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171515محمدحسینکاریمحمودارسآذربایجان شرقی

14اماموردیجامعیصابراهرآذربایجان شرقی

15حسینحکمتی شیروانه دهبهنامبستان آبادآذربایجان شرقی

16اکبراسعدینسیمتبریزآذربایجان شرقی

-مرتضیاسم خانی اکبری نژادپارساتبریزآذربایجان شرقی

14-علیاشجعیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

17محمدباقرامامزادهسید مجتبیتبریزآذربایجان شرقی

-غالمرضاایرانینرگستبریزآذربایجان شرقی

151514علیرضاباقری خیابانیفرزادتبریزآذربایجان شرقی

14-جوادبروایهکلثومتبریزآذربایجان شرقی

16خسروپاکزادعلیتبریزآذربایجان شرقی

15-مصطفیپرکار خطیبیثناتبریزآذربایجان شرقی

-علیپروینمریمتبریزآذربایجان شرقی

-بهروزتوتونچی زادهبهنازتبریزآذربایجان شرقی

--علیثابت نژادمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

--منوچهرجودی متنقکریمتبریزآذربایجان شرقی

15حسینحسین زاده آذریمجیدتبریزآذربایجان شرقی

-قادرحسینی رادفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15یعقوبخوش زارعیوسفتبریزآذربایجان شرقی

15علیدادجوینسرینتبریزآذربایجان شرقی

-محمدرضارستم پورالنازتبریزآذربایجان شرقی

--15کریمرهورسولتبریزآذربایجان شرقی

14میرمحمدستاری اقبالیمیرمهدیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدرضاسربخشیاننسرینتبریزآذربایجان شرقی

17ناصرشیخی حقایقمالکتبریزآذربایجان شرقی

16کریمشیریستارتبریزآذربایجان شرقی

1515غالمعلیصداقتقادرتبریزآذربایجان شرقی

15نظرعرب زادهفرزینتبریزآذربایجان شرقی

1616ابراهیمعطارفردمحمدباقرتبریزآذربایجان شرقی

14اصغرعلیپور آژیریحسینتبریزآذربایجان شرقی

16اسماعیلغنی زادهصمدتبریزآذربایجان شرقی

1400پایاندوره -نتایج امتحانات سراسری دوره عالی
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--نادرفتحیمژدهتبریزآذربایجان شرقی

17علی اکبرقاسم نژادامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

--رحیمکاظمیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

15هاشمکبیرسجادتبریزآذربایجان شرقی

1616اسمعلیکریم پورمه لقاتبریزآذربایجان شرقی

-خلیلگلزاریامیرعلیتبریزآذربایجان شرقی

-التفاتمنوچهریبیژنتبریزآذربایجان شرقی

1415میرداودموسویمیرحامدتبریزآذربایجان شرقی

17باسممیرزادهاسماتبریزآذربایجان شرقی

14بابکنوریآرتاتبریزآذربایجان شرقی

19رحیمهوشمند میارداننسرینتبریزآذربایجان شرقی

1414رشیدپورنظمیسیمینشبسترآذربایجان شرقی

14امیرزارعینساشبسترآذربایجان شرقی

---صالحزمانیمریمشبسترآذربایجان شرقی

14حسینصبوحیمحدثه شبسترآذربایجان شرقی

-شهرامعبداله زادهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

1515علیحیدروشهادیمراغهآذربایجان شرقی

15عبادالهشاهپورینجاتمراغهآذربایجان شرقی

16محمدپورعلی مرزآبادسهیالمرندآذربایجان شرقی

16ابراهیمترابی مرندعبدالحسینمرندآذربایجان شرقی

-1515مصطفیسلطانپورگرگریسعیدمرندآذربایجان شرقی

15شریففالح کوره کشمیالدمرندآذربایجان شرقی

14ابوطالبقاسمیعلی اصغرمرندآذربایجان شرقی

-حسینمعصومیمهدیهمرندآذربایجان شرقی

-احمدنوروزیفریده مرندآذربایجان شرقی

14-اکبرودادی دیزجیکانصدرامرندآذربایجان شرقی

-رحیمرحیم زادههستیمیانهآذربایجان شرقی

15مجیدقاسمیزهرامیانهآذربایجان شرقی

16عثماناحمدیسینا اشنویهآذربایجان غربی

15حیدرباباجامعیمریم اورمیه آذربایجان غربی

1614حیدرشاه محمدیشاهرخ اورمیه آذربایجان غربی

15پرویز قوسیان حسین اورمیه آذربایجان غربی

14میر منصورگلزان سیده سمیه اورمیه آذربایجان غربی

18سلیمانوحیدی زمانغالمحسین اورمیه آذربایجان غربی
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--یونسداودیانمهنازبوکانآذربایجان غربی

15محمد حسنرضاییامیربوکانآذربایجان غربی

16محمد شیخ االسالمیمتینبوکانآذربایجان غربی

171716امیرکیانیعباسبوکانآذربایجان غربی

181814محمد گویندهلقمانبوکانآذربایجان غربی

16عبدالکریممرادیرحمانبوکانآذربایجان غربی

15-احمدیوسفیشبنمبوکانآذربایجان غربی

16احمدبرزکاربدیعپیرانشهرآذربایجان غربی

14فرمانپورعباسلیالسلماسآذربایجان غربی

14محمدباقرحسنلوییزهراسلماسآذربایجان غربی

14عبدالهحق وردیلولیالسلماسآذربایجان غربی

-15باقردوست گلشنیشیواسلماسآذربایجان غربی

15محمدتقیعلیلومحمدسلماسآذربایجان غربی

17فریدونمحمدباقرلوفاطمهسلماسآذربایجان غربی

14اکبرملک خواهریحانهسلماسآذربایجان غربی

14محمدصمدیعلیرضاشاهین دژآذربایجان غربی

14ابراهیمکریم نژادلیالماکوآذربایجان غربی

15حسنمرادیعسلماکوآذربایجان غربی

15قاسمخضریفاطمه مهابادآذربایجان غربی

-15عبدالغفورقادریاحمد مهابادآذربایجان غربی

14حسناصالنییحییمیاندوآبآذربایجان غربی

2015محمدعبدیسجادمیاندوآبآذربایجان غربی

18بیت الهمحمدینسامیاندوآبآذربایجان غربی

16حسن اشرافی بابکتکاب آذربایجان غربی 

17سیدرسول حسینی سیده مهدیهتکاب آذربایجان غربی 

161715یحیی خلوتی فرهادتکاب آذربایجان غربی 

15بهادرملکیسجادتکاب آذربایجان غربی 

14علی میکائیلی سمیه تکاب آذربایجان غربی 

16حسین ثبوتی اباصلتیرحیم ونکوورآمریکای شمالی

19خلیلخسروشاهیحسنیهونکوورآمریکای شمالی

14توفیق حسن پورمعصومه اردبیلاردبیل

1517خداکرمروبینمنصوراردبیلاردبیل

1816ظاهرعلی زاهدی نیاریاصغراردبیلاردبیل

17مختارسلیمانیشهرزاداردبیلاردبیل



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

18میرباباسیدعلی زادهعفتاردبیلاردبیل

16عارفصادقی وندعلیاردبیلاردبیل

16میرمهدیقریشیمیرصادقاردبیلاردبیل

17محمدولیدیحسناردبیلاردبیل

15ابراهیممیر مرسلیحمیدهخلخالاردبیل

15یعقوبابراهیمیانصار نمیناردبیل 

15فیروزپورفتحی روزبهنمیناردبیل 

17ستار صالحیانمریم نمیناردبیل 

15وکیل عبدولی نیاحسیننمیناردبیل 

15داودحقیقت صفتنرجسآران و بیدگلاصفهان

18مهدیسمیعی نیامحمدجواد آران و بیدگلاصفهان

16ابوالفضلمجددامیرحسینآران و بیدگلاصفهان

16عباسمحمدی نژادزهرهآران و بیدگلاصفهان

15نعمت الههمائی پورفائزهآران و بیدگلاصفهان

14ایرجاشرفیانپوررضااصفهاناصفهان

16محمداطلس چیانفرشاداصفهاناصفهان

-مرتضیاطهری فرزهرهاصفهاناصفهان

1917حسناعرابیعلیاصفهاناصفهان

16غالمرضاامامیمهرنوشاصفهاناصفهان

18ابراهیمامیدحسیناصفهاناصفهان

14محمدامین الرعایاییماه منیراصفهاناصفهان

16اصغرامین الرعایاییفتانهاصفهاناصفهان

17عبدالهآقاجانی رسول اصفهاناصفهان

14سیدحسنآقاکوچکی حسینیسحر ساداتاصفهاناصفهان

-حسنبحری نجفیفاطمهاصفهاناصفهان

17حسینبدیعی نژادفاطمهاصفهاناصفهان

15بهرامجعفریانزهرااصفهاناصفهان

16عباسجلوانیناهیداصفهاناصفهان

15محمودخلیلیانعلیاصفهاناصفهان

-محمدخودسیانیحمیداصفهاناصفهان

14ذوالفقاریمریماصفهاناصفهان

-1415علی اکبررمضانیعلیاصفهاناصفهان

15حمیدرضاسامانیحکیمهاصفهاناصفهان

15علیرضاسعیدیشهرهاصفهاناصفهان
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15محمودشاکریفاطمه زهرااصفهاناصفهان

15طوغانشمسیسعیداصفهاناصفهان

14-محمدعلیشیخ بهاییعلی اصغراصفهاناصفهان

--محمدعلیشیخ سجاداکرماصفهاناصفهان

-مجیدشیخیآیدااصفهاناصفهان

1616لطیفصالحی اسکندریمحسناصفهاناصفهان

1515علیرضاصدریشیریناصفهاناصفهان

16محمدطوطیانحجت الهاصفهاناصفهان

14زینلعالی پورنورااصفهاناصفهان

16مومنعقیلیفائزه ساداتاصفهاناصفهان

15حسامعالییآناهیتااصفهاناصفهان

-بهروزعنایتی فرسامیاراصفهاناصفهان

16حسینغافل مبارکهصفیهاصفهاناصفهان

15عبدالعلیغفاریانشیوااصفهاناصفهان

15حسینفاضلیمسعوداصفهاناصفهان

-مجتبیفقیهی پزشکیزهرااصفهاناصفهان

14هادیقمصریسارااصفهاناصفهان

1514جمشیدکریمیعلیاصفهاناصفهان

14مسعودکوهی حبیبیمهدیاصفهاناصفهان

16اصغرگلشن آرانجیمهاصفهاناصفهان

14جوادمحسن زاده کرمانیفهیمهاصفهاناصفهان

15حسنمختاریعلیاصفهاناصفهان

14حسینمدنیونفریبااصفهاناصفهان

14-شهراممظاهریالههاصفهاناصفهان

1515غالمحسینمنعمیانفرشاداصفهاناصفهان

--جمالموسویمحسناصفهاناصفهان

-رمضانعلیناصحینرگساصفهاناصفهان

17علی اصغرنجفیجاللاصفهاناصفهان

1415محمودرضانیکبختبینااصفهاناصفهان

14غالمحسینهاشمیبهاراصفهاناصفهان

-محمدهفت برادرانعلی اصغراصفهاناصفهان

14سید محمدهمایونیامین الهاصفهاناصفهان

14امین الههوشمنداعظماصفهاناصفهان

14احمدیمینیسید علیاصفهاناصفهان
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15منصوریوسفیعاطفه اصفهاناصفهان

15داودکرمانیمائدهبویین میاندشتاصفهان

-نصرت الهگوگونانیحسینبویین میاندشتاصفهان

1515یدالهنادی چادگانیمهردادبویین میاندشتاصفهان

15سیداحمداحمدیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

-مهدیآقاییمحمدحسینخمینی شهراصفهان

15-مهدیباقریزهراخمینی شهراصفهان

14-محمدپرندهحسینخمینی شهراصفهان

-مصطفیجانفشان وظیفهفاطمهخمینی شهراصفهان

-رضاحیدریفرخندهخمینی شهراصفهان

15رجبعلیرضاییزهراخمینی شهراصفهان

--احمدرضاییمحدثهخمینی شهراصفهان

-حمیدرضاییمحمدخمینی شهراصفهان

14جوادشاهیننگینخمینی شهراصفهان

15نورالهعابدزادهپریاخمینی شهراصفهان

1515محمدعاملیمتینخمینی شهراصفهان

15فتح الهعظیمیاکرمخمینی شهراصفهان

1516مجتبیعمادییگانهخمینی شهراصفهان

1516محمدفخاریریحانهخمینی شهراصفهان

-عباسفروزانفردحدیثخمینی شهراصفهان

-محسنقورچانیمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

-قدرت الهکارخیرانعلیرضاخمینی شهراصفهان

15-احمدکمالیمائدهخمینی شهراصفهان

16سعیدمجیریمائدهخمینی شهراصفهان

16ابوالفضلمحمدیمهساخمینی شهراصفهان

16محمدمحمدی فردامیرعباسخمینی شهراصفهان

14علیرضامحمود خانیبهارهخمینی شهراصفهان

14مصطفیموحدیآرزوخمینی شهراصفهان

14مجیدموحدیپریاخمینی شهراصفهان

-یدالهیزدان پناهملیکاخمینی شهراصفهان

14محمد صادقبهادریشکوهشاهین شهراصفهان

15کرمعلیمحمدیمحمدشاهین شهراصفهان

15علی پناهمرادیالههشاهین شهراصفهان

14احمدرضاحیدریهنگامهشهرضااصفهان
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1514علیرضاسناجویانابراهیمشهرضااصفهان

15یدالهعوض پورساحرهشهرضااصفهان

15خسروکمانیبهارشهرضااصفهان

151617غالمرضامخلصمژگانشهرضااصفهان

15محمد جاناحمدیصادقکاشاناصفهان

17حسینرضاییابوالفضل کاشاناصفهان

17جمالکشاورزعلیرضاکاشاناصفهان

14فضل الهنادریالهامکاشاناصفهان

-محمداطیابیسید نیماگلپایگاناصفهان

-محمدرفیعرفعتیپروینگلپایگاناصفهان

16ولی الهمحمدیانخدیجهگلپایگاناصفهان

14حسناسحاقیانعلیلنجاناصفهان

15حسنامینیمحمد مهدیلنجاناصفهان

15احمدرضاعطاییزهرالنجاناصفهان

-مهردادباقری بداغ آبادیزهرامبارکهاصفهان

-احمدبخشیان لنجیستایش مبارکهاصفهان

161515علیفدایی اشیانیاصغرمبارکهاصفهان

14عبدالرضااحمدی همابادیدیناناییناصفهان

151415رضاپوربافرانیحسنناییناصفهان

1414حمیدرضامهدییان نائینیزکیه ناییناصفهان

-محمدامینیسعیدهنجف آباداصفهان

14ابوالفضلچتراییمحمدرضانجف آباداصفهان

-رضادادخواهاحساننجف آباداصفهان

-1614قربانعلیشکرالهیسیدمیثمنجف آباداصفهان

15محمدحسنپژمانسکینهساوجبالغالبرز

14قنبرعلیحاجی حسنیزهرهساوجبالغالبرز

15صالح الدینقدسیمریمساوجبالغالبرز

14عبدالرحیممعمارباشیتهمینهساوجبالغالبرز

14بهرامیعقوبیقاسمساوجبالغالبرز

-علیاحسان منشهدیکرجالبرز

1716عیسیاصغرپورلیالکرجالبرز

14علی عسگرباپیریمهدیکرجالبرز

15حمیدبهادریزهراکرجالبرز

14سبزعلیپورنجفیمیتراکرجالبرز
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-علیرضاترکاشوندناهیدکرجالبرز

-جوادجانفشانشیفتهکرجالبرز

15محمدجوادنژادمریمکرجالبرز

161615علیچپرداراحسانکرجالبرز

-صیدمحمدچراغ پورپروانهکرجالبرز

14محمدحاجی قاسمیالههکرجالبرز

15محمدرضاحاجیانامیرهمایونکرجالبرز

14محمدجوادخرمن بیزمهدیهکرجالبرز

16عبدالحمیدخزائیزیباکرجالبرز

16احمدخوش زبان خسروشاهیمعصومهکرجالبرز

14مهدیدالوندمحمدحسینکرجالبرز

15ابوالقاسمدشتی خویدگیمهنازکرجالبرز

17رضارضایی مهراسکندرکرجالبرز

20قربانعلیرمضانخانیریحانهکرجالبرز

14نظام علیرودکیرسولکرجالبرز

15محمدسلطانیزهراکرجالبرز

15محمدحسنسلیمیاکرمکرجالبرز

14علی احمدسوریحسینکرجالبرز

-خلیلصادقیاعظمکرجالبرز

14علیصادقیمحمدحامدکرجالبرز

1515علیصدرنژادمحمدصادقکرجالبرز

161514محمودعلی دربندیانمحمدحسینکرجالبرز

-علی اکبرعلیزادهزهراکرجالبرز

14محمدرضافرهادیعلیرضاکرجالبرز

16سهیلفنائیانانیساکرجالبرز

1717اباذرقاسمیزهیرکرجالبرز

16عزیزالهقسمتیفاطمهکرجالبرز

16نبی الهکریمیامیرحسینکرجالبرز

15علیکشاورززهراکرجالبرز

16حجت الهمحسنی زادهفاطمهکرجالبرز

14خیرالهمرادیافشارکرجالبرز

15غالمحسینمکوندییعقوبکرجالبرز

15احمدمکی نیریابوالفضلکرجالبرز

14سیدعلی اصغرموسویسیدمجتبیکرجالبرز



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-15عبدالحسیننجابتینجواکرجالبرز

17داودنجمیمحمدحسینکرجالبرز

-نصرت الهنوریزهرهکرجالبرز

14فرامرزنیک فالحآزادهکرجالبرز

15فرامرزنیک فالحمعصومهکرجالبرز

16نظامعلینیکخواه بهرامیمرضیهکرجالبرز

15محمدحسینشعبانیالهامایالمایالم

14یعقوبعلیزادهعلی رضاایالمایالم

15علی اکبرغالمیمجیدایالمایالم

15جهانبخشملکیمحمدحسینایالمایالم

15حمیدموسی بیگیفاطمهایالمایالم

16سبزعلیتناآورشاهپورآبدانانایالم

14سید محمدعبدالهیسید مختار آبدانانایالم

14کرم رضاباباخانیسلیمهبدرهایالم

14ایرججعفریایلیابدرهایالم

14علیدرویشیابراهیمبدرهایالم

1416محمدحسینخانشیرینصرت الهچرداولایالم

14مرادیوسف شاهیطیبهچرداولایالم

-عبدالحسنجعفیمحمدجوادبوشهربوشهر

-مختارچعبیعبدالحسنبوشهربوشهر

-عباسخیاطیصغریبوشهربوشهر

16بهمنیارزنگوییرضابوشهربوشهر

-غالمحسینعاشورینعمت الهبوشهربوشهر

15کرمکامرواعباسبوشهربوشهر

16کاظمافروزمصطفیتنگستانبوشهر

14حسینقاسم زادهعلیتنگستانبوشهر

16ابراهیمدیندارلوسحرجمبوشهر

-احمدصف شکنمسعودجمبوشهر

-16عبدالهمعرفتخلیلجمبوشهر

-سید حسنباقریسید محمددشتیبوشهر

15حسینچاهشوریخدارحمدشتیبوشهر

15احمدذاکریآمنهدشتیبوشهر

-نقیرهنمای شلمانی مسعود گناوهبوشهر 

15مجیدچزانی شراهیمهتاشهریارتهران
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-حسیناسدیمحمدیونس اسالمشهرتهران

201714عبدالرزاقالستیابراهیماسالمشهرتهران

15عقل الهامیر اصالنیآمنهاسالمشهرتهران

16اصغرآجرلوتهمینهاسالمشهرتهران

-حسینبایرامیعلیاسالمشهرتهران

171519خسروبرزههژیراسالمشهرتهران

--مصطفیپور قاسمیانحسین اسالمشهرتهران

15رحمانتقی زادههاجر اسالمشهرتهران

15صالححبیبیعلیاسالمشهرتهران

14عزیزمرادزنگنه مرادعلیرضااسالمشهرتهران

15دادرسعزیزیمصطفی اسالمشهرتهران

-14علیکاوندیفاطمهاسالمشهرتهران

-گرز علیمراد پورمهدی اسالمشهرتهران

16مرتضیمالییریحانهاسالمشهرتهران

15علیواحدیمحمدجواداسالمشهرتهران

-وحیدبابا زادهمهران اندیشهتهران

-هادیبابانژادعسل اندیشهتهران

14اسماعیلباقریکیاوش اندیشهتهران

-مهردادبرار خاصیپارسااندیشهتهران

14علی اکبرپیرقلینیرهاندیشهتهران

15جعفرجمشیدیپوریااندیشهتهران

-امرهللحسابیفرزان اندیشهتهران

16محمد سلیمانحسینیحمیدرضااندیشهتهران

1515یوسفخلجصادق اندیشهتهران

-داوودرستم خانیپارسا اندیشهتهران

15رضاشعبانیمرتضیاندیشهتهران

17حسنشوخاناعظماندیشهتهران

14تقیغرقیزهره اندیشهتهران

15حسننیرآبادیزهرااندیشهتهران

-صدقعلیواعظینسریناندیشهتهران

-مرتضیخیرخواهانحسینپیشواتهران

16محمدقادری جعفریپریساپیشواتهران

-سید عبدالکریممظفریسید احسانپیشواتهران

1516علی اصغرنوروزیمهدیپیشواتهران
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1516محمدابراهیم خانی قاضیسمیراتهرانتهران

15جعفراسدیبهارهتهرانتهران

-محموداصغریفاطمهتهرانتهران

1514نیک محمدافضلی امیرآبادیمحمدتهرانتهران

1515محمدباقراکبری برومندفرزینتهرانتهران

14-فیض الهامینیاسدالهتهرانتهران

15مصطفیامینیسمیهتهرانتهران

-محمدآزادخواهغالمحسینتهرانتهران

17علیرضاآزادخواه اصفهانیسپیدهتهرانتهران

-15قبادآشتیانی فردمصطفیتهرانتهران

1415محمدحسینآقابگلوناصرتهرانتهران

15اسماعیلآقاقلی زادهعادلتهرانتهران

-محمدعلیباطنیبی تاتهرانتهران

16علی قلیبالورزهراتهرانتهران

18حسینبزاز طهرانیمریمتهرانتهران

14سیدمحمدبطحاییزهراساداتتهرانتهران

14علی اصغرپورمهدیانسعیدتهرانتهران

15محمدعلیتن سازحمیده تهرانتهران

1417رضاجانمحمدیفرنگتهرانتهران

-مالکجعفریرقیهتهرانتهران

1917اسماعیلجهانیبهرامتهرانتهران

--عبدالمجیدجوادیکورشتهرانتهران

15قدرت الهجیرودیایرجتهرانتهران

-محمودچراغیمجتبیتهرانتهران

15سیدابوالحسنحاج موسویسیدعبدالرحیمتهرانتهران

-محمدحاجی حسنهوشنگتهرانتهران

15صفرحسنیزهراتهرانتهران

14عابدینحسینی شکیبلیلیتهرانتهران

15منصورخاک شورحسینتهرانتهران

15یدالهخدادادگانحسنتهرانتهران

-محسنداودیمنصورتهرانتهران

-عباسدهقانوحیدتهرانتهران

16حسنربیعی مزرعه شاهیوحیدتهرانتهران

17حجت الهرسولیعلیتهرانتهران
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16ایمان علیرشوندمحمدتهرانتهران

14یحییرضوانی مقدممجیدتهرانتهران

14محسنزرینی فرهمندفاطمهتهرانتهران

1617حسینسرافرازمحمدتهرانتهران

14کریمسعادت نیازهراتهرانتهران

16رضاشربتداریزهراتهرانتهران

1716محمدشعبان خواهمژدهتهرانتهران

14اکبرصادقی اشرافیفریباتهرانتهران

14-14عبدالرحیمصرافمهدیتهرانتهران

-رضاصفدری انجیرکیمحمودتهرانتهران

1718غالمرضاعابدینیمصطفیتهرانتهران

16عبدالرسولعاشقی بابادگانیساراتهرانتهران

14موسیعبدالهیعاطفهتهرانتهران

15میرزاجانعلی لواحمدتهرانتهران

16محمدغفاری یوسف زادهعارفتهرانتهران

-نصرالهغالمحسین زادهصدیقهتهرانتهران

-علی اکبرفخردوزدوزانیسیماتهرانتهران

-علی حسینفالحیرضاتهرانتهران

-رحیمقائمی دوخت ممقانینسیمتهرانتهران

15هبت الهقنبریناصرتهرانتهران

17مهدیکشمیریحامدتهرانتهران

1617قاسمگوی آبادیمرتضیتهرانتهران

1716غالم رضالکاکرمتهرانتهران

15بهروزمحمدبیگیامیررضاتهرانتهران

17یوسفمحمدخانیامیرتهرانتهران

14محمدهاشممحمودیهانیهتهرانتهران

1515مرادعلیمرادی مهیاریمحسنتهرانتهران

15عطاء الهمعروفیاسفندیارتهرانتهران

16عبدالرحیممکوندیلیالتهرانتهران

17محمدمالحسنیجوادتهرانتهران

16عبدالرضاموثق دارینیسپیدهتهرانتهران

15سیدمحمدعلیموسویسیدمحمدهادیتهرانتهران

14میرقادرموسویمیناتهرانتهران

1616سیدجاللنبویعلیتهرانتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

15مصطفینبیدنداتهرانتهران

16یوسفنوروزیفاطمهتهرانتهران

1515میرحبیبنوریمیربهرنگتهرانتهران

-قدرت الههرورانیمسعودتهرانتهران

15محمدحسینواحدشیماتهرانتهران

15سبزعلیوجدانی راجیریداودتهرانتهران

14-اسحقیوسفیپرستوتهرانتهران

1415یحیییوسفیمهدیتهرانتهران

1516محمد ابراهیممرآتی فشیعلیرباط کریمتهران

18احمدنوریمریمرباط کریمتهران

15محمدامینیحامد ریتهران

15سید فاضلحسینیسید محمدریتهران

-مهدیسعیدی رضویهاشمریتهران

-صمدغالمیفاطمهریتهران

-حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

-رضااحدینرگسشهرقدستهران

161516الماساسدیعلی امیرشهرقدستهران

-اقایاریامیرمحمدشهرقدستهران

-عباساله محمدیپریاشهرقدستهران

15جهانگیرنوابافسانهشهرقدستهران

15عبدالهراهییگانهشهریارتهران

15سعیدفرج زاده تهرانیسحرشهریارتهران

15سید علیمفیدی طباطباییمجتبیشهریارتهران

1514مرادفرهنگ مهررقیهفیروزکوهتهران

17مرادفرهنگ مهرنرگسفیروزکوهتهران

-علیکاردگرسمیهفیروزکوهتهران

14محمدرضامعادیخواهفاطمهفیروزکوهتهران

14حسناراکیفاطمهقرچکتهران

15یار علیایرانشاهیاحمدرضاقرچکتهران

15ایرجتاجیکمحمدرضا قرچکتهران

-حجت الهحدادیلیالقرچکتهران

-عبدالغفارسلطانیاسماءقرچکتهران

17پاپیشاهرودیاحمدقرچکتهران

14حسنشهبازیعطیهقرچکتهران
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16حسینفرزانهاکبرقرچکتهران

14موال مرادقربانی چاالبهمریم الساداتقرچکتهران

16اکبرقنبریزینبقرچکتهران

14محمدمحمودییکتاقرچکتهران

-محسنمرادیمهساقرچکتهران

14فریدونموسی رضاییسهیلقرچکتهران

15حسنیوسف اوغلیقادرقرچکتهران

14علی اصغر تیموری اردبیلیابراهیم  واحد امام علیتهران

--عزت الهخالق وردیحسین واحد امام علیتهران

14حسینعلی درخشانی پور مصطفی واحد امام علیتهران

15عبدالکریمرجبی فرشته واحد امام علیتهران

1515حسینرخساریه علیرضا واحد امام علیتهران

14محمدتقی عابدی فاطمه واحد امام علیتهران

1614غالمحسینعابدینی زهرا واحد امام علیتهران

17حسنعباد نظامی ریحانهواحد امام علیتهران

16علیعباسی سیریداود واحد امام علیتهران

16حسینعربیالهه واحد امام علیتهران

14محمدمحیطیزهرا واحد امام علیتهران

15رضااسدیفاطمهواحد انقالبتهران

15جوادبختیارینگارواحد انقالبتهران

-مخمد جعفربیهقیطیبهواحد انقالبتهران

1414مولودحیدرینسیبهواحد انقالبتهران

15غیب الهرضاییمحمدواحد انقالبتهران

16کیومرثزمانیسجادواحد انقالبتهران

14محمدرضاسعادتمندیمریمواحد انقالبتهران

161619ابوالقاسمعبادیانحامد واحد انقالبتهران

15عزت الهقدیانیمختارواحد انقالبتهران

15فضل الهقره زاده شیرازیآزادهواحد انقالبتهران

15منصورمحمدیمهرادواحد انقالبتهران

-محمدرضامحمدیفرزانهواحد انقالبتهران

14بدیع الهمیرزائیانفاطمهواحد انقالبتهران

15ولی الهیزدانیراضیهواحد انقالبتهران

14مجیددرویش مالمهگلواحد پردیستهران

-یوسفکرانیانمهردادواحد پردیستهران
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16مرتضیمهجوریپگاهواحد پردیستهران

14مصطفیهمایونیمهنازواحد پردیستهران

15محمد تقیالماسیبیژن واحد پونکتهران

17هوشنگایزدیمهشیدواحد پونکتهران

15عنایتآذرشباکرمواحد پونکتهران

16غالامحسینبرکت رضاییمحمدواحد پونکتهران

16اصغرحسن زادگان ترکفائزهواحد پونکتهران

1515حسین علیخوشنودی فرد مژگان واحد پونکتهران

16محرم علیصادقیعلی واحد پونکتهران

17ناصرصدرایی حریر واحد پونکتهران

15یعقوبغفوری نیافاطمه زهراواحد پونکتهران

16اسمعیلقاسمیعلیرضا واحد پونکتهران

161518غالمحسنکجوری نفطاچالیسمیه واحد پونکتهران

14محمد جعفرورعمریم واحد پونکتهران

15حسین یوسفیآیداواحد پونکتهران

-14عزیزالهآقاییفیروزهواحد تهرانسرتهران

1615حسینخرم وثیقفاطمهواحد تهرانسرتهران

15-حسنصادقیداودواحد تهرانسرتهران

1516جاللکرمیفاطمهواحد تهرانسرتهران

1816احمدمحمدی ثناعلی اصغرواحد تهرانسرتهران

-14فتح الههنرمنداکبرواحد تهرانسرتهران

14مختارابراهیم پورمحمدواحد جنت آبادتهران

15پورالدیناسرافیلیآیداواحد جنت آبادتهران

-قلجاکبری ساروئیحکیمه واحد جنت آبادتهران

-حسنالفتینازیال واحد جنت آبادتهران

15حسینآقا میریزهراواحد جنت آبادتهران

-14مصطفیپرداسایوبواحد جنت آبادتهران

14مجیدتواناحنانهواحد جنت آبادتهران

15-امین الهجعفریسهیالواحد جنت آبادتهران

15احمدعلیحقیقیمحسنواحد جنت آبادتهران

1616یوسف خدا کریمی شهرامواحد جنت آبادتهران

151517رضارحیمی کمی آبادسمیه واحد جنت آبادتهران

15محمدرضارضاییمسعودواحد جنت آبادتهران

15ذکرعلیزینالی مهسانواحد جنت آبادتهران
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18علیرضاسبکبار سعیدواحد جنت آبادتهران

15اصغرشیرخانلولیال واحد جنت آبادتهران

17حبیب الهصباغیسمانهواحد جنت آبادتهران

16سید عباسعمادیسیدحسنواحد جنت آبادتهران

16ایرجقانعفاطمهواحد جنت آبادتهران

15ایمانعلیمشایخجوادواحد جنت آبادتهران

16یوسفملیحیشهنازواحد جنت آبادتهران

14محمدابراهیمممانیمحمداسماعیلواحد جنت آبادتهران

16احمدهمرنگ پیله رودمریمواحد جنت آبادتهران

-1514جعفرواحدی کرج آبادحامدواحد جنت آبادتهران

-15رضابصیری ثمرینروزیتاواحد جیحونتهران

16قاسمبهزادیراویهواحد جیحونتهران

17بختیارداناساراواحد جیحونتهران

15صابرسبکروموناواحد جیحونتهران

15حسنصبوریپیمانواحد جیحونتهران

14اسدالهطحانیان فینیلیالواحد جیحونتهران

15عباسعلیمیرزا ابراهیمیفرشتهواحد جیحونتهران

1514اسماعیلنکوفال مطلقنعیمهواحد جیحونتهران

161517صادقنوروزیاحسانواحد جیحونتهران

15فیض الههزارخوانیسیاوشواحد جیحونتهران

1415حمیدولی الهپارسادختواحد جیحونتهران

16احمد احمدی طباطباییفائزه ساداتواحد دزاشیبتهران

-محمدکاظماسفندیاری امیرحسین واحد دزاشیبتهران

15حسیناسفندیاری حامد واحد دزاشیبتهران

17بهراماسودیسیاوش واحد دزاشیبتهران

17حجت اله ایمانی فاطمه واحد دزاشیبتهران

14علیرضا باقری زهرا واحد دزاشیبتهران

1514محمد رضاباهنرمریم واحد دزاشیبتهران

-محمود تاجیک خاوهسهیال واحد دزاشیبتهران

17محمد هادیجهانبانی افروز واحد دزاشیبتهران

14ناصرداداش زاده معصومه واحد دزاشیبتهران

-تقی داناییفریبا واحد دزاشیبتهران

16محمد رحمتی فریبا واحد دزاشیبتهران

14سیروس سبزوارسعادتواحد دزاشیبتهران
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15حسینسوسن آبادی علی واحد دزاشیبتهران

-اکبر شاکری مریم واحد دزاشیبتهران

16تقی شاهسواری علی واحد دزاشیبتهران

14عباس شهسواری امیرحسین واحد دزاشیبتهران

17حسینصفاری امیر بهادر واحد دزاشیبتهران

15مرتضی ضیاءالحقعذرا واحد دزاشیبتهران

15جمشید فراهانیپرستوواحد دزاشیبتهران

14نعمت الهقراییمحمد رضاواحد دزاشیبتهران

-ید الهکاظم زاده زهرا فرناز واحد دزاشیبتهران

16علی منتخبی ناصر واحد دزاشیبتهران

14محمدرضامنتظر حقیقیمهدیه واحد دزاشیبتهران

16محمود نعمتیفاطمه واحد دزاشیبتهران

-حمیدونکی علی واحد دزاشیبتهران

15غالمعلیابراهیمیحمیدواحد رسالتتهران

15احمدرضاجابریمریمواحد رسالتتهران

15محمدرحیمیانمسعودواحد رسالتتهران

14محمدحسینرضاییداودواحد رسالتتهران

14حشمت الهسلیمانیمحسنواحد رسالتتهران

16منوچهراحمدیسروشواحد شرقتهران

-15غالمحسیناسکندریان مریم واحد شرقتهران

17مهدیجعفری گلحمید واحد شرقتهران

14محمدعلیخلیل نیاآسیه واحد شرقتهران

181615محسن روح االمینیمحمدواحد شرقتهران

17اصغرمختاریمحبوبه واحد شرقتهران

-عزت اله نوری نیارکیسعیدواحد شرقتهران

--فتاحصالحی دخترقیهواحد فرمانیهتهران

17محمدتقیهاشم زادهعلی محمدواحد فرمانیهتهران

-ابوالفضلابراهیمیوحیدواحد قلهکتهران

15علی اشرفاحمدیزهراواحد قلهکتهران

14صمدامیر راشدفرشتهواحد قلهکتهران

15عبدالهذوقینفیسهواحد قلهکتهران

14ایوبظهوریعلیرضاواحد قلهکتهران

محمد متولیعفتواحد قلهکتهران

1716سید احمدمیرزاییسید ایمانواحد قلهکتهران
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17غالمرضاندیمفاطمهواحد قلهکتهران

--حمیدرضانمازی اصفهانی نژادیگانهواحد قلهکتهران

-15مرتضیامیرخانیآرشواحد قیطریهتهران

14مرتضیامیرخانیامینواحد قیطریهتهران

16..ماشااحسینیمعصومه واحد قیطریهتهران

-1514منوچهرمظفریراحلهواحد قیطریهتهران

14حسنحدادیامیر حسینواحد مرزدارانتهران

14سیدعلیحسینیزهرا الساداتواحد مرزدارانتهران

14محمدطاهریبهارهواحد مرزدارانتهران

-ماشاء الهقاضی زاده ماهانیمهرانواحد مرزدارانتهران

14ناصرپیشرونویدورامینتهران

16سیدعبدالهدالوریعفت الساداتورامینتهران

14-برات الهنجفی محمدزادهسمیهورامینتهران

15رمضانعلیخدیوی بروجنینسیمبروجنچهارمحال و بختیاری

-یدالهملک محمدیبنفشهبروجنچهارمحال و بختیاری

-حشمت الهنظیفیصفورابروجنچهارمحال و بختیاری

141614علی ضامنیلمه علی آبادیمحمودبروجنچهارمحال و بختیاری

--15علی حسیناسماعیلی کرانیرجبعلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15محمدبیگلری پور مریکیعلیرضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

-علی حسینجهانگیر پور جهانیمحمد شهرکردچهارمحال و بختیاری

17خدابخشچمن هفشجانیالهامشهرکردچهارمحال و بختیاری

15سید ولی الهحسینی هفشجانیسید کریمشهرکردچهارمحال و بختیاری

15برزوخدابخشیجمیلهشهرکردچهارمحال و بختیاری

15جاللخود سوزشقایقشهرکردچهارمحال و بختیاری

14نجفقلیریئسی وانانیمهدیشهرکردچهارمحال و بختیاری

14صفرعلیصالحی فرمرتضی شهرکردچهارمحال و بختیاری

15علی آقاعلی پوراسماعیلشهرکردچهارمحال و بختیاری

-حمیدغالمی ارجنکیامیدشهرکردچهارمحال و بختیاری

14قلیفروزنده شهرکیحمید رضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

-براتکمالیابراهیمشهرکردچهارمحال و بختیاری

14عبدالهمنزویایران شهرکردچهارمحال و بختیاری

-حبیب الهمیرزائیان دهکردیفرهادشهرکردچهارمحال و بختیاری

-14مسعودندافیمحمدرضاشهرکردچهارمحال و بختیاری

15امامقلینیکزاداعظمشهرکردچهارمحال و بختیاری
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1414عسگرجزایریمعصومهفارسانچهارمحال و بختیاری

15بهراممعینحدیثفارسانچهارمحال و بختیاری

- مهدیفهرستی ثانی سعید طبسخراسان جنوبی

17محمودآریا نژادمهسابیرجندخراسان جنوبی

15-علیرضائیسعید بیرجندخراسان جنوبی

15غالمرضارهبردارفاطمهبیرجندخراسان جنوبی

16یارمحمدوحدتی خواهرضابیرجندخراسان جنوبی

14اسماعیلامیری نژادعلیخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-احمدبرمغازهغزلتربت جام خراسان رضوی

151515عبدالکریمتراب احمدیثریاتربت جام خراسان رضوی

1515-منصورجامی خواهبهارهتربت جام خراسان رضوی

-حسنخردمندحجتتربت جام خراسان رضوی

141615حسینشیریاکرمتربت جام خراسان رضوی

16ضیا الدینعطاییراهلهتربت جام خراسان رضوی

16جوادعلی میرزاییوجیههتربت جام خراسان رضوی

1414عزیز الهغول احمدیاسماتربت جام خراسان رضوی

14عبدالحمیدفراهانیسمیهتربت جام خراسان رضوی

-جمشیدقاسمیبهروزتربت جام خراسان رضوی

16مسعودمرآتیشیرینتربت جام خراسان رضوی

1614جهانگیرمیرآخوری بهرامتربت جام خراسان رضوی

---علیرضانوروزیمحمد امینتربت جام خراسان رضوی

-محمدابراهیماستیریزهراسبزوارخراسان رضوی

-مرتضیبازقندیملیحهسبزوارخراسان رضوی

-مجتبیبیهقیامیرمسعودسبزوارخراسان رضوی

14ابوالقاسمده آبادیسمیراسبزوارخراسان رضوی

14علی اصغررضایی زادهسمیراسبزوارخراسان رضوی

-حسینعامر قمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

15رضاعامریرکسانا سبزوارخراسان رضوی

14فریدمیرزاییالینسبزوارخراسان رضوی

17رمضانهدایتی نیاعصمتسبزوارخراسان رضوی

15حسینبلوکیماه منیرسرخسخراسان رضوی

16اسدالهبابایی شغل آبادریحانهقوچانخراسان رضوی

-مجتبیاکبرزادهامیرحسامکاشمرخراسان رضوی
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-سید محمدحسینیسید علیکاشمرخراسان رضوی

16رضاروحانیزهراکاشمرخراسان رضوی

14حسینسروریامیررضاکاشمرخراسان رضوی

17حسینشیخیمهالکاشمرخراسان رضوی

15صادق پور طرقیحسنکاشمرخراسان رضوی

14سید جلیلقادریسید مهدیکاشمرخراسان رضوی

-محمدنخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

14صادقنظریطاهاکاشمرخراسان رضوی

-سعیدنور افشاناشکانکاشمرخراسان رضوی

17غالمرضازاهدی نیاعاطفهگنابادخراسان رضوی

---علیکاظمی بیدختیامینگنابادخراسان رضوی

1415محمدمعصومیمحدثهگنابادخراسان رضوی

-غالمعباسابراهیم زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

-محمداردکانیزهرامشهدخراسان رضوی

-محسناصغریان رضاییفرشتهمشهدخراسان رضوی

16محموداکبری شعربافریحانهمشهدخراسان رضوی

16سلمانامینیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

15اکبرآردیغالمعباس مشهدخراسان رضوی

14حسینباقرنژادالهاممشهدخراسان رضوی

14غالمحسینتقوی سبزواریفاطمهمشهدخراسان رضوی

-غالمرضاتنهاعلیمشهدخراسان رضوی

14محمدحسینتوسلیمحمدابراهیممشهدخراسان رضوی

14سید علی اکبرجعفری رادشروینمشهدخراسان رضوی

14سید محسنحسینیسید حسینمشهدخراسان رضوی

15سید مصطفیحسینی نژاد عنبرانسیده سمانهمشهدخراسان رضوی

15بهرامحیدری قلعه بیکیونسمشهدخراسان رضوی

17ابراهیمخاکسار آستانهفاطمهمشهدخراسان رضوی

15حسنخالقی فریمانناصرمشهدخراسان رضوی

14غالم یحییدانشیسمیهمشهدخراسان رضوی

14علیرضادزیانیانمهدیمشهدخراسان رضوی

1515حسینرضائیحمیدمشهدخراسان رضوی

1415عباسعلیرمضانی تبادکانیمنیرهمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرزارعیمائدهمشهدخراسان رضوی

---اسدالهساالریبابکمشهدخراسان رضوی
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15مجیدسالممحمد حسنمشهدخراسان رضوی

14ابراهیمسپهوندفرشتهمشهدخراسان رضوی

17محمدشکاریان یزدراحلهمشهدخراسان رضوی

-علیرضاصمدی نوقابیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-علی اصغرطلوع زرین نوغانحسینمشهدخراسان رضوی

16کریمعجممحمودمشهدخراسان رضوی

14مسعودعیدی بجستانیروژینمشهدخراسان رضوی

1515اسماعیلعیوض خانیمهدیمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرفرخندههادیمشهدخراسان رضوی

-محمدفرشچی مشهدیفرح زادمشهدخراسان رضوی

1414محمودفرهادی خجستهزهرامشهدخراسان رضوی

15سید کاظمفرهمندسیده صبامشهدخراسان رضوی

14حسینعلیفرهنگیمحمد علیمشهدخراسان رضوی

14حسنفقیهی کالته رحمنحسینمشهدخراسان رضوی

14عباسفیروز بختفیروزهمشهدخراسان رضوی

--علیرضاکاشیمهدیمشهدخراسان رضوی

-سید صادقکبریاییسید علیرضامشهدخراسان رضوی

-محمدرضاکرمیبهارمشهدخراسان رضوی

14مرتضیکسرائیفرحناز مشهدخراسان رضوی

-حسینکمالیالهاممشهدخراسان رضوی

1516مهدیکناقستانیفائزهمشهدخراسان رضوی

1815محمدطاهرکوه جانی جعفرمشهدخراسان رضوی

15تاج محمدکوه جانی گوجیسمیهمشهدخراسان رضوی

1515احمدگنج بخشغالمحسنمشهدخراسان رضوی

16محمدمردانیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

18مهدیمعممی مقدمعلیمشهدخراسان رضوی

-علی رضامقدمامیررضامشهدخراسان رضوی

-17سید محمدموسویسید مهدیمشهدخراسان رضوی

171615سیدحسینمیرباقریسید محمدمشهدخراسان رضوی

-حسینناظریمهنازمشهدخراسان رضوی

17محمدانور نجاتی زهرا مشهدخراسان رضوی

15علیرضانوراییزهرامشهدخراسان رضوی

15عبدالحسیننورآوران فیض آباد مریم مشهدخراسان رضوی

-سید علیحسینیسید مهدیمه والتخراسان رضوی
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15سید مهدیحسینیسید محسنمه والتخراسان رضوی

14عباسباری فاطمه نیشابورخراسان رضوی

-بدرالدینبدیعهالهنیشابورخراسان رضوی

15محمدصادقجان نثارامید نیشابورخراسان رضوی

-محمودجالل آبادیمبینانیشابورخراسان رضوی

-محمدرضاحاجیانمجتبی نیشابورخراسان رضوی

14علیرضاخالویانمریمنیشابورخراسان رضوی

-سید رضارسولیبی بی سمیهنیشابورخراسان رضوی

-علی اکبرسلیمانی صالحنیشابورخراسان رضوی

15ابوالفضلشبیریفاطمهنیشابورخراسان رضوی

-علیرضاشورگشتیمائده نیشابورخراسان رضوی

15داودفرازندهملیکانیشابورخراسان رضوی

-14محمد علیمتقیالههنیشابورخراسان رضوی

15محمد حسینمهدوی خواهعلی اصغر نیشابورخراسان رضوی

14حسینپویان منشملیحهتربت حیدریهخراسان رضوی 

16علیحسین پوربهارهتربت حیدریهخراسان رضوی 

14حسنذوقیدیاناتربت حیدریهخراسان رضوی 

15علیشجاعیآرمیتاتربت حیدریهخراسان رضوی 

15محمدهادیعالییمهساتربت حیدریهخراسان رضوی 

16رمضانعلیعلیجان زادهسجادتربت حیدریهخراسان رضوی 

15مجیدغالمیپریساتربت حیدریهخراسان رضوی 

17حمیدقلیچمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی 

14علیرضامجتهدیپدیدهتربت حیدریهخراسان رضوی 

14غالمرضامهرگانعاطفهتربت حیدریهخراسان رضوی 

16ابوالقاسمخوش انداممریماسفراینخراسان شمالی

-آدینه علیمحمدزاده کالتمرضیهاسفراینخراسان شمالی

15علیالهیناهید بجنوردخراسان شمالی

1415علیرضاایزیمرضیهبجنوردخراسان شمالی

15حسینپژوهان نیاحسن بجنوردخراسان شمالی

15حسنتذکرمعصومهبجنوردخراسان شمالی

14علیحسن علیزادهتکتمبجنوردخراسان شمالی

15علیخرسندناهیدبجنوردخراسان شمالی

1615برزورستمیامین بجنوردخراسان شمالی

1514ناصررستمیزهرابجنوردخراسان شمالی
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1615محمدابراهیمرنجبرفاطمهبجنوردخراسان شمالی

17یوسفزمزمیجلیل الهبجنوردخراسان شمالی

181716حسینشیردلیونسبجنوردخراسان شمالی

-یدالهصادقیسحربجنوردخراسان شمالی

14-نوروزمحمدعلی اکبریمحبوبهبجنوردخراسان شمالی

--محمدعلیمصباحیعاطفه بجنوردخراسان شمالی

15سیدقربانرضازاده سُکهسیده زکیهشیروانخراسان شمالی

1416علیدیلمیمرضیهامیدیهخوزستان

18تیموررحیمی لرکیاکرمامیدیهخوزستان

14یابرکردزنگنهمحمدامیدیهخوزستان

1416حیدرنری موسیپریساامیدیهخوزستان

17ساالرابدالیرقیهاندیمشکخوزستان

15عبداالحدبزرگیفرهاداندیمشکخوزستان

14علی حیدربیرانوندصادقاندیمشکخوزستان

16محمدامیربیطارزادهفاطمهاندیمشکخوزستان

17رضاگلسرخیانفرشاداندیمشکخوزستان

14میرزامریدیلیالاندیمشکخوزستان

15غالممیردورقیخدیجهاندیمشکخوزستان

15عبدالکریمامیدیمحمد اهوازخوزستان

15ایرجامیریاسماءاهوازخوزستان

16هوشنگبابادی وندعلیاهوازخوزستان

14عبدالحسینباوی اصلخدیجه اهوازخوزستان

14محمد حسیندهقان پور حدادیمهدیاهوازخوزستان

15رحمنروزبهاسماء اهوازخوزستان

2016نعمتسالطیحامد اهوازخوزستان

15محمدرضاعلیخانییسنااهوازخوزستان

14علیرضاقهرمانی آرخلوابوذراهوازخوزستان

15مسعودکیفرخیمیالداهوازخوزستان

-الیگودرزمحمد پور زلکیافسانهاهوازخوزستان

17علینیک پورآرش اهوازخوزستان

14ابراهیموفاجوخلیل اهوازخوزستان

201817مهدیناظری صدرمجیدآبادانخوزستان

14محمدرضامرتضویسیدعلیآغاجاریخوزستان

191717علیحیدری دوستفرهادبندر ماهشهرخوزستان
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181918مهدیخنفریصالحبندر ماهشهرخوزستان

15غالمعباسفردی پورسینابندر ماهشهرخوزستان

182016علیمکاریامیدبندر ماهشهرخوزستان

1416سید حمزههاشمیسید جوادبندر ماهشهرخوزستان

14قاسمجعفرینرگسبندرامام خمینیخوزستان

-محمدحدادینرگس بهبهانخوزستان

14محمدخراسانیزهرابهبهانخوزستان

14غالمسوزن یارعبدالهبهبهانخوزستان

-حمدالهشفیعی نیاسعیدهبهبهانخوزستان

-14محمدرضابردیدهعلیرضادزفولخوزستان

--محمدجعفری پورشهیندزفولخوزستان

-غالمرضاچسب فروشفریبادزفولخوزستان

1414رضاحیدرینوشیندزفولخوزستان

1715غالمعلیطحان کارنرگسدزفولخوزستان

-محمدعلیزادهعلیدزفولخوزستان

1615محمودرضامهرنیاعلیرضادزفولخوزستان

151715حسیننصرتیاشرفدزفولخوزستان

-پرویزپوالدیعلیرامهرمزخوزستان

161615ولیاسکندریمهرانگتوندخوزستان

-1515باقیمحمدییوسفگتوندخوزستان

15ملکیجهانبخشیباختراللیخوزستان

15جانمحمدحاجی پورمنیژهاللیخوزستان

14مندنیسلیمانی بابادیمجتبیاللیخوزستان

14فریدونعبدالهیحسناللیخوزستان

14جان قلیمهدی پورمراداللیخوزستان

14نعمت الهآذر پیکخدیجهشوش خوزستان 

14موسیزمانی اصلمحمدشوش خوزستان 

-عبدالرحیمکریمی پورسارا شوش خوزستان 

16علیجباری منفردابوالفضلابهرزنجان

15جوادعلی جماعتعلیرضاابهرزنجان

1815عباسابراهیم خانیمحسنزنجانزنجان

15رجبعلیخالقیمحمدزنجانزنجان

15سید حسیننقیبیسیده فاطمهزنجانزنجان

15مظفروقفچینسرینزنجانزنجان
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17حسناخالقیبهروزسمنانسمنان

15مهدیباستانیفریباسمنانسمنان

15رحمتخمسهالهامسمنانسمنان

17محمدشیرعلیفاطمهسمنانسمنان

15علی اصغرمرادی حقیقیمجیدسمنانسمنان

15محسنمالحسین زادهمحسنسمنانسمنان

14رحیمواسععباسعلیسمنانسمنان

14محمدحبیبیانمحمدرضاشاهرودسمنان

-مسعودحسنیعادلهشاهرودسمنان

15داوودسلمانیعمادشاهرودسمنان

15آقامیرسلیمانیرابعهشاهرودسمنان

1414محمدرضایحیاییمحمدشاهرودسمنان

15علیتبیانیانالههمهدیشهرسمنان

17رضاسعیدیعلیمهدیشهرسمنان

15محمدباقریهادیزابلسیستان و بلوچستان

1415غالمعلیسامانیعباسعلیزابلسیستان و بلوچستان

-14فریدونسراب قوچانناهید زابلسیستان و بلوچستان

14ایرجسرابندیحامدزابلسیستان و بلوچستان

18محمد اعظمشادمانمهدیزابلسیستان و بلوچستان

1414محمدشیرزاییحدیثهزابلسیستان و بلوچستان

1615غالمحسینجعفریانملیحهزاهدانسیستان و بلوچستان

15قاسمحمیدیان پورمحسنزاهدانسیستان و بلوچستان

14امین الهرضاییمهالزاهدانسیستان و بلوچستان

18غالمرضاشکریمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

16حسینعارفیمهتابزاهدانسیستان و بلوچستان

16کریم خانناروییمحمدرضازاهدانسیستان و بلوچستان

14محمدنایب مهدی آبادیمحسنزاهدانسیستان و بلوچستان

17احمدهراتی میرزاییزهرهزاهدانسیستان و بلوچستان

-دوکالشکرزهیمنصورسراوانسیستان و بلوچستان

-یار محمدایرندگانیمحمدعظیمایرانشهرسیستان و بلوچستان 

171617محمودبلوچ الشاریاقبال ایرانشهرسیستان و بلوچستان 

-1615درمحمدبلوچی قدوسیانعیسی ایرانشهرسیستان و بلوچستان 

161415غال محمدسپاهیمهرابایرانشهرسیستان و بلوچستان 

171716ولی محمدواضعهخالد ایرانشهرسیستان و بلوچستان 
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17قاسمشعربافیانمحمدرضاچابهارسیستان وبلوچستان

-غالمحسینابراهیمیعفتارسنجانفارس

-درویش محمدخادمیعلیرضاارسنجانفارس

14مهرزادخسروانیانمهرماهارسنجانفارس

-حسنرضاییعلی اکبرارسنجانفارس

14محمدهادیتوانگرساحلاستهبانفارس

-خلیلگوهریانعفتاستهبانفارس

-1615محمدعلینظریعباسعلیاستهبانفارس

16سید نبیحسینیسید حامد اوزفارس

14بهزادنجاتیفاطمه اوزفارس

14بهمناحمدیسودهآبادهفارس

16محمدرضابرزگرزهراآبادهفارس

-15-بهمنجمالی حقیقتعلیآبادهفارس

-سیدمحسندهقانیپریماه ساداتآبادهفارس

--محمدرنجبرصفی آبادیزهراآبادهفارس

-علیمحسنیفاطمهآبادهفارس

15هادیمحمدخانیسمیهآبادهفارس

14-مرتضینفرزهراآبادهفارس

15علی اکبرزالفاطمهخرم بیدفارس

16عباسصادق پورفاطمهخرم بیدفارس

-علی اکبرکریمی خرمیفاطمهخرم بیدفارس

-شرفقادریمجیدخنجفارس

-مهدیتوسلی اردکانیسعیده سپیدانفارس

-احمدمحمدیانمحمد سعیدسپیدانفارس

-جمالملک نسب اردکانیهاجرسپیدانفارس

14علی اکبرخدادادیمحمدحسینسروستانفارس

15محمدهاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس

-سعیدروحانیمرضیهسروستانفارس

-حسنابوالحسینیراضیهشیرازفارس

15عبدالحسینارجمندالههشیرازفارس

-حسینارسنجانی شیرازیحسناشیرازفارس

-حسیناکبرزادهفاطمه شیرازفارس

16محمداکبرینجمهشیرازفارس

1515اکبرامامیمرضیهشیرازفارس
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14سیروسایالن کشکولیامیررضاشیرازفارس

-جمشیدپارساییعلیشیرازفارس

14قاسمجاویدی آل سعدیآذینشیرازفارس

-محمد جعفرجعفریبهروز علیشیرازفارس

-فرهادجوکارسانازشیرازفارس

14علی اکبرحافظ خوانمرجانشیرازفارس

--علی اکبرحقیریمحمد شریف شیرازفارس

14محمودخالدیمژگان شیرازفارس

1514عباسعلیخوش انداممحمد شیرازفارس

15مرتضیدهقانیزینبشیرازفارس

15شمس علیراستیمهنازشیرازفارس

14بهمنرجبیآرزوشیرازفارس

1514-هدایت الهرحمتی پورزهرهشیرازفارس

16علیرضارضاییمحمدجوادشیرازفارس

14عیسیرضاییساراشیرازفارس

15عباسرضاییعشرتشیرازفارس

-عطارفیعیسعیدهشیرازفارس

16احمدریاضی رادزهراشیرازفارس

14درویشزارعیرزاق شیرازفارس

16غالمرضازارعیمحسنشیرازفارس

-قنبرزمانیاحمد شیرازفارس

18علیرضاشکیبافردساراشیرازفارس

16سید احمدشمس زادهسید آرمین شیرازفارس

-اکبرشیخ علی خانیرقیه شیرازفارس

16امینشیخ متقیفهیمهشیرازفارس

1514محمد علیصالحیساراشیرازفارس

15سید مرتضیصحافیفخرالساداتشیرازفارس

14سید هاشمعدنانیسید عبدالمطلب شیرازفارس

14زالیفیجانیغالمحسینشیرازفارس

14غالمحسینفیشوریفهیمهشیرازفارس

-حسینکاظمیفاطمهشیرازفارس

14صمدکاظمیسجاد شیرازفارس

14رضاکریمیفاطمهشیرازفارس

15اصغرکالنتریشیدا شیرازفارس
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15حشمت الهنجاتینیماشیرازفارس

14سید مجدالدینیزدانیسید مهرادشیرازفارس

1515عباسیوسفیغالمرضاشیرازفارس

14عبدالحمیدافضلی پورفهیمهفسافارس

-مرتضیحاجی زمانیمریمفسافارس

-حمیدخرمفاطمهفسافارس

1515مجتبیرحیم زادهمحمد حسنفسافارس

17حمید رضارفیعمهسافسافارس

-اسمعیلهاشمیفاطمهفسافارس

1715کرامتجوکاربنه عابدیزهراکازرونفارس

15کرامت الهخواجهرسول کازرونفارس

1515عبدالرسولیزدانیمحمدرضا کازرونفارس

-14-مهرزادارجمندیفرشیدکوارفارس

15رشیدرشیدیاحمدکوارفارس

-علیجانسهرابی مطلقمحمدکوارفارس

-لطفیسهرابی مطلقعلیجانکوارفارس

1415دارابقربانیمعصومهکوارفارس

-سید بهزادهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

15جمشیدباقریمرضیه گراشفارس

--مونسدرویشی نژادلیالگراشفارس

15بهرامرفیعیآرزوگراشفارس

-حسنزارع سعیدآبادیمحسنگراشفارس

--غالمعباسشمسیطیبهگراشفارس

-محمدباقرشیخیمهدیگراشفارس

16عبدالرحمنفردفاطمه گراشفارس

14نجاتمصلی نژادفاطمه گراشفارس

1515ابراهیماسماعیلیعبدالمجیدالرستانفارس

15ابراهیماسماعیلیعبدالحمیدالرستانفارس

-رضازارعیمحمدصادقالرستانفارس

-ناصرصفاییمائدهالرستانفارس

1915ابوالحسنالدنیمحمدحسنالرستانفارس

15خوبیاراحمدیمسعود مرودشتفارس

-اسکندرچمن دریمیالد مرودشتفارس

1615رحمت الهزارعفاطمهمرودشتفارس
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15سید بهالدیتسجادیانکوثر الساداتمرودشتفارس

1415حجت الهکشاورزمریممرودشتفارس

14محمدعلیمنفردمریممرودشتفارس

--کبکعلیایزدیحبیب الهممسنیفارس

1615اردشیرشریفیفاطمهممسنیفارس

14علی قربانعباسیرضاممسنیفارس

14بهروزیدیساررسولممسنیفارس

15ایرج افراسیابی جعفر جهرم فارس 

16بهروزتکش زهراجهرم فارس 

15اسماعیل یعقوبی علی جهرم فارس 

14رجب آرین محمود زرین دشت فارس 

-غالمرضائی عبدالوحید زرین دشت فارس 

-غالمسخنگو عباسزرین دشت فارس 

1514قاسمعسکری لیال زرین دشت فارس 

15سهراببرزگر زیارانینسرین زیارانقزوین

14احمدحسینی سید شفیعزیارانقزوین

17صدقعلیقنبریداودزیارانقزوین

17رضابخشیسحرالوندقزوین

16احمدپیله چیمحمدرضاالوندقزوین

15ابوالقاسمکاسه چیاحمدالوندقزوین

17حسینکریمی هاحمیدهالوندقزوین

15محسننجفی جهانیمعصومهالوندقزوین

15یدالهافتخاریمهدیآوجقزوین

16ابراهیم علیداداشعلیطاهرهآوجقزوین

14حسناصغری بوئینیحسین بوئین زهراقزوین

1415مهدیبازیارمریم تاکستانقزوین

-محمدحسنرحیمی فرعمرانتاکستانقزوین

15مختارکاظم لوفاطمهتاکستانقزوین

15غالمحسینافشارنازنین زهراقزوینقزوین 

17علی محمدتاجکیالهامقزوینقزوین 

16سید عباسحدادیشمس الساداتقزوینقزوین 

-اکبرخلخالیساریناقزوینقزوین 

15غالمرضاداسارمحمدمهدیقزوینقزوین 

-مصطفیربیعیعلیرضا قزوینقزوین 
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14مصطفیربیعیمحمد حسینقزوینقزوین 

15مصطفیربیعیمحمد مهدیقزوینقزوین 

1515غالمرضارحمانیعباسقزوینقزوین 

14بهرامعلیزارععلیقزوینقزوین 

-15غالمرضاسعادتی نژادبهمن قزوینقزوین 

15عبدلشعبان کلیشمیزینب قزوینقزوین 

18امیرشمسینیمحدثه قزوینقزوین 

14علیشهبازخانیعرفانقزوینقزوین 

14ستارطالبیعاطفه قزوینقزوین 

-حسینعابدیزهرا قزوینقزوین 

-عباسعباسی مهرفاطمهقزوینقزوین 

15فردینغالمیسمانه قزوینقزوین 

1514نصرت الهغیاثوند قیصریحسامقزوینقزوین 

14مهردادکاظمی مافیمهیار قزوینقزوین 

14علیرضاگروسیحمیده قزوینقزوین 

16علی اکبرمحبتفاطمهقزوینقزوین 

14یدالههاشمیمهالقزوینقزوین 

1716محسناحمدپورمیتراقمقم

15یدالهاسفندیاری مهنیامیرحسینقمقم

-مجیداسماعیلیکسراقمقم

15سیدعلیامامیانمریم ساداتقمقم

-سید عبدالهامینیفاطمه ساداتقمقم

-مهدیآزادعلی اصغرقمقم

14محمدبابایی خاوهمعصومهقمقم

15کاملحسنیهدیقمقم

14حیدرعلیخدایارلیالقمقم

16غالمرضاخلیلیفاطمهقمقم

17محمدعلیخلیلی مفردمرتضیقمقم

14عباسدالورانجوادقمقم

1815منوچهررحیمی ریسهحمیدرضاقمقم

1414سیدعلیسازج هاشمینرگس ساداتقمقم

-غالمعلیسبحانی فردمحمدیوسفقمقم

15محمدحسینسلیمی رودسریعبدالهقمقم

-محمدطاهری مطلقمجتبیقمقم
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17محمدعارفی رادزهراقمقم

-احمدعطاییفاطمهقمقم

1815ارجعلیعلیخانیمحمدحسنقمقم

15محمدفضل الهیابوالفضلقمقم

-حسنفهدزهراقمقم

151615محمدعاصمقبطانریمقمقم

151516آقامعلیمظفر قدیریحمیدرضاقمقم

16حسین علیمهدیخانیمحمدباقرقمقم

14سید علیموسویفائزه ساداتقمقم

16محمدهادیمیبدیزهراقمقم

15سید محمد حسین میریسید ضیاء الدین قمقم

15قدرت الهنظامیمحمدقمقم

14نجاتعلینعمتی قادرسهیالقمقم

14سیدمحمودنوری زادهسیدمحسنقمقم

14روح الههژبریریحانهقمقم

16احسان الهیاوری وثاقزهراقمقم

16مصطفییزدیمحسنقمقم

18-علی اکبرذبیح اللهیزهرهبیجارکردستان

1415مسعودمیرزا مرادیمجتبیبیجارکردستان

15علیبهدادامیددیواندرهکردستان

14سلیمانپرورشسلطانسقزکردستان

14یدالهکرمیرسول سقزکردستان

-عابدمصطفی خانیمحمدسقزکردستان

14عطاالهفخرالکونینیسیده شلیرسنندجکردستان

15جمالفرضیهیواسنندجکردستان

1716محمداشرفلطفیداناسنندجکردستان

17سیروسمعروفیآزادسنندجکردستان

15عبدالهمنیجه زادهیدالهسنندجکردستان

15بهروزناصریالناز سنندجکردستان

14-اله مرادهدایتفاطمه سنندجکردستان

15دولتیارمالکیفرشادقروهکردستان

1615علیرستادتارامریوانکردستان

-محمودرستادهیدیمریوانکردستان

15علیزارعیهادیمریوانکردستان
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181517کمالسعدیعبدالباسطمریوانکردستان

14محمدعلمی زادهچیامریوانکردستان

1515سعدیفیروزیصبامریوانکردستان

1715محمدحسینمحمدییاسرمریوانکردستان

--عباساقتداریمهدیجیرفتکرمان

--غالمعباسامیرانی پورعلیجیرفتکرمان

--اسماعیلبدوییشیماجیرفتکرمان

1415محمدحسینی کهنوجسید اصغرجیرفتکرمان

-غالمرضاکارگرمحمدرضاراورکرمان

-احمدگوهری سعیدآبادیمهساراورکرمان

-عباسبلنبانعلیرفسنجانکرمان

16محمدحسنیمهدیرفسنجانکرمان

15محمدرضاییعلی رفسنجانکرمان

1515ابوالقاسمصفاریعلیرضارفسنجانکرمان

16احمدکریمیتکتمرفسنجانکرمان

14علیمحمودیعرفانرفسنجانکرمان

-1414حسینجعفریعلیرضازرندکرمان

--جوادمهدویفهیمهزرندکرمان

15حسینتاج ابادی پورایلینسیرجانکرمان

14احمداحمدیوسفیسعیدکرمانکرمان

1718امرالهاعظمی ساردوئیحمدالهکرمانکرمان

15-محمدرضاامیرسیستانیفاطمهکرمانکرمان

1616حسنانصاریمحمدعلیکرمانکرمان

15سیدمهدیآل طهسیدامینکرمانکرمان

16عباسبهزادی گوکیرضاکرمانکرمان

1616محمدپاکدامنمهدیکرمانکرمان

17غالمرضاپورشعباننازنین زهراکرمانکرمان

17نعمت الهتاج الدینیشهرادکرمانکرمان

1514حبیب الهحریامینکرمانکرمان

-رضادامغانیکوثرکرمانکرمان

16اکبردرانی نژادمرضیهکرمانکرمان

14ابوذررضازادهستایشکرمانکرمان

16عباسزاده محمودآبادیریحانهکرمانکرمان

15رضازحمتکشزینبکرمانکرمان
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15حسنشجاعیفاطمهکرمانکرمان

17سعیدصادقی سرآسیابیفاطمهکرمانکرمان

17ایرجقربانیمهرنازکرمانکرمان

17علیکاربخش راوریمریمکرمانکرمان

1515ناصرلولوئیساراکرمانکرمان

14خدادادمحمدی اناییروح الهکرمانکرمان

17-15علی اصغرمظفری مقدمحمیدکرمانکرمان

1815محمودمهدی پورولی الهکرمانکرمان

15محمدرضانخعیمریمکرمانکرمان

16اصغرنصیریحدیثکرمانکرمان

15حسناحمدی ابراهیم آبادفاطمهکوهبنانکرمان

14محمدرضاحسینی دهمیریسید محمدکوهبنانکرمان

-حسینرحیمیویداکوهبنانکرمان

1615محمدساالریامیر هادیکوهبنانکرمان

15مجیدعربفائزهکوهبنانکرمان

14غالمرضامحمودی میمندمهدیهکوهبنانکرمان

15اکبرملت پرستمژدهکوهبنانکرمان

14رضاهاشمپورحسنکوهبنانکرمان

18نعمت الهاسماعیلی کیااردشیراسالم آبادغربکرمانشاه

15محمدخدرائیشهالاسالم آبادغربکرمانشاه

15آزادزمانی داربیدافشیناسالم آبادغربکرمانشاه

14-محمدرضاصحراییمریماسالم آبادغربکرمانشاه

14الفتقلعه شاهینیرشیداسالم آبادغربکرمانشاه

151516بهمنالفتیسعیدسرپل ذهابکرمانشاه

16رحیمرضاییمحمدرضاسنقرکرمانشاه

16عباسعلیکیهانیجواد سنقرکرمانشاه

14فتح الهمجیدیلیالسنقرکرمانشاه

-نجاتمحمدیحشمت الهسنقرکرمانشاه

-سید امعیلموذنیسید مجتبیسنقرکرمانشاه

14-میر حسینحسینی کنگرشاهیفاطمهصحنهکرمانشاه

15قهرمانرحیمیشهرامصحنهکرمانشاه

14سلمانزارعیحیا تقصرشیرینکرمانشاه

14 محمدناصری فرمریمقصرشیرینکرمانشاه

15صادق اردکانی امیر کرمانشاه کرمانشاه 
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1414خداداداژغ شب بو کرمانشاه کرمانشاه 

-امامعلی امجدیان فرشته کرمانشاه کرمانشاه 

17شاهین امینی سمیرا کرمانشاه کرمانشاه 

15حبیب اله بابایی نصرت اله کرمانشاه کرمانشاه 

15خسروپور جعفریکوشا کرمانشاه کرمانشاه 

14حشمت اله چقازردی نگین کرمانشاه کرمانشاه 

-15سهراب دوکانه ایی پیمان کرمانشاه کرمانشاه 

15سعید زرپوش مهسا کرمانشاه کرمانشاه 

16احمد زهدی هما کرمانشاه کرمانشاه 

15مرتضی ستاره شکوفه کرمانشاه کرمانشاه 

1516محمد رضا سرحدی علی اوسط کرمانشاه کرمانشاه 

14علی اکبر صادقی حدیث کرمانشاه کرمانشاه 

17هوشنگ صادقی بابک کرمانشاه کرمانشاه 

-نجاتعلی صالحی علیرضا کرمانشاه کرمانشاه 

14کاکا هصفری عاطفه کرمانشاه کرمانشاه 

16نور علی صفری مجتبی کرمانشاه کرمانشاه 

14عیسی فعله گری محمد کرمانشاه کرمانشاه 

15شهرزاد گردبهمن محمد کرمانشاه کرمانشاه 

15حقمرا دگرشاسبی عبدالعلی کرمانشاه کرمانشاه 

-محمد محمدی محمد علی کرمانشاه کرمانشاه 

1415سیفعلی مرادی سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

--حیدرعلی مرادی بلوردی علی  کرمانشاه کرمانشاه 

161514ایرج مقراضی حامد کرمانشاه کرمانشاه 

17اشرف منصور نیا نسرین کرمانشاه کرمانشاه 

14ماشاله واحدی احسان کرمانشاه کرمانشاه 

15مهدیاختیاریمریمکنگاورکرمانشاه

16نادعلیامیرینادیاکنگاورکرمانشاه

1414سیدجاللحسینیسیدمصباح کنگاورکرمانشاه

15شرفعلیخاکی فشیعلیرضاکنگاورکرمانشاه

15حمیدرضازحمتکشآزادهکنگاورکرمانشاه

14هدایتپاکباززیوریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14عباسقلیپناهپوریسرونازیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15عبدالهتباشیرزکریایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-سید عبدالوهابتوفیقیانلیالیاسوجکهگیلویه و بویر احمد
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-آقاچتر آذرحمید یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14ثابتخوبیاریپروانه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16مذکوردوستانی پورامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15طوفانیشاکرینریمان یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1614سیاوشصفاییمحمد کاظم یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-لحاکاوستاداسماعیلدهدشت کهگیلویه و بویراحمد

1416اله نظرآرامزهرادهدشت کهگیلویه و بویراحمد

14دانابهبودیمحمد امیندهدشت کهگیلویه و بویراحمد

14سیدحسینداورپناهشرمت اله دهدشت کهگیلویه و بویراحمد

16کائناتسلیمی رادهاجردهدشت کهگیلویه و بویراحمد

14شکرالهفاطمی امجدفاطمهدهدشت کهگیلویه و بویراحمد

14امیرقلیکاظمینسترندهدشت کهگیلویه و بویراحمد

14فضل الهنریمانسجاددهدشت کهگیلویه و بویراحمد

15غالماحمدیحمیدگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

14 نجفظریفیسیدغالمرضا گچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-عوض الهجاودانیحلیمهباشت کهگیلویه وبویراحمد

-گشتاسبزارع پورمرضیه باشت کهگیلویه وبویراحمد

14فرج اله کرمیزینب باشت کهگیلویه وبویراحمد

14نجم الدینموسوی بیدک سید سعید باشت کهگیلویه وبویراحمد

14 سید عبدالصالحسعادت نشانسید علیچرام کهگیلویه وبویراحمد

15امیربایبراتعلی آزادشهرگلستان

15سید محمدحسینی واعظفاطمه ساداتآزادشهرگلستان

14فرهادزارع تیالنیامیرعلیآزادشهرگلستان

17ارسالنسعیدیولی الهآزادشهرگلستان

14علی محمدده چناشکیمحمدجوادگالیکشگلستان

14تقیفرامرزیزینبگالیکشگلستان

15دردی قلیآل هوزعبدالطیفگرگانگلستان

16علی اکبربرزگرخاندوزیغالم رضاگرگانگلستان

-محمدعلیسالکالناز گرگانگلستان

16الیاسشادکامفرهادگرگانگلستان

15ارازگلدیکسلخهکوروش گرگانگلستان

151414محمدعلیمانیعلی گرگانگلستان

16اسمعیلممشتیفاطمه گرگانگلستان

14سیدجعفرنیاکانسیدمجیدگرگانگلستان
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171615فرمانهمتی زادهادریسگرگانگلستان

1415محموداسالمی مقدمساراگنبدکاوسگلستان

-16عبدالرسولسیفی احمدآبادیمحمدعلیگنبدکاوسگلستان

14خاشقم بایقزاقصدیقهگنبدکاوسگلستان

15حیدرقورچاییبی بی ساراگنبدکاوسگلستان

14علیجاهدیابوالفضل رامیانگلستان 

16خداقلیرجبلوسینارامیانگلستان 

-محمد علیاعلمشاهیمعصومه علی آباد کتول گلستان 

-محمودایمانی کتولیستایشعلی آباد کتول گلستان 

-حسنآسوده احمدعلی آباد کتول گلستان 

-1515محمدبزازیانرسولاملشگیالن

14صادقرجبی شلمانیعرفاناملشگیالن

14رضاواحدی پیرکوهیحمیدرضااملش گیالن

20رضانیکخواه کوچصفهانیفاروقآستانه اشرفیهگیالن

-قربانعلیآقاجانیملیحهبندرانزلیگیالن

1416نقره علیبختیاریافسانهبندرانزلیگیالن

1415محمدباقراخوان کاظم زادهمجیدرشتگیالن

-علیبخشندهآریا رشتگیالن

15غالمرضابگمازمرتضیرشتگیالن

14محمد پورنجارمعصومه رشتگیالن

-محمدرضاحقدوستامیرحسین رشتگیالن

15منصوررضایینگاررشتگیالن

1514سیداحمدرییس زاده ضیابریمیرهادیرشتگیالن

-فرهادزمانی برسریشهنازرشتگیالن

15سیدمجتبیشبگومنصفسیده نفیسهرشتگیالن

16عمرانمحمدیفاطمه رشتگیالن

16هوشنگمحمودیافسانهرشتگیالن

14محمدمعارفیاحمدرضارشتگیالن

1414رضانقشیمهدی رشتگیالن

15عباسهجرتی قزوینیعنایت الهرشتگیالن

191715یدالهشفیعیهمایونرضوانشهرگیالن

15علیرضابازرگانی گیالنیمهدیرودسرگیالن

15حسنقربانعلی زادهزهرارودسرگیالن

15اسدالهملک زادهعلی محمد رودسرگیالن

16مهدیجهانفکرابوالفضلفومنگیالن

181414حسنعاشوری  شیرتریمهدیفومنگیالن

-باز علیچا ئچیصمدالهیجانگیالن
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15حسنداریوشیعلیالهیجانگیالن

14حامدرضا پوررایانالهیجانگیالن

--علیشعبانیمجتبیالهیجانگیالن

14محمودکریمی پورفرنازالهیجانگیالن

15صادقعلییعقو بیزهرا الهیجانگیالن

-محمدباقرجمالیالهاملنگرودگیالن

-14محسنسرهندینرجسلنگرودگیالن

14هوشنگمعروفینیلوفرلنگرودگیالن

15نوریمیرفرجودسیده ربابهلنگرودگیالن

14عزیزالهنوروزیولیماسالگیالن

16سیدعلیشعبان زادهسیده زهرا صومعه سرا گیالن 

15پرویزمحمدزادهیسنا صومعه سرا گیالن 

1514حسنمحمدزادهنیلوفرصومعه سرا گیالن 

1514علی حسینجانبزرگیزهراازنالرستان

1414سیف الهجودکیالهامازنالرستان

-فتح الهحاجبی پورلیالازنالرستان

141414پرویزحبیبیزهرهازنالرستان

151515عباسفالحیعاطفهازنالرستان

-عباسلکمتینازنالرستان

16علیدهقانی نژاداصغر الشترلرستان

161614صیدمحمدعلیشاهی چگنیشیرمحمدالشترلرستان

16علی محمدجوادیامینالیگودرزلرستان

1514-محمدحسینیمحمود الیگودرزلرستان

151615حسینعلینجفینصرالهالیگودرزلرستان

14غالمابراهیمیبهرام بروجردلرستان

16محمدبذرافشانحسینبروجردلرستان

151414بهنامحاتمی توسکیطاهرهبروجردلرستان

15علیرضازندیزهرابروجردلرستان

-حسینساکیغالمحسنبروجردلرستان

-غالمحسنساکیابوالفضل بروجردلرستان

2016محمود رضابرنجی- صمحمدبروجردلرستان

16غالمرضاعمرانیمجیدبروجردلرستان

151414احمدکرمیعلیبروجردلرستان

-15محمد ابراهیمگودرزیعلیرضابروجردلرستان

-محمد رضالطفیفاطمهبروجردلرستان

14علی سلیمی-همصطفی بروجردلرستان

15مصطفیالماسیشکوفهخرم آبادلرستان
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14همتعلیحسنوندآواخرم آبادلرستان

16مهردادرحمتی چاغروندریحانهخرم آبادلرستان

16حجتمیرزایی مقدمغزال خرم آبادلرستان

17عبدالحمیدهمایونمریمخرم آبادلرستان

14غالم حسینعبدالوندیوسفدورودلرستان

15نصرالهکاظمیان راداسماءدورودلرستان

15غالم رضاگودرزیابوالقاسمدورودلرستان

1414رضاامراییکیانکوهدشتلرستان

1515محمدعلیدورانیسوسن کوهدشتلرستان

1414محمدعلیدورانیصدف کوهدشتلرستان

15فرهادسلطان پورمیتراکوهدشتلرستان

15افشینعلیپورنگینکوهدشتلرستان

14-خیرالهکاظم زادهنداکوهدشتلرستان

1716یدالهتوکلیحسین آملمازندران

16غالمعلیدشت بانفائزهآملمازندران

16علیرضاسفریامیر حامدآملمازندران

1815احمدلقاییرضاآملمازندران

16فرامرزنجفیفروزانآملمازندران

17یارعلیایمانیمهدیهبابل مازندران 

14ولی الهآهنگرانمیثمبابل مازندران 

17عباسبرکانمحمدبابل مازندران 

17تقیتجویدیفرشاد بابل مازندران 

-سیدجعفرترابیروشنک الساداتبابل مازندران 

-داودخانلریمحمدصادقبابل مازندران 

14سلطان آقاخلیلیسعیدبابل مازندران 

-1514حاجی آقاخلیلیمرتضیبابل مازندران 

14همت الهرضا نژادزهرابابل مازندران 

14محمدحسینرضایی مقدممتینبابل مازندران 

14حسینروح الهی امیریغزالبابل مازندران 

19علیمردانزمانی امیرجوادبابل مازندران 

161614تقیسرومرتضیبابل مازندران 

14امامقلیسلیمی لداریمهدی بابل مازندران 

-نصرالهعزیزی علمدارصغری بابل مازندران 

14مسلمعشقیانراحلهبابل مازندران 

1615علی اکبرعلی جانیسینابابل مازندران 

161417علیعلیجانزادهمحمدصالحبابل مازندران 

1716علیرضامجتهدی فرمریمبابل مازندران 
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15محمودموسویفائزهبابل مازندران 

1715علی اکبریعقوبیانحسین بهشهرمازندران

1716یعقوبعلیغالم بیرقیانمهتابچالوسمازندران

1414محمدرضاقربانی نژادفرشتهچالوسمازندران

15ولی الهآذریاعظمساریمازندران

14محمداسماعیلحاجیاننداساریمازندران

14حسینحبیبیفروغساریمازندران

17رضاحسن زادهمحمدساریمازندران

18محمد کاظمصادقیصادقساریمازندران

15علیعباسنیاراحلهساریمازندران

1514رضیعلویمریمساریمازندران

1414اسماعیلاعتصامی فردمحبوبهفریدونکنارمازندران

15جبرییلبیرامیرقیهفریدونکنارمازندران

16قاسمحسین پورصابرفریدونکنارمازندران

--14یارعلیمحمدنسب عمرانعباسفریدونکنارمازندران

15-15ابوالحسنمرادیفاطمهفریدونکنارمازندران

16فرج الهمهدوی کتریمیمهسافریدونکنارمازندران

-14جهانبخشموسویانامیرمحمدفریدونکنارمازندران

16علیاحمدجانی خطیرمحبوبهقائمشهرمازندران

16احمدعلیآهنگرکیاسریمحمدقائمشهرمازندران

-کریمپاکزادفاطمهقائمشهرمازندران

14بهروزداداشیزهرا قائمشهرمازندران

1614محمددماوندی اصلیام لیالقائمشهرمازندران

1614نادعلیدوچشمهفاطمهقائمشهرمازندران

14سیدحمیدشیبت الحمدیسیدعلیقائمشهرمازندران

1415ولی الهصابری مقدمفاطمهقائمشهرمازندران

15شهرامطهماسبیانحمید قائمشهرمازندران

-1515محمدرضاقلیان جویباریمجتبیقائمشهرمازندران

16نوروزلطفیصباقائمشهرمازندران

16علیمهدی زادهزهرا قائمشهرمازندران

-رحمت الهموسویفائزه الساداتقائمشهرمازندران

14عطاءالهمیرزائیانساراقائمشهرمازندران

14محمدهوشیاریمهناقائمشهرمازندران

17محمدباقرولیانمجیدقائمشهرمازندران

15رضایداللهیهادی قائمشهرمازندران

151616علییوسفی تلوکیسمیهقائمشهرمازندران

1615جمالیوسفی پوراعظمکالردشتمازندران
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16محمدقلیاسفندیاری کالئیمعصومهنکامازندران

-علیاکبرنژادامیرعلینکامازندران

15حسنعلی نژادراضیهنکامازندران

15حسنکوثریسیدمهیارنکامازندران

14سیدعلیمصطفویسید امیرمحمدنکامازندران

-16عین الهنجفی عمرانفاطمهنکامازندران

15علی اصغراحمدیمائدهاراکمرکزی

-محمودامینی آزادگانمعیناراکمرکزی

18عزت الهآجلوعلیرضااراکمرکزی

-حمیدآزادنیاامیرحساماراکمرکزی

-علیبهرامی هزاوهنازنیناراکمرکزی

17غالمعباسبورقانی فراهانیمحمدرضااراکمرکزی

14محمدحسین خانیمعصومهاراکمرکزی

171717ذبیح الهدارابیخلیل الهاراکمرکزی

15بهنامرحمتیشقایقاراکمرکزی

15پرویزرستمیپرادیساراکمرکزی

16محمدعلیزنداحمداراکمرکزی

16غالمعباسصحرانوردمریماراکمرکزی

15حسینطاعتیفاطمهاراکمرکزی

16علی رضاطهماسبیآیدااراکمرکزی

14محمدجوادعلیدادیثنااراکمرکزی

1614حاجی آقاکریمخانیمحمدحسیناراکمرکزی

14محمدولیکریمیمهدیاراکمرکزی

14مجتبیگازرانیمحمدجواداراکمرکزی

1515محمدعلیمحمدیمحسناراکمرکزی

-حمیدرضامحمدی نیکوهدیاراکمرکزی

-امیرمختاریبهراداراکمرکزی

14رضایزدیزینباراکمرکزی

-قدرت الهاسدیمحدثهخمینمرکزی

14مهراناکبریعطیهخمینمرکزی

14رحیمبیاتمهدیسخمینمرکزی

14علیپروینفاطمهخمینمرکزی

15محمدحسینجعفریفاطمهخمینمرکزی

14داوودحبیبیحسامخمینمرکزی

-سیدحسنحسینیزهراساداتخمینمرکزی

15غضنفردهاقیننرگسخمینمرکزی

15-سیدمجیدرفیعیفائزهخمینمرکزی
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1515مهدیشیخیشهدادخمینمرکزی

14غالمرضاشیفتهمیتراخمینمرکزی

1617امینعبدالهیابراهیمخمینمرکزی

-ذبیح الهغالمیروح الهخمینمرکزی

16آیت الهقدبیگیسمیهخمینمرکزی

14یحییقنواتیانفرخندهخمینمرکزی

1515غالمحسینمحمدیاحسانخمینمرکزی

14حمیدمحمدیکیارشخمینمرکزی

15روح الهمخملیمسعودخمینمرکزی

14علینوروزیسمانهخمینمرکزی

16سید ودیعحیدریسید علیساوهمرکزی

17سالمرسولی عورعلیساوهمرکزی

15فیض الهسلطانیعلیساوهمرکزی

16رجبعلیطالبیزهرا ساوهمرکزی

17اسماعیلفرجیترنمساوهمرکزی

14غالمحسینخدادادیمیتراشازندمرکزی

15محمد رضااکبریالهام محالتمرکزی

1515محمدپورنادعلیمحمدجوادمحالتمرکزی

15احمدزندیانحمیدرضاجزیره کیشهرمزگان

16محمدصدیقیهاله مینابهرمزگان 

17علی کریمی حمزه مینابهرمزگان 

-غالمکریمی حاجی خادمیمحمدامینمیناب هرمزگان 

18محمدکریمی حاجی خادمی میرزامیناب هرمزگان 

151616احدزارعیعلیاسدآبادهمدان

15الماسسلیمانیالنازاسدآبادهمدان

14-14قاسمقربانی حافظمحموداسدآبادهمدان

17علی اصغرکوهیفاطمهاسدآبادهمدان

14نعمت الهپیروزیفرزانهبهارهمدان

-علی اکبرقنبرینازنین زهرابهارهمدان

14مرتضیکلیاییعلی اصغربهارهمدان

14سید علیموسوی بهارسیده زهرابهارهمدان

15محمد حسینبه گندممحمدهمدانهمدان

-مسعودبهادریسعیدهمدانهمدان

15سیف الهترکمندفاطمههمدانهمدان

-علیحاجی شفیعیسوگند همدانهمدان

-اصغردینیمهسا همدانهمدان

-14ابوالقاسمرسولیسمانههمدانهمدان
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14ابوالفتحسعیدی بقارضاهمدانهمدان

16علی اکبرسلیمی نژادپیمانهمدانهمدان

17نادرفرهادیشهابهمدانهمدان

-14رضاقلخانیرضوانهمدانهمدان

15حمیدکریم آبادیحسینهمدانهمدان

-عبادالهکریمینگین همدانهمدان

-علیمددیمحمدرضاهمدانهمدان

18هاشممقدم پناهسپیدههمدانهمدان

17خیرالهملکیحسن همدانهمدان

15هاشممنوچهریانطاهاهمدانهمدان

-14ایوبیعقوبیستایشهمدانهمدان

16یحییحمیدیمژگان مالیرهمدان 

17محمدرحمانیرویامالیرهمدان 

15حسنلطفعلیاصغرمالیرهمدان 

14محمد جانجانی محمود نهاوند همدان 

15محمد رسول خزایی حسین نهاوند همدان 

-کرم رضا ساکی مریم نهاوند همدان 

15نبی اله سیاوشی محمدحسین نهاوند همدان 

14محمد ظفری سارا نهاوند همدان 

--رحم خدا مومنی فاطمه نهاوند همدان 

14احمدثقفیمریم میبدیزد

14محمددهقانیزهرامیبدیزد

-حسنعلیزارعالهاممیبدیزد

15ابوالفضلاسدی زارچملیکایزدیزد

15علی اصغرآبادحمیدرضایزدیزد

14جوادباقری اتابکرضایزدیزد

15محمودبخشی ندوشنزهرایزدیزد

15سیدحسینحسینی بغدادآبادیسیدعلییزدیزد

-سیدمحمدحسینی زادهسیدمحمدعلییزدیزد

-حمیدخاموشی اصفهانیمحمدیزدیزد

1714محمدحسیندرخشانیمحمدشهابیزدیزد

--محمدتقیدهقان پورحسنیزدیزد

16محمدعلیدهقانی زادهمحمدرضایزدیزد

15محمدحسینریحان فردحمیده یزدیزد

14حسینسرچمیمهدیهیزدیزد

1414علی محمدسرخی زادهمهدییزدیزد

15محمدجوادصحاف نیاسحریزدیزد

15اصغرنشاسته گرنازنین فاطمهیزدیزد

191716محمدعلیهنرورحسینعلییزدیزد

1715محمدتقیوکیلیفرزادیزدیزد


