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1919علیتقی پورمیتراارسآذربایجان شرقی

1918ستارزمانیفرنوشارسآذربایجان شرقی

1515عبدالعیفتاحیعلیارسآذربایجان شرقی

16قربانصمدیعلیاهرآذربایجان شرقی

181814علی اکبرکامرانامین اهرآذربایجان شرقی

 14اصغراسماعیلی  کلوانقامیرحسینبستان آبادآذربایجان شرقی

2020حسینباقری آقبالغابوالفضلبستان آبادآذربایجان شرقی

14 احدفیضیمهدیبستان آبادآذربایجان شرقی

16محمدرضانجفی حصارعطابستان آبادآذربایجان شرقی

19ناصراحمدنژادفرهادتبریزآذربایجان شرقی

181915عبدالکریماسعدیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

16مهدیاشرفیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

161514الیاسامان زادهعلیتبریزآذربایجان شرقی

202020محمدرضاانتصارهادیتبریزآذربایجان شرقی

171716اصغرانصاری صدیقعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

15محمدباقرپورمهدیهتبریزآذربایجان شرقی

1416پرویزپناهی فرفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14سلمانجعفریصدیقهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدعلیچوبداریالنازتبریزآذربایجان شرقی

15رسولحسینیشبنمتبریزآذربایجان شرقی

16حسنخان محمدیشیرینتبریزآذربایجان شرقی

171816خلیلخرسندفرآرشتبریزآذربایجان شرقی

14قربانعلیداداش زادهزینبتبریزآذربایجان شرقی

1718فریدونداورپناهآرزوتبریزآذربایجان شرقی

14یونسدیده بانینیرتبریزآذربایجان شرقی

15اکبررادپورعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

14رسولرهویسنیتبریزآذربایجان شرقی

161415جلیلسلمانی خلیلیجاللتبریزآذربایجان شرقی

201817یوسفسیدعلیپوربتولتبریزآذربایجان شرقی

18بهروزسینائیزهراتبریزآذربایجان شرقی

15بابعلیشاهیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15علی اصغرشجاعیافشینتبریزآذربایجان شرقی

15اروجعلیشوقیالههتبریزآذربایجان شرقی

15اصغرصفری دهخوارقانیسحرنازتبریزآذربایجان شرقی

14محمودصالح ورامینتبریزآذربایجان شرقی

1400پایاندوره - نتایج امتحانات سراسری دوره مقدماتی، متوسط و خوش
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16علی اکبرعلی زادمحمدحسینتبریزآذربایجان شرقی

1916حسینعلیپورمبیناتبریزآذربایجان شرقی

2015اسمعلیفرزانهجاللتبریزآذربایجان شرقی

15داودفرشچیسهیلتبریزآذربایجان شرقی

16ابوالفضلفریدامیررضاتبریزآذربایجان شرقی

161415محمدعلیکرم زادهمجیدتبریزآذربایجان شرقی

1714داریوشکلیانیشیداتبریزآذربایجان شرقی

161614کریمماهری غازانیشبنمتبریزآذربایجان شرقی

191917ابراهیممحمدحسینیحسنتبریزآذربایجان شرقی

1716رحیممرادیالنازتبریزآذربایجان شرقی

161715بیوک آقامطلبیمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

181816قادرمهدویعلیتبریزآذربایجان شرقی

1615تقیمونس خواهجمیلهتبریزآذربایجان شرقی

15احمدنبی زادهحبیبتبریزآذربایجان شرقی

1816پرویزنجاتی حاتمیانشهابتبریزآذربایجان شرقی

2017مغاننجفیسمیهتبریزآذربایجان شرقی

17فیض الهنرمان زادهنعیمهتبریزآذربایجان شرقی

15محمدحسننصیرپورحسامتبریزآذربایجان شرقی

1716رمضاننقدیزکیهتبریزآذربایجان شرقی

16یوسفنمازدوستالمیراتبریزآذربایجان شرقی

181615علیوطن خواهمهینتبریزآذربایجان شرقی

14محمدوظیفهحسینتبریزآذربایجان شرقی

1715صمدیارپرورسحرتبریزآذربایجان شرقی

14عین الهیاوریخیرالهتبریزآذربایجان شرقی

161615میرتقیپورربیمعصومهشبسترآذربایجان شرقی

18ابراهیمترابی مرندسعیدهمرندآذربایجان شرقی

181817قدرتحسن زادهاشرفمرندآذربایجان شرقی

15انورفعلیعاطفهمرندآذربایجان شرقی

باطلباطلباطلنورعلینوروزی ابرغانفاطمهمرندآذربایجان شرقی

باطلباطلمحمدرضاوفائیالههمرندآذربایجان شرقی

1714فیروزیونسی اقدممریممیانهآذربایجان شرقی

1717عبدالسالمبرهانیناصحاشنویهآذربایجان غربی

16علیخضرنیاآواتاشنویهآذربایجان غربی

15قادرقادرانگشتریعثماناشنویهآذربایجان غربی

1615حسینمحبیعزیزاشنویهآذربایجان غربی

15فاضلاسدالهیرقیه اورمیه آذربایجان غربی

14احمدتقی پور نیما اورمیه آذربایجان غربی
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1517ابراهیمجعفری مجیداورمیه آذربایجان غربی

2016مجمدرضتارضویحمید رضااورمیه آذربایجان غربی

1715محرمعباسیقاسم اورمیه آذربایجان غربی

15امیرفرج نژادسرویناورمیه آذربایجان غربی

17ذکرعلیقاسمیمحمد اورمیه آذربایجان غربی

14مسعودباتمانیکوروشبوکانآذربایجان غربی

14منصوربروسانبارانبوکانآذربایجان غربی

14منصوربروسانبارزانبوکانآذربایجان غربی

1714علیچوکلیسروهبوکانآذربایجان غربی

17عمررحمانیسامانبوکانآذربایجان غربی

14منصوررحیم پورآروینبوکانآذربایجان غربی

1616احمدرسول زادهاسماعیلبوکانآذربایجان غربی

18بایزیدعزیزیایوببوکانآذربایجان غربی

181618ابراهیمفیض اله بیگیمیدیابوکانآذربایجان غربی

181818رسولقادریسیاوشبوکانآذربایجان غربی

16ابراهیمقاضی نیاشیوابوکانآذربایجان غربی

15علیلطفیغریببوکانآذربایجان غربی

171615کریمارجمندشریف پیرانشهرآذربایجان غربی

18ایرجحسنی مطلوب نسیمتکاب آذربایجان غربی

181718جاللزابلیعلی اصغرتکاب آذربایجان غربی

15صادقشهابی سیدمحسن تکاب آذربایجان غربی

14عبدالهعبادی کوثرتکاب آذربایجان غربی

15منصورکاظمی ضحاتکاب آذربایجان غربی

14مهدیوالدتی اسراتکاب آذربایجان غربی

191817حسینزارعیپروینسلماسآذربایجان غربی

1414سیامکداداش زادهبارانشاهین دژآذربایجان غربی

14بهرامصالحیبنیامینشاهین دژآذربایجان غربی

14علیرضاصمدیامیررضاشاهین دژآذربایجان غربی

14ایوبعبادیدریاشاهین دژآذربایجان غربی

1815مسلمزینالپور رندیسپیدهماکوآذربایجان غربی

14فرخمحمدنژادآرینماکوآذربایجان غربی

15محمدنصیریامیر محمدماکوآذربایجان غربی

15عمرحمزه زادهمحمدمهابادآذربایجان غربی

1716حاجعلیمحمدی آذرپریامیاندوآبآذربایجان غربی

15پرویزبالغیمریمنقدهآذربایجان غربی

15رحمانبدرقهآیدانقدهآذربایجان غربی

14رحمانبدرقهعلینقدهآذربایجان غربی
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1717حسنعلیجعفریمصطفی نقدهآذربایجان غربی

17نادرجهانبخشکمالنقدهآذربایجان غربی

17قادررحیمیمینانقدهآذربایجان غربی

18یدالهصفریبتولآلمانآلمان

16علیرضااکبری شکیبسمیراونکوورآمریکای شمالی

19انوشروانپور سرتیپنوحونکوورآمریکای شمالی

16محمدرازبهروزونکوورآمریکای شمالی

18جوادرضاییامید ونکوورآمریکای شمالی

16محمدرضاصدرالغرویجوادونکوورآمریکای شمالی

18علیکاظمیبهنامونکوورآمریکای شمالی

171917رسولباقری اردبیلیانعصمتاردبیلاردبیل

1816شعبانخاکپورکوثراردبیلاردبیل

171917عباسعلیخانزادهسمیهاردبیلاردبیل

15توحیدشهسوارهادیاردبیلاردبیل

17حبیبعلی محمدینسترناردبیلاردبیل

15براتعلیکاظم نژادرضااردبیلاردبیل

171515احمدکامرانمعصومهاردبیلاردبیل

191919جبارکوهیسلیماردبیلاردبیل

17رسولمجیدی نظیفمحمداردبیلاردبیل

171616حکیممحسنی کیاسارااردبیلاردبیل

1615اسالمخانعلی زادهحسینخلخالاردبیل

15خان اوغالناصولیعلینمیناردبیل

15جعفرحسن زادهحسننمیناردبیل

1616ایمان علیزالیاسالمنمیناردبیل

1819محمدغنی زاده زارعمحمدرضانمیناردبیل

171817تیمورکریم پورلیالنمیناردبیل

16میرجبارموسویانسیدامیننمیناردبیل

-محمدابراهیمیزهرااصفهاناصفهان

14نورعلیاحمدیاکرماصفهاناصفهان

14محمدهادیادب آوازهلیالاصفهاناصفهان

14حسناسدیشیوااصفهاناصفهان

1716امرالهامزاجردیمریماصفهاناصفهان

16محمدرضاایزدیپریسااصفهاناصفهان

14مرتضیایمانی پورفاطمهاصفهاناصفهان

1616محمدعلیبخشیعاطفهاصفهاناصفهان

15خسروبروناعظماصفهاناصفهان

16علیرضابصیریمحمد مهدی اصفهاناصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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171714علیرضاپورصیرفیآیلیناصفهاناصفهان

16محسنپورمقدسفاطیمااصفهاناصفهان

14عبدالصمدترکیانفرخندهاصفهاناصفهان

1514حیدرتوسلیعیسیاصفهاناصفهان

1817عبدالرسولتیموریابراهیماصفهاناصفهان

15محسنحسن پوربهراداصفهاناصفهان

-15غالمرضاحسین پورزهرااصفهاناصفهان

-16محسنحسین پورنرگساصفهاناصفهان

-رضاحکمتمحمدتقیاصفهاناصفهان

1615رضاحیدریعلیاصفهاناصفهان

1818محسنخجسته فرهمااصفهاناصفهان

15حمیددادخواهآرمینا ساداتاصفهاناصفهان

-علی یاردلیری نیامحمدرضااصفهاناصفهان

15علی اصغررحیمییسنااصفهاناصفهان

16ولیرشنوبیرانوندناهیداصفهاناصفهان

17یحییرضایی نژادتارااصفهاناصفهان

15عبدالرضارفیعیمهسااصفهاناصفهان

-محسنسوفسطاییابوالفضلاصفهاناصفهان

14علیسید بکاییریحانه ساداتاصفهاناصفهان

15محمدشاکریسمانهاصفهاناصفهان

15مسیح الهشفیعیمنیژهاصفهاناصفهان

14قنبرعلیشفیعیفاطمهاصفهاناصفهان

1415موالشکوهیعاطفهاصفهاناصفهان

14یدالهصادقیبتولاصفهاناصفهان

14رمضانصباغیالههاصفهاناصفهان

1515محسنطاهریسید حسیناصفهاناصفهان

161814محمدطاهریسیاوشاصفهاناصفهان

15رضاطاهرینرگساصفهاناصفهان

1515جهانبخشطهماسبیفروزاناصفهاناصفهان

-حسنعالمیعطیهاصفهاناصفهان

1615مرتضیعلویسید حسیناصفهاناصفهان

16محمدغالمیسعیدهاصفهاناصفهان

1514هوشنگفضل الهیگیتی ساداتاصفهاناصفهان

1717نصرالهفلکیمحمداصفهاناصفهان

1715علیقاسمیآرزواصفهاناصفهان

1614حسینقاسمیفاطمهاصفهاناصفهان

14محمودقدمیانزهرااصفهاناصفهان
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1717سلطان مرادقنبریاللهاصفهاناصفهان

15حسینکرامتیصادقاصفهاناصفهان

16عباسکریمیسپهراصفهاناصفهان

17محمدکشتکارمریماصفهاناصفهان

-عبدالهکیانیمحمدامیناصفهاناصفهان

15ابوالفضلمامن پوشزینباصفهاناصفهان

1616مهدیمحقق طباطبایینجمهاصفهاناصفهان

1615پرویزمحمدیشیریناصفهاناصفهان

1717محسنمسجدیامیررضااصفهاناصفهان

14نورالهمطلبیسمیهاصفهاناصفهان

16منصورمنتظرالقائمحسیناصفهاناصفهان

14علیمومنیمحمدسجاداصفهاناصفهان

17اسدالهمیرکاظمیالهاماصفهاناصفهان

14جعفرمیرهدایتیجاللاصفهاناصفهان

-مجیدناصریمحمداصفهاناصفهان

1614علیمحمدنجفییوسفاصفهاناصفهان

18حسینعلینصری نصرآبادیفیروزهاصفهاناصفهان

171716احمدنصوحیانحسیناصفهاناصفهان

1717محمدنوروزی جلوانیمریماصفهاناصفهان

1715محمدرضانیلیمیثماصفهاناصفهان

1617اردشیرهارونیلیالاصفهاناصفهان

15علیهمتیرضااصفهاناصفهان

14علی اکبریزدیمژگاناصفهاناصفهان

171716فریدونامیریفائزهآران و بیدگلاصفهان

171716داودجمالی بیدگلیمریمآران و بیدگلاصفهان

17جوادچای دوستنسیمآران و بیدگلاصفهان

17نعمت الهشاد بوستانفائزهآران و بیدگلاصفهان

17حسننوحیانمجتبیآران و بیدگلاصفهان

1415حسینابراهیمیمهریبویین میاندشتاصفهان

-محمدجهانگیریفاطمهبویین میاندشتاصفهان

-1414مهدیشریفیدینابویین میاندشتاصفهان

14داودکرمانیفاطمه زهرابویین میاندشتاصفهان

14علیرضاابراهیمیانمحمدامینخمینی شهراصفهان

15مجتبیامینیمهدیسخمینی شهراصفهان

15مهدیآقاییامیرعلیخمینی شهراصفهان

-رسولپرندهستایشخمینی شهراصفهان

15عزت الهپورمحمدیزهراخمینی شهراصفهان
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14مظفرتوسلیمهدیخمینی شهراصفهان

-علیرضاتوسلیحسینخمینی شهراصفهان

1815عباسعلیتوکلپریساخمینی شهراصفهان

14سعیدحاج حیدریریحانهخمینی شهراصفهان

14همایونخان احمدیصباخمینی شهراصفهان

14مجیدداوری پورملیکاخمینی شهراصفهان

16علیدهقان نصیریهستیخمینی شهراصفهان

-رسولرضاییمهدیخمینی شهراصفهان

14حسینعلیرضاییآرزوخمینی شهراصفهان

15مرتضیزراعتکارپرنیاخمینی شهراصفهان

14میرزامرادشجاعیمیناخمینی شهراصفهان

14ابراهیمشمسنرگسخمینی شهراصفهان

16مسعودشهبازی فردحنانهخمینی شهراصفهان

18روح الهصالحیولی الهخمینی شهراصفهان

14محمدباقرصرامیغالمرضاخمینی شهراصفهان

15محسنصرامیعلیرضاخمینی شهراصفهان

15سیف الهفخاریمحدثهخمینی شهراصفهان

15حمیدرضاکاظمیعلیخمینی شهراصفهان

16ابراهیمکرمییگانهخمینی شهراصفهان

16عبدالهکریمفاطمهخمینی شهراصفهان

-محسنکوچکیمعینخمینی شهراصفهان

16غالمرضاماهزهراخمینی شهراصفهان

14قاسممجدیفاطمهخمینی شهراصفهان

15رضامحمودهستیخمینی شهراصفهان

14اسماعیلمحموددهنویزهراخمینی شهراصفهان

14محمدمهدیخانیزهراخمینی شهراصفهان

15محسنموحدیکیمیاخمینی شهراصفهان

-امرالهنجفیهادیخمینی شهراصفهان

17رسولنریمانیریحانهخمینی شهراصفهان

15مجیدنعمتیمهشادخمینی شهراصفهان

15مجتبینقدعلیملیکاخمینی شهراصفهان

16عباسعلینوریهدیخمینی شهراصفهان

15حسینافشاریمجتبی سمیرماصفهان

14راه علیپیرمرادیاناحسانسمیرماصفهان

14ایرجمنصورزادهمنوچهرسمیرماصفهان

14رحمت الهنادریفرزادسمیرماصفهان

14موسیاحمدیفاطمهشاهین شهراصفهان
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17جاللپرچمیراضیهشاهین شهراصفهان

14ابراهیمدلیر سوالآذرشاهین شهراصفهان

14مهدیحسینیمرضیهشهرضااصفهان

15حمیدعلی نژادیکتاشهرضااصفهان

14حبیبگرامیمهدیهشهرضااصفهان

15قیصرمحمدیانالهامشهرضااصفهان

1817مصطفیرحیمی زارعصدف کاشاناصفهان

15محمدعصارکاشانیمریم کاشاناصفهان

14صولتکاشیمحسن کاشاناصفهان

1616رحمت الهیگانهشیداکاشاناصفهان

1414علی اکبرتاجداریکیانگلپایگاناصفهان

14قاسمعالییسودابهگلپایگاناصفهان

1514رحمت الهفراستسمیراگلپایگاناصفهان

17عباسایران پورآرمیتالنجاناصفهان

1717محمدعلیایران پورفرنوشلنجاناصفهان

1514جمشیدبهرامیامیرعلیلنجاناصفهان

15جمالبهرامیرضالنجاناصفهان

14شهرامپاهنگیزهرالنجاناصفهان

15کیوانحیدریمرضیهلنجاناصفهان

16احمدشرافتسهیاللنجاناصفهان

15صادقصادقیزهرالنجاناصفهان

1716حفیظ الهصالحیمریم لنجاناصفهان

1615ابراهیمفداییعلیرضالنجاناصفهان

1616غالممعتمدیاعظملنجاناصفهان

1616مهردادمعینامیرمحمدلنجاناصفهان

-محمداسدی جوهرستانیمریممبارکهاصفهان

14شیر علیاسرافیلی بیشهاکرممبارکهاصفهان

15رسولایرانپوررادمهر مبارکهاصفهان

14نعمتحقیقیالینامبارکهاصفهان

14روح الهناظریانآنیتامبارکهاصفهان

1414سید اکبرامیریمائده ساداتمبارکه اصفهان

1515اسماعیلخلیلی مبارکهخدیجه مبارکه اصفهان

1514مهدیصدقیکوثرمبارکه اصفهان

1514علیرضاناصری پورلیالمبارکه اصفهان

14رضاپوربافرانیمهشید ناییناصفهان

171614حبیبجهان پناهمریم ناییناصفهان

14کمالدشتکی نایینیزینب ناییناصفهان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1415جمالنادعلی نائینینگینناییناصفهان

151615مصطفیالهیفاطمهنجف آباداصفهان

171715مازیارایزدیپرستونجف آباداصفهان

15جعفرجاریانیسنجف آباداصفهان

161515سعادتحبیب الهیفاطمهنجف آباداصفهان

1717عباسعلیحبیب الهیفیروزهنجف آباداصفهان

171516مجتبیخزاییلیعلینجف آباداصفهان

181716محمد علیداودیابراهیمنجف آباداصفهان

16حسنعلیزمانیانهاجرنجف آباداصفهان

14محمد باقرفاضل نجف آبادیمریمنجف آباداصفهان

16عنایتکبیریاحمد رضا نجف آباداصفهان

1617ابوالقاسممهدیهمیالدنجف آباداصفهان

17ایوبآقامحمدزادهلیالساوجبالغالبرز

17بایرام محمدآقچه لیعبدالطاهرساوجبالغالبرز

16محمدرضاسلیمانیالیساساوجبالغالبرز

20قربانعلیصحراپوروحیدساوجبالغالبرز

16عبدالهمحمودزاده مظفریترنمساوجبالغالبرز

16رستگارابوالقاسمیحسینکرجالبرز

16ابراهیمابوطالبی فردحسنکرجالبرز

1514علیاحمدیمهدیکرجالبرز

19مهرابالوندیساراکرجالبرز

181715عین الهامیرسرداریمحمدرضاکرجالبرز

20فرزادانزوائیکتایونکرجالبرز

2018مهدیآقابابائیکیانکرجالبرز

18عبدالهآقایی ماهرعرشیاکرجالبرز

14حسنباستانیسپیدهکرجالبرز

17قربانعلیبرقبانیریحانهکرجالبرز

-علی اکبربهادریهستیکرجالبرز

20علیبیاتشقایقکرجالبرز

16علی اصغرپنجعلی خدادادبیژنکرجالبرز

17احمدپورگلشنیحمیدهکرجالبرز

20رحیمپیرهادیعرفانکرجالبرز

1515سیروستقی پورسپهرکرجالبرز

1414فریدونتوکلیمریمکرجالبرز

18جعفرجعفریمحمدکرجالبرز

17قنبرعلیحسین آبادیزهراکرجالبرز

1819حمیدحسین زادهمسعودکرجالبرز
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-علیخداپرستصغریکرجالبرز

2019ناصرخدایارپوریاسمینکرجالبرز

17محمدتقیخیریاکبرکرجالبرز

16محمددستچیگلنوشکرجالبرز

-محمدرحیم زادهسیماکرجالبرز

17محمدحسینرشیدیشهربانوکرجالبرز

202020عزیزالهروزبهانیمحسنکرجالبرز

16سیدمحمودزمانیسیده نیسانکرجالبرز

18ولی الهسبحانیسمیراکرجالبرز

17رحمتسبحانی درزی محلهرحیمهکرجالبرز

16موسیسرپاسمعصومهکرجالبرز

14غالمرضاشقاقی شهرمریمکرجالبرز

16هوشنگصبح دارارشیاکرجالبرز

14حامدصمصامی مزرعه آخوندمحمدامینکرجالبرز

19صامعلیعبدالهیمسعودکرجالبرز

18ذکرعلیعزتیحسنعلیکرجالبرز

181817رحمت الهعظیمی پورفاطمهکرجالبرز

18میرنقیعلیزاده حسینیسید علیرضاکرجالبرز

16شاه بابافرهادکیاییمحسنکرجالبرز

14مالک اژدرفرهادی حاجی بابامحمدمهدیکرجالبرز

1815یدالهفریادرسمرجانکرجالبرز

14مهدیقادرپویاکرجالبرز

14جعفرقرنیطاهاکرجالبرز

2019نقیقنبریمحمدکرجالبرز

14علی حسنقنبری نیامیناکرجالبرز

19محمدحسینکهریزیزهراکرجالبرز

17حسینکیهان نیاوحیدکرجالبرز

16محمدمرادخانیلیالکرجالبرز

14علیمرادیفاطمهکرجالبرز

1416احمدمرندی طغائیصباکرجالبرز

15اکبرمعصوم زادهمیناکرجالبرز

191918خسرومنظورینوروزکرجالبرز

18سیدطالبموسویسیدمهدیکرجالبرز

1718سیدغضبانموسویمریمکرجالبرز

17ابوالقاسممیالنی قاسم زادهشهرزادکرجالبرز

15ناصرنباتیزهراکرجالبرز

18محمدجوادنجفی فررضاکرجالبرز
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17فرهادنصریمریمکرجالبرز

1919عباسنصیرپورعبدالرضاکرجالبرز

15جانعلینظریمسعودکرجالبرز

151514غالمحسینهمایونیحسینکرجالبرز

18مسعودورقائیسحرکرجالبرز

16احمدرضایاوریمریمکرجالبرز

1716جوادجبراناکرمنظر آبادالبرز

201716ایرجسبزه پرورمریمنظر آبادالبرز

16دارابارزه گردانیالایالمایالم

15رحمتجوهریافسانهایالمایالم

14عبدالطیفداراخانیمسعودایالمایالم

1616مظفرعیسی نژادمتینایالمایالم

16عبدالقاسمنعمتیطیبهایالمایالم

16علی وشزندکریمیمریمبدرهایالم

191918ولیسراجیفاطمهبدرهایالم

18آقارضانورعلی زادهمبینابدرهایالم

17علی محمدحسنی جلیلیاناسماءچرداولایالم

15علی جانحیدری زادبیتاچرداولایالم

16مهدیسعیدیصفی الهچرداولایالم

14حضرتیمیرزاییقدرتچرداولایالم

18مرادپاپازادهآتنادهلرانایالم

171917حجتکبیریپرنیاندهلرانایالم

1515مسعودبنوییزهرابوشهربوشهر

1615علیجوگار برازجانیعبدالرضابوشهربوشهر

1715ابراهیمحجامیسمینهبوشهربوشهر

1815ماشاالهخورده بینطیبهبوشهربوشهر

15رسولصحافی زادهزهرابوشهربوشهر

-محمودکشتگرفیروزهبوشهربوشهر

202018عباسمقدس جرهیمهدیبوشهربوشهر

2018محمدمیرزاییحسنبوشهربوشهر

19عباسقایدحسینیروح الهتنگستانبوشهر

15ابراهیماحمدیفاطمهجمبوشهر

18مسعوداحمدیمحمد  جمبوشهر

14مرتضیبهادریامیرعلیجمبوشهر

201814غالمعلیجمالیحسینجمبوشهر

18عبدالحسینحاتمیریحانهجمبوشهر

202018عبدالهمؤذنیمحمدحسنجمبوشهر
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16حسینابراهیمیجمالدشتیبوشهر

14علیامیریمطهرهدشتیبوشهر

14سید عباسباقریسیدمهدیدشتیبوشهر

17احمدجعفریسمیهدشتیبوشهر

19محمدجوادرضوی دشتیمحمدحسندشتیبوشهر

20محمدجوادرضوی دشتیسیده مریمدشتیبوشهر

14حسینسلیمیفرشتهدشتیبوشهر

15سید عبدالهکاظمیسیدمحمدرضادشتیبوشهر

18علینوشادی زادهعباسدشتیبوشهر

15محمدجوادکاظمیانابوالفضلدیلمبوشهر

-محسنبازداری مطلقحدیثگناوهبوشهر 

16جعفرجعفریزهرهگناوهبوشهر 

-مختارعابدیمصطفی گناوهبوشهر 

-15صفرفرید فاطمهگناوهبوشهر 

1717علیابهرطاهرهاسالمشهرتهران

14حسیناحمدیمحمدطاهااسالمشهرتهران

1816پناه برخدااحمدیمهدیهاسالمشهرتهران

14فرخاصغریامیرعباس اسالمشهرتهران

1715شمس الدینایزدیارمحمدخان اسالمشهرتهران

15صفرعلیآریا انورزهرااسالمشهرتهران

-حشمت الهبهرام پوریاحسیناسالمشهرتهران

14اسماعیلتهمتننسریناسالمشهرتهران

15علی اکبرجوانبختنفیسهاسالمشهرتهران

1616خلیلحاتم نیافاطمهاسالمشهرتهران

14مهدیحسن زادهعلیاسالمشهرتهران

1616نصرالهحسینیکاظماسالمشهرتهران

-حسنحیدریهلیااسالمشهرتهران

16حلجیساجدیمحمداسالمشهرتهران

16فضل لهسالمتبهنازاسالمشهرتهران

-قاسمسلیمیمحمدمهدی اسالمشهرتهران

15محمدسمنبریعلیرضااسالمشهرتهران

14علی رضاسیفمحمدطاهااسالمشهرتهران

15نورالهصادقیعلی اسالمشهرتهران

15سیدابوالفضلطباطبائیسیده فاطمهاسالمشهرتهران

15نبی الهعطاء الهییگانهاسالمشهرتهران

16سلیمانعلی اصغرپورلیال اسالمشهرتهران

1717محرمعلیغالمیفریبرزاسالمشهرتهران
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15موسیفتح الهیمبینااسالمشهرتهران

15موسیفتح الهیمریماسالمشهرتهران

16ماشالهفرزیفاطمهاسالمشهرتهران

1515امیدفیروزیروژینااسالمشهرتهران

17احمدقرایلوفاطمهاسالمشهرتهران

17امین الهکریمی مقدمفاطمهاسالمشهرتهران

1717مالمالمیرابراهیماسالمشهرتهران

17محمدرضامحمود پناهیسیدامیناسالمشهرتهران

14حمزهمروتی پورزینباسالمشهرتهران

14علی جعفرمهدیرضااسالمشهرتهران

1715محمدمهریمهدیاسالمشهرتهران

1716محمدعلینوروزیفائزه اسالمشهرتهران

1616محمدابراهیمنوروزیمحمدعلیاسالمشهرتهران

1615حسنافتخاریمریماندیشهتهران

1715نادعلیپور مرادسمیه اندیشهتهران

14محمدرضاجعفریهعرفان اندیشهتهران

181815علیرضادهقانیسعیداندیشهتهران

16رضارستمیشیوا اندیشهتهران

15حسنطاهریمرتضی اندیشهتهران

1817علی اصغرفشیفاطمهاندیشهتهران

15مرادگودرزیالنازاندیشهتهران

14مهدیمرادزادهامیرحسیناندیشهتهران

14محمودمیریشادیاندیشهتهران

191714قدرت الهنصیریعباساندیشهتهران

-1615مصطفیحجازیفاطمهپاکدشتتهران

1616علیرضااحمدی خاوهزهرا پیشواتهران

14جعفرانارکی کردیشیرینپیشواتهران

17حسینصدریرویاپیشواتهران

1514ماشاءالهعجم حاجی محمدیفاطمه پیشواتهران

-محسنابراهیمیمحدثهتهرانتهران

1917عباساحمدی اردکانیمطهرهتهرانتهران

202017ولیاحمدی رادمحمود رضاتهرانتهران

161614فتح الهازهاریان فرشایانتهرانتهران

1615حبیب الهاسدیان فیلیفرشتهتهرانتهران

-1616ابوالفضلاصفهانیحمیدرضاتهرانتهران

15سیدابراهیماصفهانیهما الساداتتهرانتهران

-مهراناکبریعلیتهرانتهران
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14غالمرضااکبریزهراتهرانتهران

15مجیدامرالهیمبیناتهرانتهران

16غالم حسنامیری سیاوشانیناهیدتهرانتهران

1715اصغرانصاریعلی تهرانتهران

14حمیداورجعلی زادهآبتینتهرانتهران

16بهروزآبیاری علی آبادنوشینتهرانتهران

15عظیمآتش بیگ فردفاطمهتهرانتهران

14علیآقامحمدجعفرفائزه تهرانتهران

-عیسیباباپور زریابزهرهتهرانتهران

14یدالهباغبان افشارصادقتهرانتهران

171615فخرالدینبتولیسید امیرحسامتهرانتهران

-مرتضیبالغت نیافریدهتهرانتهران

161515حسینبلوریانمنانتهرانتهران

1514محمدبهنامامیرتهرانتهران

18جلیلبیدگلیفاطمهتهرانتهران

14رجبتدینینوشینتهرانتهران

-احمدتیماجچیغالمحسینتهرانتهران

1514یوسفجاویدعادلهتهرانتهران

171615نادعلیجوادیحسینتهرانتهران

19احمدجودکیفهیمهتهرانتهران

17مهدیحامیزهراتهرانتهران

15قربانعلیحجازی بخشملیحه تهرانتهران

1616حسنحسنلونرگستهرانتهران

14علی محمدحسین خانییحییتهرانتهران

1716جعفرحسینیسیده هستیتهرانتهران

1715ایرجحسینی سربیشهنازتهرانتهران

1614شجاع الدینحقیشهاب الدینتهرانتهران

171614علیحیدرزادهمحمدعلیتهرانتهران

17غالمرضاحیدری دره دریمجیدتهرانتهران

181614بهرامخورشیدیثریاتهرانتهران

-مصطفیداروئیفاطمهتهرانتهران

15محمدداوریارنرگستهرانتهران

15کریمدرگاهیمیناتهرانتهران

1716داوددولت پورنگینتهرانتهران

202016سیدعلیراجزی همدانیمیرمهدیتهرانتهران

181817حسنرزمیارسپیدهتهرانتهران

1716حسنرضایی ثانیاکرمتهرانتهران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15محمودرفیقیمحدثهتهرانتهران

14اکبررمضانیفائزه تهرانتهران

1716مهدیروزبهیفاطمهتهرانتهران

14شهرامزینالی فردامیرحسینتهرانتهران

14مهدیسجودی مقدممریمتهرانتهران

-بهروزسعادتیسهیالتهرانتهران

1714حسنسالمیرضاتهرانتهران

1715قاسمسهرابیفاطمهتهرانتهران

14هاشمسوریالهامتهرانتهران

16علی مرادشاملومعصومهتهرانتهران

15احمدشعبانی پارساشهرزادتهرانتهران

-1515نورمحمدشیخ سارانفاطمهتهرانتهران

14احمدصادقیمهالتهرانتهران

-داوودصادقیفاطمهتهرانتهران

1716اکبرصیامهدیتهرانتهران

1615محمدطاهر میرزایینرگستهرانتهران

1514سید محمدطباطبائی نژادمهسا ساداتتهرانتهران

1514سید محمدطباطبائی نژادسارا ساداتتهرانتهران

15محمدطهماسبیامیرحسینتهرانتهران

1615مهدیظهوری نیامهدیهتهرانتهران

1815شمس الهعبدلییکتاتهرانتهران

15عسگرعبدلینرگستهرانتهران

1817کریمعزیززادهساراتهرانتهران

-14امان الهعزیزیمعصومهتهرانتهران

1717محمدعسگریبتولتهرانتهران

15محمدفتحی سپردانیمحمدرضاتهرانتهران

18ظهورفرج پورفائزهتهرانتهران

181816خدادادفرهادیمرتضیتهرانتهران

17لطیففرهمندمهدی تهرانتهران

-ناصرفیضی کلورزیلیالتهرانتهران

17بهاء الدینقزوینهاوستاتهرانتهران

1615مصطفیقمریمریمتهرانتهران

14پرویزقنبرینیلوفرتهرانتهران

181715مصطفیکاظم نژادالیناتهرانتهران

15عبدالعلیکاکو الریمیعلیتهرانتهران

191815قاسمکریمیمحمدحسنتهرانتهران

171716عبدالکریمکریمی نیاسیدمتینتهرانتهران
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14قاسمگل آقا پور نیازیسناتهرانتهران

191615امیرمالک پورپریساتهرانتهران

-فیروزمحمدخانلوفاطمهتهرانتهران

15علیمحمدیهاشمتهرانتهران

17علیرضامحمدیعلیتهرانتهران

1514فرامرزمحمودیاندریاساداتتهرانتهران

-اکبرمختاریفائقهتهرانتهران

201818سیدنادرمرتضوی بابا حیدریسیدیدالهتهرانتهران

-مشایخیثمینتهرانتهران

17مجیدمعارففاطمهتهرانتهران

15علیمعینینرگستهرانتهران

14نقیمقدمفاطمهتهرانتهران

-1615اللهوردیملکیالهامتهرانتهران

16محمدحسینملکی مرویلیفاطمهتهرانتهران

16علی محمدموذنساراتهرانتهران

-سیدمصطفیموسویفائزهتهرانتهران

15ناصرعلیموسی خانیزهراتهرانتهران

1616مسلمموسی نژاد کردزیباتهرانتهران

17سیدمصطفیمیریمحمدصادقتهرانتهران

14جمالنجاتی محرمیزهراتهرانتهران

15علی اکبرنوایی لواسانیزهراتهرانتهران

1716عبدالمجیدنونچیزینبتهرانتهران

16جوادنیک پارساهلناتهرانتهران

1615رضاولیاناعظمتهرانتهران

201815علییوسف پورحسینتهرانتهران

15محمودمحمدحسینیسهیالدماوندتهران

-غالمحسینجعفری مهرداودرباط کریمتهران

-محمودمحمدیمحمدمسیحارباط کریمتهران

15ابراهیممکرمیلیال رباط کریمتهران

1717محمدنجاتی حاتمیانپرویزرباط کریمتهران

16ستارنظریزهرارباط کریمتهران

15غالمعلیباباییمحمدریتهران

18فرهادجانیلیابوالفضلریتهران

-احمدداستانیعباس ریتهران

17نصرالهدربانیملیحه ریتهران

14جوادروزبهانیزهرا ریتهران

1917ناصرزین العابدینمحمدریتهران
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1816علیشایانمریمریتهران

14داودعرب شیرازخدیجهریتهران

16هوشنگعظیمیهلیاریتهران

14حسینعوض بخشتیناریتهران

16علیفالح اقبال پورکامبیزریتهران

16ابوالفضلمشکاتیفاطمه ساداتریتهران

1718داودجلینیمجتبیشهرقدستهران

15داودچیواییمحمدامینشهرقدستهران

-حسینحصیب حسین ابادیمجتبیشهرقدستهران

17رحمت الهسیماصدیقهشهرقدستهران

-18جلیلفتح الهیرضاشهرقدستهران

181715ابراهیمواشقانی فراهانیسمیهشهرقدستهران

16عباساله وردیونوس شهریارتهران

15ولی الهمراد خانیفاءزهشهریارتهران

16یوسفغالم پور میرستایشفیروزکوهتهران

181818علی اصغرنیکوکارامیدفیروزکوهتهران

15امیراستواریایلیاقرچکتهران

14حسنپیمانزهرهقرچکتهران

-17رحمت الهتوسلیفاطمه قرچکتهران

14مصطفیتوکلیثناقرچکتهران

15علیحسینیفائزهقرچکتهران

1817گل محمدعطاییفاطمه قرچکتهران

1716حسیننظری خبیرالههقرچکتهران

1616سیدحسناحمدیانفریباساداتواحد امام علیتهران

14رضااوجانیامیر محمدواحد امام علیتهران

17محمد حسنآذری نجمه واحد امام علیتهران

16عزت الهترابی مهشید واحد امام علیتهران

15حسنحاجی علی پرهام واحد امام علیتهران

1615محمدحق پناهالهام واحد امام علیتهران

1616سیدحسنحکیم زاده سید محسن واحد امام علیتهران

14حسینخاتمی احمدواحد امام علیتهران

14احمدخادم علیعبدالعلی واحد امام علیتهران

1614سید حسنذوالفقاری سیده مریم واحد امام علیتهران

15حمیدرمضانی میالد واحد امام علیتهران

17محمدرنجبر نازنین واحد امام علیتهران

16چراغعلیزمانی زهرا واحد امام علیتهران

-مهدیسهی زاده ابیانهزهرا واحد امام علیتهران
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1616ولی الهشجاعی گهر سمیه واحد امام علیتهران

1919میریحییطباطباییراضیه ساداتواحد امام علیتهران

1414احمدطبرسی حسام واحد امام علیتهران

171715محمدفرهادی اردشیر واحد امام علیتهران

14غالمرضافالح شهرابی اشرف واحد امام علیتهران

171715حسنکاسپورهداواحد امام علیتهران

1615حسینکریمی ستایش واحد امام علیتهران

161514عزیزالهکوچک نیاناهید واحد امام علیتهران

14منصورگشت گری ساراواحد امام علیتهران

16عبدالمجیدمجد موسویزهرا واحد امام علیتهران

14ابراهیمموسویسیده فاطمهواحد امام علیتهران

16علیرضامؤمنی محمد مبینواحد امام علیتهران

1714مجیدنصرتی کالشه محمد مهدیواحد امام علیتهران

171717یوسف علیاقتداریاکبرواحد انقالبتهران

181818رحیمبابازادهعباسواحد انقالبتهران

18جوادبرجلومرضیهواحد انقالبتهران

201918احدبهلولیمنوچهرواحد انقالبتهران

191815محمدجعفریمهدیهواحد انقالبتهران

15احمدرحمت زادهسمانهواحد انقالبتهران

16عبدالهرفیع زادهترانهواحد انقالبتهران

191818جاللساعدیفرهادواحد انقالبتهران

1514حسینصافدلمریمواحد انقالبتهران

-1616حسنصدیقیولیواحد انقالبتهران

181816برجعلیعباسیهادیواحد انقالبتهران

171714ذوالفقارفروردینعلیرضاواحد انقالبتهران

-1615احمدکاظم زادهفاطمهواحد انقالبتهران

18علیرضامحمدیمهدی واحد انقالبتهران

171614معظمی گودرزیمحمودواحد انقالبتهران

1717محمدمینازادهمیناواحد انقالبتهران

-1717سیف الهنایبیوحیدواحد انقالبتهران

181818یدالهباغبانیرامینواحد پردیستهران

15ابراهیمحسینیحمید رضاواحد پردیستهران

1716علیرضائیانمریمواحد پردیستهران

16علیشکاریانپانیذواحد پردیستهران

1715حسینعابدینیعبداحمیدواحد پردیستهران

181715علی محمدابویی مهریزیآرزوواحد پونکتهران

-قرباناسد بیگیعبدالرضا واحد پونکتهران
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-عبدالرضااسدبیگیفاطمهواحد پونکتهران

1616عباسعلیداوودیحمیدرضا واحد پونکتهران

17مسعودذوالقدرفریدواحد پونکتهران

17سید محمد تقیشیرازیریحانه واحد پونکتهران

1715مجتبیقائمیسارینا واحد پونکتهران

20حسنکهندلحامدواحد پونکتهران

16توحیدکیوانمریمواحد پونکتهران

17محمدامیریمعصومهواحد تهرانسرتهران

17غالمعلیسرگزیحسینواحد تهرانسرتهران

161515علیرحمتفریدونیلیلیواحد تهرانسرتهران

16علیمحمدیگلچینواحد تهرانسرتهران

18محمدباقرموسویمرتضی واحد تهرانسرتهران

-15حبیبمولویدیناواحد تهرانسرتهران

-1615علی اصغرمیرزاییزهراواحد تهرانسرتهران

1615هادینیتیمهرساواحد تهرانسرتهران

161614حسینولی پوریمریمواحد تهرانسرتهران

1616سیف الهولی زادهربابواحد تهرانسرتهران

1717محرماصغریفاطمه واحد جنت آبادتهران

1716مهرعلیافتخاریالههواحد جنت آبادتهران

1616رمضاناکبری معصومهواحد جنت آبادتهران

15علیرضاباشتنیفهیمهواحد جنت آبادتهران

1816محمدعلیبهروزکبریواحد جنت آبادتهران

1717علیتیموریمهدیواحد جنت آبادتهران

-علیرضاجعفریضحاواحد جنت آبادتهران

19سیدیحییحسینیسید اسماعیلواحد جنت آبادتهران

201918اسماعیلخوشرو طارمسریزهره واحد جنت آبادتهران

16محسندرخشان شقایقواحد جنت آبادتهران

17بیوکدرخشانی کیالیالواحد جنت آبادتهران

15سعیدرجب پور طرقیآبتینواحد جنت آبادتهران

17بهزادرستمیفاطمه واحد جنت آبادتهران

16خیرالهرضایی رویالیداواحد جنت آبادتهران

15حسنشامحمدیشایسته واحد جنت آبادتهران

201917قهارصداقت عبدالهواحد جنت آبادتهران

191716ناصرصفاییخدیجهواحد جنت آبادتهران

14علی اکبرعابدینآرزوواحد جنت آبادتهران

17حبیب الهعزیزآبادی فراهانی مژگانواحد جنت آبادتهران

17ذکرعلیفرجیعلیرضاواحد جنت آبادتهران
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191815اسماعیلفضلیمریم واحد جنت آبادتهران

171715اصغرفالح سفیدکوهاعظم واحد جنت آبادتهران

16همت الهفیروزیفاطمه واحد جنت آبادتهران

16محمودقسمتیهیربدواحد جنت آبادتهران

-علیکحالیامیرمحمدواحد جنت آبادتهران

14علیکحالیامیرعلیواحد جنت آبادتهران

-16علی بگکرمی دارابخانیاحمدواحد جنت آبادتهران

18حمیدکالهیزهراواحد جنت آبادتهران

171715کامیابمزینانیریحانهواحد جنت آبادتهران

202019علیرضامس شناسمحمدواحد جنت آبادتهران

17علی اصغرنادری فاطمه واحد جنت آبادتهران

1616مهدینازکدستآوینواحد جنت آبادتهران

14مصیبنعمت شاهیآرشواحد جنت آبادتهران

-محمدولی زادهیاسمینواحد جنت آبادتهران

1717محمدجعفرافشارمرتضیواحد جیحونتهران

16علیآذرافزاطنازواحد جیحونتهران

16شفیعپوربزرگیهومنواحد جیحونتهران

1717محمدساریخانیمحدثهواحد جیحونتهران

181615علیشمسحمیدواحد جیحونتهران

1918اکبرعسگریسمانهواحد جیحونتهران

181716ابوالقاسمونکیمرجانواحد جیحونتهران

17عبدالهابوالحسنیآزاده واحد دزاشیبتهران

15احمداخباری حمیراواحد دزاشیبتهران

14علی اکبراژدر شقایق واحد دزاشیبتهران

15محمدرضاافشاری ندا واحد دزاشیبتهران

1716رضااکبری انسیه واحد دزاشیبتهران

14احمدامامی تبار ربابه واحد دزاشیبتهران

16حسینامین امیر رضا واحد دزاشیبتهران

18ناصرامینی لقمان واحد دزاشیبتهران

15بهمنباباخانلوآیدین واحد دزاشیبتهران

-1817علیبرات لوزهرا واحد دزاشیبتهران

1716علیبرات لوعطیه واحد دزاشیبتهران

14-بهاری اکرمواحد دزاشیبتهران

-اسماعیلپگاه نادر واحد دزاشیبتهران

14ابوالقاسمجاودانی عرفانیزهرا واحد دزاشیبتهران

14قاسمجاللوند یاسر واحد دزاشیبتهران

16مجبتیچاروقچیرضا واحد دزاشیبتهران
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1714حسنچاوشی ندا واحد دزاشیبتهران

191716جوادحاجی مال حیدرعلیرضا واحد دزاشیبتهران

17عباسحاجیانمونا واحد دزاشیبتهران

14حسنحبیب اله الهام واحد دزاشیبتهران

1714حسینحبیبی محبوبه واحد دزاشیبتهران

1917سید مجتبیحسینی سید امیر حسینواحد دزاشیبتهران

16علیرضاحسینی سارا واحد دزاشیبتهران

14سید حسینحسینی فرزانه ساداتواحد دزاشیبتهران

18حکمت الهخالقی مرتضی واحد دزاشیبتهران

14محمددل افکن منیژه واحد دزاشیبتهران

1816مرتضیدوخائیزهرا واحد دزاشیبتهران

15بهمنراه نجاتیلدا واحد دزاشیبتهران

20محمودرجبی علیرضا واحد دزاشیبتهران

18محمدرستگاری پورمریم واحد دزاشیبتهران

17جوادرضایینرگس واحد دزاشیبتهران

1814محمدحسینرفیعی طاریحسین واحد دزاشیبتهران

16محمدحسینرفیعی طاریمحمد واحد دزاشیبتهران

15محمدروزبهانی سارا واحد دزاشیبتهران

1816غفورزرعی روزبه واحد دزاشیبتهران

17ناصرزند فاطمه واحد دزاشیبتهران

17محمد رضاشاهیننیکنازواحد دزاشیبتهران

1815عبدالعلیشرقی نرجس واحد دزاشیبتهران

15ناصرشعاعیعاطفه واحد دزاشیبتهران

1715منصورشکری زهره واحد دزاشیبتهران

-حسینشوشتری آرش واحد دزاشیبتهران

-محمدصفوی فریدون واحد دزاشیبتهران

1717محمدعزمی مسعود واحد دزاشیبتهران

1817بهمنعلی اکبری ثمین واحد دزاشیبتهران

1816علیفدویزینب واحد دزاشیبتهران

16تیمورفالح معصومه واحد دزاشیبتهران

16مهدیفوالدی سمیه واحد دزاشیبتهران

18محمد اسحاققاسمی احسان اله واحد دزاشیبتهران

-1716سید علیقائم مقامیسید مهدی واحد دزاشیبتهران

16منوچهرقدوسیسانازواحد دزاشیبتهران

14علی اکبرکاشانی نژادعاطفه واحد دزاشیبتهران

17احمدکاظمی پگاه واحد دزاشیبتهران

1614سید صادقلواسانیعطیه نفیسهواحد دزاشیبتهران
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1715علیمجد آرامحمد واحد دزاشیبتهران

171715سهرابمحمودیعلی اصغرواحد دزاشیبتهران

15 علیمزرعه لی ولی واحد دزاشیبتهران

14عزیزالهمسرور فرشیوا واحد دزاشیبتهران

16داریوشمسعودی شیدا واحد دزاشیبتهران

15سید محمدموسوی طاهره واحد دزاشیبتهران

16مجبتیمیرزاییالهام واحد دزاشیبتهران

14ابوالحسنناطقی مطلق سمانه واحد دزاشیبتهران

16امیرنجفیسعید واحد دزاشیبتهران

16فرامرزنصیری خونساری اتوشا واحد دزاشیبتهران

202017لطف الهنیک ضمیرحسن واحد دزاشیبتهران

15پرویزهوسمی نژادمعصومه واحد دزاشیبتهران

16محسنهوشمند المیرا واحد دزاشیبتهران

15وحیدوظیفهزهرا واحد دزاشیبتهران

171614صفرعلیآشوری فراحمدواحد رسالتتهران

15نصرت الهتاجدینیاحمدواحد رسالتتهران

15احمدداورزنیسوگلواحد رسالتتهران

191614مهدیربیع گیالنیمریمواحد رسالتتهران

14محمدعلیشریفیفرزانهواحد رسالتتهران

181615اکبرشیروانیمریمواحد رسالتتهران

1715غالم نبیمرادیاسدالهواحد رسالتتهران

1715داودنوربخشمحمدمهدیواحد رسالتتهران

1616محسننوظهوری یزدیسمانهواحد رسالتتهران

18غالمرضااندرزخورالیالواحد شرقتهران

1916نعمتآرمان پورفاطمه واحد شرقتهران

17علی اکبربهزادیرزاقواحد شرقتهران

15یدالهحبیب پور حیران زهراواحد شرقتهران

15مصطفیحسینیسکینه ساداتواحد شرقتهران

1716غالمعلیخموشیان مهردادواحد شرقتهران

14سیفعلیدردایی اشلقروح انگیزواحد شرقتهران

17حسینرضایی رازلیقیسمانه واحد شرقتهران

1715محمودروجاییهوشنگواحد شرقتهران

-محمدروح االمین علیواحد شرقتهران

1714اصغرشاهانیمریم واحد شرقتهران

15حسینشاهرخی پارساطاهره واحد شرقتهران

1715احمدشکیبآنیتاواحد شرقتهران

17یعقوبفرش فروشسامیواحد شرقتهران
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17علیکثیریامیرحسین واحد شرقتهران

16علیگودرزیسمانه واحد شرقتهران

15زیدالهمعصومی کزجمریم واحد شرقتهران

16محمدعلیمعظمیآالله واحد شرقتهران

1816محمدنبی زادهمحسنواحد شرقتهران

1715یدالهنورزادترابیمحمدعلیواحد شرقتهران

14رضااحمدیسمانهواحد فرمانیهتهران

15محمدرضااسماعیلیمهدیواحد فرمانیهتهران

1714محمدعلیافرازرزیتاواحد فرمانیهتهران

-15حمیدصادقی یکتانازنینواحد فرمانیهتهران

181614محمدنمازیالههواحد فرمانیهتهران

181814فریبرزاسدی بوالوردیسمیراواحد قلهکتهران

16زین العابدینافضلیسید علیرضاواحد قلهکتهران

20اسدالهآقایی مالیریاحسانواحد قلهکتهران

14فضلعلیبنیادیمجیدواحد قلهکتهران

181814حسنعلیپیرییلداواحد قلهکتهران

-1717عباسعلیحاجی کریمی ساریمحسنواحد قلهکتهران

-1616ابوالفضلحجتامیر حسین واحد قلهکتهران

18شعبانعلیحنیفیموناواحد قلهکتهران

17غالمحسینخاموشچیامیدواحد قلهکتهران

15حسینخسرویمریمواحد قلهکتهران

171717محمدرضادلبخواهعلیواحد قلهکتهران

16مهرنوشرضوانی گیل کالییخورشیدواحد قلهکتهران

171715سید حمزهسید علی خانیآوا ساداتواحد قلهکتهران

171717عبدالهسیفیفرهادواحد قلهکتهران

-1615محمدشکرلیمریمواحد قلهکتهران

171716اسمعیلشکوفگیحامدواحد قلهکتهران

17ابوطالبصمدیصدیقهواحد قلهکتهران

-احمدعامریونمحمد حسامواحد قلهکتهران

20محمدفکریبهزادواحد قلهکتهران

181715عطاالهکریمیزهراواحد قلهکتهران

1716حسنتکشمیریانایمانواحد قلهکتهران

-1716حسنعلیمحمدیفاطمهواحد قلهکتهران

17علیرضامیرزاییاسما واحد قلهکتهران

1716امیرحسینبهلولیاحسانواحد قیطریهتهران

1715محمودحاجی فتح علیمائدهواحد قیطریهتهران

16مجیددرویشفاطمهواحد مرزدارانتهران
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1917برزوسرهنگیآذینواحد مرزدارانتهران

181614محمد هاشمسیف اله زادهفاطمهواحد مرزدارانتهران

2017محمدشایگانرکسانهواحد مرزدارانتهران

14حجتشمسی نژادزهراواحد مرزدارانتهران

15مسعودصوفی مجیدپورچکامهواحد مرزدارانتهران

16عباسعلیعبدیاعظمواحد مرزدارانتهران

-رضاقاسمیمجیدواحد مرزدارانتهران

1714هوشگکمال حاج احمدیسپیدهواحد مرزدارانتهران

17مصطفیمصدریمژدهواحد مرزدارانتهران

1916عباسعلیموحدمحمدهادیواحد مرزدارانتهران

-علی اکبرافشاری نژادمرضیهورامینتهران

14مهدیآب برنازنینورامینتهران

2018ناصرپیشرونیرهورامینتهران

1917احمدرحیمی مجدزهراورامینتهران

17ابراهیمفائقمحسنورامینتهران

17ناصرقلیبرجیان بروجنیراضیهبروجنچهار محال و بختیاری

1718علی ضامنچارگانهپیمانبروجنچهار محال و بختیاری

1819کوروشنیک ناممحمد متینبروجنچهار محال و بختیاری

17اسماعیلابراهیمیانسیناشهرکردچهار محال و بختیاری

171815قاسماسماعیلی وردنجانیامیرحسینشهرکردچهار محال و بختیاری

16جان محمدبابادیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری

1717محمدحسینحسینی دستگردیاسماعیلشهرکردچهار محال و بختیاری

16علی مرادخود سوز هفشجانیجاللشهرکردچهار محال و بختیاری

16هادیدرخشانیهانیهشهرکردچهار محال و بختیاری

17علیربیعیگل بانوشهرکردچهار محال و بختیاری

16عبدالعلیریسی وانانیمریمشهرکردچهار محال و بختیاری

17صفررئیسینرجسشهرکردچهار محال و بختیاری

14صفرعلیسلطانی دزکیمرضیهشهرکردچهار محال و بختیاری

1617ابراهیمصالح زادهنجمهشهرکردچهار محال و بختیاری

16فتح الهصفرپورخاطرهشهرکردچهار محال و بختیاری

15عباسعلیطالب زادهامیر محمدشهرکردچهار محال و بختیاری

16خدا مرادطاهری دهکردیمصطفیشهرکردچهار محال و بختیاری

18کامرانفعال دستگردیبهارشهرکردچهار محال و بختیاری

16موسیکریمیان کاکلکیطاهرهشهرکردچهار محال و بختیاری

17یدالهکریمیان کاکلکیشکیباشهرکردچهار محال و بختیاری

1617مجتبیمحمدیمهرانشهرکردچهار محال و بختیاری

16رضانصیری اردلیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری
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15کهزادنعمتی خویینسیمشهرکردچهار محال و بختیاری

15علیدادنوری هفشجانیآیداشهرکردچهار محال و بختیاری

19محمد علیاسکندریالهامفارسانچهار محال و بختیاری

17داریوشاسالمی فارسانینیلوفرفارسانچهار محال و بختیاری

19شمسعلیباقریزینبفارسانچهار محال و بختیاری

17بهمن یاربید بزرگعادلفارسانچهار محال و بختیاری

1819محمد صادقجعفری فارسانیغفارفارسانچهار محال و بختیاری

17کریمجمشیدیفرشیدفارسانچهار محال و بختیاری

16حمیدجهانبازیآرشامفارسانچهار محال و بختیاری

1617تیمورحیدریرویافارسانچهار محال و بختیاری

1717حاجت مرادحیدریلیالفارسانچهار محال و بختیاری

16غالمراشدیافسانهفارسانچهار محال و بختیاری

191919محمد تقیعباسی دشتکیامیدفارسانچهار محال و بختیاری

16علی کرمغفاری فارسانیعارففارسانچهار محال و بختیاری

16بیژنفالحمائدهفارسانچهار محال و بختیاری

16رزاققاسم پورمحدثهفارسانچهار محال و بختیاری

15افراسیابموساییمحسنفارسانچهار محال و بختیاری

17جهانبخشنوروزیشاهرخفارسانچهار محال و بختیاری

19کریمهیبتی گوجانیفاطمهفارسانچهار محال و بختیاری

17سیامکیداللهینازنینفارسانچهار محال و بختیاری

16محمدرضابراتینرگسبیرجندخراسان جنوبی

1818محمدخسرویزهرا بیرجندخراسان جنوبی

171817عبدالهزارعیعبدالعظیم بیرجندخراسان جنوبی

15مهدیشایان پورساجدهبیرجندخراسان جنوبی

14کاظمقاینی زادهسپیدهبیرجندخراسان جنوبی

1516علیکشتکرمهدیهبیرجندخراسان جنوبی

14علیمهدی نژادامیرمحمدبیرجندخراسان جنوبی

16محمدرضاآهون برزهرا فردوسخراسان جنوبی

14حسنرضایی مقدمفاطمهفردوسخراسان جنوبی

1616حسنمحلیمحمد صادقفردوسخراسان جنوبی

17ابراهیمتقی زادهسید علیقاینخراسان جنوبی

18اسدالهکهن ترابیمیثمقاینخراسان جنوبی

15علی اصغرعلی مردانیابوالفضلبجستانخراسان رضوی

1817علی اکبرپهلوانیحسین بردسکنخراسان رضوی

-1816براتچشتیرابعهتربت جامخراسان رضوی

14علی اکبررحیمیالناز تربت جامخراسان رضوی

171615علی اکبرعبداله زادهفاطمهتربت جامخراسان رضوی
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15غالمرضافخردهقانمهدیستربت جامخراسان رضوی

1715نورالدینقوامیعاطفه تربت جامخراسان رضوی

151615رحمت الهنیک اندیشسلماتربت جامخراسان رضوی

16غالمرضایعقوبیفواد تربت جامخراسان رضوی

171818احمدبرآویسودابهتربت حیدریهخراسان رضوی

18سید حمیدحسینی آتناتربت حیدریهخراسان رضوی

1919قربانراعیابوالفضلتربت حیدریهخراسان رضوی

15علیراعیفاطمه تربت حیدریهخراسان رضوی

15علی اکبررجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

15حبیبفالحارغوانتربت حیدریهخراسان رضوی

14عباسعلیگل کارحسینتربت حیدریهخراسان رضوی

1617احمدرضامغول زادهفاطمه تربت حیدریهخراسان رضوی

15مهدیپنبه چیآیداخلیل آبادخراسان رضوی

151515غالمرضا ابارشیفاطمهسبزوارخراسان رضوی

15حسنخان خسروانیمحمدکیانسبزوارخراسان رضوی

171717حسنخسروجردیرقیهسبزوارخراسان رضوی

14حسینذبیحی رادمهداسبزوارخراسان رضوی

171714ابولقاسمرفیعیغزالهسبزوارخراسان رضوی

1515علیسماییزهراسبزوارخراسان رضوی

14حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی

1414محسنطالبیانداریوشسبزوارخراسان رضوی

14حسینقربانیمحبوبهسبزوارخراسان رضوی

-مجیدکریمی دوستکوروشسبزوارخراسان رضوی

14فریدمیرزاییشیدرسبزوارخراسان رضوی

18غالمحسینیزدان پناهفاطمهسرخسخراسان رضوی

1917محمودپاسبانحانیهفریمانخراسان رضوی

18غالمرضاجامیصفیهفریمانخراسان رضوی

15علیرضاابریحوریهکاشمرخراسان رضوی

15محمداحمدیوحیدکاشمرخراسان رضوی

14محمد علیپرنوزهرهکاشمرخراسان رضوی

15سید کاظمحسینیسیده زهراکاشمرخراسان رضوی

-حسینزارعیابوالفضلکاشمرخراسان رضوی

14حسینزیباییآینازکاشمرخراسان رضوی

17محمد رضاصدقیجوادکاشمرخراسان رضوی

14عتی اکبرغزنویرضاکاشمرخراسان رضوی

16محمد اسماعیلغیبی هاشم آبادیمهر ساکاشمرخراسان رضوی

15علی اصغرقنادافسانهکاشمرخراسان رضوی
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14رجبعلیمجیبیربابهکاشمرخراسان رضوی

14سید حسینپورهاشمیعاطفه ساداتگنابادخراسان رضوی

181715حسینفرجامهادیگنابادخراسان رضوی

17رضامیرعلیجانی بلوچالهامگنابادخراسان رضوی

-حسنندافی شهریزهرهگنابادخراسان رضوی

1917محمدابراهیمیعلیمشهدخراسان رضوی

1514محمد باقرابراهیمی نیاعطیهمشهدخراسان رضوی

1616محمداحتشام قراییشهراممشهدخراسان رضوی

1717عبدالسالماحمددریسمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-1416محرماحمدی جوانمریممشهدخراسان رضوی

14علیرضااشرفریحانه مشهدخراسان رضوی

16علی اشرفامیریسیاوشمشهدخراسان رضوی

15غالمعلیآیتی فرشتهمشهدخراسان رضوی

15غالمرضاباوجداناسماءمشهدخراسان رضوی

15غالمرضابهاریجوادمشهدخراسان رضوی

18محمدرضاتوبلمحمد جوادمشهدخراسان رضوی

17سهرابتیموری اوغازمجتبیمشهدخراسان رضوی

18حسنتیموری بقمچمیثم مشهدخراسان رضوی

182018نادرتیموری سالمی حسنمشهدخراسان رضوی

15اسدجعفریآیسامشهدخراسان رضوی

1819غیاثجاللیمریممشهدخراسان رضوی

17مهدیجالیری خیابانیزهرامشهدخراسان رضوی

-مجتبیچشم  آغیلیاسمینمشهدخراسان رضوی

161615امیر عبدالهحبیب زاده شجاعیسحرمشهدخراسان رضوی

15ابراهیمحسن نیاناهیدمشهدخراسان رضوی

16محمدحسینیرضا مشهدخراسان رضوی

14سیداشرفحسینیسیدعلیمشهدخراسان رضوی

181716سید علی اکبرحسینی حیانوسمانه ساداتمشهدخراسان رضوی

1918غالمحیدریمعصومهمشهدخراسان رضوی

14سید مسعودخوراشاهیسیده نیکومشهدخراسان رضوی

19حسندهقانی زادهناهیدمشهدخراسان رضوی

-محمدرجبیفاطمهمشهدخراسان رضوی

18براتعلیرحمتیعبدالهمشهدخراسان رضوی

15مجیدرزاقیعلیرضامشهدخراسان رضوی

14رضاپورالهه ساداتمشهدخراسان رضوی

17حسنزارعی فهیمه مشهدخراسان رضوی

16عزت الهزمانپورنازنینمشهدخراسان رضوی
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15غالمعلیزواری زهرهمشهدخراسان رضوی

161616سید محمودسادات کریم آبادی سیده سارا مشهدخراسان رضوی

16غالمحسنسبحانیفرزانهمشهدخراسان رضوی

16اسحقسلمانیمینامشهدخراسان رضوی

1416کمالشبانامیرحسینمشهدخراسان رضوی

15لیثشریف زادهعلیمشهدخراسان رضوی

191917مهدیشریفی خراسانیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

15عباسصابریمریممشهدخراسان رضوی

صابری پستچیبی بی ملیحهمشهدخراسان رضوی
سیدحجی 

بدرالدین
15-

17محمودصادقیانیسهمشهدخراسان رضوی

15محمدکاظمضمیریالههمشهدخراسان رضوی

15ناصرضمیریآزادهمشهدخراسان رضوی

15محمدطاهریسمیهمشهدخراسان رضوی

18حسنظفریان مقدمالهاممشهدخراسان رضوی

15احمدعسکرآبادیحجتمشهدخراسان رضوی

161614سیدعلیفتاحی سانیجسیدمهدیمشهدخراسان رضوی

17یحییفرخیبی بی فاطمهمشهدخراسان رضوی

1516حسنفقیهی کالته رحمننجمهمشهدخراسان رضوی

-محسنقدمی امیرآبادستیامشهدخراسان رضوی

15ابوالحسنکارجیمحمد حسینمشهدخراسان رضوی

15یوسفکاشف قربان پورزهرامشهدخراسان رضوی

-غالمرضاکاظمپورمرضیه مشهدخراسان رضوی

1614حسینکشاورزسجادمشهدخراسان رضوی

20جوادکمالی چشمه جاللفهیمهمشهدخراسان رضوی

1514حسنگردوییمهدیمشهدخراسان رضوی

15محمدگل مشکی ریحانه مشهدخراسان رضوی

1417رمضانعلیگلشاهیمرضیهمشهدخراسان رضوی

19مرتضیلوخیمهتابمشهدخراسان رضوی

1818شکرالهمجاورصوفینسرینمشهدخراسان رضوی

1717محمدمحمدیفرشتهمشهدخراسان رضوی

18محمدحسنمحمدیعلیمشهدخراسان رضوی

19سید عیسیمحمدی سر تختیزهرا سادات مشهدخراسان رضوی

181816غالمرضامحمدیانامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

191819علی اصغرمحمدیان ابوالفضلمشهدخراسان رضوی

-1717سیدحسینمرتضائیمریم ساداتمشهدخراسان رضوی

14رسولمصطفی زادهپارسامشهدخراسان رضوی

15محمد باقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی
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-علی رضامقدمامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

17حسینمهماندار مائده مشهدخراسان رضوی

18علی اکبرمومنیزهرامشهدخراسان رضوی

14محمدمیررضاییتهمینهمشهدخراسان رضوی

18عوضمیرزاییفاطمه مشهدخراسان رضوی

15رفیع الهناسوتی هما مشهدخراسان رضوی

1516جعفرنجار تربتیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

15امیرنجیبیفاطمه مشهدخراسان رضوی

1719عباسعلیندافی خیرآبادیحانیهمشهدخراسان رضوی

14محمدنصیریاسمامشهدخراسان رضوی

احمدنصیریان شکیب زهرامشهدخراسان رضوی

18عبدالهنورمحمدیمریممشهدخراسان رضوی

16علی اکبرنیکاناصغرمشهدخراسان رضوی

1514ادینه محمدولی پورزهرامشهدخراسان رضوی

14عبدالقیومیادگارینیالبمشهدخراسان رضوی

192019محمدصالححسینیحسینمه والتخراسان رضوی

15سید مهدیحسینیسیدسجادمه والتخراسان رضوی

1514محمدصالحدشتبانمحمدایمانمه والتخراسان رضوی

16غالمحسینمحمدیمحدثه مه والتخراسان رضوی

14حمید رضاآتشینگارنیشابورخراسان رضوی

16علیبهادریرخسارهنیشابورخراسان رضوی

1515رضابهاریزهرا نیشابورخراسان رضوی

181718شکرالهخیریهادینیشابورخراسان رضوی

16حسینرها نژادابوالفضلنیشابورخراسان رضوی

18محمد علیسلیمانیزهرا نیشابورخراسان رضوی

-صالحسلیمانیسارا نیشابورخراسان رضوی

14علی اکبرسلیمانیعاطفهنیشابورخراسان رضوی

-حسینشورگشتیریحانه نیشابورخراسان رضوی

-حسنشورگشتیمتیننیشابورخراسان رضوی

-1815حسنشورگشتیمهدینیشابورخراسان رضوی

15محمدباقرشیثمحدثه نیشابورخراسان رضوی

14ابوالفضلصابری فردصدرا نیشابورخراسان رضوی

-محمد باقرصادقی سمر جان لیال نیشابورخراسان رضوی

1617علی اصغرصفائی فرد معصومهنیشابورخراسان رضوی

-مهدیقاسمیان بجستانیمبینانیشابورخراسان رضوی

-حمیدرضاگاراژیانسونیانیشابورخراسان رضوی

18علیمعدنیمژگان نیشابورخراسان رضوی
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1817محمدرضایزدیپروانه نیشابورخراسان رضوی

181918سیدمحمدازغدیبهروزبجنوردخراسان شمالی

15رمضانعلیپوربراتمعصومهبجنوردخراسان شمالی

1816حمیدجعفریسلمانبجنوردخراسان شمالی

1718علی اکبرجمالیعزت بجنوردخراسان شمالی

15رحمت الهزیباییندابجنوردخراسان شمالی

14پیمانسرداریانشیرینبجنوردخراسان شمالی

16حمیدعزیزیسجادبجنوردخراسان شمالی

1516علی اکبرقالجوقیمحمد بجنوردخراسان شمالی

1719یوسفقوامیمژده بجنوردخراسان شمالی

191918غالمحسینناصری مقدمفرزانهبجنوردخراسان شمالی

1817احسانناهیدیعلی بجنوردخراسان شمالی

17رضایوسف زادهریحانهبجنوردخراسان شمالی

18محمدامیدیملیکاشیروانخراسان شمالی

16حسینرضازادهریحانهفاروجخراسان شمالی

15نورالهصدیقیمحسن فاروجخراسان شمالی

18عبدالسیدآبادیانعلیامیدیهخوزستان

17نورالدینتتریزینباندیمشکخوزستان

18هوشنگدالونداسرااندیمشکخوزستان

15عزت الهکاوریاشاراندیمشکخوزستان

17سیدامیرموسویسیده ام البنیناندیمشکخوزستان

14امیراسدی مهرشایستهاهوازخوزستان

1816فرحانبن گریز بهامیناهوازخوزستان

16اسماعیلحاتمیمرضیه اهوازخوزستان

15بیژنحسین پور هاللهمینااهوازخوزستان

1817محمدباقردائمیمحسناهوازخوزستان

16اردشیررستمی جلیلیانمرضیه اهوازخوزستان

17حسینرضوی قهفرخیمهرشاداهوازخوزستان

16حسینرضوی قهفرخییاسمناهوازخوزستان

18محمدحسینشاعری کریمیعاطفه اهوازخوزستان

1616محمدرضاشاکریاننیلوفر اهوازخوزستان

162016حیدرشریفیحکیمهاهوازخوزستان

17رحمنضرغامهدیه اهوازخوزستان

1617حبیب الهظفری فردمحبوبه اهوازخوزستان

192017محمدعامریفواد اهوازخوزستان

14عبدالواحدعمری زادهخدیجهاهوازخوزستان

19ستارفرامرزیسمیه اهوازخوزستان
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18علی یارقاضیزینباهوازخوزستان

161615کریمکریمی شوشتریعلی اهوازخوزستان

14حبیبمحمدی منجزیهستیاهوازخوزستان

161817حسینمولی زادهرفعتاهوازخوزستان

192018عزت الهمومن زادهغالم محمداهوازخوزستان

1515روزهنادری دره کتی ابوالفضل اهوازخوزستان

1615محمودتاوانپریساآبادانخوزستان

1515محمودتاوانمهساآبادانخوزستان

17محمدحیاویفریدهآبادانخوزستان

1717مسعودخسرویروساناآبادانخوزستان

17ناصردریسنداآبادانخوزستان

161616غالمعلیشهریاریالههآبادانخوزستان

17جمشیدفروردینپرستوآبادانخوزستان

17محمودگندمکارنرگسآبادانخوزستان

1517قاسممیاحی رادولیدآبادانخوزستان

20علیهمتیانفاطمهآبادانخوزستان

15نعمت الهباویزهرابندرامام خمینیخوزستان

15یاسرثالثیعباسبندرامام خمینیخوزستان

16عبدالرضاطاهری نسبفاطمهبندرامام خمینیخوزستان

18افشینابوعلیپریماهبندرماهشهرخوزستان

16نعمت الهابوعلینسرینبندرماهشهرخوزستان

1816عسکربغالنیسعیدبندرماهشهرخوزستان

182019فرهادحیدری دوستمبینابندرماهشهرخوزستان

1516خیبرخلیلیسلیمانبندرماهشهرخوزستان

15عیسیرزیجی اصلفیروزهبندرماهشهرخوزستان

15عادلعلویزینببندرماهشهرخوزستان

17علیرضاقنواتی زادهزهرابندرماهشهرخوزستان

1618شعبانپورشریفمجیدبهبهانخوزستان

1617حسنسعیدیانراضیهبهبهانخوزستان

15مختارعباد رضاییفاطمهبهبهانخوزستان

17نعمت الهعبدالرحیمیرضوانبهبهانخوزستان

1518منصورمحسنییاسمن بهبهانخوزستان

16حسنایمانی رادهادیدزفولخوزستان

15حسینعلیپرموسمیهدزفولخوزستان

15غالمعباسثمریامیندزفولخوزستان

15علی محمدریخته گرانمژدهدزفولخوزستان

14محمدطلوعمسعود دزفولخوزستان
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-احمدنهاوندینیکیدزفولخوزستان

15نظرعلیمومبینیزهرارامهرمزخوزستان

17حنونبیت عبدالهمجیده شوش خوزستان

1819عزیزحردانی مینا شوش خوزستان

17حمد الهرحیمیمریمشوش خوزستان

15جبارقیاسوندکبریشوش خوزستان

171820محموددرخشانابوالقاسمشوشترخوزستان

191818سیدکرمسالمیامینشوشترخوزستان

182019منصورموسی زادهسمیراشوشترخوزستان

1615فارساسکندریعلیگتوندخوزستان

1617فرامرزشاهپوریسحرگتوندخوزستان

17سهرابداراب پورمجتبیمسجدسلیمانخوزستان

1817پیمانکیانی پورسحرمسجدسلیمانخوزستان

1718محمودعلی محمدیصادقابهرزنجان

17خلیلنوری قانلیمجیدابهرزنجان

191617مرادعلیارجمندامیرزنجانزنجان

171718مختارتیموری اصلحمیدزنجانزنجان

191819سهرابجمشیدیمحمودزنجانزنجان

1514باقرراشدینمهدیزنجانزنجان

1614قاسمسلیمانیزینبزنجانزنجان

1818محمودقربانیعبدالمجیدزنجانزنجان

-افضلکیوان فراکبرزنجانزنجان

1615محمدمسچیآزادهزنجانزنجان

1716یونسنظریزهرازنجانزنجان

15سید عزیزنعمتیسیده ام هانیزنجانزنجان

1615محمدامینابراهیمیزهراسمنانسمنان

19کاظماصغرینداسمنانسمنان

14حمیداعرابیانکیاناسمنانسمنان

16اسماعیلباغبانعلیسمنانسمنان

16علیخالقیمریمسمنانسمنان

1617غالمعلیرستمیمسعودسمنانسمنان

18سیدجاللزمانیسیده زهراسمنانسمنان

1718حکمت الهشادمانیساحلهسمنانسمنان

15جعفرصبوریفاطمهسمنانسمنان

16علی اکبرعلیانساراسمنانسمنان

14ابراهیمغایبیپژمانسمنانسمنان

1917علی محمدکاشیفهیمهسمنانسمنان
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16غالمحسینآقاحسینیعطیهشاهرودسمنان

1617محمدآقاییعلیرضاشاهرودسمنان

15محمدرضاحبیبیانمهساشاهرودسمنان

181716حسینعلیرضاییمحبوبهشاهرودسمنان

15محمد جوادرویانی نژادهماشاهرودسمنان

16هادیزرنگینسیمشاهرودسمنان

1515حسینعلیطالع زادهفاطمهشاهرودسمنان

191818علیرضامطهری نژادامینشاهرودسمنان

17قدرت الهبهاربهارهمهدیشهرسمنان

15گل محمدزینعلیانمعصومهمهدیشهرسمنان

16محمدحسینصفاخواهمژگانمهدیشهرسمنان

1716دادمهربامریابوذرایرانشهرسیستان و بلوچستان

1515عبدالهبلوچ الشاریهانیهایرانشهرسیستان و بلوچستان

16اقبالسپاهیعبداخالقایرانشهرسیستان و بلوچستان

15حسینپرچیمیالدچابهارسیستان و بلوچستان

16میرانجدگالعبدالهچابهارسیستان و بلوچستان

-17موالدادشرفیاحسانچابهارسیستان و بلوچستان

15محمدعباسیملیحهزابلسیستان و بلوچستان

1517محمودرضاحسامیصدیقه زاهدانسیستان و بلوچستان

1616آرشرحمانیانوشازاهدانسیستان و بلوچستان

171516عبدالمجیدرحمانیشفق زاهدانسیستان و بلوچستان

1615حسنگرگیجمهناززاهدانسیستان و بلوچستان

15محمد یاسینپسکوهیآمنهسراوانسیستان و بلوچستان

15محمد یاسینپسکوهیبنیامین سراوانسیستان و بلوچستان

14عاشورحسین برمحمداسلم سراوانسیستان و بلوچستان

16مراد محمدزومکزهیمریمسراوانسیستان و بلوچستان

14اسحقشهلی برعبدالمجیدسراوانسیستان و بلوچستان

17عظیمپاک مهرفاطمهارسنجانفارس

-حسنحیدری نقدعلیاطهرارسنجانفارس

15غالمعلینعمتیزهراارسنجانفارس

17حمیدبهنیاریحانهاستهبانفارس

15غالمعباسجمالخواهغزلاستهبانفارس

14محمدرضاراکعیزینباستهبانفارس

16علیرضامحجوبآوااستهبانفارس

17فرهنگمظلومی فردالهاماستهبانفارس

1516صالحاسدیسلمیاوزفارس

15محمد رضاحسنیحلیمهاوزفارس
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14خانبازخضریکوثراوزفارس

1516اسد الهتوکلیانمنیرهآبادهفارس

15علیجلیلیمائدهآبادهفارس

16محمد اسماعیلسبزعلیانالههآبادهفارس

181918حاجیصالحیمحسنآبادهفارس

15محمدحسینصداقت کیشمجیدآبادهفارس

1616شهبازفروزانفرویداآبادهفارس

18خلیلقیومی زادهالهامآبادهفارس

1616احمدلطفیمحمد حسینآبادهفارس

171716هاشممعارفیامیرآبادهفارس

14غالمعلینیریاعظمآبادهفارس

15سیروسامین زاده یاسین جهرم فارس

14محمدپارسامهرامیررضا جهرم فارس

14محمدخادم پیر سینا جهرم فارس

16غالمعباسخدادادی محمدحسین جهرم فارس

14مجتبیخواجه پور فاطمه جهرم فارس

14زین العابدینخوشدل محمد جهرم فارس

14اسماعیلزارعی ریحانه جهرم فارس

15مهدیزارعیان جهرمی ریحانه جهرم فارس

17مهدیزارعیان جهرمی فاطمه جهرم فارس

15سروعلیشاه علیان محمد صادقجهرم فارس

17حسنعلیعارف زینب جهرم فارس

15عباسعوض پور امیر حسین جهرم فارس

15ابوالفتحعوض پور یسنا جهرم فارس

1616محمد حسینقائمیان نداجهرم فارس

14محمد حسینمیرزایی ریحانه جهرم فارس

14اسدالهمیرزایی فاطمه جهرم فارس

16بهمناحمدیساراخرمبیدفارس

16اکبرافشارفاطمهخرمبیدفارس

15گودرزبهمنیپریخرمبیدفارس

1717طوفانحیدری فردسعیدهخرمبیدفارس

1819طوفانحیدری فردفاطمهخرمبیدفارس

15عبدالکریمخدارحمیغزلخرمبیدفارس

14اسماعیلرحیمیستایشخرمبیدفارس

14اسماعیلرحیمینیایشخرمبیدفارس

15الماسرضایی خرمیزهرهخرمبیدفارس

15مهدیرنجبرمحدثهخرمبیدفارس



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14محمد علیعرب جعفریغزالهخرمبیدفارس

15محمدعطریمهدیهخرمبیدفارس

15سعیدفالححانیهخرمبیدفارس

14صادققربانیمهدیساخرمبیدفارس

14محمد رضاکریمیعلیرضاخرمبیدفارس

14علیکریمیمحمدامینخرمبیدفارس

14روح الهکریمییاسمنخرمبیدفارس

15ساسانمهدویانزهراخرمبیدفارس

171616سید اصغرخادمیسیده فاطمهدارابفارس

191918زلفعلیبهروزی ابوذر زرین دشتفارس

1617عیدی محمدخانی پور سمانهزرین دشتفارس

15محمدسخنگو سپهر زرین دشتفارس

1717قیطاسسخنگو محسن زرین دشتفارس

15علی اکبرسخنگو فرزانهزرین دشتفارس

-یدالهحسنی  اردکانینجمه سپیدانفارس

18محمدصادقجوکارمحمدمهدیسروستانفارس

18صادققسامحدیثسروستانفارس

16روح الهمسیح زادهفاطمهسروستانفارس

16ابوالقاسمابراهیمیساراشیرازفارس

15غالمحسیناستداللعلیرضاشیرازفارس

17محموداسالمی جهرمیرفیعهشیرازفارس

1515محمد رضااطهریحسینشیرازفارس

17حمیدافخمیبهنازشیرازفارس

18علی بازبذر افشانحسینشیرازفارس

1718پرویزبذرافکننسیمهشیرازفارس

15تیموربرزگری بیگیدانیالشیرازفارس

16سیدجاللبالدیالنازشیرازفارس

16مرتضیپاداش نیکاسماءشیرازفارس

1414علیتوکلیجوادشیرازفارس

17محمد رضاتوکلیمریمشیرازفارس

15محمدقلیتوکلیلیالشیرازفارس

19غالمعباستوللیالههشیرازفارس

15محمدعلیجعفریزهراشیرازفارس

161716جمالجعفری پورمهدیشیرازفارس

15علیجمالزادهفاطمهشیرازفارس

14محمدچراغیعلیشیرازفارس

15محمذرضاحجری فردسرور شیرازفارس
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14سید محمد صادقخامسیسیده ساراشیرازفارس

15حمیدخائف پناهسعیدشیرازفارس

14شاه حسینخلیلینرگسشیرازفارس

17علی اکبردارائی نژاد شیرازیسمیهشیرازفارس

16علیرضادرودچیسمیهشیرازفارس

1817حسندریاییخالدشیرازفارس

151717حمزهدشتبانیساراشیرازفارس

14بهرامدل فریبانالهه شیرازفارس

15حسندهقانیمریم شیرازفارس

16کاظمدهقانی حسام پورزهراشیرازفارس

1715حسینرحیمیفرهادشیرازفارس

16هرمزرستگارعلیشیرازفارس

15تارخرشودروشنکشیرازفارس

15عظیم الهرضاییفرهادشیرازفارس

14جوادرضائیامیرحسینشیرازفارس

1615کرامت الهرنجبرمحمدرضاشیرازفارس

14عبدالرضارنجکشفاطمهشیرازفارس

-کوچک علیروستاحسین علیشیرازفارس

14جوادزادسرشهنازشیرازفارس

1515اسکندرزارعمهدیشیرازفارس

15نعمت الهزارعروح الهشیرازفارس

17عباسزارع پورمریمشیرازفارس

16رزاقزارعیریحانهشیرازفارس

14محمدعلیزارعیخدیجهشیرازفارس

18مجیدسرشاریمحمدشیرازفارس

171917جمالسلیممجتبیشیرازفارس

15امینشفیعیفاطمهشیرازفارس

15محمد علیشکاریلیالشیرازفارس

15خلیلشکوهی قرائیسعیده شیرازفارس

17عباسصابریسیناشیرازفارس

17ابراهیمصادقیمریمشیرازفارس

17صادقظریفیمهزادشیرازفارس

1517عبدالرضاعابدیزینبشیرازفارس

16عبذالرضاعابدیزهراشیرازفارس

15علیرضاعامری رادمحمدرضاشیرازفارس

16علیرضاعامری رادفاطمهشیرازفارس

14عطاعباس نیافرحشیرازفارس
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-جمشیدعلی حسینینگار شیرازفارس

14امیرفتحیالهامشیرازفارس

16داوودقاسمیامیرعلیشیرازفارس

14سید مرتضیقبلهسیده مهشیدشیرازفارس

14بهمنکرمیثریا شیرازفارس

16صدرالهکریمیحافظشیرازفارس

14حمیدکریمیآیلینشیرازفارس

15رضاکریمیعاطفهشیرازفارس

14غالمرضاکشاورزمحمد علیشیرازفارس

14ابراهیمکشاورزیفاطمهشیرازفارس

15محمدکوهیحکیمهشیرازفارس

-قدیرغلیکیانی فالورجانیمحبوبهشیرازفارس

-لهراسبگرجی زادهسرمستشیرازفارس

17حمیدرضامحمدینگار شیرازفارس

15محمدعلیمحمدیفاطمهشیرازفارس

14حسنمرادیهلیاشیرازفارس

-حبیبمظفرمهدیشیرازفارس

14حبیب الهمقیمیفاطمهشیرازفارس

16سید نورالهموسویسید حمید رضاشیرازفارس

14سید جعفرموسویسید محمد شیرازفارس

1815باقرموسوی فرراضیه الساد اتشیرازفارس

14غالمحسینمیهن دوستساغرشیرازفارس

15کرامتنادریفاطمهشیرازفارس

151616سید علیرضاناصحیسیده ثنا شیرازفارس

15حسنناطقشیداشیرازفارس

15فتح الهنامجولیالشیرازفارس

16روح الهنامیزهراشیرازفارس

14علیرضانظریآرمینشیرازفارس

18فضل الهنظریرضاشیرازفارس

171915باقرنوشادمحمدشیرازفارس

15اکبریزدانشناسمحمدرضاشیرازفارس

18اصغراستادیمحدثهفسافارس

15علی اکبراسمعیلی پورحدیثفسافارس

17مختارترحمفرزانهفسافارس

1617خانیعلی نژادعلیفسافارس

181819علی اکبرقربانیحسینفسافارس

15علی کرممحمدیزهرافسافارس
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16عبد الرحمنیاقوتحامدفسافارس

16علیجوکارنازنینکازرونفارس

1616عبدالرسولداوودی نژادزهراکازرونفارس

181819عبدالحمیدعالم چهره فردآزادهکازرونفارس

14هادیمردانیهلیاکازرونفارس

18سردارنوذریانفاطمهکازرونفارس

15محمدعلیاکبرآبادیمهدیکوارفارس

16مهدیاکبریستایشکوارفارس

15یدالهبهمنیانآرمینکوارفارس

15عزیزالهشعبانیعلی اصغرکوارفارس

14محسنشمس زادگانامیرحسینکوارفارس

18محمدرضامهدی زادهفاطمهکوارفارس

15ابراهیمنیکوفاطمهکوارفارس

1715اکبرحاجباباالفضلگراشفارس

15محمدرضادانشورفاطمه گراشفارس

1516سعدالهفتحیسجادگراشفارس

-مهدینامورسهندگراشفارس

-عین الهنعمتیامیدگراشفارس

15امان الهوقارفردحسینگراشفارس

14مهرزادافتخاریامیرعلیالرستانفارس

16جعفرافتخاریمهرزادالرستانفارس

16اصغردهباشی الریسجاد الرستانفارس

15محمدحسینراستی الریمصطفیالرستانفارس

17احمدعباس زادهمرجانالرستانفارس

1616علی اکبرامیرپورصفورامرودشتفارس

14داوودبامروتمحمدصدرامرودشتفارس

15محمدرضاتمدناحمدحسین مرودشتفارس

18اله کرمرهنمازهرا مرودشتفارس

16داریوشزارعایناز مرودشتفارس

1617مرودشتشکوهیسیده فاطمهمرودشتفارس

1716حسینشیبانیفریماهمرودشتفارس

15محمدکاظمیحدیث مرودشتفارس

17ناصرمرادپورازاده مرودشتفارس

15عبدالقاسممرزبانسمیه مرودشتفارس

14عبداحمیدمعینیسمیه مرودشتفارس

181717جمعهدارابیحمیدممسنیفارس

1414عباسرشیدیفریدهممسنیفارس
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1515شکرالهکشاورزیالهامممسنیفارس

1515غالمحسینزارعیمحمدمهرفارس

15عزت الهاسدی اکبرآبادیاحساننی ریزفارس

16عزت الهآتش پارهشیدانی ریزفارس

16عبدالرضاجاللینجمه نی ریزفارس

1616خلیلحاجی محمدیمحسننی ریزفارس

17احمدربیعیحمیدهنی ریزفارس

16امان الهرحیمیحدیثنی ریزفارس

17مصطفیرزاقیبنیامینالوندقزوین

181919احمدسلطانیانمحمدالوندقزوین

17شیرزادشاقالنیمحمدمهدیالوندقزوین

15علی اوسطعسگریمحمدطاهاالوندقزوین

16مجیدیاریسماالوندقزوین

16رحمانجاستعلیرضاتاکستانقزوین

14اردشیرحاجی زادهآیسانتاکستانقزوین

16محمدرحمانیثناتاکستانقزوین

15صمدرحمانیمهنازتاکستانقزوین

14یدالهرحمانیفریباتاکستانقزوین

15محمدرحمانیاعظمتاکستانقزوین

15حسنرحمانیرضاتاکستانقزوین

-سیدحافظسادات حسینیفاطمهتاکستانقزوین

14رمضانشفیعی گلرخزهراتاکستانقزوین

1515علیطاهرخانیانسیه تاکستانقزوین

15محمدطاهرخانیآواتاکستانقزوین

1516مجیدقارائییگانه تاکستانقزوین

14رضاقلعه قوندزهراتاکستانقزوین

-حسنمحمدخانلوامیرمهدیتاکستانقزوین

1414حسینعلیمددیمریمتاکستانقزوین

14زین العابدینمهرعلیانمحمدصالحتاکستانقزوین

15محسناحمدیمژگانقزوینقزوین

20محمد ابراهیماحمدیمحمد اسماعیل قزوینقزوین

15رضوان الهاحمدیمحمدقزوینقزوین

18امیرارشیامهرگانقزوینقزوین

16عبدالهاعتمادزادهفاطمهقزوینقزوین

16حسیناکبرشاهیاحمد قزوینقزوین

15صفرایرانیزهرا قزوینقزوین

15عباسآزاد فرمهنازقزوینقزوین
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20حسینآشوریچنگیزقزوینقزوین

14محمد ابراهیمآشوریزهراقزوینقزوین

14عبدالرضاباقرپورسیبنیفاطمهقزوینقزوین

17حیدربهمننرگس قزوینقزوین

16عبدالعلیپرهیز کاریغالمحسنقزوینقزوین

16جبارجباریلیالقزوینقزوین

18محمدعلیجمالیمهدیقزوینقزوین

1920حسینچیتگر زادهپویانقزوینقزوین

151714مرتضیحسنیزهرا قزوینقزوین

17علی اکبرحسنیمهدیه قزوینقزوین

1818براتعلیحسین پورمحمد قزوینقزوین

1715حبیب الهخشکباریمحمد  قزوینقزوین

17بهمنخشنودلیالقزوینقزوین

1615عباسدادجومریمقزوینقزوین

15عیسیداودیداودقزوینقزوین

1516سید احمدزرآبادیفاطمه ساداتقزوینقزوین

19اصغرزهدیمحمد معینقزوینقزوین

19آرشصادق پورماهانقزوینقزوین

17صدرالهعزت ورلیال قزوینقزوین

17علیعسگریصادققزوینقزوین

20فتح الهفرمانیسما قزوینقزوین

1716قدرتقشالقیانبابکقزوینقزوین

14عباسکشاورز شاهبازمصطفی قزوینقزوین

16سهرابکشاورز محمدیان شیدا قزوینقزوین

16محمد هادیمحسنیزهره قزوینقزوین

16محمدمحمد رسولیپانیزقزوینقزوین

1615عباسمرادیعارفهقزوینقزوین

16محمد تقیمطهری فرمنیره قزوینقزوین

171817محمد قلیمظفریجوادقزوینقزوین

16میر فضل الهمیرحسینیسید جوادقزوینقزوین

19فرامرزنجفیرضا قزوینقزوین

1920مظاهرنساییامینقزوینقزوین

14قاسمنوریمهدیه قزوینقزوین

14محمدحسینهوشامیمریم قزوینقزوین

16جواداقبالیانزینبقمقم

15خسروامیرآبادی فراهانیزینبقمقم

15محمدفریدانصاری رودسریمحمدعلیقمقم
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18کاظمآتشیریحانهقمقم

16ابوالفضلآقارضا قلی عطاراکرمقمقم

16محمدرضاآهوییمجیدقمقم

201614باقرباعثیامیرقمقم

15مصطفیبشیریفاطمهقمقم

14کاظمبهرامیامیرعلیقمقم

-عبدالرحیمپیوندیانسیهقمقم

14حسینثمریمحبوبهقمقم

14سیدمهدیحسینیسیدصالحقمقم

16علیدشتیریحانهقمقم

14حسیندولتیروح الهقمقم

14طاهروردیرحیمی هرچگانیفاطمهقمقم

15محمدرضارحیمیانامیرمهدیقمقم

161614عباسرضاییحمیدقمقم

18محمودروحانیمرضیهقمقم

14خدمتعلیزارعیحدیثهقمقم

16جعفرستاروندیفاطمهقمقم

16حامدسعیدی صابرعلی رضاقمقم

-سیدعبدالکریمسیدرضائیسیدعلیرضاقمقم

201817سیداحمدشاهرخی زادهسیدمجتبیقمقم

14محسنشیشه گرانمهدیقمقم

16سیدحسنصابرهمیشه گیسیدمهدیقمقم

16عباسعلیصادقیابوالفضلقمقم

16محمدرضاصفرپورمحمدمهدیقمقم

14محسنصیاف زادهمحمدصادققمقم

16علیعارفیفاطمهقمقم

14سیدابوالحسنعلویمعصومهقمقم

15یاسینلطفی پورالنازقمقم

14یاسینلطفی پورسانازقمقم

16علیمختارآبادیزهراقمقم

1715سلیمانمصطفوی نژادسیدنجم الدینقمقم

15حامدمعظمیزهراقمقم

14سیدرضاموسویفاطمه ساداتقمقم

15عبدالهمومنزهراقمقم

17سیدعباسمیراسدیزینب الساداتقمقم

1820غالمرضامیرزایی مقدممعصومهقمقم

14سیدمحمدمیره ایطیبه ساداتقمقم



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14سیدایوبناطقیسیدحافظقمقم

15سیدعلییحیی زادهسیدمحمدقمقم

1818ناصرصابریمعصومه بیجارکردستان

1717عزیزفتحیزهرابیجارکردستان

16امیدبهدادآنیتادیواندرهکردستان

17کریمعبدیکورشدیواندرهکردستان

181817توفیقمرادیانعطاالهدیواندرهکردستان

1816محی الدینحسینیفاطمهسقزکردستان

1819عثمانسلیمی بابامیرینژادسقزکردستان

18لقمانسید ابراهیمیهژیر سقزکردستان

17عارفگاللی زادهآرمان سقزکردستان

1716یدالهاسدیرویاسنندجکردستان

17احمداله ویسیصبریسنندجکردستان

19بختیارایوبی رادمرتضیسنندجکردستان

202019ناصرتعجبیمژدهسنندجکردستان

1715محمدحمیدیسانازسنندجکردستان

201919اسمعیلخالدیانامید سنندجکردستان

1716شمس الدینشیخ احمدیسیدمحسنسنندجکردستان

1816بختیارطهماسبی رادسیناسنندجکردستان

202019توفیقعزیزیامید سنندجکردستان

192018محمدسعیدگلیسعدیسنندجکردستان

19 2020محمد صالحمعزی مجداشرفسنندجکردستان

18عطاالهنجفیکرشمهسنندجکردستان

1717محمد کریمنجیبیثناسنندجکردستان

-سید برهانحسینیشهینقروهکردستان

14علیخالدیانآرشیداقروهکردستان

16مجتبیخالدیانپرنیانقروهکردستان

17یعقوبعلیرستمیسعیدقروهکردستان

17محی الدینعبدالملکیبهارهقروهکردستان

17حسینفعله گریمحمدقروهکردستان

201817محمد رضاکردستانیزکریاقروهکردستان

18محمدکریمیراشدقروهکردستان

16شهراممعصوم آبادیپارمیداقروهکردستان

17سید نور محمدهاشمیسیده طیبهقروهکردستان

171816شریفتبیرهاسماعیلمریوانکردستان

17عزیزحیدریاوین مریوانکردستان

16عزیزحیدریروژینمریوانکردستان
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1819محمدراست خدیوژینومریوانکردستان

1717سعدیراست خدیوشنیامریوانکردستان

16سعدیراست خدیوهیژامریوانکردستان

1616احمدراستیاقبالمریوانکردستان

17توفیقرحیمیآالمریوانکردستان

16توفیقرحیمیآسومریوانکردستان

15نادررشیدیسوژیانمریوانکردستان

17صالحکاکاییفرزادمریوانکردستان

18منصورکریمینیکامریوانکردستان

191914شهریارافتخاریشهرامجیرفتکرمان

15سیف الهپرساملیکاجیرفتکرمان

14ابراهیمپالشیطهوراجیرفتکرمان

-ابراهیمرستمی نژادکیمیاجیرفتکرمان

-1716بارانرضایی جلگهابوذرجیرفتکرمان

171814جمعهساالری چینهسمانهجیرفتکرمان

-1616حسینطاهریفاطمه جیرفتکرمان

-حسینعظیمی پوراحمدجیرفتکرمان

-1919علیکرمشاهیحسینجیرفتکرمان

14صفی قلیمارزیفاطمه جیرفتکرمان

-محمدرضااحمدیامیرمهدیراورکرمان

18محمدکاربخش راوریفاطمهراورکرمان

18اکبرکاربخش راوریفاطمهراورکرمان

18محمودمظفریعلیراورکرمان

15محمدهمدمجوسمیهراورکرمان

18یوسفاسدیامیرمحمدرفسنجانکرمان

1815حسینبنی اسدیسارا رفسنجانکرمان

1817حسینبنی اسدیلیالرفسنجانکرمان

15حسینرزم آراوندارفسنجانکرمان

-رضالری پورزهرارفسنجانکرمان

1916محمدایزدیرضازرندکرمان

14محمدصادقیعلیزرندکرمان

15اکبرمحمودزادهزهرازرندکرمان

1815سیدعلیمصطفویسیدحسنزرندکرمان

14علی محمدروح االمینیرضاسیرجانکرمان

19حسینروح االمینیمیالدسیرجانکرمان

15سیدمهدیسجادیمحمدرضاسیرجانکرمان

-موسیشهبااحمدسیرجانکرمان
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14حسنشیبانیمریمسیرجانکرمان

15حمیدشمسیفرشتهشهربابککرمان

1814افضلابراهیم پورهانیهکرمانکرمان

17علیرضاابراهیمی شاه آبادییاسرکرمانکرمان

191515حسیناحمدیحسنکرمانکرمان

14تیمورآریان پورساغرکرمانکرمان

-مهدیبهرامیبردیاکرمانکرمان

-زمانپورجعفرییونسکرمانکرمان

16علیرضاخانه آبادابوالفضلکرمانکرمان

18رضاخواجه پورمژدهکرمانکرمان

-محسندهقانیمحمدجوادکرمانکرمان

2020حسینرشیدیمحمدکرمانکرمان

16حسنشمسیمحمودکرمانکرمان

16سعیدعامریمژدهکرمانکرمان

17مهرانکاظمیفاطمهکرمانکرمان

191514نورالهمعصوم پورمهریکرمانکرمان

15سید محمد رضاحسینی دهمیریزهرا ساداتکوهبنانکرمان

1717خلیلحیدریانماریاکوهبنانکرمان

-محمدخالداریمحمدعرفانکوهبنانکرمان

17حمیدضیاءالدینیامیرحسامکوهبنانکرمان

17احمدعسکری حصنصدیقهکوهبنانکرمان

17رضاقاسمیریحانهکوهبنانکرمان

17سید نورالدینمرتضویمرضیهکوهبنانکرمان

18علی اشرفتهامی فرد میالد اسالم آباد کرمانشاه 

18علی حسنثمینی محمد اسالم آباد کرمانشاه 

17شاهمرادحیدری مستانه اسالم آباد کرمانشاه 

18لطف الهخانی نصرآبادی مریم اسالم آباد کرمانشاه 

17الماسسلیمی امیررضا اسالم آباد کرمانشاه 

18حمد الهغالمی محمدمهدی اسالم آباد کرمانشاه 

17شاپورفیلی سحر اسالم آباد کرمانشاه 

15سعیدقاسمی النا اسالم آباد کرمانشاه 

18علی ناصرمرادی آمنه اسالم آباد کرمانشاه 

19بندرنبوی فررسول اسالم آباد کرمانشاه 

18کاکاعبدالهنجفی نسرین اسالم آباد کرمانشاه 

17شیر خانولد بیگی سمانه اسالم آباد کرمانشاه 

18یدالهویسمرادی شایسته اسالم آباد کرمانشاه 
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16اکبرتوسل سپیده سرپل ذهاب کرمانشاه 

18شاهمرادعلیپور فریبرز سرپل ذهاب کرمانشاه 

1818یارمرادفراشیعادل سرپل ذهاب کرمانشاه 

191615محمدعلیحشمتیافشینسنقرکرمانشاه 

16هوشنگحقیقیهانیاسنقرکرمانشاه 

20احمدرفیعیانفرزاد سنقرکرمانشاه 

161914علیکلهریعسلسنقرکرمانشاه 

14ابوالفضلمظفریمحمدطاهاسنقرکرمانشاه 

14محمدرضارضاییپوریاصحنهکرمانشاه

18نصرالهرعناییبهارهصحنهکرمانشاه

1817شکرعلییعقوبی کرجیسعیدهصحنهکرمانشاه

18حیدرشبانی شهریار قصر شیرین کرمانشاه

19محسنمسکینی محمد امین قصر شیرین کرمانشاه

19عبدالهاسماعیلی سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

1714جمشیدبهرامی تینا کرمانشاه کرمانشاه 

17علیپرهام عبدالرضا  کرمانشاه کرمانشاه 

1617شمس الهتابناک پورفرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

14شکر علیحشمتیان مصییب کرمانشاه کرمانشاه 

17احمدخوشنام بهرام کرمانشاه کرمانشاه 

2020ولیدارایی کاظم کرمانشاه کرمانشاه 

1817اکبردوکانه ایی ایمان کرمانشاه کرمانشاه 

1816جعفررازیانی پرویز کرمانشاه کرمانشاه 

19یدالهریزه وندی رامین کرمانشاه کرمانشاه 

18عزیزطاهری ادریس کرمانشاه کرمانشاه 

19بهمنکرمی طاهره کرمانشاه کرمانشاه 

1816ایرجگاللی شاهین کرمانشاه کرمانشاه 

1818جلیلمتولی غالمرضا کرمانشاه کرمانشاه 

17علیمرادی میالد کرمانشاه کرمانشاه 

17محمودنجفی سحر کرمانشاه کرمانشاه 

202018محمدنعمتی علی اصغر کرمانشاه کرمانشاه 

15رضانورایی نیایش کرمانشاه کرمانشاه 

1817محمدمرادالهیعلیکنگاورکرمانشاه

14فرشادحقیقینیوشاکنگاورکرمانشاه

16تورجصابریآرتینکنگاورکرمانشاه

201715اسدالهعزیزبگیعلی مرادکنگاورکرمانشاه

16اسحقنظری مقدمزهراکنگاورکرمانشاه
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1515سعادتاکبریمیعادباشتکهگیلویه و بویر احمد

1514محمدامیری کله گانتاراباشتکهگیلویه و بویر احمد

1918ذوالفقاربالدیمجتبیباشتکهگیلویه و بویر احمد

181818میر جعفرتقی زادهنعمت اله باشتکهگیلویه و بویر احمد

1717سید ناصرحسینیسید علیباشتکهگیلویه و بویر احمد

1717امرالهعناییسید محمودباشتکهگیلویه و بویر احمد

16عبدالهقاسمیفاطمه باشتکهگیلویه و بویر احمد

1817فرج الهکرمیعبد اله باشتکهگیلویه و بویر احمد

17اسحاقهاشمی پورزهرا باشتکهگیلویه و بویر احمد

16ابوالفتحانصاریفاطمه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1817رضاجانی پورصادقیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1817قدرت الهحسین پورعلی یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15داراحسین پورشهال یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16اله داددادخواههانیهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

18اله داددادخواهفائزهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17رامینسعادتیلدا یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

181716صمد الهمحرابی نژادفرهاد یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1718غالماعتمادی زاده سحردهدشتکهگیلویه و بویراحمد

171716نجفقلیامیانراضیهدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

2018علی اکبربذرافشانمنوچهرآزادشهرگلستان

20یحییبرزگرخاندوزیزهراآزادشهرگلستان

19حسینحاجی حمزهآزادشهرگلستان

19محمدمحمودیعلیرضاآزادشهرگلستان

17بخشعلیاصغریفاطمهبندرگزگلستان

201819حسینباییسحربندرگزگلستان

202020سیدعباسمیربهبهانیمحمدعلیبندرگزگلستان

19ذبیح الهجاهدی جوز چالیدالهرامیانگلستان

16محمدحسینی واعظسیدحسنرامیانگلستان

19علی اصغرخزاییبراتعلیرامیانگلستان

19جوادرجبلوکارنرامیانگلستان

18ولی الهرجبلومحبوبهرامیانگلستان

19مجیدرجبلومحمدرضارامیانگلستان

20خداقلیرجبلونیمارامیانگلستان

18حسنعلیهدایتی گردخدیجهرامیانگلستان

16روح الهیازرلوترانهرامیانگلستان

19بدراعلمشاهیزینبعلی آباد کتولگلستان

18ضیاالدیننظریاکرمعلی آباد کتولگلستان
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20روح الهپیاده کوهسارنیلوفرگالیکشگلستان

20اسمعیلوزیریسمیراگالیکشگلستان

201919هوشنگاسپهبدیالنازگرگانگلستان

1919سیاوشامیریبهنامگرگانگلستان

1919احمدامیریمریمگرگانگلستان

202020باباجهانشاهیسمیهگرگانگلستان

2020سیدحسینحسینی نودهملیحه ساداتگرگانگلستان

20حسینعلیعلیرادامیدگرگانگلستان

17حسینکاوه زیارتیزهراگرگانگلستان

18قاسماسماعیلیمرضیه گنبد کاووسگلستان

2019گلمحمدآهنگریمهرانگنبد کاووسگلستان

18صابرباقرنیاسرابیسپیدهگنبد کاووسگلستان

17نورالدینتاج پورسعیدهگنبد کاووسگلستان

16رسولحاجی حسینینیایشگنبد کاووسگلستان

1818سیدعلی اکبرحسینی رودبارسید علیرضاگنبد کاووسگلستان

2019سعیدذکریایی انارکیعلیگنبد کاووسگلستان

201920محمودرضاییحمیدرضاگنبد کاووسگلستان

20محمدعلیعلی آبادیفاطمهگنبد کاووسگلستان

18رشیدقجقیآصفگنبد کاووسگلستان

19حسنقرنجیکیوسفگنبد کاووسگلستان

17علیمحمودیریحانهگنبد کاووسگلستان

19مسلموامنانیمحمدرضاگنبد کاووسگلستان

18یزدانیزدانیایمانگنبد کاووسگلستان

18محمدحدادینرگسمینودشتگلستان

17ممشلیفاطمهمینودشتگلستان

۱۷۱۷طالبجعفریحسیناملشگیالن

۱۷ابراهیمبزرگیالهه الساداتآستانهگیالن

۱۷۱۵۱۴ابراهیمحسینی باغیسیدخدیجهآستانهگیالن

۱۴رشیدرشیدی اشمان کوهکاییساراآستانهگیالن

۱۶۱۶۱۵سیدرضافخرحسینیسیده سمیهآستانهگیالن

۱۷منصورفیضی خرارودیمژگان آستانهگیالن

۱۴تیمورنجار سیاهکلیمرتضیآستانهگیالن

۱۴۱۴نظرعلینجفیساراآستانهگیالن

۱۴عبادالهاحمدیزهرابندرانزلیگیالن

۱۵محمدعلیباشتیقمحمدرسولبندرانزلیگیالن

۱۵یوسفسیف زادهجوادبندرانزلیگیالن

۱۵ابراهیمشرفپور صیاداسحاقبندرانزلیگیالن
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۱۴بنی الهصالحی نژادزهرابندرانزلیگیالن

۱۷شمس علیصعفوریداودبندرانزلیگیالن

۱۶ابراهیمفرهادیطیبهبندرانزلیگیالن

۱۸محمدتقیابوالحسنیجوادرشتگیالن

۱۵۱۷۱۴ناصرامیدیعلیرضارشتگیالن

۱۶۱۷۱۵صفدرآرین نژادصمدرشتگیالن

۱۴۱۴حسینآقازادهاحمدرشتگیالن

۱۶محمدپورشعبانعلیفاطمهرشتگیالن

1515۱۴علیپوریوسفیالههرشتگیالن

۱۷۱۷۱۷سیداحمدجعفریسیدمحمدرشتگیالن

۱۴عنایت الهحاجی زادهکتایون رشتگیالن

۱۶۱۶۱۵محمدرضازادهسمیهرشتگیالن

۱۵۱۴۱۴ابراهیمرهنمای مشتاقمحبوبهرشتگیالن

15حسنشب زنده دارجوادرشتگیالن

۱۸احمدفالیزی فرسانازرشتگیالن

۱۵یدالهمجیدیخشایاررشتگیالن

۱۴سیدتقینوری ابطهیآمیتیسرشتگیالن

۱۷کیومرثنیالشطوبیرشتگیالن

۱۶محمدهمافرپارسارشتگیالن

۱۶سیدمحمدهاشمیامیرمحمدرشت گیالن

۱۴فرهنگاسحاقی پیرهراتیمحمدطهرضوانشهرگیالن

۱۴عمرانسیفی گیالندهیحامدرضوانشهرگیالن

-پژمانضیایی پیرهراتیمحمدکیانرضوانشهرگیالن

۱۴فرامرزنقیبی صیقلیسارارضوانشهرگیالن

۱۷فردوسنوریصونارضوانشهرگیالن

۱۷۱۸احمدارجمندهنگامهرودسرگیالن

۱۷۱۸یحییپورمحمدیامین رودسرگیالن

۱۶بهروزصادق پورفاطمهرودسرگیالن

۱۴جوادعلیپورحشمت الهرودسرگیالن

۱۵محمدحسنعلیزاده اولیمیثمرودسرگیالن

۱۵۱۹مسلمقلی پورزهرارودسرگیالن

18مسعودخاکسارسمیراصومعه سراگیالن

18عبدالهسادات مجللآسیهصومعه سراگیالن

18اسماعیلکالهیسانازصومعه سراگیالن

17حسینمشتوفرمریمصومعه سراگیالن

۱۴اسدالهطیفوری ماسولهزهرافومنگیالن

۱۴عظیمنوروزییاسین فومن گیالن
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۱۶علیاسماعیلیعرشیاالهیجانگیالن

۱۶۱۵مصطفیجنت فریدونیشقایقالهیجانگیالن

۱۷۱۷ابراهیمحسن پوراسماعیلالهیجانگیالن

۱۶کریمرحمتی کالمسریشیوا الهیجانگیالن

۱۴حسنرشیدیمحمد الهیجانگیالن

۱۶غالم بنیسروراحمدیزهرهالهیجانگیالن

۱۴عسگرسلیمیزهرهالهیجانگیالن

۱۷۱۸مهدیصفا بخش راستگوطاهرهالهیجانگیالن

۱۴غالمعلیعسگرپورحسینالهیجانگیالن

۱۷حمیدرضافرزیننیکونازالهیجانگیالن

۱۶رضافکریآرتینالهیجانگیالن

۱۸علینوروزیمریمالهیجانگیالن

۱۸رضاخادم باهوشزهرالنگرودگیالن

۱۶فرامرزخاکیکیمیالنگرودگیالن

۱۶محمدخانجانیصدیقه لنگرودگیالن

۱۴علیقلیانیفاطمهلنگرودگیالن

۱۴رضاقنبریزهرالنگرودگیالن

۱۴ابوطالبمنصوریمحبوبهلنگرودگیالن

۱۴فرزادبیژنگتاراماسالگیالن

۱۴قلیخیراندیشرامینماسالگیالن

۱۴فرزادسلیمانیروژانماسالگیالن

1820حجت الهحیدریمعصومهازنالرستان

201920غضنفرمیرزاییابوطالبازنالرستان

19علیرضاابراهیمیزینبالشترلرستان

20محمدپوالدوندمریمالشترلرستان

19کرمرستمیپیمانالشترلرستان

192018مرادسجادیعبدالرضاالشترلرستان

20نورمحمدکوچکیامیرمحمدالشترلرستان

1918نصرالهنجفیحسینالیگودرزلرستان

192020مجیداولیائیسهیالبروجردلرستان

192020حسینباقری می آبادیسعیدهبروجردلرستان

18عباس علیبشیری گودرزیلیالبروجردلرستان

20علیبیرانونداحمدبروجردلرستان

19محمدپیدایشسمیهبروجردلرستان

18احمدترابیآینازبروجردلرستان

192020محمدترکاشوندمحمدقاسمبروجردلرستان

18حسینثابتیمحمدجوادبروجردلرستان
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18داودروشنکارکسرابروجردلرستان

18داودروشنکارکامیاربروجردلرستان

1818علیشمسهمهدیبروجردلرستان

2018محمدغزنویعاطفهبروجردلرستان

171718علیفالحی فرافشینبروجردلرستان

20حسن رضاگودرزیعباسبروجردلرستان

20ولی الهگودرزیحسنبروجردلرستان

20محمدهادیگودرزیمائدهبروجردلرستان

18علیگودرزیثمینبروجردلرستان

1818حجت الهگودرزیفاطمهبروجردلرستان

201820غالم رضامحمدیمحمدبروجردلرستان

18ابوالقاسمموسویفریبابروجردلرستان

1817مصیبنصرالهیالههبروجردلرستان

202020حسینپیریاییعلیخرم آبادلرستان

1718نصیرحسینییلداخرم آبادلرستان

18حیدردارابی ترهانیالهامخرم آبادلرستان

18عیسیمرتضی پورعاطفهخرم آبادلرستان

1818مرتضیمیر عالیفاطمهخرم آبادلرستان

18محمدچگنیمژگاندورودلرستان

18سعیدچگنیثمیندورودلرستان

1816مراددسبقکیمیاکوهدشتلرستان

202018احمددیناری فر        سروشکوهدشتلرستان

1818احمدزارعیشهینکوهدشتلرستان

181616حیدر آقاسرلکفاطمهکوهدشتلرستان

18مسعودصفی پورمحمدطاهاکوهدشتلرستان

161816آقا میرزاعجمیزینب کوهدشتلرستان

201816محمد علیمحمدیمهدیکوهدشتلرستان

1618ضرغاممرادیماهانکوهدشتلرستان

1817بابی حسینمیرزاییانطاهره کوهدشتلرستان

1618علییوسفیامیر مسعودکوهدشتلرستان

1718یدالهایرایی پورمژگانآملمازندران

1817خدا بخشبرزکارحدیقهآملمازندران

161714فرامرزثقفیامیر رضاآملمازندران

1614خسروخادمیستایشآملمازندران

1515هادیعقیلی نژادپارساآملمازندران

171715عبدالعلینورالهیحسنآملمازندران

15علی اصغریاریرومیناآملمازندران
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14همت الهابراهیم نژادمائده بابل مازندران

1717برومندابراهیمی مریم بابل مازندران

16حسینعلیاسماعیلیزهرا بابل مازندران

1515حسینبرفه الههبابل مازندران

14جابرپرجهستی بابل مازندران

1716عیسیپناهتیسارابابل مازندران

14علی اکبرتقی زاده رمی علیبابل مازندران

161615حسنجانفزاحامدبابل مازندران

1718بابعلیحدادینسیم بابل مازندران

15فریدونحمیدزادهمهدخت بابل مازندران

1717عیسیدرزیانیزینب بابل مازندران

1616حسنصالح زاده امیریمهدی بابل مازندران

15سیدحسینصالحی امیریسید مهنازبابل مازندران

1818علیطاهری امیررضا بابل مازندران

1515حسینفدائیان طاهره بابل مازندران

1615رجبعلیفالح خورشیدیسمیه بابل مازندران

17حسیندانشمندمحمد باقربهشهرمازندران

15مصطفیساداتیسید مریمبهشهرمازندران

16صفرعلیعسگریهاجربهشهرمازندران

15حسینصالح نیاساراچالوسمازندران

15علی اکبراکبرپورکلثومساریمازندران

151614امرالهامیری فردسعید ساریمازندران

16حسینباطنیکوثرساریمازندران

1617محمدبخشیعلی ساریمازندران

15علیجانپورولیزهرا ساریمازندران

1517مسعودخاکساریمهرشادهساریمازندران

1416اصغرزرین صدفحسناساریمازندران

171817زین العابدینکاویانعلی ساریمازندران

16عبدالهنعمت نژادمجتبیساریمازندران

16محمدواسوفاطمهساریمازندران

18حسینجوادیانپارساسوادکوهمازندران

181717ناصرپیوسته کناریاحمدفریدونکنارمازندران

151716صابرصرفه جومحمدفریدونکنارمازندران

161514سیدحسینهاشمی عربیسیده ربابهفریدونکنارمازندران

16مهدیاحمدی کمرپشتیخاطرهقائمشهرمازندران

1418تقیاحمدی گشنیانیزینبقائمشهرمازندران

16نادراوالدی عباس آبادیبهنودقائمشهرمازندران
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17عبدالرضاتوکلیگانهقائمشهرمازندران

1517سیدرمضانحمیدیسیدجلیلقائمشهرمازندران

15بهروزرحمتیساراقائمشهرمازندران

1415محمدعلیرستمی اواتیرزیتاقائمشهرمازندران

15حسنرضایی علیقائمشهرمازندران

15رجبرضایی چپیآتنا قائمشهرمازندران

16سیدجاللره گشایمحمدعلیقائمشهرمازندران

151614کمالسوادیمطهرهقائمشهرمازندران

15محمدرضاعظیمیدیباقائمشهرمازندران

15جمشیدعلی زادملیکاقائمشهرمازندران

16محمدرضاکاظمی کوثرقائمشهرمازندران

1617محمدرضاکاظمی مجردفاطمه زهراقائمشهرمازندران

16باباعلیگوران اوریمیفرامرزقائمشهرمازندران

16مرادمرادی عباس آبادیتهمینهقائمشهرمازندران

14سیدنور  محمدموسوی خرمندیچالیسیده معصومهقائمشهرمازندران

15سیدجاللموسوی ملکسیده نازگلقائمشهرمازندران

18خیامصداقتعاطفهکالردشتمازندران

17امرالهمال مرادیبهارهکالردشتمازندران

1818جمالیوسفی پورمنیژهکالردشتمازندران

14محمدرضاخدامیمریمنکامازندران

15سیدرضادوستدارسیدعلی نکامازندران

15مصطفیروشنائیابوالفضلنکامازندران

17کاظممهدوی کترینینرگسنکامازندران

16اسمعیلنجفی معافیفاطمهنکامازندران

16غالم رضایزدانیفرشتهنکامازندران

171615علی حسینامیریعلی رضااراکمرکزی

14قاسمتقی پورپریوش اراکمرکزی

15رضاحسنخانینوشیناراکمرکزی

18محمدحسنینیرهاراکمرکزی

1615محمدحسین آبادامیرحسیناراکمرکزی

171918احمدحق وردیمحمداراکمرکزی

16محمدحسنحیدریستایشاراکمرکزی

15محمدرحیمخاکیطاهرهاراکمرکزی

1516ابوالقاسمخدادادیمعصومهاراکمرکزی

16محمدتقیدارستانی فراهانیمهریاراکمرکزی

17مصطفیرجب زادهمهدیاراکمرکزی

15امیرحسینرییس زادههانیهاراکمرکزی
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15محمدزمانی نجف آبادیمحمدصادقاراکمرکزی

1816عباسسلیمانیصالحهاراکمرکزی

15حجت الهشاکریمحمدرضااراکمرکزی

14نصرت الهشمسیمحمد صدرااراکمرکزی

17حسینصادقی فرابوالفضلاراکمرکزی

20عبدالهصالحیمرتضیاراکمرکزی

1715عبدالرضاصفاییزهرااراکمرکزی

18غالمرضاعباسیمحمداراکمرکزی

16احمدعطار آبادیمهدیاراکمرکزی

1514محمدغیابیمحمدمهدیاراکمرکزی

1716مهدیفراهانیعلیرضااراکمرکزی

16محمداسمعیلفراهانیابراهیماراکمرکزی

15رضاقربانیمائدهاراکمرکزی

16حسنلشنیزهرااراکمرکزی

15قاسمعلیمحمدیمحدثهاراکمرکزی

14محمدمحمدی مهرانگیزاراکمرکزی

1614مجیدمحمدی نیکوفاطمهاراکمرکزی

14مهدیمحمدی نیکوحسیناراکمرکزی

15سعیدمرادیفاطمهاراکمرکزی

17ابراهیممرادیانعلیرضااراکمرکزی

17محمدمقدسیاسمعیلاراکمرکزی

17علیرضاملک حسینیحسناراکمرکزی

20حجت الهملکیمحسناراکمرکزی

17محمدعلیمیرزاییمریماراکمرکزی

14امیدنبیونیحسیناراکمرکزی

1816رضانجارچیعلیاراکمرکزی

15اسدالهنعیمیمهالاراکمرکزی

17محمدنعیمیثمیناراکمرکزی

19محمدقربانواشقانی فراهانیروح الهاراکمرکزی

14فرهادیوسفیامیرعلیاراکمرکزی

-1615احمدابراهیمیسمیراخمینمرکزی

15هدایتآل طاهرفاطمهخمینمرکزی

14ابراهیمچوگانیمبیناخمینمرکزی

1615عباسعلیرستمیبهرامخمینمرکزی

17عباسرستمیزهراخمینمرکزی

14علی محمدریحانیمحمودخمینمرکزی

15کاووسظفریانآواخمینمرکزی
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17ولیظفریانکاووسخمینمرکزی

18علی محمدعصاریتیناخمینمرکزی

17مهدیغضنفریزهراخمینمرکزی

15ابوالفضلقاسمیمهسا خمینمرکزی

1516علیرضاکوچکیپرهامخمینمرکزی

17محمدحسننوروزینهالخمینمرکزی

19امیراحمدیساجده ساوهمرکزی

1916غالمحسینافتخاریحامدساوهمرکزی

16ابوالفضلآگاهامین ساوهمرکزی

1617محمدپیمانیجوادساوهمرکزی

14علیروشنامیرعلیساوهمرکزی

18مسعودروشن ضمیرمحمد امینساوهمرکزی

1815بیژنسلطانی فرمبینا ساوهمرکزی

181718محمدصحراییمحمدرضاساوهمرکزی

18علی یارمحمودی کاه کشمانداناساوهمرکزی

19شجاع علیمیرزاهدی فاطمهساوهمرکزی

18شجاع علیمیرزارحمه فاطمهساوهمرکزی

16اکبرمیریمعصومه ساوهمرکزی

17عباساسمعیلیفاطمهشازندمرکزی

15حسنبهرامیوجیههشازندمرکزی

1717مجتبیحیدریمحسن شازندمرکزی

1515ابراهیمقربانیاسماعیلشازندمرکزی

14مراد علیکوهیفاطمه شازندمرکزی

15سید محمدمیرصفیفاطمه الساداتشازندمرکزی

14محمدنبئییاسمینشازندمرکزی

14محمد حسیننوریبی بی زهراشازندمرکزی

18مسعودهادییاسمنمحالتمرکزی

1815مرتضیامانیمرضیهجزیره کیشهرمزگان

1715رحمانسلیمی پورعلیرضاجزیره کیشهرمزگان

1815محمد تقیکاظمیفاطمه جزیره کیشهرمزگان

16مازیارممیزانطاهاجزیره کیشهرمزگان

17علیرضاایمانیابوالفضل اسدآبادهمدان

1814کریمپویندهبهزاداسدآبادهمدان

1818اله مرادنجفیمعصومهاسدآبادهمدان

1718حسینطاهری جدیدزهرابهارهمدان

15محمدعلی زاده سروفاطمهبهارهمدان

1517سید منصورمصطفویمریم الساداتبهارهمدان
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15اردشیروجدانی همتنسترنبهارهمدان

1515ابراهیمخلیلیعلیمالیرهمدان

1919احمداسالم نژاد پروانه نهاوند همدان

15نادرترکمان زهرا نهاوند همدان

201917مهدیزمانیان علیرضا نهاوند همدان

17محمدسراقی بهروز نهاوند همدان

1817اکبرسلگی جواد نهاوند همدان

1818علی یارسلگی کهریزی مهدی نهاوند همدان

16عبدالحمیدگرایی فرشته نهاوند همدان

15حسینامیریمهدیهمدانهمدان

14جاللجمشیدیامیرهمدانهمدان

1715احمددهقانمحمودهمدانهمدان

171716محمدحسنسیفمریمهمدانهمدان

14نیازعلیصالحی فکرت آرزو همدانهمدان

16خانعلیگودرزی صابرعلیهمدانهمدان

1415فریدونمحرابی اخگرعباسهمدانهمدان

14سبزعلیناصری پورحمزههمدانهمدان

-فریبرزنوشادی مقدمهادی همدانهمدان

1717جهانگیرامیدیزهراابرکوهیزد

14محمودبمانیساریناابرکوهیزد

16علیجعفریحکیمهابرکوهیزد

15حسینعلیحسن زادهفرزانهابرکوهیزد

-سید حبیب الهزارعیامیرمحمدابرکوهیزد

-حسینصالح  زادهساغرابرکوهیزد

-غالمرضافالحزادهفاطمهابرکوهیزد

15محمدجوادکارگرمعصومهابرکوهیزد

201918محمدکریمیعلی اکبرابرکوهیزد

15قدرت الهمظهریزهراابرکوهیزد

14ابوالفضلتوکلیامیرعباس میبدیزد

1916علیرضاحشمتسیمامیبدیزد

-غفارغفاریعلیمیبدیزد



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1414ابوالفضلابراهیمیمحمدیزدیزد

16علی محمدانتظاریراضیهیزدیزد

16محمدکاظمآخوندیانامیرمحمدیزدیزد

1515حسینآرشاحمدیزدیزد

17ابوالفضلبهرامیحمیده یزدیزد

16حسینبیکفاطمهیزدیزد

15رضاخادم آستانه انارینرگسیزدیزد

16اصغردهقان باغیمصطفییزدیزد

191916عبدالخالقدهقانی فیروزآبادیمحمودیزدیزد

171815رحیمرسولیهالهیزدیزد

15علی اکبررعیتیاقدسیزدیزد

181915صفرعلیرمضانخانیزهرهیزدیزد

15رضاریاضی نژادالههیزدیزد

1817حمیدزینلیفاطمه یزدیزد

1818سیدعباسعربزاده تفتیسیدابوالفضلیزدیزد

-علیفرخ منشکیمیایزدیزد

16سیدجمالکاظمی تفتیسیدداوودیزدیزد

14محسنکامرانرقیهیزدیزد

1614ابراهیمکمالی فردمهینیزدیزد

16سعیدکیانی زاده راوریشایانیزدیزد

15محمدحسنمصونمحسنیزدیزد

17محمدحسنمعزالدینیمحمدعلییزدیزد

14سیدناصرمیرجلیلیسیده فائقهیزدیزد

14سیدعلی اصغرمیررحیمیمحمدحسینیزدیزد

1715حمیدرضانوروزیانشیرینیزدیزد

182015هوشنگوزیریمهتابیزدیزد

191917جاللرحمانیانمسعودیزدیزد





































































































                                         














