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14علیتقی پورمیتراارسآذربایجان شرقی

14ستارزمانیفرنوشارسآذربایجان شرقی

15علی اکبرکامرانامیناهرآذربایجان شرقی

17علیپورغفارمهدیبنابآذربایجان شرقی

-محمدمالپوربنابجوادبنابآذربایجان شرقی

1817علی اصغرنیک خصالمحمدبنابآذربایجان شرقی

171815علیاسدپورکاللقهدایتتبریزآذربایجان شرقی

14مرتضیاسم خانیپارساتبریزآذربایجان شرقی

1714مهدیاشرفی مقصودلوفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

-16ابراهیمباقریفرازتبریزآذربایجان شرقی

14ناصربه نژادشادیتبریزآذربایجان شرقی

17فریبرزتوتونچیسبحانتبریزآذربایجان شرقی

17جعفرجعفرپوردادگرصمدتبریزآذربایجان شرقی

1916محمدعلیحسین زاد صیادیفیروزتبریزآذربایجان شرقی

-15محمدحسین زادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

15قادرحسینی رادفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14علیخداییپرهامتبریزآذربایجان شرقی

-علیرضادرخشان فردعسلتبریزآذربایجان شرقی

16حسینرمضانیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

18محمدرضاسربخشیاننسرینتبریزآذربایجان شرقی

15نادرسرمدیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-علی اکبرسلطانلومجیدتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحسینسلیقهنازنینتبریزآذربایجان شرقی

-میرابوالفضلسیدرسولیمیرمقصودتبریزآذربایجان شرقی

14بابعلیشاهیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

15اسمعیلشرفی خلفه کندیاحدتبریزآذربایجان شرقی

15حسینشمشیری بیرامیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

-15رضاشیرین  بیگینفیسهتبریزآذربایجان شرقی

1814جوادصفی یارالهامتبریزآذربایجان شرقی

15محمدصوفیانی قدیمزهراتبریزآذربایجان شرقی

-ابراهیمطاهرنژادسکینهتبریزآذربایجان شرقی

1401تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره عالی
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15مقصودعبادیسمیراتبریزآذربایجان شرقی

14ابراهیمعطارفردمحمدباقرتبریزآذربایجان شرقی

15حسینعلیپورمبیناتبریزآذربایجان شرقی

-17محمدتقیفرشباف قویفکراسماتبریزآذربایجان شرقی

16جلیلفرشی نورالهیرعناتبریزآذربایجان شرقی

14محمودمالک کهنموئیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

17علیمجیدزادهامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

18علیمحمودیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

1715رحیممرادیالنازتبریزآذربایجان شرقی

17خیرالهنبی لومحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

1514حسیننجات بخشراضیهتبریزآذربایجان شرقی

15بهروزنصرتیبهنامتبریزآذربایجان شرقی

1615یوسفنظامی الوندیناصرتبریزآذربایجان شرقی

15محمودنظریحامدتبریزآذربایجان شرقی

14میرصالحنقویسیدحجتتبریزآذربایجان شرقی

16سلیمانوحیدی زمانغالمحسینتبریزآذربایجان شرقی

15علیوطن خواهمهینتبریزآذربایجان شرقی

14محمدجوادوقارفردنویدهتبریزآذربایجان شرقی

-عین الهیاوریخیرالهتبریزآذربایجان شرقی

-17سیداحمدیوسفیسیده مریمتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلییوسفیولی الهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحسنوفوریامیرمهدیسرابآذربایجان شرقی

1515ایرجاشجع نظرلوسهندشبسترآذربایجان شرقی

1515علیالهیاریفاطمهشبسترآذربایجان شرقی

1614میرجوادرضوی نژادبابکشبسترآذربایجان شرقی

1616محمدعلیشاهقلی دیرجیلیالشبسترآذربایجان شرقی

15شهرامعبداله زادهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

15عباسنظارتیمتینشبسترآذربایجان شرقی

-نوروزعلیآخوندزادهغالمحسینمرندآذربایجان شرقی

16رجبقاسمی محمودیفاطمهمرندآذربایجان شرقی

-جوادمعصومی هامحدثهمرندآذربایجان شرقی

-حسین   شکوریامیررضا ملکان آذربایجان شرقی

14قربانعلی  عضدالدینی   علیرضاملکان آذربایجان شرقی

14 سلمان نعمتی طاهره  ملکان آذربایجان شرقی
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15محمداحمدیحسینمیانهآذربایجان شرقی

-مسیبباقریزهرامیانهآذربایجان شرقی

14سعیدپزشکیآیدامیانهآذربایجان شرقی

-مظفرمحمدیکبریمیانهآذربایجان شرقی

-محمدرضانعمتیسانازمیانهآذربایجان شرقی

16لقمانعزیز نشانسرویناشنویهآذربایجان غربی

15حسینمحبیعزیزاشنویهآذربایجان غربی

-17احمدمال خضریبهمناشنویهآذربایجان غربی

18غالمرضااسماعیل زادهتوحید اورمیهآذربایجان غربی

19نظرعلیباباییرویا اورمیهآذربایجان غربی

14میرباباجامعیمریم اورمیهآذربایجان غربی

-15ابراهیمجعفریمجید اورمیهآذربایجان غربی

16محمد حسینکیاوندحسناورمیهآذربایجان غربی

1515اصغرمهدی زادهکوروشاورمیهآذربایجان غربی

14ابراهیموکیلیرقیه اورمیهآذربایجان غربی

14مسعودقادرزاده بوکانیسیمینبوکانآذربایجان غربی

16قادرمعروفی دهبکریتارابوکانآذربایجان غربی

16احمدیوسفیشبنمبوکانآذربایجان غربی

-محمدسوره ئیبهارپیرانشهرآذربایجان غربی

-رزاقدانشورمحمدرضاتکابآذربایجان غربی

151615مهدیشکریهادیتکابآذربایجان غربی

16محسنقاسملویبهنامتکابآذربایجان غربی

-بهنامقاسملویغزلتکابآذربایجان غربی

-15منصورکاظمیضحاتکابآذربایجان غربی

-مهدیوالدتیاسراتکابآذربایجان غربی

15احمداحمدیهاجرهسردشتآذربایجان غربی

14سلیمانپرورشسلطانسردشتآذربایجان غربی

-1615فاتحتوحیدیمحمدسردشتآذربایجان غربی

161514عیسیسوره فردمحمدسردشتآذربایجان غربی

14رحمتشیخیجعفر سردشتآذربایجان غربی

14صابرعلی زادهجعفر سردشتآذربایجان غربی

1615عبدالرحمانممندیسیماسردشتآذربایجان غربی

-1615محمدیوسف زادهسیامندسردشتآذربایجان غربی

15حیدربرهانی سورهفاطمهسلماسآذربایجان غربی
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16حسینبرومندآرشسلماسآذربایجان غربی

15محمدخسرویمحمد حسینسلماسآذربایجان غربی

14جبرائیلنادرعلیپردیسسلماسآذربایجان غربی

14حق وردیرضاییساالرمیاندوآبآذربایجان غربی

-14محمود دالورفریبرزشاهین دژ آذربایجان غربی 

1514بهرامفرزین نژادمعراجشاهین دژ آذربایجان غربی 

2016قدیرپور محمدسجاداردبیلاردبیل

17رفیعجعفری کفاشکریم  اردبیلاردبیل

18شهریارحسن زادهالنااردبیلاردبیل

18جبارکوهیسلیماردبیلاردبیل

1816رحیمکوهیاحمداردبیلاردبیل

1714ابراهیمنگهبانمعصومهپارس آباداردبیل

16محمدآزمونزهراخلخالاردبیل

15صالحصدیقیمحمد رضاگرمیاردبیل

15حمیدحسین زادهمسعودنمیناردبیل

-حسینحسینی تبارسعیدنمیناردبیل

15اکبرشاهی زادهلیالنمیناردبیل

-عبداالحدشریفیسعیدهنمیناردبیل

17محمدغنی زاده زارعمحمدرضانمیناردبیل

1615وکیلمیرزا زادهمینانمیناردبیل

16حبیب الهبابایی زادهآسیهآران و بیدگلاصفهان

1815جوادچای دوستنسیمآران و بیدگلاصفهان

18محمدحسن زاده آرانیمهدی آران و بیدگلاصفهان

14نعمت الهشادبوستانفائزه آران و بیدگلاصفهان

1715امیر حمزهگل محمدیاننرگسآران و بیدگلاصفهان

17علیابراهیمیزهرهاصفهاناصفهان

19حسناردستانی محموداصفهاناصفهان

1714امرالهامزاجردیمریماصفهاناصفهان

14حسیناناریویدااصفهاناصفهان

18علیاورکمجتبیاصفهاناصفهان

1716محمودایرانپور انارکیمسعوداصفهاناصفهان

14مرتضیایمانی پورفاطمهاصفهاناصفهان

-مهدیباباییعارفاصفهاناصفهان

-عباسبدری زادهمهریاصفهاناصفهان
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-محمدرضابیاتفاطمهاصفهاناصفهان

18محمدرضاپاشاییفرزانهاصفهاناصفهان

16ناصرپیشواآذیناصفهاناصفهان

-مرتضیترکانسمیرااصفهاناصفهان

-احمدتمیزیشکرالهاصفهاناصفهان

14ناصرقلیتن سازمیترااصفهاناصفهان

1615منصورتیموریکیومرثاصفهاناصفهان

18ناصرجدیدیسروشاصفهاناصفهان

-مهرانجندقیانمحمد مسیحاصفهاناصفهان

17محمدتقیجوادیسارااصفهاناصفهان

16عبدالحسینحبادیصدیقهاصفهاناصفهان

14محمد مرتضیحجازیشیریناصفهاناصفهان

-غالمعلیحجت یارمهدیاصفهاناصفهان

19اصغرحسینیالههاصفهاناصفهان

-عباسحسینیراضیهاصفهاناصفهان

18محمودحق شناسعلی اصفهاناصفهان

16نادرحق نژادفاطمهاصفهاناصفهان

-رضاحکمت پویامحمد تقیاصفهاناصفهان

18حسینحیدریمریماصفهاناصفهان

15محمودرضاخالویییوسفاصفهاناصفهان

-محمدعلیرشیدیعذرااصفهاناصفهان

17محمدعلیرضایتالههاصفهاناصفهان

16مهدیرضوی فردحسیناصفهاناصفهان

1916حسینریاحیطهورثاصفهاناصفهان

18علیزاغیانمهشیداصفهاناصفهان

-عبدالعزیزسامریمحمداصفهاناصفهان

16علیرضاسعیدیشهرهاصفهاناصفهان

19محمدعلیسوهانکارنسریناصفهاناصفهان

-محمودشاکریفاطمه زهرااصفهاناصفهان

15طوغانشمسیسعیداصفهاناصفهان

-محمدرضاصراف نژادنازیالاصفهاناصفهان

15رضاطالییپریسااصفهاناصفهان

19مهدیعباسیحورااصفهاناصفهان

-محمدعزیزیان احمدرضااصفهاناصفهان
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15نورالدینعلویفاطمهاصفهاناصفهان

-حسینعلی اکبریانبشریاصفهاناصفهان

171515احمدعلی عسگریروح اله اصفهاناصفهان

16اصغرغالمعلی خمسهزهرهاصفهاناصفهان

1415حیدرغنی ورزنهمجتبیاصفهاناصفهان

-حسینفاضلیمسعوداصفهاناصفهان

14اکبرفالحتیحمیدرضااصفهاناصفهان

16قاسمقاسمینجمهاصفهاناصفهان

14محمودقدمیانزهرااصفهاناصفهان

1614محمودکافی موسویسمانهاصفهاناصفهان

1615مجتبیکاهیحنانهاصفهاناصفهان

15مهدیمحقق طباطبایینجمهاصفهاناصفهان

14احمدمحمد علیپورشبنماصفهاناصفهان

1615افشینمحمدیآرماناصفهاناصفهان

14پرویزمحمدیشیریناصفهاناصفهان

15بهمنمحمدیهاجراصفهاناصفهان

-محمد مهدیمدنیمحمدهادیاصفهاناصفهان

17محسنمسجدیامیررضااصفهاناصفهان

16شهراممظاهریالههاصفهاناصفهان

17جوادمعمارزادهمحمداصفهاناصفهان

17محمدمعینی الینااصفهاناصفهان

15عبدالرضامقصودیسجاداصفهاناصفهان

-جاللموسوی نژادعلی اصفهاناصفهان

16فضل الهموسوی نسبمهتاب الساداتاصفهاناصفهان

14محسنمیراحمدیفاطمهاصفهاناصفهان

17سعیدمیرامیرخانیافشیناصفهاناصفهان

16غالمحسینمیزبانیامیراردالناصفهاناصفهان

14محمدنوروزی جلوانیمریماصفهاناصفهان

1414رضاهاشمیمحمداصفهاناصفهان

14حجتابراهیمیانپریاخمینی شهراصفهان

15فرهادافتادگانمیناخمینی شهراصفهان

17محمدپرندهمبیناخمینی شهراصفهان

14ناصرپناهیصفیهخمینی شهراصفهان

1414مظفرتوسلیمهدیخمینی شهراصفهان
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15محمدچیانیشادیخمینی شهراصفهان

14سعیدحاجی حیدریریحانهخمینی شهراصفهان

-امیرخسرویعرفانخمینی شهراصفهان

16محمدرضاییزینبخمینی شهراصفهان

15مسعودزهتابمبیناخمینی شهراصفهان

14غالمرضاشریفیانهدیهخمینی شهراصفهان

1515روح الهصالحیولی الهخمینی شهراصفهان

15مهدیعباسیفاطمهخمینی شهراصفهان

14حسینعزیزیصدیقهخمینی شهراصفهان

16مصطفیعظیمیسیف الهخمینی شهراصفهان

15عبدالهغفوریمنیژهخمینی شهراصفهان

14مرتضیغالمیبتولخمینی شهراصفهان

1414عباسفروزانفردحدیثخمینی شهراصفهان

14احمدرضاقاسمیفاطمهخمینی شهراصفهان

15ابراهیمقربانیزهراخمینی شهراصفهان

14روح الهقربانیریحانهخمینی شهراصفهان

15قدرت الهکارخیرانعلیرضاخمینی شهراصفهان

15محمودکوثریانمحمدجوادخمینی شهراصفهان

-قاسممجدیفاطمهخمینی شهراصفهان

-علیرضامجیدی پورمتینخمینی شهراصفهان

14قدرت الهمنصوریمطهرهخمینی شهراصفهان

15احمدمهدیصدیقهخمینی شهراصفهان

15محمدجوادموحدیامیرحسینخمینی شهراصفهان

14مهدینادریامیرحسینخمینی شهراصفهان

14مجیدهاشمی پورامیرمحمدخمینی شهراصفهان

15عقیلاعرابیزهراخوانسار اصفهان

14علیامامیجاللخوانسار اصفهان

15فتح الهقدیریمریمخوانسار اصفهان

17نصرالهکامرانیراضیهخوانسار اصفهان

15علی قربانآصفیمائدهسمیرماصفهان

-محسنرشیدیطاهاسمیرماصفهان

-نصرالهنادریانهدایت الهسمیرماصفهان

15مهدیابدالمطهرهشاهین شهراصفهان

15بهمناوالدی سلخوریعاطفهشاهین شهراصفهان
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15ایرججویاییآرینشاهین شهراصفهان

15علی اکبرشریفیانیاسمینشاهین شهراصفهان

14محمودمحمدشریفیمحمدشاهین شهراصفهان

16محمودرضانیک بختبیناشاهین شهراصفهان

1515خلیلاسالمیهانیهشهرضااصفهان

16رضاپراکندهمنیرهشهرضااصفهان

1617احمدتقی زادهافشینشهرضااصفهان

15مهدیحسینیمرضیه شهرضااصفهان

15مصطفیسلطانیمهالشهرضااصفهان

16فرزادشاه علیمحمدپرهامشهرضااصفهان

15احمدرضاشبانپورسیناشهرضااصفهان

16یحییعابدیفاطمهشهرضااصفهان

15حمیدعلی نژادیکتاشهرضااصفهان

14علیمحمدیعبدالرضاشهرضااصفهان

16مجیدنیک اقبالعطیه شهرضااصفهان

15عبدالحسیننیکو نظرمریم شهرضااصفهان

15رجبعلیاحمدیسمیهفالورجاناصفهان

14رسولسقاییمهدیفالورجاناصفهان

16ولی الهشهیدیسلیمه الساداتفالورجاناصفهان

1615چراغعلیطالبی براملعیافالورجاناصفهان

16قربانعلیکاظم زادهمحدثهفالورجاناصفهان

1615احمدخداپناه برزکیمحدثه کاشاناصفهان

14علیقپانی فرد کاشانیرضاکاشاناصفهان

-عزت الهنظریملیحهکاشاناصفهان

-عبدالهصدرائیزهراگلپایگاناصفهان

1515غالم علیعربحسنگلپایگاناصفهان

15نصرت الهگوگونانیحسینگلپایگاناصفهان

15محمدعلیمعصومیحمیدرضاگلپایگاناصفهان

14عوضعلیصفاییحسینلنجاناصفهان

15حبیب الهکرباسیانپریسالنجاناصفهان

15علیمرادیانمعصومهلنجاناصفهان

14مهردادمعینامیرمحمدلنجاناصفهان

15جمالموسویسید محسنلنجاناصفهان

15سعیداکبریآیدامبارکهاصفهان
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15عباسایرانپور مبارکهآرمیتامبارکهاصفهان

-15اسماعیلخلیلی مبارکهخدیجه مبارکهاصفهان

14غالم محمدطاهری مبارکهیسنا مبارکهاصفهان

16عبدالمجیدکیانیمرضیه مبارکهاصفهان

14حسینمحمدی خوانسارکیفاطمهمبارکهاصفهان

1414علیرضاناصری پورلیال مبارکهاصفهان

--محمدجوادنبئیمنصورهمبارکهاصفهان

14حبیبجهان پناهمریمناییناصفهان

-محمد علیآسفیفرشتهنجف آباداصفهان

14اکبرباقریرضواننجف آباداصفهان

15براتعلیجدیدیحسننجف آباداصفهان

14رضادادخواهاحساننجف آباداصفهان

14مجیدفاضلعلینجف آباداصفهان

15حمیدرضامعینیندانجف آباداصفهان

-حسن علینجفیانعصمتنجف آباداصفهان

15علی محمد ابراهیمی رادمان مهردشت اصفهان

16علیرضا پورجم پریسا مهردشت اصفهان

14عباس شفیعی مهسا مهردشت اصفهان

16عباس میرزایی مبینا مهردشت اصفهان

15مرتضی هاشمی حسین مهردشت اصفهان

17حسینبنیادی نژادشهال ساوجبالغالبرز

15اسماعیلزارع رفیعمهنوشساوجبالغالبرز

15رضاصبوریآریاساوجبالغالبرز

15عبدالهمحمودزاده مظفریترنمساوجبالغالبرز

16فیض الهابراهیمیمحمدامینکرجالبرز

15محمداحمدنژادعلیکرجالبرز

1415عبدالغفوراعتمادنیاروزبهکرجالبرز

1416وجیه الهالوندیانمحمدپارساکرجالبرز

-محسناورعیمحیاکرجالبرز

1415بمانعلیآدمی بافقیطیبهکرجالبرز

16رحمنبتوئی فرمحدثهکرجالبرز

-ولی الهبختیاریمعصومهکرجالبرز

15قربانعلیبرقبانیریحانهکرجالبرز

15اسماعیلبهادریاسماعیلکرجالبرز
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15عثمانبهرامی رادمرضیهکرجالبرز

16مسلمبهزادیروح اله کرجالبرز

15علیرضابیاتیعرشیاکرجالبرز

15علیرضاترکاشوندناهیدکرجالبرز

-علی اکبرتوتونچیانامیرصالحکرجالبرز

15علی اکبرجعفری کاردگرنسیبهکرجالبرز

15حسینحضرتیربابهکرجالبرز

14شمس الدینخاتمی پورسیده صفوراکرجالبرز

16ناصرخدایارپوریاسمینکرجالبرز

14روزبهخورسندزهراکرجالبرز

15عبدالعلیدستمالچیاکرمکرجالبرز

14حمیددلیریهدیکرجالبرز

1515حجت الهدودانگهمیتراکرجالبرز

-محمدرشیدیزهراکرجالبرز

-یوسفعلیساوئیرسولکرجالبرز

15مهرابستوده صفتفاطمهکرجالبرز

14محمدسراوکیمصطفیکرجالبرز

15میرحیدرسریریحوریا ساداتکرجالبرز

15یداهللسعیدیسمیهکرجالبرز

-ولی اهللسیل سفوراحمدکرجالبرز

1414سیداحمدشاهرکنی نیاسیده شیرینکرجالبرز

1815رضاصابری منشعلیرضاکرجالبرز

1615اکبرصبرجومحسنکرجالبرز

14احمدعبادینازنینکرجالبرز

15ذکرعلیعزتیحسنعلیکرجالبرز

16غالمرضاعزتی گوشلوندانی آزادهکرجالبرز

14رضاعزیزالهیفاطمهکرجالبرز

15صباحعسکرپورزهراکرجالبرز

16علی اصغرعشق کارفاطمهکرجالبرز

--نعمت الهعلیپورفاطمهکرجالبرز

16حجتفرهادیمژگانکرجالبرز

14سلیمانفالحیکیومرثکرجالبرز

-غالمرضافیروز روستامهرساکرجالبرز

-محمدعلیقادری نائینیتورانکرجالبرز
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-جوادقربانیمحمد عرفانکرجالبرز

14فریدونقلندریانرضاکرجالبرز

1615محمدابراهیمکولیوندهادیکرجالبرز

17غالمحسینلطفیفرشتهکرجالبرز

16محمدمحمدی جیرندهعلیکرجالبرز

14محمدعلیمحمدیاری فردلیالکرجالبرز

15سیدابوالفضلمخلصیمهدیه ساداتکرجالبرز

14محمدمرادخانیلیالکرجالبرز

1414خسرومنظورینوروزکرجالبرز

1515صفرعلیمهدویمحمدکرجالبرز

15احمدموحدیانالهامکرجالبرز

15منصورمؤمنیعلیرضاکرجالبرز

-فخرالدینمیرربیعمهدیه ساداتکرجالبرز

14محمودنادریمژدهکرجالبرز

-عبدالحسیننجابتینجواکرجالبرز

15ناصرنعمت اللهیمهدیهکرجالبرز

-نصرت الهنوریزهرهکرجالبرز

15محسننیکخومرضیهکرجالبرز

15نظامعلینیکخواه بهرامیمرضیهکرجالبرز

16محمدحسنولی زادهابوطالبکرجالبرز

15مهدیاصالنی کرچیمحمدصالحایالمایالم

2017مسعودافشارمحمدامینایالمایالم

14صالحآزادیزینب ایالمایالم

17علی عسگرباپیریمهدیایالمایالم

1715محمدصافیسیده هدیهایالمایالم

16نصرت الهفیلیمهدیایالمایالم

14علی شاهملکیجهانبخشایالمایالم

1514عیسیبیگیمرضیهایوان غربایالم

17امامقلیکریمیکامرانبدرهایالم

-مجتبیمنصوریسارابدرهایالم

15آقارضانورعلی زادهمینابدرهایالم

-حسنولی زادهمریمبدرهایالم

14حضرتیمیرزاییقدرتچرداولایالم

1615حبیب الهرضائینسیبهبرازجانبوشهر
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16احمدصادقیفاطمهبرازجانبوشهر

14علیگرگینراضیهبرازجانبوشهر

1715علیجوکارعبدالرضابوشهربوشهر

-1814محمداسمعیلخزائیعباس بوشهربوشهر

15رضاگراشیفاطمه زهرابوشهربوشهر

15جعفرجعفریزهره گناوهبوشهر

14علیکرمصفویفرخندهگناوهبوشهر

14مختار عابدیمصطفی گناوهبوشهر

-15محمدنوبریصادقگناوهبوشهر

1514علیابهرطاهرهاسالمشهرتهران

15اوسطآجرلوفاطمهاسالمشهرتهران

14-نصرالهحسینیکاظماسالمشهرتهران

16رضاحسینی تقی آبادیمهدیاسالمشهرتهران

-علیرمضانی پورفرشتهاسالمشهرتهران

14محمودزارعیدانیالاسالمشهرتهران

16فتح الهسبزی کاریجاللاسالمشهرتهران

-علیرضاشیرمحمدیعاطفهاسالمشهرتهران

-قربانعلیعابدیمریماسالمشهرتهران

-14ناصرعزیزیمعصومهاسالمشهرتهران

15رسولعصمتیریحانهاسالمشهرتهران

15سلیمانعلی اصغرپورلیالاسالمشهرتهران

1516مالکفتحی پورمبینا اسالمشهرتهران

14مصطفیفعالشاهرخاسالمشهرتهران

15احدقرایلوفاطمهاسالمشهرتهران

14رضاقریشییکتااسالمشهرتهران

15محمدرضاکامکارزهرهاسالمشهرتهران

15علی اکبرکوشاکبریاسالمشهرتهران

17کرامتلکحسیناسالمشهرتهران

15خضرالهمحمدیانلیالاسالمشهرتهران

15گرزعلیمرادپورمهدیاسالمشهرتهران

-14حسنموحدی اصلعبدالرحیماسالمشهرتهران

-14محمدابراهیمنوروزیمحمدعلیاسالمشهرتهران

15عادلوجودیمعصومهاسالمشهرتهران

-حسنابراهیمی محمدصالحاندیشهتهران
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14حسنباقریمهدیاندیشهتهران

-محمدرضاجعفریهعرفاناندیشهتهران

-امرالهحسابیفرزاناندیشهتهران

-15علیحسنی سعدآبادینرگساندیشهتهران

1615سید خلیلحسینیسیده پریسااندیشهتهران

15مصطفیخان قیطاقیفهیمهاندیشهتهران

15ولیدرگاهیخدیجهاندیشهتهران

15سعیدربیعیعسلاندیشهتهران

1614رضاسرآبادانیهلیا اندیشهتهران

-شهروزسروشیانایلیااندیشهتهران

16جعفرشیشه گرهانرگساندیشهتهران

1714عبدالهفراهانیسعیداندیشهتهران

-حمیدکشاورزحنانهاندیشهتهران

15عباسمردانه اصل سهرابیابوالفضلاندیشهتهران

-مرتضییوسفیداووداندیشهتهران

14محمدحسیناسالمیسعیدهبهارستانتهران

17نصرت الهانصاریعلیرضابهارستانتهران

17نصرت الهانصاریعلیرضابهارستانتهران

16داریوشنظریبنفشهبهارستانتهران

15داریوشنظریبنفشهبهارستانتهران

16محمدنویداصلعباسبهارستانتهران

15محمدنویداصلعباسبهارستانتهران

15غالم علیسبزه پرورسمیراپاکدشتتهران

16سعیداسماعیلییگانهپیشواتهران

14مرتضیخیرخواهانحسینپیشواتهران

1415سید محمدطباطباییفاطمه سادات پیشواتهران

17ایرجدولتی گروهغزالهتهرانتهران

-حسناحمدیمحمدتهرانتهران

-ولیاحمدی رادمحمودرضاتهرانتهران

16مرحوم حیدراسداللهیحیدرتهرانتهران

-عبدالهاسدی فالح نیاالههتهرانتهران

1717حسناسالمیاحمد تهرانتهران

171714موسیاصغریبابکتهرانتهران

-محمد باقراکبری برومندفرزینتهرانتهران
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-موسیامیریمحمدرضاتهرانتهران

-16اصغرانصاریعلیتهرانتهران

-15احمدآدخی  نژادآزادهتهرانتهران

15مصطفیآرزو سنجمرضیهتهرانتهران

-محمد حسینآقابگلوناصرتهرانتهران

14هزاربرجیبتولتهرانتهران

-علیرضابهمن آبادیمهدیهتهرانتهران

-شکرالهپورحاتمیحسینتهرانتهران

171614جلیلپورلطفیفیروزهتهرانتهران

171716فیروز علیپوالدیمنصورتهرانتهران

-غالمعلیتخاوی سالمیمهدیتهرانتهران

1415هوشیارترکمانمهیارتهرانتهران

14-علی جایزشیماتهرانتهران

15غالمرضاجعفری نداتهرانتهران

17قدرتجعفری ام آبادفاطمهتهرانتهران

-محمدحاجی حسنهوشنگتهرانتهران

15محمدحاجی زادهمهدیتهرانتهران

-14محمدحاجی محمدیمهدیتهرانتهران

-غضنفرحسینیجوادتهرانتهران

-هدایت الهحسینیمریمتهرانتهران

-سید علیحسینی بغدادآبادیسیده طیبهتهرانتهران

171515غالمعلیخاکبازفاطمهتهرانتهران

-شکرالهخاکیانبیتاتهرانتهران

-هومانخسرو نژادمحمدتهرانتهران

-محمدمهدیخوشنویسانداودتهرانتهران

-سهیلدرخشانسرشکتهرانتهران

15سید محمددشتی خویدکیطاهره ساداتتهرانتهران

16سید عبدالهدهقانسید ه ملیکاتهرانتهران

14رمضانرضائیمریم تهرانتهران

16علی رضارضوی اهورامیر علی تهرانتهران

14صمدساعدیسپیدهتهرانتهران

14عزت الهسعادتیزهرهتهرانتهران

-محمد نبیسهرابیاحمدتهرانتهران

14داودشاملوفریباتهرانتهران
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15حسینشیریمحمدتهرانتهران

14احمدصادقیمهالتهرانتهران

14سید محمدطباطبایی نژادمهسا ساداتتهرانتهران

15مهدیظهوری نیامهدیهتهرانتهران

14کاظمعاملیمهنازتهرانتهران

16اسماعیلعشق آبادیزهراتهرانتهران

14اسدالهعلی وحدتیمریمتهرانتهران

1614اصغرفرزدقیفریباتهرانتهران

15موسیقاسمیفریباتهرانتهران

18محمدکتابیاکرمتهرانتهران

15عزیزکرمیساریناتهرانتهران

1615محمدنبیگل محمدیزهراتهرانتهران

14احمدمراد زاده پاک روشمناتهرانتهران

14احمدمراد زاده پاک روشمریمتهرانتهران

-14شعبانمسجدیحمیدهتهرانتهران

14علیمسیبی پورنرگستهرانتهران

-علیمظاهریمسعودتهرانتهران

1616باقرمظهری بوئینیمحدثهتهرانتهران

15اهلل وردیملکیالهامتهرانتهران

15محمد رضامنصوریامیرعلیتهرانتهران

15محمد علیموسویسید محمدهادیتهرانتهران

1615ابراهیمموسی پورلیالتهرانتهران

17قدیرمیرعظیم زاده موسویمهدیتهرانتهران

15اکبرناجی مقدممریمتهرانتهران

14محمودنادریالهامتهرانتهران

14بشیر آقانادریعطاءالهتهرانتهران

17علی اکبرنوایی لواسانیزهراتهرانتهران

161514هادینوروزی زادهحسینتهرانتهران

14سیدرضانیرینیسید رشید رضاتهرانتهران

14غالمعلینیکو منظریامینتهرانتهران

19محمدهوشیارعباستهرانتهران

15حیدرواشقانیمجیدتهرانتهران

-سید بزرگمهروالئیسیده فرناز تهرانتهران

14یحیییوسفیمهدیتهرانتهران
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14اسحقیوسفیپرستوتهرانتهران

-الیاسرحیمیاعظمدماوندتهران

14علی اصالنآقاییصدیقهرباط کریمتهران

14عبدالحمیددباغچیمتینرباط کریمتهران

14قاسمعلیسرلکفاطمهرباط کریمتهران

14محمدشه پریمصطفیرباط کریمتهران

1414اسمعیللطفیمحمدرضارباط کریمتهران

14محمودمحمدیمحمد مسیحارباط کریمتهران

14ابراهیممرآتی فشیعلی رباط کریمتهران

15محمدنجاتی حاتمیانپرویزرباط کریمتهران

16رضااستادیسعیدریتهران

16حسن آقاحبیبیفاطمه ریتهران

14عباسعلیکامرانیانسجادریتهران

-شیرمحمدنادریمریم ریتهران

15ولی الههداوندطاهر ریتهران

14بایراموحید اقدم مهربانیساراریتهران

14حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

15جعفررسولیهستیشهرقدستهران

14محمدهادیقاسمیستارهشهرقدستهران

15هادیمختاریمریمشهرقدستهران

-جهانگیرنوابافسانهشهرقدستهران

16نجاتاحتشامیاعظم شهریارتهران

1514حسیندهقانیمرتضیشهریارتهران

14علیرحیمیبهمنشهریارتهران

16علیرضامحمود زادهخسروشهریارتهران

-ابراهیمپاشاییاحسان الهقرچکتهران

15اله رضاشکوهی مژدهسمیهمالردتهران

15مسیح الهقربانیخدیجهمالردتهران

14شعبانکربالیی باقرمصطفیمالردتهران

15یحییمیاندوآبچییوسفمالردتهران

16عباسآریان فرآتناواحد ابوذرتهران

17عموبرمکیاعظم واحد ابوذرتهران

1515قدرتخلیلی مهذب دریاواحد ابوذرتهران

15مهردادزندینگین واحد ابوذرتهران
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14محسنطهرانی روشعلیرضاواحد ابوذرتهران

1715درویش علیمختاری نیاعباسواحد ابوذرتهران

15احمدجمشید پورشیواواحد اکباتانتهران

15علیرضاخاتم سازفاطمهواحد اکباتانتهران

15جعفرقلیمعصومی ثمرینصفوراواحد اکباتانتهران

15مصطفینظرفخاریمریمواحد اکباتانتهران

15سیدابوالحسنترابی سید علیرضاواحد امام علیتهران

15ابوالفضلحبیبی لیال واحد امام علیتهران

14حسینخاتمیاحمد واحد امام علیتهران

-احمدخادم علیعبدالعلیواحد امام علیتهران

14جبرائیلخلخالیزهره واحد امام علیتهران

-عبدالکریمرجبیفرشتهواحد امام علیتهران

16محمد حمیدکریم نیازهراواحد امام علیتهران

15محمد حمیدکریم نیامحمدرضاواحد امام علیتهران

16حبیبمالشاهیمحمدرضاواحد امام علیتهران

15ابراهیمموسویسیده فاطمهواحد امام علیتهران

-15حسننودهیمرضیهواحد امام علیتهران

-روح الهنوروزی مریم واحد امام علیتهران

15التفاتارشدی خیاویزهراواحد انقالبتهران

1616علیامینزهراواحد انقالبتهران

16محمودایزدخواهمولودواحد انقالبتهران

14داوودآقاطاهریانبهزادواحد انقالبتهران

14جوادبختیارینگار واحد انقالبتهران

15ابولقاسمبصیرتاحمدواحد انقالبتهران

14سیدرضاتقدیمی پورنسترنواحد انقالبتهران

15قاسمجاللوندیاسرواحد انقالبتهران

16خدادادجوانیفاطمهواحد انقالبتهران

15آقاباالدهقان اصلبهنامواحد انقالبتهران

16سید علیراجزی همدانیمیر مهدیواحد انقالبتهران

14رضاعلیسلطان محمدیمجیدواحد انقالبتهران

-عطاالهشریفیعذراواحد انقالبتهران

161614اسماعیلشکوفگیحامدواحد انقالبتهران

14حمیدرضاشویک لوزهراواحد انقالبتهران

14هادیفداکارنداواحد انقالبتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-عباسفرامرزی نژادلیالواحد انقالبتهران

-1617سید حسینقدرتسید علیواحد انقالبتهران

15توحیدکیوانمریمواحد انقالبتهران

171515حشمت الهمراتیعلیرضاواحد انقالبتهران

16قلیچیعقوب نژاداسماعیلواحد انقالبتهران

14جواداحمدیعاطفه واحد پونکتهران

15حسینصیادفرمیثمواحد پونکتهران

16اسدالهطحانیانلیال واحد پونکتهران

15حسنمحمودیشیرینواحد پونکتهران

14اسفندیارنیک فررضاواحد پونکتهران

16صدیقیزدانینادرواحد پونکتهران

1515محمداحمدیرقیهواحد تهرانسرتهران

15محمدامیریمعصومهواحد تهرانسرتهران

15عبدالحسینسرمدیمرضیهواحد تهرانسرتهران

1514میکائیلصحراییرضاواحد تهرانسرتهران

15عباسغالمیهادیواحد تهرانسرتهران

15اردشیرقنبریزهراواحد تهرانسرتهران

1415حسین علیملک لورقیهواحد تهرانسرتهران

15محمدباقرموسویسیدمرتضیواحد تهرانسرتهران

15سیف الهولیزادهربابواحد تهرانسرتهران

14محمدآقامیریمبیناواحد جنت آبادتهران

14محمداسماعیلجراحعلیواحد جنت آبادتهران

14عبدالحسینجزایریآتنا ساداتواحد جنت آبادتهران

14مجیدسورانیکوثرواحد جنت آبادتهران

16اصغرشیرخانلولیال واحد جنت آبادتهران

16غالمرضاعابدینیمصطفیواحد جنت آبادتهران

15مهرعلیقزوینهنداواحد جنت آبادتهران

1615محمدرضامجیدیان جرتودهصمدواحد جنت آبادتهران

14محمدعلیمیرحسینیسیده فاطمهواحد جنت آبادتهران

15نورالهمیرحسینیسید مهدیواحد جنت آبادتهران

14احمدهمرنگمریمواحد جنت آبادتهران

171615شه ولییاراحمدیبهزادواحد جنت آبادتهران

-14-کاظمحسن زادهکاملیاواحد جیحونتهران

--هادیخوشیاریامیرحسینواحد جیحونتهران
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-علیشمسحمیدواحد جیحونتهران

1516احمدصالحی ابرقوئیمحمدعلیواحد جیحونتهران

16نقدعلیطاووسی طلبزهرهواحد جیحونتهران

14حمیدفتحیمریمواحد جیحونتهران

-محمدکاظماسفندیاریامیرحسینواحد دزاشیبتهران

-احمدعلیاکبری گیالنینداواحد دزاشیبتهران

14رسولاولیائیسیاوشواحد دزاشیبتهران

15محمدحسنبهرامپورفاطمهواحد دزاشیبتهران

15ابوالقاسمجاودانیزهراواحد دزاشیبتهران

-هاشمچاوشیسیدعرفانواحد دزاشیبتهران

-سیدمجتبیحسینیسید امیرحسینواحد دزاشیبتهران

-محمدعلیحسینی کیاسراییمعصومهواحد دزاشیبتهران

1414علیرضارمضانیعرفانواحد دزاشیبتهران

15سید احمدسجادی دزفولیپریاواحد دزاشیبتهران

1514محسنسماواتیانفاطمهواحد دزاشیبتهران

15محمودشاه آبادیعلیواحد دزاشیبتهران

171614جعفرشفیعیعلیواحد دزاشیبتهران

15حمیدرضاعظمتیسماواحد دزاشیبتهران

-حسامغفاریداریوشواحد دزاشیبتهران

14عباسفرمهینیمهنازواحد دزاشیبتهران

14سعیدقادریسیناواحد دزاشیبتهران

-محمودقاضیفاطمهواحد دزاشیبتهران

14علی اکبرکاشانی نژاد رادعاطفهواحد دزاشیبتهران

14احمدکاظمیپگاهواحد دزاشیبتهران

1415جوادکسرایی مقدمامیرصدراواحد دزاشیبتهران

-محمدمحسن زادهمریمواحد دزاشیبتهران

15محسنمیرشریفیثمین ساداتواحد دزاشیبتهران

-15امیرنجفیسعیدواحد دزاشیبتهران

-مهردادنظری زنوزفرنازواحد دزاشیبتهران

15محمدعلینوروزیوفاواحد دزاشیبتهران

14وحیدنوعی پورمحمدتقیواحد دزاشیبتهران

-عباسواسعیمحسنواحد دزاشیبتهران

15علیامیدی پورمعصومهواحد رسالتتهران

15عباسپاگلیشایستهواحد رسالتتهران
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-علی اصغرپیرانیعلیواحد رسالتتهران

17مهردادسلیمیعلیرضاواحد رسالتتهران

15عباسقائم مقامیعلیرضاواحد رسالتتهران

-غالم نبیمرادیاسدالهواحد رسالتتهران

-محمدمهدیاقدسیحمیدرضاواحد شرقتهران

-17عباسعلیامیدیانیوسفواحد شرقتهران

15غالمرضااندرزخورالیالواحد شرقتهران

میرحسین1واحد شرقتهران 1717منصورآقامحی الدین  

15حسینداداشییوسفواحد شرقتهران

15محسنریاضتفاطمهواحد شرقتهران

151414هدایت الهستوده انواریپویاواحد شرقتهران

14مسلمسوریسیماواحد شرقتهران

15مسعودشکوریسولمازواحد شرقتهران

14اصغرصحرانورد وشارهاحمدواحد شرقتهران

15غالمرضامرویامیرحسینواحد شرقتهران

15ناصرباقری حسین آبادیحسینواحد فردوستهران

15رضاروستاییساریناواحد فردوستهران

15غالمعلیسعیدیپگاهواحد فردوستهران

16عباسمحمد حسنلیالواحد فردوستهران

14کاملمحمدزادهزهراواحد فردوستهران

15علی رضامیرزاییاسماواحد فردوستهران

-رضااحمدیسمانهواحد فرمانیهتهران

15بهنامبهشتیسهرابواحد فرمانیهتهران

-حسیننوروزی نوینمرضیهواحد قلهکتهران

14سید احمدعطاریسید محمدواحد قلهکتهران

-صفرناصریفاطمهواحد قلهکتهران

15مسعودحکیمیسیمین دختواحد قیطریهتهران

15ذبیح الهرحیمیمحمد مهدی واحد قیطریهتهران

15حسینعابدینیسمانهواحد قیطریهتهران

14عبدلعیکاکوالریمیعلیواحد قیطریهتهران

14ابوالقاسمکشفیاکرمواحد قیطریهتهران

15حسننامنیفرنگیسواحد قیطریهتهران

14داودبزرگیابوالقاسمواحد مرزدارانتهران

14غالمرضاخدابخشیدلساواحد مرزدارانتهران
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14منوچهرفرحی قدوسیشبنم واحد مرزدارانتهران

-اصغرحسینیلعیا ساداتورامینتهران

17حسینسیرمصطفیورامینتهران

15حسینشاه حسینیسمیه ورامینتهران

15حمیدرضامحمدی جعفریساراورامینتهران

14برات الهنجفی محمدزادهسمیه ورامینتهران

14قربانعلیاسدی اردلییکتااردلچهار محال و بختیاری

181514حسنبابادی اردلیمحدثهاردلچهار محال و بختیاری

14علیبهرامی کرکوندیصدیقهبروجنچهار محال و بختیاری

17جوادجعفریسارابروجنچهار محال و بختیاری

17خدادادجهان شاهیسیمابروجنچهار محال و بختیاری

14همت علیعمادیسمیهبروجنچهار محال و بختیاری

-15علی اکبرقریشیسیدآرمانبروجنچهار محال و بختیاری

14نعمت الهکیهانی بروجنیمهنازبروجنچهار محال و بختیاری

14عبدالهاحمدیعاطفهشهرکردچهار محال و بختیاری

-یدالهاسعد سامانیمحمدشهرکردچهار محال و بختیاری

-علی حسیناسماعیلی کرانیرجبعلیشهرکردچهار محال و بختیاری

-16علی حسینجهانگیر پور جهانیمحمدشهرکردچهار محال و بختیاری

16خدابخشچمن هفشجانیالهامشهرکردچهار محال و بختیاری

-محمد حسینحسینی دستگردیاسماعیلشهرکردچهار محال و بختیاری

14حیدررحمانیعباسشهرکردچهار محال و بختیاری

15حسینرخساریهعلیرضاشهرکردچهار محال و بختیاری

14صادقصادقی هفشجانیمهدیسشهرکردچهار محال و بختیاری

14کامرانفعالبهارشهرکردچهار محال و بختیاری

1517علی حسینکریمی وردنجانیحسین شهرکردچهار محال و بختیاری

16یداهللکریمیان کاکلکیشکیباشهرکردچهار محال و بختیاری

17حمیدکوهی فایقآرشامشهرکردچهار محال و بختیاری

14فتح اهللهلل گانیبهنامشهرکردچهار محال و بختیاری

14مجتبیمحمدیمهرانشهرکردچهار محال و بختیاری

15سید سیف اهللمحمدیرضوانشهرکردچهار محال و بختیاری

-حبیب اهللمیرزائیانفرهادشهرکردچهار محال و بختیاری

-مسعودندافیمحمدرضاشهرکردچهار محال و بختیاری

15بخشعلینصیر پورجانعلیشهرکردچهار محال و بختیاری

1615سید حسیننوربخش چالشتریسید علیشهرکردچهار محال و بختیاری
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14محمدعلیاسکندریالهامفارسانچهار محال و بختیاری

15شمس علیباقریزینبفارسانچهار محال و بختیاری

171614بهمن یاربیدبزرگعادلفارسانچهار محال و بختیاری

17کریمجشمیدیفرشیدفارسانچهار محال و بختیاری

14محمدصادقجعفریغفارفارسانچهار محال و بختیاری

15محسنجهانبازیسهرابفارسانچهار محال و بختیاری

14محمدرضاحیدریمریمفارسانچهار محال و بختیاری

1415غالمراشدیافسانهفارسانچهار محال و بختیاری

14علی کرمغفاری فارسانیعارففارسانچهار محال و بختیاری

14یوسفکاوهپرستوفارسانچهار محال و بختیاری

14خدابلسکریمی کریموندایمانفارسانچهار محال و بختیاری

14قربانعلیمحمودیفرزانهفارسانچهار محال و بختیاری

15اسدموساییسارافارسانچهار محال و بختیاری

15سیامکیداللهینازنینفارسانچهار محال و بختیاری

1415مهدیسعیدینیمابیرجندخراسان جنوبی

15محمدحسنسورگیسارابیرجندخراسان جنوبی

1517علیشهابادیسحربیرجندخراسان جنوبی

1517جاللعاملی سرچاهیزهرابیرجندخراسان جنوبی

16کریمعجممحمودبیرجندخراسان جنوبی

-1715مهدیغیبیعلی محمدبیرجندخراسان جنوبی

-محمدمحسنیمحمدحسین بیرجندخراسان جنوبی

1515محمدمرادیعلی بیرجندخراسان جنوبی

15محمدحسینمصلحیاحمدبیرجندخراسان جنوبی

-سعیدحسینی بیناباجساجدهخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-محمدقلی زادهاصغرخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

15علی اکبرشریف زادهمصطفیسرایانخراسان جنوبی

16سید ابراهیممیرزادهسید حسنطبسخراسان جنوبی

1415علیاسداللهیفاطمهقائنخراسان جنوبی

14ابراهیمتقی زادهسیدعلیقائنخراسان جنوبی

-حسینقاسمیمحمد مهدیقائنخراسان جنوبی

16اسدالهکهن ترابیمیثمقائنخراسان جنوبی

-غالمرضامیامیایلیاقائنخراسان جنوبی

17محمدبدخشانمنیرهبردسکنخراسان رضوی

17فرهادبرزگرزینببردسکنخراسان رضوی
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16عبدالواحدحمیدی زهرهبردسکنخراسان رضوی

15حسینحیرانیمائدهبردسکنخراسان رضوی

16حسینصالحیمحمدبردسکنخراسان رضوی

17سیدجوادمرجانی بجستانیسیداحسانبردسکنخراسان رضوی

15علی اکبرنصیریآرزوبردسکنخراسان رضوی

-عبدالکریمتراب احمدیعبدالرحیم تربت جام خراسان رضوی

17حسنخردمندحجتتربت جام خراسان رضوی

14علی اکبررحیمیالناز تربت جام خراسان رضوی

16غالمرضافخر دهقانمهدیستربت جام خراسان رضوی

-رحمت اهللنیک اندیشسلماتربت جام خراسان رضوی

15اسماعیلیعقوبیفاطمه تربت جام خراسان رضوی

17حسنبرجستهجاللتربت حیدریهخراسان رضوی

1615عباسپرتوهغالمرضا  تربت حیدریهخراسان رضوی

17حسینپویان منشملیحهتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمدتوکلیهماتربت حیدریهخراسان رضوی

15شیرزادرجبیانشیما تربت حیدریهخراسان رضوی

16عبدالرزاقرنجبرمحمدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمودشاکریالنازتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمدفالحسیناتربت حیدریهخراسان رضوی

14حبیبفالح مهنهارغوانتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمودنجف زادهملیحهتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدیعقوب زادهالههتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمودخانعرفانیعلی اصغردرگزخراسان رضوی

-ابوالقاسمابریشمیارمیاسبزوارخراسان رضوی

14علیاحمدیساغرسبزوارخراسان رضوی

1415محمدپژوهندهاحسانسبزوارخراسان رضوی

15امیدجان نثارهستیسبزوارخراسان رضوی

15عباسداورزنیمائدهسبزوارخراسان رضوی

15ابوالقاسمرفیعیغزالهسبزوارخراسان رضوی

14علی اکبرریوندیناهیدسبزوارخراسان رضوی

14علی اصغرشهامیساراسبزوارخراسان رضوی

15حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی

14احمدرضافتوحی نیافروغسبزوارخراسان رضوی

14کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی
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16حسنمالییریحانهسبزوارخراسان رضوی

-فریدمیرزاییشیدرسبزوارخراسان رضوی

-روح االمیننیکزهراسبزوارخراسان رضوی

17غالم حیدردالرامیزهرا سرخسخراسان رضوی

14غالمحسینیزدان پناهفاطمهسرخسخراسان رضوی

14مجیدیوسفیانالنازسرخسخراسان رضوی

-محمودپاسبانحانیهفریمانخراسان رضوی

15غالمرضاجامیصفیهفریمانخراسان رضوی

15حسینفرح بخشزهرافریمانخراسان رضوی

15هادیافتخاریپریسا قوچانخراسان رضوی

15محمدبهاریمهدیقوچانخراسان رضوی

-محمدپیشنمازسیده فهیمهقوچانخراسان رضوی

1415حسنرضایی اترآبادمحمودقوچانخراسان رضوی

-محمدصمدیعلیقوچانخراسان رضوی

15احمدفالح یساولینسرینقوچانخراسان رضوی

-محمدنژادحمزهزهراکاشمرخراسان رضوی

15محمدبختیاریمعصومهکاشمرخراسان رضوی

15علیجوادیصفیهکاشمرخراسان رضوی

14علیدربان حسینیعرفانکاشمرخراسان رضوی

16غالمرضارستگارامیر حسینکاشمرخراسان رضوی

14 علیروحانیمحمد حسامکاشمرخراسان رضوی

14حسینزیباییآینازکاشمرخراسان رضوی

15حسینسیدیریحانهکاشمرخراسان رضوی

14علی اصغرطهماسبیمهنازکاشمرخراسان رضوی

-علی اکبرغزنویرضاکاشمرخراسان رضوی

-محمدمهدیفکورسارهکاشمرخراسان رضوی

16علیقانعیحمزهکاشمرخراسان رضوی

14محمد طاهرقدرتیمحمودکاشمرخراسان رضوی

15علی اصغرقناد ترشیزیافسانهکاشمرخراسان رضوی

15محمودقناد ترشیزیمتینهکاشمرخراسان رضوی

14عیسیشریفی مندعلیگنابادخراسان رضوی

-محمدولی الهیالهه ساداتگنابادخراسان رضوی

16محمدادیب اسالمیهمجتبیمشهدخراسان رضوی

16مسعودارغوانیفرهادمشهدخراسان رضوی
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15بهرامافسانه آبادیزیبامشهدخراسان رضوی

15براتعلیامیدیاکرممشهدخراسان رضوی

1515علی اکبرامینیحامدمشهدخراسان رضوی

16غالمرضاایوبیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

1516محمدرضاآدینیجاللمشهدخراسان رضوی

15محمدرضابازماندهمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

15نعمت بازوبندیرضامشهدخراسان رضوی

15عبدالحسینبانی خیروحیدهمشهدخراسان رضوی

15عباسبدیهی زراعتیالهاممشهدخراسان رضوی

17غیاثجاللیمریممشهدخراسان رضوی

14مجیدحجّارمرصادمشهدخراسان رضوی

16مرتضیحجازینسرینمشهدخراسان رضوی

14علیرضاحسن زاده اولمریممشهدخراسان رضوی

16سید محمدحسینیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

-محمدرضاحمیدی نژادفاطمهمشهدخراسان رضوی

15محمد جعفرحیدریحلیمه خاتونمشهدخراسان رضوی

1514محمدباقرخبری نقندرزهرهمشهدخراسان رضوی

16محمدخرم آبادیریحانهمشهدخراسان رضوی

1515ابراهیمخمرزابلیعلی اصغرمشهدخراسان رضوی

16محمددبیریمحدثهمشهدخراسان رضوی

14پرویزذاکرینادیامشهدخراسان رضوی

15براتعلیرحمتیعبداهللمشهدخراسان رضوی

16رمضانعلیرسولیزهرهمشهدخراسان رضوی

-17محمدرضارضایی الیزهرامشهدخراسان رضوی

14ماشاالهروح بخش باغی اولسیده مریممشهدخراسان رضوی

14محمد رضازارعحامدمشهدخراسان رضوی

14علی اکبرزارعیمائدهمشهدخراسان رضوی

-عزت الهزمان پورنازنینمشهدخراسان رضوی

-سید محمدسخدریالهه ساداتمشهدخراسان رضوی

14خلیلسرمدیانزهرامشهدخراسان رضوی

14محمدعلیسعادت زادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

16علیرضاسعادت عاکفی آزادهمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرسقایانسعیدمشهدخراسان رضوی

15علیسلیمانیفاطمهمشهدخراسان رضوی
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16مسعودسلیمانی خرم دشتینجمهمشهدخراسان رضوی

15علیشایستهمسعودمشهدخراسان رضوی

14مهدیشریفی خراسانیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

1515سیداحمدشهرستانیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

15محمد جمعهصالحی یگانهفاطمهمشهدخراسان رضوی

1717فرج الهصبوریحسنمشهدخراسان رضوی

14علیصدارتیمریممشهدخراسان رضوی

-علیرضاصمدی نوقابیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-حسنظفریان مقدمالهاممشهدخراسان رضوی

1514محمدعسگری خادرملیسامشهدخراسان رضوی

15محمدکاظمعیدیانیعلیرضامشهدخراسان رضوی

16قنبرعلیفاضلصدیقهمشهدخراسان رضوی

1815عبدالجوادفقیهیرضامشهدخراسان رضوی

14جوادفکور معنویفاطمهمشهدخراسان رضوی

-محسنفهمیده اسکندریبهنازمشهدخراسان رضوی

15حسینقارونی گورکانی وجیههمشهدخراسان رضوی

14محمدقاسم نژادمرضیهمشهدخراسان رضوی

1615غالمرضاقمری دوزندهعباسمشهدخراسان رضوی

16نبیکریم زاده علی مشهدخراسان رضوی

-محمدکریمیعلیمشهدخراسان رضوی

15مهدیکناقستانیفائزهمشهدخراسان رضوی

-محمد حسینمحمد تقی زادهکاظممشهدخراسان رضوی

16محمد محمدی پور یزدی االمشهدخراسان رضوی

15سید عیسیمحمدی سر تختیزهرا سادات مشهدخراسان رضوی

17محمدجوادمشکی باف مقدمفاطمهمشهدخراسان رضوی

-حسینمعدنی ثانیمرتضیمشهدخراسان رضوی

1514محمد باقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی

15رضامهردادهاجرمشهدخراسان رضوی

16محمد کاظممولوی رهبر محیا مشهدخراسان رضوی

16عباسعلیمومنمنیرهمشهدخراسان رضوی

15جعفرنجار تربتیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

1515حسیننجار نوقابیفائزه مشهدخراسان رضوی

14ضیاالدیننظریاکرم مشهدخراسان رضوی

14محمدرضاوحدتی فرتکتممشهدخراسان رضوی
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14رضاوفایی نژاددینامشهدخراسان رضوی

19محمدیعقوبیمرتضیمشهدخراسان رضوی

14سیدمهدیحسینیمحسنمه والتخراسان رضوی

1515حیدرحیدریمریممه والتخراسان رضوی

16احمدابوترابیانمریمنیشابور خراسان رضوی

16مسیبامینیعذرا نیشابور خراسان رضوی

14عباسباریفاطمه نیشابور خراسان رضوی

14هادیبیاتیغزل نیشابور خراسان رضوی

15محمد حسنبیاتی بوجخیزهرانیشابور خراسان رضوی

14حسنعلیحسینیسید ابوالفضلنیشابور خراسان رضوی

1514علیرضاحیدرآبادی مبینانیشابور خراسان رضوی

-ابوالقاسمرنگانیاسماءنیشابور خراسان رضوی

15حسینرها نژادابوالفضل نیشابور خراسان رضوی

15هوشنگروح آبادی فاطمه نیشابور خراسان رضوی

15محمد علیسلیمانیزهرانیشابور خراسان رضوی

15حسینشورگشتیریحانه نیشابور خراسان رضوی

14داودفرازندهملیکانیشابور خراسان رضوی

14مرتضیکیکاوسیکیانا نیشابور خراسان رضوی

14حمید رضاگاراژیانسونیانیشابور خراسان رضوی

1415موسی الرضامحیط آبادی میثمنیشابور خراسان رضوی

14مهدیهادیانیملینانیشابور خراسان رضوی

16حبیب الهآل شیخکتایونبجنوردخراسان شمالی

14حسنتذکرمعصومهبجنوردخراسان شمالی

14محمدرضاحسن زاده باقیتکتمبجنوردخراسان شمالی

14فرامرزخرمیحسینبجنوردخراسان شمالی

14فرامرزخرمیحسینبجنوردخراسان شمالی

-فرامرزخرمیحسینبجنوردخراسان شمالی

14محمدسعیدیمهدیبجنوردخراسان شمالی

16محمدسعیدیمهدیبجنوردخراسان شمالی

-محمدطرفیانافسانهبجنوردخراسان شمالی

17نوروزمحمدعلی اکبریمحبوبه بجنوردخراسان شمالی

17محمدقهرمانلونگاربجنوردخراسان شمالی

15رضایوسف زادهریحانهبجنوردخراسان شمالی

-باباشفیع آبادی عبدالرضاجاجرمخراسان شمالی
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-روح اهللقربانزادهفاطمه جاجرمخراسان شمالی

1514روح اهللقربانزادهفاطمه جاجرمخراسان شمالی

14محمدحیاویفریباآبادانخوزستان

-ناصردریسنداآبادانخوزستان

-1515جعفرساریامیدآبادانخوزستان

1716احمدمحمدی طیبشهریارآبادانخوزستان

1716روزعلیبهمئینعمت الهامیدیهخوزستان

-علیدیلمیمرضیهامیدیهخوزستان

18حسین قلیزری میدانیالدنامیدیهخوزستان

1716عبدالرحمنقرباغیخاتونامیدیهخوزستان

16عباسقلیکشاورز امام قیسیمعصومهامیدیهخوزستان

15عامرآقامیامیراهوازخوزستان

-غالمحسنپارساییمختاراهوازخوزستان

16قاسمپورناصریعلیرضااهوازخوزستان

14سلیمخمیسیفاطمهاهوازخوزستان

-اردشیررستمی جلیلیانمرضیه اهوازخوزستان

1614محمدرضاییمبینااهوازخوزستان

14عزت اهللمومن زادهغالم محمداهوازخوزستان

14علی دادعلی بخشیمسلمایذهخوزستان

15شکرالهحقیقی پورفاطمهبندر امامخوزستان

15عین الهرحیمیمعصومهبندر امامخوزستان

15عبدالرحمنجاللیفاطمهبندرماهشهرخوزستان

15خلیفهزیدانیحسینبندرماهشهرخوزستان

16حسینزیدانیعلیبندرماهشهرخوزستان

1714حسیننادریناهیدبندرماهشهرخوزستان

16احمدایزدیان فرریحانهبهبهانخوزستان

16شعبانپورشریفمجیدبهبهانخوزستان

1615خونکارخسرویفروغبهبهانخوزستان

16اسد الهدقایقیریحانهبهبهانخوزستان

17محمددیلمیندابهبهانخوزستان

16عباسصناعیسارا بهبهانخوزستان

15محمدعلیضیاعیفاطمهبهبهانخوزستان

14قدیرقدرجانیزهرابهبهانخوزستان

14بهروزالیقزهرابهبهانخوزستان
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1517یدالهمحمد طاهریمحسن بهبهانخوزستان

15بمونیموسوی پورمریمبهبهانخوزستان

15موسیابریمحمدخرمشهرخوزستان

14عزت الهآریان پورصفیهخرمشهرخوزستان

15محمودگندم کارنرگسخرمشهرخوزستان

14ابوالفتحآرپناهی محمددزفولخوزستان

15یوسفعلیآروانهمیترادزفولخوزستان

-رمضانآئین حسینیمحمددزفولخوزستان

14نیماچهره گشانیلرامدزفولخوزستان

14مهرعلیحسین پورحسنعلیدزفولخوزستان

17علیخیاط پوردزفولیمریمدزفولخوزستان

15قپانیرضائی ارشدنوروز دزفولخوزستان

15شاپورشادمانیامیرحسیندزفولخوزستان

15محمدصالحی مبارکهمریم دزفولخوزستان

14غالمرضاطاهر بقالعاطفه دزفولخوزستان

15عبدالرحمنطهرونیمریمدزفولخوزستان

16مسعودعابدیانشیریندزفولخوزستان

-1514صفرعلیقانعیعبدالکریمدزفولخوزستان

14علیرضاکرمی فرمحمددزفولخوزستان

1514مرتضیکریم پورکوتیانیمحسن دزفولخوزستان

15قدرت الهماپارمحمددزفولخوزستان

-عبدالرضاماجدیمریمدزفولخوزستان

16نورالهماهروبختیارینورالدین دزفولخوزستان

14سیدعسکرموسویسیده پریسادزفولخوزستان

14پادارمیرزاوندعلیدزفولخوزستان

14محمودواحدیالهام دزفولخوزستان

-کاظمیاقدوسعلیدزفولخوزستان

15 غالمرضاشفیعیصبریهرامهرمزخوزستان

14خلفادیبموسیشوش خوزستان

15حمد الهرحیمی مریمشوش خوزستان

14عبدالرحیم کریمی پور سارا شوش خوزستان

1616کریمنیسیرضاشوش خوزستان

1714محمدرضااکبرینجمهشوشترخوزستان

16حسنعلیکاهکش زادهامینشوشترخوزستان
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15فرشیدنجف پور شهنیزهرا اللیخوزستان

14محمدحسین پورسیاوشمسجدسلیمانخوزستان

14شهرامدوستی خواهمژدهمسجدسلیمانخوزستان

14مظفرلیموچیعلی مسجدسلیمانخوزستان

14مهدیتاریوردیفائزه ابهرزنجان

1514سیف الهعبدیکیمیاخرم درهزنجان

1414حبیب الهگروسیمهدیخرم درهزنجان

-15اسمعلیولی محمدیمحمدرضاخرم درهزنجان

-14علیرضااحمدیمحمدرضاخرمدرهزنجان

14اسد الهحسینیزهراخرمدرهزنجان

18محمدبیاتمجیدزنجانزنجان

16سهرابجمشیدیمحمودزنجانزنجان

1714کریمرستمیزهرازنجانزنجان

15علیرضاعظیمیکیمیازنجانزنجان

15محمودنصیری وطنامیررضازنجانزنجان

15علی اکبراسدی سپیدهدامغانسمنان

17کاظماصغرینداسمنانسمنان

14حمیدامیرجانمحدثهسمنانسمنان

15حسنانصاری فردزهراسمنانسمنان

15قدرت الهبهاربهارهسمنانسمنان

-فرج الهدامغانیانالههسمنانسمنان

17محمدعلیشعبانیموسیسمنانسمنان

15محمدکردیمهدیسمنانسمنان

17عبدالهگلینیراضیهسمنانسمنان

-محمد حسینمرادپورفاطمهسمنانسمنان

16عباسعلیمشعشعاعظمسمنانسمنان

16عباسعلیمشکیعلیرضاسمنانسمنان

1514سعیدباباجانیفاطمهشاهرودسمنان

15حبیب الهخدابخشیانوحید شاهرودسمنان

15حسینعلیرضاییمحبوبهشاهرودسمنان

14محمدجوادرویانی نژادهماشاهرودسمنان

1615غالمرضاسعدیناجیهشاهرودسمنان

14نصرت الهکریمیرقیهشاهرودسمنان

-15احمدگل محمدیمحمدرضاشاهرودسمنان
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15علیرضامطهری نژادامینشاهرودسمنان

15علیتبیانیانالههمهدیشهرسمنان

15غالمحسینمالکیزهرامهدیشهرسمنان

--گل محمدزینعلیانمعصومهمهدیشهرسمنان 

14یارمحمدایرندگانیمحمدعظیمچابهارسیستان و بلوچستان

-محمدعمربلیدهیاسرچابهارسیستان و بلوچستان

-علیجامیرضوانهزابلسیستان و بلوچستان

-علیجامیکوثرزابلسیستان و بلوچستان

14غالمعلیسامانیعباسعلیزابلسیستان و بلوچستان

1614حسینشهرکیمحمدعلیزابلسیستان و بلوچستان

15رضاهراتیحسنزابلسیستان و بلوچستان

16سعیدثمرهعصمت زاهدانسیستان و بلوچستان

1514موسیجرمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

1614علیرضازاهدمژگانزاهدانسیستان و بلوچستان

1816محمدصادقیمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

1515مجیدمعلم بندانیامینزاهدانسیستان و بلوچستان

15 محمدبهمنیاعظم سراوان سیستان و بلوچستان

1516حمیدبهنیاریحانهاستهبانفارس

14محمدهادیتوانگرساحلاستهبانفارس

15غالمعباسجمالخواهغزلاستهبانفارس

16اسدالهخالقیزهرااستهبانفارس

15محمدعلینظریعباسعلیاستهبانفارس

1516محمدحسینهاشم نیاآیلیناستهبانفارس

16عبدالهکارگراسماءاوزفارس

--حمیدرضاابراهیمیانسیه آبادهفارس

--حمیدرضاابراهیمیراضیهآبادهفارس

--حمیدرضاابراهیمیعلیآبادهفارس

--حمیدرضاابراهیمیمرضیهآبادهفارس

16احمدجعفریسمیهآبادهفارس

1515اله یارحسینیمهریآبادهفارس

-15محسندهقانیپریماهآبادهفارس

171514غالمرضارجبیمحمدجوادآبادهفارس

-15ناصرکیومرثیگوهرآبادهفارس

16سیدعلیمحققسعیدهآبادهفارس
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-اسفندیاریونسیرضاآبادهفارس

-علی محمد احتشامیبهارهجهرمفارس

17علی حسینی محمدرضا جهرمفارس

14محمدحسینقائمیاننداجهرمفارس

15جهانگیر احمدیانسیه خرم بیدفارس

14اسماعیلخاکپورسجادخرم بیدفارس

14عباسصادق پورفاطمهخرم بیدفارس

15عباسغالمیحسینخفرفارس

-حسینغالمیمحمدهادیخفرفارس

15خانبازجعفرییونسدارابفارس

1416کاظممحمدی دارابیزهرادارابفارس

-امینمحمدیدانیالرستمفارس

-15علی قلی امینی نورعلی زرین دشت فارس

171414رحمان خداوندی محمود زرین دشت فارس

-غالم سخنگو عباس زرین دشت فارس

-قیطاس سخنگو محسن زرین دشت فارس

-محمد سخنگو سپهر زرین دشت فارس

-1614عزیز قلی صادقی تبار هادی زرین دشت فارس

14شعبان نعمتی علیا زرین دشت فارس

--رضازمانیانمحمدرضاسپیدانفارس

14لطفعلیشمشیریعلی رضا سپیدانفارس

-احمدهوشیاری فر محمد هاشمسپیدانفارس

15رسولامینیزهراسروستانفارس

16محمدهاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس

15محمد محمودیمحدثهسروستانفارس

16روح الهمسیح زادهفاطمه سروستانفارس

14رحیمابراهیمیملیکاشیرازفارس

15علیرضاابوالوردیسیناشیرازفارس

15قاسماسفندیاریسبحانشیرازفارس

14ناجیآخرتیحامدشیرازفارس

15اسماعیلتاج بختمریمشیرازفارس

16عبدالکریمجعفریسیده زهراشیرازفارس

17عقیلجعفریابوالفضلشیرازفارس

14محمد جعفرجعفریبهروز علیشیرازفارس
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15حسنجوانمردیناصرشیرازفارس

-جاللجیدهمسعودشیرازفارس

15سلیمانحاتمی زرگرانطیبه شیرازفارس

14محمودخالدیمژگان شیرازفارس

1514جوادخردمند سعدیمحمدهادیشیرازفارس

-اکبرخرم شکوهمهدیشیرازفارس

-علیرضاخسروی مهارلوئیمریمشیرازفارس

-عباسعلیخوش انداممحمد شیرازفارس

14مصطفیدریاییکیمیاشیرازفارس

14حسندهقانیمریمشیرازفارس

-حسینرحیمیرضاشیرازفارس

16طارقرشودروشنکشیرازفارس

15عبدالرضارنجکشمحمد حسینشیرازفارس

15حسینزارعیحمزهشیرازفارس

15صدرازمانیانفاطمهشیرازفارس

1415ایرجزیرک باشمصباحشیرازفارس

15مجیدسرشاریمحمدشیرازفارس

14حسنسعادتزهراشیرازفارس

-رسولشاهسونیآیداشیرازفارس

16حسن علیشوشتری حاجی زادهسهیلشیرازفارس

14علیرضاصمدیستارهشیرازفارس

14سیف اهللصیادیمحمدشیرازفارس

14صادقظریفیمهزادشیرازفارس

-ابراهیمعضدینداشیرازفارس

15شعبانقبادیبهارشیرازفارس

15محمد جعفرقدومی زادهسمانهشیرازفارس

14محمدرحیمکارگرشیماشیرازفارس

15محمدرضاکدخداییمهساشیرازفارس

15کرامت الهکهیاری حقیقتعلیشیرازفارس

14محمد رحیممحمدینرگس خاتونشیرازفارس

1515جهانگیرمختاریمریمشیرازفارس

-حبیبمظفرمهدیشیرازفارس

15علیرضاناصرالدینمحمد حسنشیرازفارس

15عبدالرسولنعمت اللهیعلی رضاشیرازفارس
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--فتح الهنعمتیعسکر شیرازفارس

14محمدجوادنگهدارحقیقتاصغرشیرازفارس

 14مهدیهل پورحدیثشیرازفارس

1617عبدالحمیدوزیری زادهکاوه شیرازفارس

17مجدالدینیزدانیسید مهرادشیرازفارس

15مهدیاریراق طالآیسانشیرازفارس

-محمدصادقجوکارمحممهدیفسافارس

14حمیدخرمفاطمهفسافارس

161515علی اصغررحم دارمحمدحسنفسافارس

15علیزبردستطاهرهفسافارس

15مجیدشب بوییمبینا فسافارس

-مختارصالحی زادهیعقوبفسافارس

15محمدرضامحبیمحمدعلیفسافارس

16غالمچمنیزهرافیروزآبادفارس

1516قاسمحسینیسیده نازنینکازرونفارس

14-ایرجخدارحمیمحمدرضاکازرونفارس

-خدا خواستصادق زادهنرجسکازرونفارس

15عبدالحمیدعالم چهره فردآزادهکازرونفارس

-منصورمردانیمحبوبهکازرونفارس

14ناصرجعفرینرگسگراشفارس

14مونسدرویشی نژادلیالگراشفارس

14بهرامرفیعیآرزوگراشفارس

15رحمتشهیدانفائزه گراشفارس

-رضازارعیمحمد صادقالرستانفارس

-علیبختیاریشرافتمرودشتفارس

15عنایت اهللکریمیعلیمرودشتفارس

14حجت اهللکشاورزمریممرودشتفارس

16اقاخانمیریناهیدمرودشتفارس

14جمعهدارابیحمیدممسنیفارس

-اردشیرشریفیفاطمهممسنیفارس

14شکرالهکشاورزیالهامممسنیفارس

1515طالبمحمدیکامبیزممسنیفارس

16عبدالرحمانوجدانیستارمهرفارس

15عبدالرضاجاللینجمهنی ریزفارس
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-خلیلحاج محمدیمحسننی ریزفارس

-15امان الهرحیمیحدیثنی ریزفارس

16جلیلشکوهینیلوفرنی ریزفارس

15هادیاحمدی فرامیررضاالوندقزوین

14رشیداکبریزهراالوندقزوین

14ابوالقاسمعلویریمحسنالوندقزوین

14برجعلیاینانلومجیدبوئین زهراقزوین

-مهدیبازیارمریم تاکستانقزوین

14سید مسعودحسینی پورسید مهدی تاکستانقزوین

14محمدرحمانیاعظم تاکستانقزوین

15محرمرحمنیمعصومه تاکستانقزوین

-رضاقلعه قوندزهراتاکستانقزوین

15بهمنقلعه قوندستارهتاکستانقزوین

14مختارکاظم لوفاطمه تاکستانقزوین

-زین العابدینمهرعلیانمحمدصالحتاکستانقزوین

14محمدرمضانیعرفانزیارانقزوین

1515حجت الهصباغ زیارانیآرزوزیارانقزوین

15جهانگیرعبدلیرقیهزیارانقزوین

15امیر ارشیا مهرگان قزوینقزوین

15اسماعیل اسماعیلی زینب قزوینقزوین

15جالل افشاری الهام قزوینقزوین

15علیاکبر شاهی روشنک قزوینقزوین

19حسین آشوری چنگیز قزوینقزوین

15حسینآقا خانیمحبوبهقزوینقزوین

15علی اصغرپاک نیتزهرا قزوینقزوین

16نور اهلل جهانگیری راد فائزه قزوینقزوین

-ابراهیمحاجی رفیعیمهدیه قزوینقزوین

16هادیحسینیمهرداد قزوینقزوین

16سید نظامحسینیسیده مریم قزوینقزوین

15محمد حسین حسینی فرد سیده آتوسا قزوینقزوین

-احمد حیدریدانش قزوینقزوین

15اکبرخلخالیسازیناقزوینقزوین

16محمد صادق سادات سکاکبتول قزوینقزوین

-حمید سلطانی مهنا قزوینقزوین



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

1516احمد شال باف زهرا قزوینقزوین

16محمد اسماعیلشعبانیانجهانگیرقزوینقزوین

15آرش صادقپور ماهان قزوینقزوین

14رضا عابدی حبیب اله قزوینقزوین

15ابوالفضلفشامیفرشتهقزوینقزوین

-عباسکشاورز شاهبازمصطفیقزوینقزوین

1615محمد صادق مجابیسید عرفانقزوینقزوین

16حسینمسیبی زارعمحمدرضا قزوینقزوین

15سید مهدی میر فخار مهری قزوینقزوین

15ایرجنادری پورقدرت الهقزوینقزوین

14رجب وطن دوست عبد المجید قزوینقزوین

16مهدیامیدی نقلبریمحمدجوادقمقم

16ابوالقاسمباغبان زادهمریمقمقم

16ابراهیمپرهیزکارسجادقمقم

14مسیبجعفری اسپاهیرضاقمقم

16رضاحبیبیمحمدقمقم

-نورمحمدخوشدلمحدثهقمقم

-15قاسمدهقانی گلستانیمهدیقمقم

15محمدذاکری فردمهرزادقمقم

17محمدطاهرربانیمجیدقمقم

1616محمدحسینرضائیانمحمدامینقمقم

15چنگیزرمضان توبیمریمقمقم

-غالمعلیسبحانی فردمحمد یوسفقمقم

1414داودشاه حسینیساراقمقم

1616حمیدشجاعی فالحمحمدحسنقمقم

15حسن علیشیرازیمریمقمقم

-حسینصابریفاطمهقمقم

1717سیدحسینصحیح النسبمحمدجمالقمقم

15اسدالهصدیقیان کاشیعلیرضاقمقم

15محمدمرادظهرابیرضاقمقم

1615مصطفیعبدالجباریعمارقمقم

18ارجعلیعلی خانیمحمدحسنقمقم

15قربانعلیغالمیابوالفضلقمقم

15محمودقربانیانفهیمهقمقم
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15صادقکریم زادهنرگسقمقم

1514عباسکمالیمهدیقمقم

15عباسکیانی بیدگلیسمانهقمقم

14علی اصغرمحمدیروح الهقمقم

1516سیدعباسموسویسیدجوادقمقم

16سیدعباسمیراسدیزینب الساداتقمقم

15غالمرضامیرزایی مقدممعصومهقمقم

1715قدرت الهنظامیمحمدقمقم

--علینوریحسنقمقم

15احسان الهیاوری وثاقزهراقمقم

15ابوالفضلیزدی زادهحمیدرضاقمقم

16حسینیوسفیزهرا ساداتقمقم

15مختارستارهنویدبیجارکردستان

16هوشنگشهسوارزادهحمیدهبیجارکردستان

1415هادیعظیم وندمهنابیجارکردستان

15مسعودمیرزامرادیمجتبیبیجارکردستان

14عبداهللخیاطیسولمازسقزکردستان

1717سید سعیدصالحیآرش سقزکردستان

-حسنغفوریانورسقزکردستان

15محمد رسولفتاحیانمسعود سقزکردستان

16یداهللکرمیرسول سقزکردستان

15عارفگاللی زادهآرمانسقزکردستان

-هادیافراسیابینازنین سنندجکردستان

15احمداهلل ویسیصبریهسنندجکردستان

17حبیب اهللآریاپورصباسنندجکردستان

1515امیدحسینیآیالسنندجکردستان

16محمدحمیدیسانازسنندجکردستان

16یونسخسرویحامدسنندجکردستان

-15عبدالهخوشبیننادرسنندجکردستان

1515امیدرفهنویدسنندجکردستان

14محمدنبیصادقیفوزیهسنندجکردستان

-محمدفتحیفوادسنندجکردستان

16محمدرشیدکردنژادشعلهسنندجکردستان

1516عطاالهمحمدپورویانسنندجکردستان
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-صالحمحمدکریمیآرزوسنندجکردستان

15محمدمرادیصباسنندجکردستان

16محمدمردوخیهادیسنندجکردستان

14حبیب اهللمستوفیناهیدسنندجکردستان

15عبداهللمفاخریسهیالسنندجکردستان

14محمد توفیققبادییونسقروهکردستان

17محمدصالحخدامرادیشنیامریوانکردستان

14جمالدیهیمژینامریوانکردستان

15محمدراست خدیوژینومریوانکردستان

1714محمدعزیزعبدالهیشکیالمریوانکردستان

1615عدنانعزیزیروژانمریوانکردستان

16فرحانفرحانبی باکمریوانکردستان

15شهدوستبرزنگمحمدبمکرمان

-عباسپورغالمشاهیسمانهبمکرمان

-محمودزارعپورمینابمکرمان

14ابوالقاسمشاهرخیمجیدبمکرمان

14نادراحمدی تنگانیهماجیرفتکرمان

-شهریارافتخاری شهرام جیرفتکرمان

15گرامحسینی زاده طاهره جیرفتکرمان

-محمددهقانپورعلی جیرفتکرمان

-بارانرضایی جلگهابوذر جیرفتکرمان

--محمدسعیدی گراغانیفریده جیرفتکرمان

-ابراهیمشریفیفاطمهجیرفتکرمان

--14یوسفشریفی راینینرجسجیرفتکرمان

-فرهاد صدیق پوراحمدرضاجیرفتکرمان

-فرج الهمشایخی مزارولیجیرفتکرمان

-اصغرمالیی سربیژنشیماجیرفتکرمان

14محمدرضااحمدیامیرمهدیراورکرمان

 15محمدهمدم جوسمیهراورکرمان

15محمدصادقامینی بابکمنصورهرفسنجانکرمان

17حسینرزم آراوندارفسنجانکرمان

18علیکریمیالههرفسنجانکرمان

16محمودولیشاهیاحمدرفسنجانکرمان

15محمدایزدی یزدان آبادیرضازرندکرمان
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15محمددهقانیفاطمهزرندکرمان

16منصورسلطانیرضازرندکرمان

--ناصرپارسافرنداسیرجانکرمان

15محمد رضاپورحمزهبهارهسیرجانکرمان

15علی محمدروح االمینیرضاسیرجانکرمان

16حسنشیبانی تذرجیمریمسیرجانکرمان

1515اصغرطریقیالههسیرجانکرمان

1516حسینقرایی زیدآبادیمحمد سیرجانکرمان

14احمدکارآموززهراسیرجانکرمان

17مهدییوسف زادهساراسیرجانکرمان

15غامرضاسنجریمیثمشهربابککرمان

14حمیدشمسیفرشتهشهربابککرمان

14عباسمرادیانوحیدشهربابککرمان

-غالمرضاابراهیمی نیامحمدرضاکرمانکرمان

151415حبیب الهاسدی شکاریناصرکرمانکرمان

1514صمدالهامیرتیموریمهدیهکرمانکرمان

-محمدرضاپورمالجمالریحانهکرمانکرمان

15حسینرشیدیمحمدکرمانکرمان

-رضازحمتکشزینبکرمانکرمان

15عبدالهصاحبدل کرمانیاللهکرمانکرمان

-1414محمدعلیصالحیانمحمدرضاکرمانکرمان

14اکبرعسکریانناهیدکرمانکرمان

14بهبازعلیرضاییشعیبکرمانکرمان

14حسن رضاکاشانیفهیمهکرمانکرمان

15محمدجوادکاظمی مقدمسوسنکرمانکرمان

19محمدناظوریعلیکرمانکرمان

1414خسروهنرمندمهدیکرمانکرمان

14جوادابراهیمیمهریکوهبنانکرمان

-جواداحمدیمبیناکوهبنانکرمان

-محمد رضاحسینی دهمیریزهرا ساداتکوهبنانکرمان

14مرتضیرضاییحامدکوهبنانکرمان

15محمدساالریامیرهادیکوهبنانکرمان

15محمد جوادصیفوریحنانهکوهبنانکرمان

14حمیدضیا الدینیامیر حسامکوهبنانکرمان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14حسینمحمد حسنیعباسکوهبنانکرمان

17جاللمالحسینیمهدیهکوهبنانکرمان

14رضاهاشمپورحسنکوهبنانکرمان

14علیالیاسیرسولاسالم آبادغربکرمانشاه

-محمدپروینعلیرضااسالم آبادغربکرمانشاه

15علی اشرفتهامی فردمیالداسالم آبادغربکرمانشاه

-اله بخشرستمیرخشندهاسالم آبادغربکرمانشاه

16علی محمد رشیدینسترناسالم آبادغربکرمانشاه

17مصطفیعبدیمریماسالم آبادغربکرمانشاه

-بهراممحضریآریناسالم آبادغربکرمانشاه

15صیدمرادمنصوریمهتاباسالم آبادغربکرمانشاه

16شیرخانولدبیگیسمانهاسالم آبادغربکرمانشاه

-احمدزارعیمحمدجوانرودکرمانشاه

-ماشاالهباپیرزادهحجت الهسرپل ذهابکرمانشاه

-علی حسنبخشایششهریارسرپل ذهابکرمانشاه

16علیجانصفریعبدالحسینسرپل ذهابکرمانشاه

-مرتضیکرمیمصطفیسرپل ذهابکرمانشاه

16قبادمرادویسیمهدیسرپل ذهابکرمانشاه

-15عبدالهمرادیزهراسرپل ذهابکرمانشاه

---مردانییالقیمهدیسرپل ذهابکرمانشاه

-علیرضااسدیروشنکسنقرکرمانشاه

-امیراسالمیعلی سنقرکرمانشاه

-اسماییلآذرهمایونصادقسنقرکرمانشاه

-حمیدرضابشیریپوریاسنقرکرمانشاه

-محمودپروانه وار اسماسنقرکرمانشاه

-علیحقیقیمرتضیسنقرکرمانشاه

14محمدرضامحبیحنانهسنقرکرمانشاه

15مهدیمیرزایی تبارشیرینسنقرکرمانشاه

-کاکامرادامینی اسد ابادیمنصورصحنهکرمانشاه

15بگ محمدذوالنوریسید پیرمحمدصحنهکرمانشاه

-ناد علیسلیمانیمحسنصحنهکرمانشاه

15نورمرادیادگارینازنینصحنهکرمانشاه

15فرجاحمدی یاوری زهرا کرمانشاه کرمانشاه

15فتحعلی بابایی وحید کرمانشاه کرمانشاه
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14علی پاک نژاد قباد کرمانشاه کرمانشاه

14علی پرهام عبدالرضا کرمانشاه کرمانشاه

15شاپور حسنی زهره کرمانشاه کرمانشاه

14احمد خوشنام بهرام کرمانشاه کرمانشاه

14علی خیرخواه لیال کرمانشاه کرمانشاه

-فرامرزرماسی روناک کرمانشاه کرمانشاه

-احمد زهدی هما کرمانشاه کرمانشاه

14عبداله سویلماوی علی کرمانشاه کرمانشاه

15هوشنگ صادقی بابک کرمانشاه کرمانشاه

-کاکاهصفریعاطفه کرمانشاه کرمانشاه

-14احمد غالمی راد زهرا کرمانشاه کرمانشاه

14مرادعلی فخری میترا کرمانشاه کرمانشاه

15علیرضا فرهادی منش فروغ کرمانشاه کرمانشاه

14کرمعلی کیهانی پریسا کرمانشاه کرمانشاه

16عالی بگ لطفی آرمان کرمانشاه کرمانشاه

1415حشمت مرادی فریبا کرمانشاه کرمانشاه

-ابراهیم مرادی لیال کرمانشاه کرمانشاه

15اسداله موذنی رامین کرمانشاه کرمانشاه

-عبدالرضا نگهداری گلناز کرمانشاه کرمانشاه

14-هاشم نوری نیا محمد کرمانشاه کرمانشاه

-خدادادآژغشب بوکنگاورکرمانشاه

-14عباسپورکمرزینبکنگاورکرمانشاه

-الیاسسلیمانیآریاکنگاورکرمانشاه

15رستمشاویسیساحلکنگاورکرمانشاه

1414تورجصابریآرتینکنگاورکرمانشاه

14ایرجغالمیدریاکنگاورکرمانشاه

1615علیرجبیابوالفضلهرسینکرمانشاه

1515غالمرضاشعبانیامیدرضاهرسینکرمانشاه

15علیرضامیرنظریزینبهرسینکرمانشاه

14سید رحیماحمدی نسب محمدباشت کهکیلویه و بویراحمد

1916میرجعفرتقی زادهنعمت اله باشت کهکیلویه و بویراحمد

-گشتاسبزارع پورمرضیه باشت کهکیلویه و بویراحمد

-فرج الهکرمیعبداله باشت کهکیلویه و بویراحمد

-ارسالنحبیبی اصلپرویزبهمئیکهکیلویه و بویراحمد
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-سید نورعلیمعصومیفرهادبهمئیکهکیلویه و بویراحمد

1714علی نجاترگ جانخسرودناکهکیلویه و بویراحمد

1615عبدالحسیناندیکمرضیه دهدشتکهکیلویه و بویراحمد

1614هجیربهمنیارآیساندهدشتکهکیلویه و بویراحمد

1514غزوانپرهیزساعد دهدشتکهکیلویه و بویراحمد

16شمس الهپرویزیفاطمهدهدشتکهکیلویه و بویراحمد

15جانعلیروزبهانرمضان دهدشتکهکیلویه و بویراحمد

14علیرضاساجدی اصللیالدهدشتکهکیلویه و بویراحمد

161515حمداله ضرغامی اکبردهدشتکهکیلویه و بویراحمد

15امراله وحدانیان خواه فرخنده دهدشتکهکیلویه و بویراحمد

1615سید سپهدارافشانیسید مجتبییاسوجکهکیلویه و بویراحمد

15عباسعلیپناه پوریسرونازیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

15طوفانیشاکرینریمان یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

15احمدفاطمیمهرنازیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

1414محمد حسینمندنی پوریاسریاسوجکهکیلویه و بویراحمد

14امیربایبراتعلیآزادشهرگلستان

15ارسالنسعیدیولی الهآزادشهرگلستان

15علیجاهدیابوالفضلرامیانگلستان

14ذبیح الهجاهدی جوزچالیدالهرامیانگلستان

16علی اصغرخزائیبراتعلیرامیانگلستان

1514حسنعلیهدایتیخدیجه رامیانگلستان

14محمدعلیاعلمشاهیمعصومهعلی آباد کتولگلستان

15حسنآسودهاحمدعلی آباد کتولگلستان

15علیشاه خواهمجتبیعلی آباد کتولگلستان

1515محمدعلیعباس دختمحمدرضاعلی آباد کتولگلستان

14عبدالجلیلسنچولیمهردادگالیکشگلستان

14حسنآقاییمحمود گرگانگلستان

1414علیرضاشهروزیبنت الهدیگرگانگلستان

16حسینشیخ نژادملیکاگرگانگلستان

17محمدشیخیعلیرضاگرگانگلستان

14محمدمانیعلیگرگانگلستان

16قدرتمقصودلو کمالیفهیمهگرگانگلستان

15قائماسماعیلیمرضیهگنبدکاوسگلستان

16گل محمدآهنگریمهرانگنبدکاوسگلستان
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-صابرباقرنیاسرابیسپیدهگنبدکاوسگلستان

1515محمودرضاییحمیدرضاگنبدکاوسگلستان

17نصرترمضان زادهحمیده گنبدکاوسگلستان

15عبدالرسولسیفی احمد آبادیمحمد علیگنبدکاوسگلستان

16حسنعلیمحبیاحسانگنبدکاوسگلستان

17علی اصغرناصریمهیارگنبدکاوسگلستان

15مرحمتضرابی شیرآبادمحدثهآستاراگیالن

17عبدالهعاملیمرتضی آستانه اشرفیهگیالن

16امیرنجفی اسپیلیمینا آستانه اشرفیهگیالن

-احمداسالمیفرهاداملشگیالن

14حسینکیانمهدیاملشگیالن

15فیروزامیریفرانک رشت گیالن

14مختارپادنگچیان ناصر رشت گیالن

15مهرعلیحشمتیمحسن رشت گیالن

15محمدرضا حقدوستامیرحسین رشت گیالن

--حسین خیرخواه صیقالنیمحمدیوسف رشت گیالن

15احمدرئیس زادهمیرهادی رشت گیالن

15رحیم صیادزمردیمحمدرضا رشت گیالن

-کاظم طلوع قمریمحمودرشت گیالن

-علی اکبرکریمیان پریدخترشت گیالن

15ابراهیممرزدار رودبارکیرقیه رشت گیالن

16جوادمصفایی خمام جالل رشت گیالن

1815نادرمعصومی رضا رشت گیالن

16کیومرثنیالشطوبی رشت گیالن

15مصطفیقادریفهمیدهرضوانشهرگیالن

-کاظماندرخواهحمیدرضارودسرگیالن

17یحییپورمحمدیامین رودسرگیالن

14ابوطالبحیدریمبینا رودسرگیالن

-حسینسحرخیزفاطمه زهرارودسرگیالن

14کاظمشفائیجعفر رودسرگیالن

16بهروزصادقپورفاطمه رودسرگیالن

17حسینقادریسهیالرودسرگیالن

16مرتضیکهنسالپروینرودسرگیالن

1717حسینمهدویاحمد رودسرگیالن
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15رمضانعلیمیرزائیمحمدرودسرگیالن

161514احمدخوشدل منصوره صومعه سرا گیالن

-حسنعلیشعبان پورمهدی صومعه سرا گیالن

1515اسماعیلنطاق بافکرآرمان صومعه سرا گیالن

17واحدنعمت پورحسین صومعه سرا گیالن

15محمداکبرنژادمحمدحسینالهیجانگیالن

15حجت الهایزدی دوستفاطمهالهیجانگیالن

15آرشپیروزبهارالهیجانگیالن

16غالمرضاحامدسکینهالهیجانگیالن

-حسینزاهد نخجیریلیالالهیجانگیالن

15مسعودسحریمهدیهالهیجانگیالن

16حسینمرتضی پورهستیالهیجانگیالن

-علیمظفریمریمالهیجانگیالن

-14حسام الدیننخعیماه منظرالهیجانگیالن

14محمدباقرجمالیالهام الهیجان گیالن

-کوچکعلی قربانی فرشاد الهیجان گیالن

-ابراهیمجفاکشتهمینهلنگرودگیالن

-رضاخادم باهوشزهرالنگرودگیالن

1815فرامرزخاکیکیمیالنگرودگیالن

1715علیرمضانیمحمدلنگرودگیالن

1614حبیبنوری لنگرودیآسیهلنگرودگیالن

1615علینیکفاطمهلنگرودگیالن

17محمودجهانسوزمریم ماسالگیالن

-شومرسخوشنواسمیهماسالگیالن

16خلیلیعقوبیسبحانماسالگیالن

-محمدرضادهقانعلیرضاازنالرستان

18حیدرشفیعیحمیدهازنالرستان

1417روح الهرحیمیعلی اکبرالشترلرستان

16نصرالهنجفیحسینالیگودرزلرستان

1815سید تقیهراتی سیداحمد الیگودرزلرستان

17هوشنگهوشمندمحمودرضاالیگودرزلرستان

14احمدپارساریحانهبروجردلرستان

14حجت الهپشم کارمحمد حسینبروجردلرستان

-1714عباسعباس آبادیامیررضابروجردلرستان
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16احمدغالمزادهراضیهبروجردلرستان

14ابوالقاسمفروهرآذینبروجردلرستان

-غالمرضاکرجیطیبهبروجردلرستان

-علیرضاگودرزیپرنیانبروجردلرستان

16علیگودرزیاعظمبروجردلرستان

17ولی الهگودرزیحسنبروجردلرستان

15ابوالقاسمموسویفریبابروجردلرستان

16میرفالحاسدی گنجیسمیراخرم آبادلرستان

15حسینحیات الغیبیسجادخرم آبادلرستان

1716علیصفریعلیرضاخرم آبادلرستان

1515سیاوشعبدالهی جونقانیسلمازخرم آبادلرستان

15موالعطایی پورصباخرم آبادلرستان

16حسینمرادیرضاخرم آبادلرستان

15عبدالرضاموسویمناخرم آبادلرستان

1414یوسفندریآرامخرم آبادلرستان

15محمدحسنیاراحمدیمریمخرم آبادلرستان

15سعید چگنیثمیندورودلرستان

15نصرالهکاظمیان راداسمادورودلرستان

14ظاهرلطفی زادهیوسفدورودلرستان

1414میرزاآزادبختفضیلتکوهدشتلرستان

15شهبازبگدرویشیمحمدرضاکوهدشتلرستان

-مرادعلی قادروندپردیسکوهدشتلرستان

-14محمدجوادمرادی کیانطنینکوهدشتلرستان

14محمدقاسمموالییمهساکوهدشتلرستان

17محمد حسینبرابریالهامآملمازرندران

16عبدالمجیدحاجی آقایی امیرباربدآملمازرندران

17صمدموسویسیده طلعتآملمازرندران

-حسنبلباسیثناآملمازندران

-علی اکبرحسینی مالسید موسیآملمازندران

16محمدمهدیکیا تبارنرگسآملمازندران

15محمدعلیمحمد ابراهیمیمیتراآملمازندران

-معصومابراهیم پور صدیقه بابل مازندران

1615برومندابراهیمیمریمبابل مازندران

15محسنابوکاظم پورالههبابل مازندران
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16علیبارانیفاطمهبابل مازندران

14محمدسلیمانیمحسنبابل مازندران

15محسنشعبانیان ملکشاهیسنابابل مازندران

16سیدابراهیمطاهریسیدخدیجهبابل مازندران

-ابوالفضلغفارنژادمرضیهبابل مازندران

16ذبیح الهغالمیسمیهبابل مازندران

15حسینفدائیانطاهرهبابل مازندران

17علیقاسمیانسمیهبابل مازندران

14حبیب الهنقی زادهفرگلبابل مازندران

17علی اکبریعقوبیانحسینبهشهرمازندران

15رضاآرمان خواهمهوشتنکابنمازندران

17سبزعلیداوودیناهیدتنکابنمازندران

16اسمعیلرضوی گورابسریالهامتنکابنمازندران

14مازیارمستوفیغالمحسینتنکابنمازندران

17آیتموسویآرزوتنکابنمازندران

15علیرضانخعیمحمد تنکابنمازندران

18محمد تقینصیریمریمتنکابنمازندران

1515علیجنت فریدونیفاضلهرامسرمازندران

14حبیب الهرنجبرانفایزهرامسرمازندران

15ابوطالبریاضیانمهدیه رامسرمازندران

-علی محمدطالش حسینیطاهارامسرمازندران

1514سید داوودمیران عزیزسیده زهرارامسرمازندران

17مختاراسالمیامیرحسینساریمازندران

-امرالهامیری فردسعیدساریمازندران

14عبدالعلیپاکزادراحلهساریمازندران

1615نادعلیشفیعیزین العابدینساریمازندران

15عبدالعلیعظیمیسمیراساریمازندران

16سیدرضیعلویمریمساریمازندران

161514عبداخلیلکعبی زادهصالحساریمازندران

14قربانکهنسالمعصومهساریمازندران

15فریدوننیکخواهاعظمساریمازندران

-سلیمانموحدی رادسجادسوادکوهمازندران

1815عزیزیعقوبیفهیمهسوادکوهمازندران

15محمدجلفا اگریقاشفاطمه قائمشهرمازندران
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-شیرزادحاجیانسعیدقائمشهرمازندران

15ابوالقاسمحسینی بیزکیسیده مریمقائمشهرمازندران

14محمددماوندی اصلیام لیالقائمشهرمازندران

15جمشیدعلیزادملیکاقائمشهرمازندران

15جاللغالمی وسیه سریفائزهقائمشهرمازندران

15باباعلیگوران اوریمیفرامرزقائمشهرمازندران

15حسنمقدمساراقائمشهرمازندران

14محمدمقرب ساروکالئیموناقائمشهرمازندران

14رحمت الهموسویسیدمحمدقائمشهرمازندران

15کیوانوالهیحسن قائمشهرمازندران

14عباسولیانفاطمه زهراقائمشهرمازندران

1415حسینحسین پورسرونازکالردشتمازندران

14محمدحسینداداشیمحمدعلیمحمودآبادمازندران

15حسنمحمدینوشین محمودآبادمازندران

15نادرنادرییاسرمحمودآبادمازندران

14محمدمهدیزارعینمحمدرضانکامازندران

-حسینزیان پومحمدامین نکامازندران

15عقیلعلی محمدینازیالنکامازندران

14علی اصغرمحمودپورزهرانکامازندران

16اصغرمرادیکوثر نکامازندران

14کاظممهدوی کتریمینرگس نکامازندران

15کمالهمت آبادیمریمنکامازندران

16غالمرضایزدانیفرشتهنکامازندران

1417علیانجمیمعصومهاراکمرکزی

15اسدالهانصاریفاطمهاراکمرکزی

15حمیدآزادنیاامیرحساماراکمرکزی

-علیبهرامی هزاوهنازنیناراکمرکزی

14رضاحسن خانینوشیناراکمرکزی

16محمدحسین آبادامیرحسیناراکمرکزی

1617صفرعلیحسین آبادیزهرااراکمرکزی

-سیف الهخداممژگاناراکمرکزی

-غالمحسینربیعیزهرااراکمرکزی

1514ناصرشاه حسین زادهحسیناراکمرکزی

17محمدرضاشعبانیمحمداراکمرکزی
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16حمیدرضاغفاریغزل اراکمرکزی

15رضاغفاریطاهرهاراکمرکزی

15غالمرضافریورحسیناراکمرکزی

14محمدصادققلمبهاراراکمرکزی

16جوادمالک آبادیمحمدرضااراکمرکزی

15روح الهمحمدیمحمدحسیناراکمرکزی

-قاسمعلیمحمدیمحدثهاراکمرکزی

14امیرمختاریبهزاداراکمرکزی

-14ابراهیممعظمی نیاعاطفهاراکمرکزی

-15شمسعلیمیرزاییمحیااراکمرکزی

17محمدحسننظریسحراراکمرکزی

1616عنایت الهنظم آبادیروژاناراکمرکزی

-اسدالهنعیمیمهالاراکمرکزی

14محمدواحدیانمحدثهاراکمرکزی

14فرهادیوسفیامیرعلیاراکمرکزی

-فریدونیوسفیپارمیساراکمرکزی

15اکبرطرخورانیعلیرضاتفرشمرکزی

16حاجی آقاعزیزی نیاسیدحسینتفرشمرکزی

14علیقنبریسهیتفرشمرکزی

16حسینمالاسماعیلیعباستفرشمرکزی

15فرج الههادیمحمدمهدیتفرشمرکزی

-نصرت الهرادمردحمیدخمینمرکزی

--دانشرحیمیستایشخمینمرکزی

14کاظمرستمیعلیخمینمرکزی

-سید مجیدرفیعیسیده فایزهخمینمرکزی

15مهدیشیخیشهدادخمینمرکزی

-14ابراهیمعروجیآینازخمینمرکزی

14غالمرضافروتنجعفرخمینمرکزی

1414علی محمدکوچکییاسمن خمینمرکزی

1515عباسیوسفیآذرخمینمرکزی

16صفرصدیقنرگسساوهمرکزی

1515ابراهیمصیاد خانلوبهارساوهمرکزی

15علی یارمحمودی کاه کشمانداناساوهمرکزی

15محمدنیکی ملکیعلیرضا ساوهمرکزی



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

17عبداالمیراحتیاطیمحمدحسین شازندمرکزی

14یحییرجبیسجاد شازندمرکزی

15محمدمیرصفیفاطمه الساداتشازندمرکزی

14محمدنبئییاسمینشازندمرکزی

-15علی اکبرابراهیمیمحسنمحالتمرکزی

16علی اکبرابراهیمیسعیدهمحالتمرکزی

16حسینپروستانمحمدبستکهرمزگان

16عبدالقادرپسندیده پورفیصلبستکهرمزگان

15موسیاسمعیلیمحمدصادقبندرعباسهرمزگان

15حسینبصائریانهادیبندرعباسهرمزگان

--عبدالهجمشیدیعلیبندرعباسهرمزگان

14سیدجاللحائریشهرزادبندرعباسهرمزگان

17حسینرنجبرامیرحسینبندرعباسهرمزگان

15اسماعیلفتحیعارفبندرعباسهرمزگان

17علیرضامحمدیمریمبندرعباسهرمزگان

16ابراهیمهیتاویخلیلبندرعباسهرمزگان

15محمدبهروزینرگسحاجی آبادهرمزگان

14محمدعلیقاسمی نژاد رائینیمحمدبهرادحاجی آبادهرمزگان

1514عبداهللرحیمیجعفرمینابهرمزگان

1615غالمیزدان پناهاحمدمینابهرمزگان

14قاسممحمدیاسماءاسدآبادهمدان

1614اله مرادنجفیمعصومهاسدآبادهمدان

1615غالمرضاقره خانلوفاطمهبهارهمدان

15علی اکبرقنبری نازنین زهرابهارهمدان

-علی الهمرادیاکرم بهارهمدان

14رضابختیاریعلی تویسرکانهمدان

-16امیدجلیلوندعلی عباس تویسرکانهمدان

14عباسحسنوندمحمد سعیدتویسرکانهمدان

-17اله مرادمحمدیحسنتویسرکانهمدان

15باباکرمرحمتیزینبتویسرکانهمدان

14جوادخانوردیلونیمارزنهمدان

151514علیعزیزیاحمد رزنهمدان

-14محمد تقیکرملوحسن رزنهمدان

-سیدرضاحسینیسیدفاطمهمالیرهمدان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

15علی یار سلگی کهریزی مهدی نهاوند همدان

14حسین شیراوند طیبه نهاوند همدان

-محمد ظفری سارا نهاوند همدان

14عبدالحمید گرایی فرشته نهاوند همدان

1515محمداسماعیلاحمدی تنهاوحیدهمدانهمدان

-کاظماشتادحمیدهمدانهمدان

-15صفرعلیباباحیدریفریباهمدانهمدان

-محمدرضابهرامی وارستهمهدیهمدانهمدان

161515عباسچراغی وفاویداهمدانهمدان

15سید امیرحسینی نیکخواهسید حسینهمدانهمدان

15مهدیخضریانمریمهمدانهمدان

15سیف الهرزمیرقیههمدانهمدان

-محسنرهبری پسندیدهساراهمدانهمدان

-حجت الهروتابی دهلقیسیده عاطفههمدانهمدان

16حبیب الهزارعیمحمدهمدانهمدان

1614مهرابزهره وندمهدیهمدانهمدان

-ناصرسلحشورمائدههمدانهمدان

-1614جمشیدسهیلی مهدی زادهاحمدهمدانهمدان

14محمدحسینشعبانلوفاطمههمدانهمدان

161415مرتضیشعبانیخاطرههمدانهمدان

14حسینطاهری جدیدزهراهمدانهمدان

15سیدرضاغنی الموسویسیده شیواهمدانهمدان

14موسیقربانینساءهمدانهمدان

14جوادمالمیرساریناهمدانهمدان

15یوسفمحسنیمحمدجعفرهمدانهمدان

16حکم علینجفیحسنهمدانهمدان

14محمدعلیهادئیسید داود همدانهمدان

15محمودبمانیساریناابرکوهیزد

18رسولرضائیانزینبابرکوهیزد

-غالمرضافالح زادهفاطمهابرکوهیزد

1914سیدجوادمیرعظیمیسیدمحمدابرکوهیزد

1617علیولیدیاعظمابرکوهیزد

15مسعودابراهیم زادهمهدیاردکانیزد

16ناصرابومحمدیابوالفضلاردکانیزد
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-مهدیافخمیزهرااردکانیزد

-محمدآقاییاحمداردکانیزد

15محمدرضادهستانیمریماردکانیزد

14مجیددهستانیعلیرضااردکانیزد

-مصطفیسرافرازیسنااردکانیزد

15محسنابراهیمیفاطمهمیبدیزد

14محمودانتظاریفائزهمیبدیزد

14محمدرضابرزگریمحمدجوادمیبدیزد

14ابوالفضلتوکلیامیر عباسمیبدیزد

14هاشمدهقانیعارفهمیبدیزد

15احمدزار ع ده آبادیفاطمهمیبدیزد

15حسینزارعآمنهمیبدیزد

15مهدیفالحمریممیبدیزد

14محمدکاظمکالنتریکیانامیبدیزد

15ولی اهللموتابمهدیهمیبدیزد

15حمیدرضااشتریسپیده یزدیزد

-حمید خاموشی اصفهانیمحمد یزدیزد

15محمدحسیندرخشانیمحمدشهابیزدیزد

14جاللرحمانیانمسعود یزدیزد

15محمدحسنرضایی صدرآبادیزهرا یزدیزد

14بمانعلیزارع زاده مهریزیزهرا یزدیزد

14باقرصمدیوجیههیزدیزد

16خدابندهظهرابیانبیتایزدیزد

-محسنعلویسیدعلییزدیزد

15مهدیفائق مقدمسید محسنیزدیزد

-مهدیفالح تفتیفاطمهیزدیزد

14مهدیفالح تفتیمحمدرضایزدیزد

14سعیدکیانی زاده راوریشایان یزدیزد


