعباسدهقان پورفراشاهفاطمه یزدیزد

1716غالم علیدهقانیمحمدرضایزدیزد

17علیرضاسیفیابوالفضلیزدیزد



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نتایج
نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

15علیشریفی یزدیمحمدیزدیزد

17علیصادقی رنجبرمرضیهیزدیزد

14سید مهدیفائق مقدمسید محسنیزدیزد

1816عباسفروزشسمیهیزدیزد

16محمد حسینفالح تفتالههیزدیزد

-17علیرضامحامدیفاطمهیزدیزد

17یداهللمیرعلیامیرمهدییزدیزد

14حسیننبی پورفهیمهیزدیزد


