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15ابوالفضلایمانیریحانهارسآذربایجان شرقی

16اروجعلینقی پورفاطمهارسآذربایجان شرقی

-کمالبدل خانیحسناهرآذربایجان شرقی

16مرتضیجعفریسبحاناهرآذربایجان شرقی

17جوادرضازادهمحمدمهدیاهرآذربایجان شرقی

14محمدابراهیمرضازادهعلیاهرآذربایجان شرقی

1816جاللفالحیزهرا اهرآذربایجان شرقی

-عباسسجلیامیررضابستان آبادآذربایجان شرقی

18حسینخدائیعلیبنابآذربایجان شرقی

14مصطفیریاضی بنابمرتضیبنابآذربایجان شرقی

15اسماعیلسهرابیسنابنابآذربایجان شرقی

17عبدالحسینعبدالحسین زادهفاطمهبنابآذربایجان شرقی

19عبدالحسینعبدالحسین زادهسحربنابآذربایجان شرقی

18علیغفاریان زادصابربنابآذربایجان شرقی

-جوادفرزانه بنابپروینبنابآذربایجان شرقی

-محمدقلی نژادندابنابآذربایجان شرقی

15مصطفیابوالفتحیایرجتبریزآذربایجان شرقی

17پرویزاحمدزادهعطاتبریزآذربایجان شرقی

181715ناصراخواننداتبریزآذربایجان شرقی

15حبیبافراشتهسایاتبریزآذربایجان شرقی

1614یحییایلغمیعلیتبریزآذربایجان شرقی

191816صدرآدینه اره جانعلیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدعلیآراستهشاهینتبریزآذربایجان شرقی

-علیرضاآسمانیامیرمهدیتبریزآذربایجان شرقی

-سعیدآهنگرزادهعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

17سعیدآهنگرزادهاسماتبریزآذربایجان شرقی

16محمدباباپورمهشیدتبریزآذربایجان شرقی

16ابوالفضلباقرپور سردصحرامریمتبریزآذربایجان شرقی

181715علیباقریسیماتبریزآذربایجان شرقی

16طاهربخشیآرزوتبریزآذربایجان شرقی

1401تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره مقدماتی، متوسط و خوش
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191715قهرمانبصیر زنگباررضاتبریزآذربایجان شرقی

-مهردادبهشتیحنانهتبریزآذربایجان شرقی

17عزیزبیرامی زادهعطاتبریزآذربایجان شرقی

15ابوالفتحپورحسنزین العابدینتبریزآذربایجان شرقی

16مهدیپورسلیمیعلیتبریزآذربایجان شرقی

171514رمضانپورعلی اکبرحسنتبریزآذربایجان شرقی

16ابراهیمپورقربانساراتبریزآذربایجان شرقی

181614محمدجبرئیلیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

1715صمدجعفرپور دادگرعلیتبریزآذربایجان شرقی

-1716علیجعفریمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

14احمدجهانگیریفریباتبریزآذربایجان شرقی

1816شاهرودحاجی زادهشقایقتبریزآذربایجان شرقی

15نورالهحسن زادهآیدینتبریزآذربایجان شرقی

15کماندارحسن زادهمهساتبریزآذربایجان شرقی

161614ایمانحسنیسهیالتبریزآذربایجان شرقی

17رحیمحسین زادهسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

191715حسنحسین نژادعلیتبریزآذربایجان شرقی

16سعیدخاکپورحسنتبریزآذربایجان شرقی

14علی اکبرذاکری حدادانعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

1715علیرادحنیفه نیاامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

16محمدرجب پور بهمبیناتبریزآذربایجان شرقی

14احمدرستگاریفرانکتبریزآذربایجان شرقی

15علیرضاییامیررضاتبریزآذربایجان شرقی

15کریمزارعیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

16محمدسربخشیانشهنازتبریزآذربایجان شرقی

191615یحییسعدالهی شهرکحسینتبریزآذربایجان شرقی

191616غفورسعیدیمحدثهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدطاهریالمیراتبریزآذربایجان شرقی

14عین الهغریبیزهراتبریزآذربایجان شرقی

171614شمس الهغفاریمحمدحسنتبریزآذربایجان شرقی

1715ایوبفخیم قنبرزادهشیواتبریزآذربایجان شرقی
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15داوودفرشچیسهیلتبریزآذربایجان شرقی

-حبیبفیروزمحمدتبریزآذربایجان شرقی

1714اکبرفیروزهحکیمهتبریزآذربایجان شرقی

1615محمدقاتقچینیلوفرتبریزآذربایجان شرقی

-مسعودقره داغیحنانهتبریزآذربایجان شرقی

1815محمدقلی پورسمانهتبریزآذربایجان شرقی

16پرویزکریمی ثانیکاوانتبریزآذربایجان شرقی

-حبیبکهنه چیانحسنیهتبریزآذربایجان شرقی

181514حسنلطفی نیامهدیتبریزآذربایجان شرقی

16اصغرلوح شتربانالههتبریزآذربایجان شرقی

1715رسولمحمدیآرمینتبریزآذربایجان شرقی

16جوادمصطفاییعسلتبریزآذربایجان شرقی

1817محمدمیرزاگلیعباستبریزآذربایجان شرقی

1614سلطانعلیمیرزاییمحمدتبریزآذربایجان شرقی

171714غالمرضامیالنیالمیراتبریزآذربایجان شرقی

181614اصغرنصراله پورمحمدحسینتبریزآذربایجان شرقی

17علیرضانواده نوروزیسلویتبریزآذربایجان شرقی

16افشیننیرومندهستیتبریزآذربایجان شرقی

17افشیننیرومندامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

15کاظمیوسفیان امیرخیزعلیتبریزآذربایجان شرقی

-رضاابواالصغریفاضلسرابآذربایجان شرقی

1818علی اکبرصدیقصابرهسرابآذربایجان شرقی

15محمدرضاقهریالههسرابآذربایجان شرقی

16قادرکشاورزمحمدرضاسرابآذربایجان شرقی

141414حسینایران دوست نظرلوخدیجهشبسترآذربایجان شرقی

171716محمدرضاپاشازادهمحمودشبسترآذربایجان شرقی

14حسنحسن زادهامیرحسینشبسترآذربایجان شرقی

14محمدحسینخبازیمحدثهشبسترآذربایجان شرقی

14هادیزندیهکوثرشبسترآذربایجان شرقی

-محمد علیطاهری خامنهمهشیدشبسترآذربایجان شرقی

-محمد علیطاهری خامنهمهشادشبسترآذربایجان شرقی
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14سیدجلیلطباطبایی نجفیسیدحسینشبسترآذربایجان شرقی

1414محمد اسماعیلطلعتیمبینا شبسترآذربایجان شرقی

-رحمانفایضیمهدیهشبسترآذربایجان شرقی

1414تقیقاسم زادهساراشبسترآذربایجان شرقی

151515کاظمکریم آزادمرجانیریحانهشبسترآذربایجان شرقی

1514محمدرضامظاهریالههشبسترآذربایجان شرقی

15طوماردرخشیربابهمراغهآذربایجان شرقی

18علیدولت پورامیر مهدیمراغهآذربایجان شرقی

17سجادرحمانزادهطهورامراغهآذربایجان شرقی

15سیداحمدفاطمیسمیهمراغهآذربایجان شرقی

17قربانپاشاییمهتابمرندآذربایجان شرقی

17جاللحسنی اقدمپوریامرندآذربایجان شرقی

17عیسیسلیمانیامیرحسینمرندآذربایجان شرقی

15غفارموسوی پورحمیدمرندآذربایجان شرقی

14محمد رضا اقتدار زاده الیناملکان آذربایجان شرقی

151414محمد اکبر پور جواد ملکان آذربایجان شرقی

14جهانگیراصغریزهرامیانهآذربایجان شرقی

14جعفرباقریامیرمحمدمیانهآذربایجان شرقی

14محمدصادقبالسینیسپیده میانهآذربایجان شرقی

1518عباسکالنتریزهرامیانهآذربایجان شرقی

17حسننصرالهیمنیرهاشنویهآذربایجان غربی

201916جعفرصادقحسین زادهحمیداورمیهآذربایجان غربی

-محمدروزدارنازنیناورمیهآذربایجان غربی

1716فرهادزهی سعادتفلورااورمیهآذربایجان غربی

14علیرضاسلیمانینغمهاورمیهآذربایجان غربی

17جوادعبداله پور اصلساماناورمیهآذربایجان غربی

-1817بایرامعلیعدالتیمجیداورمیهآذربایجان غربی

181814بایرامعلیعدالتیسعید اورمیهآذربایجان غربی

191714بایرامعلیعدالتیوحید اورمیهآذربایجان غربی

16رمضانغالمزادهنسرین اورمیهآذربایجان غربی

15ذکرعلیقاسمیمحمداورمیهآذربایجان غربی
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191816حیدرمصطفی زادهمجیداورمیهآذربایجان غربی

1815بایزیدمهرپورمرضیهاورمیهآذربایجان غربی

18محمدعلینظمیزهرا اورمیهآذربایجان غربی

1515ناصرنوایی فرامید اورمیهآذربایجان غربی

14مهدیخسرویمسعودبوکانآذربایجان غربی

15عبدالهرابطروانپیرانشهرآذربایجان غربی

1816حسینعلیاحسانیزهراتکابآذربایجان غربی

14عبدالهاصالنیسپیدهتکابآذربایجان غربی

16محمودامیدیامیرعباستکابآذربایجان غربی

16محمودامیدیامبرعلیتکابآذربایجان غربی

1715جعفر علیسرویسئوگینتکابآذربایجان غربی

14ابراهیمصالح زادهامیرحسینتکابآذربایجان غربی

17کیومرثصدریعلیرضاتکابآذربایجان غربی

17کیومرثصدریمریمتکابآذربایجان غربی

19رزاقعین الهیداوودتکابآذربایجان غربی

17ناصرقدرتیشیناتکابآذربایجان غربی

14حسینمحمدیپرستوتکابآذربایجان غربی

14علیرضاحسینیفاطمهسردشتآذربایجان غربی

15باقیرشیدیحسنسردشتآذربایجان غربی

15اسمعیلشیخهرسولسردشتآذربایجان غربی

15جعفرشیخیشایناسردشتآذربایجان غربی

15جعفرقادریدریاسردشتآذربایجان غربی

17جعفرقادری رویا سردشتآذربایجان غربی

16خضرقازانیسمیراسردشتآذربایجان غربی

16فریدونمحمد زادهاسماءسردشتآذربایجان غربی

15محمدامینمحمدزادهنگین سردشتآذربایجان غربی

18محمد محمودی رحمان سردشتآذربایجان غربی

1715سعیدبسائیمهدیهسلماسآذربایجان غربی

1815ابوذربنکدارهالهسلماسآذربایجان غربی

1615حمیدپیکرکمیلسلماسآذربایجان غربی

1815منصورجانثارمهیاسلماسآذربایجان غربی
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1816غفاردهقانی علیسلماسآذربایجان غربی

1715محمد رضازمانلوائل آی سلماسآذربایجان غربی

-مهدیزمانلوپویاسلماسآذربایجان غربی

-مهدیزمانلوپارساسلماسآذربایجان غربی

-1915محمدعارف منشفاضلهسلماسآذربایجان غربی

-1716احمدعبدالهیسکینهسلماسآذربایجان غربی

-حمیدعزت دوستوحیدسلماسآذربایجان غربی

14علی اصغرغضنفریخدیجهسلماسآذربایجان غربی

171714سید حسینمرتضویسید سعیدسلماسآذربایجان غربی

1615شهراممال هاشمیهادیسلماسآذربایجان غربی

14امیدمیدانلوریحانهسلماسآذربایجان غربی

171714شمس الههاشم زادهلیالسلماسآذربایجان غربی

14مهدی راهیامیر حسینشاهین دژ آذربایجان غربی

14حسینشیخ زادهمتینشاهین دژ آذربایجان غربی

15علیرضا عبدالهیامیر علیشاهین دژ آذربایجان غربی

151514عبدالرضافرزین نژاد بهرامشاهین دژ آذربایجان غربی

14حسنکاووسیعلی شاهین دژ آذربایجان غربی

14محمدگل مرادی ایلیاشاهین دژ آذربایجان غربی

15امیر نامیپارساشاهین دژ آذربایجان غربی

1715عبداله اسکندریلیالمهابادآذربایجان غربی

15سیروانآدمی مکریالینا مهابادآذربایجان غربی

15سلیماحمدیکوثرمهاباد آذربایجان غربی

15شاهپورآقازادهرضامیاندوآبآذربایجان غربی

1818حسینمحمدیبهرنگمیاندوآبآذربایجان غربی

1817غالمرضامرادیمهدی میاندوآبآذربایجان غربی

15عیوضمسعودیجدیثمیاندوآبآذربایجان غربی

-مصطفیامیریمبینانقدهآذربایجان غربی

15محمدعلیطباخیعلینقدهآذربایجان غربی

14هادیکریمیآیسودهنقدهآذربایجان غربی

1615ایرجمحمدی چیانهشادینقدهآذربایجان غربی

1614ایرجمحمدی چیانهشیریننقدهآذربایجان غربی
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17یعقوبآرامیمهینآلمانآلمان

19علیساداتانور سیماآلمانآلمان

17رضاکمالیمجتبیآلمانآلمان

19احمدکوکب نیاصابرآلمانآلمان

1717قهرماناسماعیلیشهبازاردبیلاردبیل

1816اسرافیلباغبانیآی نازاردبیلاردبیل

18علیرضابهمن الهرودیحسیناردبیلاردبیل

18مهدیپرستهسپهراردبیلاردبیل

15رستمپورقلیمهدیه اردبیلاردبیل

18ایوبتیزپارزینباردبیلاردبیل

18داریوشحبیبیرضااردبیلاردبیل

20علیرنجبرنیریفروغاردبیلاردبیل

19ودودساعدنیاوحیداردبیلاردبیل

16کریم الهسلطانیفروزاناردبیلاردبیل

2017میرمعصومسیدیمیرامیداردبیلاردبیل

17محسنعدلیفریبا اردبیلاردبیل

14جبراییلعصایی جدیدمینااردبیلاردبیل

1816عبدلفرض الهیزهرااردبیلاردبیل

17پرویزکریمیمحمد رضااردبیلاردبیل

1715صمدگل محمدیزهرهاردبیلاردبیل

1715عزیزآزمونسمانهخلخالاردبیل

-15محمد تقیتقی زادهآرانخلخالاردبیل

1716عزیزخداپرستنداخلخالاردبیل

1716محمدرمضانی کاالرمعصومهخلخالاردبیل

17توگلاکبریسورهگرمیاردبیل

14خیرالهصدری تپهذبیح الهگرمیاردبیل

14ساکتنجفینسرینگرمیاردبیل

15عسگرنوحیزهراگرمیاردبیل

14سیف الهآقازادهنیما نمیناردبیل

16هوشنگبیدارحسننمیناردبیل

1916میرعزیزکاظمیمیرمحمودنمیناردبیل
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16محمدمعزززهرانمیناردبیل

-سیدمصطفیابطحیسیده فاطمهاصفهاناصفهان

-محمدطاهراخالقیمهشیداصفهاناصفهان

17مهرداداستکیگلنازاصفهاناصفهان

1715محمدعلیاسحاقیانسعیداصفهاناصفهان

2015نعمت الهاسدیغزلاصفهاناصفهان

1817احمداصالنیالهاماصفهاناصفهان

18کریماقبالیاختراصفهاناصفهان

16فریدوناقدامیانکامراناصفهاناصفهان

18عبدالکاظمالماسیآرزواصفهاناصفهان

-فتحعلیامینیمژگاناصفهاناصفهان

-هوشنگآتش زایسارااصفهاناصفهان

1916فریدونآصف پورمحمدتقیاصفهاناصفهان

19محمدعلیباقرزادهزهرهاصفهاناصفهان

14حسنبدیهیحدیثاصفهاناصفهان

1815نعمت الهبرهانعلیاصفهاناصفهان

18عبدالرضابلیادفائزهاصفهاناصفهان

1917حسینبلیوندمرضیهاصفهاناصفهان

-احمدبیگدلیپروانهاصفهاناصفهان

15محسنپارسا مقدممژدهاصفهاناصفهان

1714غالمرضاپارسائیامیراصفهاناصفهان

16محسنپورعسگریعلیرضااصفهاناصفهان

15محسنپورعسگریپرنیااصفهاناصفهان

16عباسعلیترابیصفورااصفهاناصفهان

-کمالترکاننسریناصفهاناصفهان

14محمدتقیترکستانیسودابهاصفهاناصفهان

15اسدالهتوکلیعزتاصفهاناصفهان

16علیرضاتوکلیمهسااصفهاناصفهان

16غالمعلیجدیدی فیقانمهنازاصفهاناصفهان

16غالمعلیجدیدی فیقانکمالاصفهاناصفهان

14عزیزالهجزایریهاجرساداتاصفهاناصفهان
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19سیف الهجمشیدیانراضیهاصفهاناصفهان

-مهدیجهانیانامیرحسیناصفهاناصفهان

20رمضانعلیچنگانیانمهریاصفهاناصفهان

14محمدحسینچنگانیاننگاراصفهاناصفهان

17رسولحسینیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان

-مصطفیحسینیلیالاصفهاناصفهان

201920محمدحیدریشایاناصفهاناصفهان

16عبدالعزیزحیدریان فرمحمدرضااصفهاناصفهان

16علیمردانخسرویامیراصفهاناصفهان

201716عبدالخالقدهقانیهاشماصفهاناصفهان

1614لطفعلیدهقانیبهارهاصفهاناصفهان

1916علیرضادوستیمحمدامیناصفهاناصفهان

1716مصطفیربیعمهساناصفهاناصفهان

1917اسماعیلرحمانیعفتاصفهاناصفهان

14رسولرشیدیزهرااصفهاناصفهان

1814ابوالقاسمریخته گرانمینااصفهاناصفهان

19خدادادزارعیمهنازاصفهاناصفهان

17علیزمانیمژگاناصفهاناصفهان

16مهدیسپهرجوعلیاصفهاناصفهان

19مهدیسلطونیمحمد امیناصفهاناصفهان

19مهدیسلطونیمائدهاصفهاناصفهان

1814محمدسوادکوهیزهرهاصفهاناصفهان

1715رسولسیدطراحسمانهاصفهاناصفهان

-محمدشاکریسمانهاصفهاناصفهان

-1915جهانگیرشاهمرادیغزلاصفهاناصفهان

16سیروسشجاعیثمراصفهاناصفهان

1917محمودشریعتیحامداصفهاناصفهان

14محمدشکل آبادیامیرحسیناصفهاناصفهان

17علیشهرآشوبفاطمهاصفهاناصفهان

16ناصرصباغمحمداصفهاناصفهان

18اسدالهصفریفاطمهاصفهاناصفهان
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15مسعودصفویمحمدرضااصفهاناصفهان

19لهراسبطالبیمحترماصفهاناصفهان

16حجت الهطاهرپورمحمد مهدیاصفهاناصفهان

14ناصرعباسیفاطمهاصفهاناصفهان

18فرهادعدالتیشهرزاداصفهاناصفهان

-عباسعدمیاننگیناصفهاناصفهان

20احمدعظیمی فوالدیآزادهاصفهاناصفهان

1917منوچهرعقدکمژگاناصفهاناصفهان

14اصغرعلیزادهزهرااصفهاناصفهان

14حسنعندلیبسمیرااصفهاناصفهان

1815امیرغریب زادهرادمهراصفهاناصفهان

15محمدغالمیسعیدهاصفهاناصفهان

1514جوادفاتحیزهرااصفهاناصفهان

1715اکبرفتحیانپویااصفهاناصفهان

17مرتضیفضیلتیمحموداصفهاناصفهان

17جمالفودهالنازاصفهاناصفهان

1814مهدیقدیریحسیناصفهاناصفهان

14اکبرقدیریکیارشاصفهاناصفهان

18ابوالقاسمکدخدایینیلوفراصفهاناصفهان

14محمدابراهیمکشوری زادهنگاراصفهاناصفهان

1714محمودکنعانی هرندیمریماصفهاناصفهان

14عباسعلیکوهیانفرنگیساصفهاناصفهان

16علیرضاگرجیسجاداصفهاناصفهان

1818احمدرضاگوهریانفاطمهاصفهاناصفهان

1918حسینمحمدیزهرااصفهاناصفهان

-17غالمرضامختاریسمیهاصفهاناصفهان

-محسنمرادیهستیاصفهاناصفهان

19احمدمردانیصفورااصفهاناصفهان

1915عزیزمریخیعلیرضااصفهاناصفهان

1815امیرحسینمعمارزادهنرگساصفهاناصفهان

1920محمدرضامالییحبیب الهاصفهاناصفهان
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14حسینملکیزهرااصفهاناصفهان

15مهردادمنهاجیریحانهاصفهاناصفهان

1816علی اکبرمهدویفاطمهاصفهاناصفهان

19یاریجانمهریآزادهاصفهاناصفهان

15امین الهمومنیمحمدحسیناصفهاناصفهان

16اسدالهمیرکاظمیالهاماصفهاناصفهان

18عباسعلینجفی دهقیمحمداصفهاناصفهان

14سعیدنوریامیرمحمداصفهاناصفهان

14مهدینیک فردمائدهاصفهاناصفهان

17حمیدهنریارشیمااصفهاناصفهان

-1515عباسعلیوهمنریحانهاصفهاناصفهان

1818عباسیوسفی فرزینباصفهاناصفهان

15مجیدآذری فردحنانهآران و بیدگلاصفهان

1514علی اکبربابازاده بیدگلیزینب آران و بیدگلاصفهان

17سید عبدالهرادانسید مجتبیآران و بیدگلاصفهان

1816مهدیمنوری بیدگلیمحسنآران و بیدگلاصفهان

17محمدنوروزیمهدیآران و بیدگلاصفهان

15حسینابوطالبیمحمدحسینخمینی شهراصفهان

15تقیاحمدیسامانخمینی شهراصفهان

15غالمحسیناشرفیآرتینخمینی شهراصفهان

1716محمدجوادآقامحمدیزهراخمینی شهراصفهان

16فتح الهآقامحمدیساجدهخمینی شهراصفهان

14علی اصغرباقریانمریمخمینی شهراصفهان

17محمدعلیباقریانیگانهخمینی شهراصفهان

17رضابراتینازنین زهراخمینی شهراصفهان

17مصطفیبراتیزهراخمینی شهراصفهان

15جلیلپریشانیمریمخمینی شهراصفهان

-محمدرضاپریشانیمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

-نصرالهپورمحمدیمطهرهخمینی شهراصفهان

-عباستوکلیملیکاخمینی شهراصفهان

14پیمانحاج هاشمیآریاخمینی شهراصفهان
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17حمیدحاجیاننگارخمینی شهراصفهان

16عباسحسینیمحسنخمینی شهراصفهان

14احمدرضاحیدریرضاخمینی شهراصفهان

15فضل الهحیدریملیکاخمینی شهراصفهان

15محمدصادقخسرویمعینخمینی شهراصفهان

16مرتضیرضاییمرجانخمینی شهراصفهان

15عبدالهرضاییحسینخمینی شهراصفهان

16حیدررضاییمسعودخمینی شهراصفهان

15مرتضیرضاییمرضیهخمینی شهراصفهان

15مهدیرضاییفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

19مرتضیرضاییمرضیهخمینی شهراصفهان

17مرتضیرضاییمرجانخمینی شهراصفهان

15علیرضارفیعیضحاخمینی شهراصفهان

15کورشزهتابنویدخمینی شهراصفهان

16عبدالهزهتابنازنین زهراخمینی شهراصفهان

17محمدجوادسبحانیریحانهخمینی شهراصفهان

1615محمدرضاسلطانیاننازنین فاطمهخمینی شهراصفهان

14حمزهسلطانیانساریناخمینی شهراصفهان

15مهدیشریف زادهشکیالخمینی شهراصفهان

17غالمعلیشریفیانعلیرضاخمینی شهراصفهان

-شکرالهشفیعیسیناخمینی شهراصفهان

15باقرشفیعیریحانهخمینی شهراصفهان

16مرتضیشفیعیزینبخمینی شهراصفهان

1716رمضانعلیشکرویمرضیهخمینی شهراصفهان

-حسینشمسیاکرمخمینی شهراصفهان

16امیرحسینشومالیهستیخمینی شهراصفهان

17پیمانصاحب سراسیناخمینی شهراصفهان

17روح الهصالحیزهراخمینی شهراصفهان

16عوض علیصفریزینبخمینی شهراصفهان

-مرتضیطاهریمهرآساخمینی شهراصفهان

1917علی اکبرعابدیمحمدعلیخمینی شهراصفهان
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14عباسعباسییاسمنخمینی شهراصفهان

17رضاعباسیانفاطمهخمینی شهراصفهان

14حمیدعرفانی زادهغزلخمینی شهراصفهان

17جوادعمادیفاطمهخمینی شهراصفهان

1917محمدعلیعموسلطانیمصطفیخمینی شهراصفهان

18مهدیفتحیانسپهرخمینی شهراصفهان

15مجتبیفخاریملیکاخمینی شهراصفهان

14مهدیفرهادینفیسهخمینی شهراصفهان

16محمودقاسمیحسینخمینی شهراصفهان

15احمدرضاقاسمیفائزهخمینی شهراصفهان

18جوادقربانیمحمدخمینی شهراصفهان

1916محمودقربانیپویاخمینی شهراصفهان

15عبدالحسینقربانیزهراخمینی شهراصفهان

1715علیقصریفرزادخمینی شهراصفهان

18حسنکاویان پورفاطمهخمینی شهراصفهان

17مجیدکریمیساراخمینی شهراصفهان

1615اکبرکریمیخلیلخمینی شهراصفهان

14محمدرضاکریمیزینبخمینی شهراصفهان

18اکبرکریمیثمینخمینی شهراصفهان

15قربانعلیکهندژفرمریمخمینی شهراصفهان

-محمدتقیلطفیامیرحسینخمینی شهراصفهان

16یدالهمجیریمحمدمتینخمینی شهراصفهان

-سعیدمجیریحدیثخمینی شهراصفهان

16مهدیمجیرینازنین زهراخمینی شهراصفهان

18علیمحمدحسینیفاطمهخمینی شهراصفهان

16مجیدمحمدیزهراخمینی شهراصفهان

15قنبرمحمدیطاهاخمینی شهراصفهان

14رضامحمودهستیخمینی شهراصفهان

-اسماعیلمحمودزهراخمینی شهراصفهان

14منصورمحمودیمائدهخمینی شهراصفهان

15محمدرضامقیمیملیکاخمینی شهراصفهان
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17اسدالهملکیسونیاخمینی شهراصفهان

18کریممنتظریسیدعلیرضاخمینی شهراصفهان

19محمدرضامهدیمهساخمینی شهراصفهان

14سیدحبیبموسوینفیسه ساداتخمینی شهراصفهان

15علینریمانیآرزوخمینی شهراصفهان

14مجیدنعمتیمهشادخمینی شهراصفهان

15مجتبینقدعلیملیکاخمینی شهراصفهان

17مهدینوروزیعرفانخمینی شهراصفهان

17علیرضاهاشمیانعلی اکبرخمینی شهراصفهان

16عبدالرضاهوازادهمحمدخمینی شهراصفهان

18محمدرضایادگاریزهراخمینی شهراصفهان

17امینیادگاریسمانهخمینی شهراصفهان

14فرهادیزدانیفاطمهخمینی شهراصفهان

17حسینامینی پزوهفاطمهخوانسار اصفهان

181714محمدحسنی پورحمیدرضاخوانسار اصفهان

15ابراهیمدست مزدحامدخوانسار اصفهان

15احمدعمونبی فهیمه خوانسار اصفهان

18سیدمحمودناشراالحکامیسیدحسنخوانسار اصفهان

15برزونجاتی آزاده خوانسار اصفهان

16غالم حسینپیرمرادیانمحدثهسمیرماصفهان

18فرهادساعدینصیبهسمیرماصفهان

16حسنسامیاعظمسمیرماصفهان

18احمدرضاصادقیسوسن سمیرماصفهان

1614اکبرقنبری سالله سمیرماصفهان

1614هرمزقنبری نژادمهنازسمیرماصفهان

16سهرابنوذریرضاسمیرماصفهان

15حسینباصفازهراشاهین شهراصفهان

1615علی بهرمنمحمدامینشاهین شهراصفهان

16علی اکبردارائی نژاد شیرازیسمیهشاهین شهراصفهان

14اسماعیلسلیمی بنیریحانهشاهین شهراصفهان

15مقتدیکاکاییمریمشاهین شهراصفهان
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15محمدمالکیالهامشاهین شهراصفهان

16عبدالرضامحمدیساراشاهین شهراصفهان

15حمیدرضامحمدینگارشاهین شهراصفهان

14روح الهمحمدینگینشاهین شهراصفهان

-سعیدمقصودیفرزادشاهین شهراصفهان

15حسینیوسفیعرفانشاهین شهراصفهان

15فضل الهاباذریمحمدرضاشهرضااصفهان

14علیامینیطلعت شهرضااصفهان

15اسماعیلانصاریفاطمه شهرضااصفهان

15مجیدبلکامهعباسعلی شهرضااصفهان

16اکبربیدقیآزاده شهرضااصفهان

17علی اکبرجهانبخشمرضیه شهرضااصفهان

1514غالمعباسحیدریاننسرینشهرضااصفهان

16ابراهیمدهقانغزاله شهرضااصفهان

15سپهرراستیمحمدرضاشهرضااصفهان

1614صفرعلیسلحشوریحلیمه شهرضااصفهان

15داریوشسلطانیسارا شهرضااصفهان

16عادلعباسیهستیشهرضااصفهان

16حسینعلی نقی پورموژان شهرضااصفهان

16عبدالرضاعموعلیحدیثشهرضااصفهان

16محمدکریمییگانهشهرضااصفهان

16محمدرضامدینهرئوفه ساداتشهرضااصفهان

16احمدرضاممتازیلدا شهرضااصفهان

14حبیبمنصففاطمه شهرضااصفهان

14محمدرضانیک فرنگین شهرضااصفهان

1418محمد ابراهیمیزدانیمنیره شهرضااصفهان

151616عبدالهرحیمیآسیهفالورجاناصفهان

171615عباسرضاییاحسانفالورجاناصفهان

16قنبرعلیزارعمحمدرضافالورجاناصفهان

17مصطفیشمسزهرافالورجاناصفهان

17جوادغالمیعبدالصالحفالورجاناصفهان
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15علیکریمیفاطمهفالورجاناصفهان

14سیداحمدمحمدیسیدکمالفالورجاناصفهان

1919نصرالهنقدیحسینفالورجاناصفهان

171816رضاوکیلیفهیمهفالورجاناصفهان

171818کرمعلیاعزازیمحمدکاشاناصفهان

16محمدبوم هندیمهدی کاشاناصفهان

1816محسنجمالینسترنکاشاناصفهان

1416رحمت الهدشتیمبیناکاشاناصفهان

15احمدزارعسمیهکاشاناصفهان

171717ناصرصامتساراکاشاناصفهان

-سید محسنطباطباییحانیهکاشاناصفهان

14اروج علیمحمدیرقیهکاشاناصفهان

1614علی محمدمقصودحسینکاشاناصفهان

1415سید رضاهاشمیزهرا ساداتکاشاناصفهان

1917محمدرضااعجازیمحمدحسینگلپایگاناصفهان

15علی اکبرتاجداریکیانگلپایگاناصفهان

1716علی اکبرتعالیفاطمه گلپایگاناصفهان

1719مجیدرفعتیفاطمه گلپایگاناصفهان

16نعمت الهشهنازیمحسنگلپایگاناصفهان

16محمدناصرفرخیملیحهگلپایگاناصفهان

15علیفروغیفهیمهگلپایگاناصفهان

14ترابعلیقاسمیزهراگلپایگاناصفهان

1817حسنمعانیمریمگلپایگاناصفهان

18سلیمانیاوریسکینهگلپایگاناصفهان

14جمشیدبهرامیامیرعلیلنجاناصفهان

14حیدرقلیخواجویکبریلنجاناصفهان

-حسینعلیضیاییجمشیدلنجاناصفهان

-ابراهیمفدایینیلوفرلنجاناصفهان

17جمشیداحمدپورمرضیهمبارکهاصفهان

14سید اکبریامیریمائده الساداتمبارکهاصفهان

1614محسنامینییاسمن مبارکهاصفهان
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181716غالمعلیبهرامی قهنویهزهرامبارکهاصفهان

15عوضعلیچاجاییآرزومبارکهاصفهان

16جعفرخالوزاده مبارکههاجرمبارکهاصفهان

1414بهمنخواجهمحمدپویانمبارکهاصفهان

1714مجیدصادقیامینمبارکهاصفهان

1615حمیدقربانیعسلمبارکهاصفهان

1415رسولقنبری مبارکهالینامبارکهاصفهان

-16محمدمختاری ورنانودرانیمحمد مهدیمبارکهاصفهان

15ابراهیم اسداللهی مهدی مهردشت اصفهان

16جمشید حاجی سلیمانی پوریامهردشت اصفهان

14علی زمانی متین مهردشت اصفهان

1514رضا شفیعی علی مهردشت اصفهان

14اکبر صالحی عرشیا مهردشت اصفهان

14مهدی صفری محمد عرفان مهردشت اصفهان

14احمدرضا عزیزی امیرحسین مهردشت اصفهان

14محسن علیرضایی امیرعلی مهردشت اصفهان

14محمدرضا قندهاری ثنا مهردشت اصفهان

15عزت اله مهرانپور محمد مهردشت اصفهان

1514مهدی نوروزی محمدجواد مهردشت اصفهان

15امید نوری شهریار مهردشت اصفهان

1615فرهاد نوری زهرا مهردشت اصفهان

15محمداحمدیطیبه ناییناصفهان

17محموداحمدیان نایینیمریمناییناصفهان

17ولی الهمنتظریمهدی یارناییناصفهان

14خسروبرونمینانجف آباداصفهان

15مرتضیپورقاسمیانحسیننجف آباداصفهان

15حسنرحیمیمحمد حسیننجف آباداصفهان

15غالم عباسرمضانیمحمدجعفرنجف آباداصفهان

1715علیشفیعیفاطمهنجف آباداصفهان

-16عزیزصالحیپریسانجف آباداصفهان

-1516عبدالهعابدیصدیقهنجف آباداصفهان
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1516محمدفاضلیحامدنجف آباداصفهان

1615نبی الهکریمیمحبوبهنجف آباداصفهان

-14محمد جوادمظاهریفاطمهنجف آباداصفهان

15حسنمظاهریامیرعلینجف آباداصفهان

-محسنمظاهری تهرانیمهربدنجف آباداصفهان

1515محسنملک پورملیکانجف آباداصفهان

17علی اکبرهاشمیابراهیمنجف آباداصفهان

17علیاصل زعیمزهراساوجبالغالبرز

17رضاامین رنجبرمهدیساوجبالغالبرز

18مرتضیآزادفالحنفیسهساوجبالغالبرز

16محمدرضادهقانیآزادهساوجبالغالبرز

17عبدالهرشوند آوهمعصومهساوجبالغالبرز

16علی محمدشکریزهراساوجبالغالبرز

17صحابعلیفیروزیلیالساوجبالغالبرز

17پنجعلیمحمدیآرزوساوجبالغالبرز

16یحییمعدن کنبیتاساوجبالغالبرز

14معصومعلیمعدن کنفیروزهساوجبالغالبرز

-ایرجمعدنیزهراساوجبالغالبرز

18علینجفیزهراساوجبالغالبرز

15اکبریوسفیافسانه ساوجبالغالبرز

15حشمت الهابراهیمیمعصومهکرجالبرز

15افشینابصارینگارکرجالبرز

17حسنعلیاحمدی دستجردیمصطفیکرجالبرز

16ذوالفقاراستغفارسمیهکرجالبرز

15علی اصغراسماعیل پورکبریکرجالبرز

14مراداشرفی فشیمهریکرجالبرز

1716اسداهللاصالنیمحمدتقیکرجالبرز

15شجاعاعتدالیمعصومهکرجالبرز

15رضاافشار رضاییالیناکرجالبرز

14حسناقدسی قاضیانیعین الهکرجالبرز

-14علیاکبری نسبکوثرکرجالبرز
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14علیالماسیفرزانهکرجالبرز

15عبداهللامیرشیرینکرجالبرز

1515امراهللامیریسکینهکرجالبرز

1516محمدامیریمحیاکرجالبرز

15ابوالفضلانسیساراکرجالبرز

16محمدرضاانصاریریحانهکرجالبرز

17ماشاءالهانصاریلیداکرجالبرز

17باباامیربرازندهفاطمهکرجالبرز

1718غریببشیریپروانهکرجالبرز

16نورعلیبکتاشماه منیرکرجالبرز

1415صادقبکشلوزهراکرجالبرز

17علی اکبربهادریهستیکرجالبرز

-14شنبهبهادری بیرگانیفریباکرجالبرز

14حسانبهرام زادهکوروشکرجالبرز

15منصوربیاتطاهاکرجالبرز

17ابوالفضلبیگدلوزهراکرجالبرز

15محمدحسنپروانفاطمهکرجالبرز

19سیدبهرامپزشک نژادنرگسکرجالبرز

16ابراهیمپناهیسهیالکرجالبرز

17قدرت الهپورحیدریفرامرزکرجالبرز

15فریدونتوکلیمریمکرجالبرز

14محمدرضاجزایریشیماکرجالبرز

16حمیدچاوشسپیدهکرجالبرز

1516رمضانحبیب زاده اردبیلیآرزوکرجالبرز

14بهروزحسن زادهروزبهکرجالبرز

14سعیدحسنی شورهیسناکرجالبرز

16قنبرعلیحسین آبادیزهراکرجالبرز

-16سید ابراهیمحسینیسیده زینبکرجالبرز

16سیدمحمدحسینیسیده مهرانهکرجالبرز

15سید حسنحسینیانالدنکرجالبرز

1717غالم عباسحفیظیمژگانکرجالبرز
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14کاظمخراسانیمحمدصدراکرجالبرز

1717علی اصغردانشورثمانهکرجالبرز

16عبدالشکوردشتیشیرینکرجالبرز

15اسماعیلدیندوست احمدآبادیزهراکرجالبرز

1514بیژنرحیمیبهرزوکرجالبرز

17عباسرفعتیاشرفکرجالبرز

16غالمعلیساجدیسمیهکرجالبرز

1715عباسسپهریالههکرجالبرز

15هدایت اهللسرخیلمحسنکرجالبرز

17منصورسلیم نیاسحرکرجالبرز

16احمدسمیعی سرشتزهرهکرجالبرز

18شعبانسهرابی اُم آبادزینبکرجالبرز

1717میرعبدالهسید موسویمیرعمادکرجالبرز

-16امیدشاپوریبارانکرجالبرز

15داودشایگان صدرپارساکرجالبرز

181716قربانعلیشریفیجمالکرجالبرز

1816قربانعلیشریفیفرهادکرجالبرز

16محمدباقرشهبازیرضاکرجالبرز

16شیرمحمدشیرمحمدیمریمکرجالبرز

16اصغرعباسپورکامیارکرجالبرز

15سید حسنعباسیفریباکرجالبرز

-ایمانعبدیطنازکرجالبرز

17قزبانعلیعسگریسحرکرجالبرز

1815داودغیاثوند محمدخانیمژگانکرجالبرز

191616محمدفراهانیحمیدکرجالبرز

-16شمس علیفقیه قلجیمعصومهکرجالبرز

-غالم حسنفالح زادهمحبوبهکرجالبرز

1715صادقفیروزبختسیماکرجالبرز

-قربانعلیقاسمیحسینکرجالبرز

17حسنقائم پناهصابرکرجالبرز

1714ایازقربانینویدکرجالبرز
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-خلیلکریمیشهریارکرجالبرز

1715حسنکریمیمحسنکرجالبرز

191718رضاکریمی جوبنیداودکرجالبرز

1614محمدباقرکریمیان آذریمریمکرجالبرز

1815فتاحکیانیمحمدمهدیکرجالبرز

16اسالمگل محمدی قره باباجمیلهکرجالبرز

17علی اکبرگودرزیفرزانهکرجالبرز

181616شهابماهرمعصومهکرجالبرز

16رضامحمدیالمیراکرجالبرز

15جهانگیرمحمدیفرحنازکرجالبرز

15علی اکبرمحمودی کیامریمکرجالبرز

181716سید هاشممحمودیانسید مجیدکرجالبرز

17علیمرادیفرزانهکرجالبرز

-سیدحبیبمساواتمریمکرجالبرز

15سعدالهمشایخی ساردوناصرکرجالبرز

16یونسمعرفیلیالکرجالبرز

15احمدمقدسیزهراکرجالبرز

1416سلمانمنوچهریربابهکرجالبرز

16سیدجمیلموسوی دارسراسیده زهراکرجالبرز

17محبعلیمومیوندمرجانکرجالبرز

191716احمدمیرگلوی بیاتمحمودکرجالبرز

15یعقوبناظمیسانازکرجالبرز

14حسیننامی صابریمهدیکرجالبرز

15محمدنجفیسعیدکرجالبرز

-عبدالعلینوروزیاحدالهکرجالبرز

14علینوروزینعمت الهکرجالبرز

1616مجیدنیک نژادمحمدحسینکرجالبرز

15مرتضیهمایون تکمه داشمبیناکرجالبرز

14یوسفوحدانیلیالکرجالبرز

16محرمعلیولیمهنازکرجالبرز

14یحییخلقی مهرمهدیهنظرآبادالبرز



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16شریف الهسیفیسمیهنظرآبادالبرز

1614کیوانصادقیمحمدنظرآبادالبرز

17عبدالهبهادریمحمدصدراایالمایالم

17هوشنگحیدری زادیمحمدرسولایالمایالم

1816جلیلصفربیگیارسطوایالمایالم

15سالمملکیپریساایالمایالم

1815عزیزمهرسرشتکوثرایالمایالم

191514والیمیرزاییمیالدایالمایالم

18همتنادیمعصومهایالمایالم

17فیض الهجلیلیانبدریچرداولایالم

15نوذرحیدریعباسچرداولایالم

17سبزعلیزکی نهالفرشتهچرداولایالم

16یدالهگراوندآمیتیسچرداولایالم

17سهرابمهربانیانبهمن چرداولایالم

14حسینآبشیرینیمرجانبرازجانبوشهر

19محمدرضابرازجانیفرشتهبرازجانبوشهر

15علیپورخزائیپروینبرازجانبوشهر

18سیداسماعیلجعفری پورسیده مریمبرازجانبوشهر

-قاسمزیارتیاعظمبرازجانبوشهر

16عبدالرضافریدون پورستارهبرازجانبوشهر

14عبدالهقنبرییوسفبرازجانبوشهر

1719روح الهترجمانآناهیتابندردیلمبوشهر

16مبارکزارعسیمابندردیلمبوشهر

17حیدرشهابحسنبندردیلمبوشهر

15امرالهلیراوی دیلمیرقیهبندردیلمبوشهر

14احمدجعفریسمیهدشتیبوشهر

14سیدبهزادحسینیسیده رقیهدشتیبوشهر

18سیدحسینعلویسیدمحمد حسیندشتیبوشهر

-علیمقاتلیزهرادشتیبوشهر

1715سیدجعفرهاشمیسیده ام البنیندشتیبوشهر

16محسنبازداری مطلقحدیثگناوه بوشهر 
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17محمدظاهر دهقانیفرزانه گناوه بوشهر 

2018غالمحسین ویسی زاده عبدالعظیم گناوه بوشهر 

191715علی اشرفادیبیحسیناسالمشهرتهران

201717بهرامعلیاسدیحمیدرضااسالمشهرتهران

-1815حمیدرضااسدیامیرعلیاسالمشهرتهران

171614فرخافشاریفریبااسالمشهرتهران

16یدالهاکرامیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

1715معصومعلیامیرحسینیفاطمهاسالمشهرتهران

15کروشامیرخانیمحمدعلیاسالمشهرتهران

-15فریدونانیشهلطیفهاسالمشهرتهران

16مجیدآذربراپریسااسالمشهرتهران

17شاهرخآزرمندسارااسالمشهرتهران

16حسینبابالوئیعلیاسالمشهرتهران

-1815احمدبختیاریریحانهاسالمشهرتهران

18یوسف علیبله وانیفرزانهاسالمشهرتهران

-حشمت الهبهرام پوریاحسین اسالمشهرتهران

1716تقیپارسهمنیرهاسالمشهرتهران

-رحمتپناهلوفاطمهاسالمشهرتهران

-سعیدپوررمضانماهاناسالمشهرتهران

-احمدپیرانعلیاسالمشهرتهران

17حسنتاتالریبهارهاسالمشهرتهران

17صفی الهجباریعذریاسالمشهرتهران

-مهدیحسن زادهعلیاسالمشهرتهران

-ناصرحمیدیفاطمهاسالمشهرتهران

18داودخدابخشیزهرهاسالمشهرتهران

16حسینخسرویمائدهاسالمشهرتهران

17اسمائیلدادندهصدرااسالمشهرتهران

19حسیندریجواداسالمشهرتهران

18قربانعلیدلکشسمیرااسالمشهرتهران

15رضارازقیآراداسالمشهرتهران

16موسیراستگوعارفاسالمشهرتهران
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16بهزادرحمانی زادهالنااسالمشهرتهران

17بهزادرحمانی زادهامیرحسیناسالمشهرتهران

17مرتضیسبزعلیعلیاسالمشهرتهران

14محمدسعادتیستایشاسالمشهرتهران

14عباسشاه آبادی فراهانیایلیااسالمشهرتهران

1616کمالصیادیجعفراسالمشهرتهران

1715بابکعبدیمهیاراسالمشهرتهران

16محمدامینعلی محمدزادهنرگساسالمشهرتهران

-فاضلعلیپورلیالاسالمشهرتهران

15علیعیوض پورزهرااسالمشهرتهران

-اکبرغمگسارصابریفاطمهاسالمشهرتهران

18قربانعلیکاشیسمیهاسالمشهرتهران

14اکبرکریمیسپیدهاسالمشهرتهران

14محمدالجوردیمیثماسالمشهرتهران

17ولیلکزهرهاسالمشهرتهران

14علی مرادماسورینادراسالمشهرتهران

1715رضامحمدزادهآرزواسالمشهرتهران

16ابراهیممحمدیزهرااسالمشهرتهران

16سعیدمحمدینازنیناسالمشهرتهران

17یعقوبمحمدی اصلخلیلاسالمشهرتهران

14حمیدرضامحمودینگیناسالمشهرتهران

1815حمیدمطلب زادهعلیاسالمشهرتهران

16مرتضیمالییمحمدکیاناسالمشهرتهران

-حانینوین روزروح الهاسالمشهرتهران

16ذوالفقاروالئیماه جبیناسالمشهرتهران

15حمیدرضایارامشلوستایشاسالمشهرتهران

17رسولاسماعیلی خوشبیننیراندیشهتهران

16رامیناشرفیآیدا اندیشهتهران

1915سهراباشرفی فشینوشیناندیشهتهران

14یدالهالیاسوندمهری اندیشهتهران

1816غالمحسینامیری فشیاسمااندیشهتهران
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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15سعیدبختیاریملیسااندیشهتهران

1715غالمعلیبلبلیفرشتهاندیشهتهران

14محمد رحیمپاسبان جهانمحدثهاندیشهتهران

14حشمت الهجهانیپرویناندیشهتهران

17ابراهیمحاتمی کاهکشفریبااندیشهتهران

181514اروجعلیحکمت زادهخدیجهاندیشهتهران

1816علیحمدیمریم اندیشهتهران

15حسینحیدری حلمسوییویدااندیشهتهران

1718علیخانی پورآرزواندیشهتهران

-منصورخرمیایلیااندیشهتهران

16نورعلیخزاییزهرااندیشهتهران

16علیخوش جمال فکری سحراندیشهتهران

16علی نقیذوالقدرمحمدامیناندیشهتهران

1817حسینرشیدی طرقیسمیرا اندیشهتهران

16حسنرضاییهستیاندیشهتهران

17بهرامعلیزارعیحدیثاندیشهتهران

16علیرضازند دیزاریصنماندیشهتهران

-منوچهرسلطانیهستیاندیشهتهران

14اروجعلیسلیمانیابراهیماندیشهتهران

16غالمحسینصابریفاطمهاندیشهتهران

16محمدصفیاریحدیثاندیشهتهران

17علی اکبرعالئه الدینطیبهاندیشهتهران

-حسینفجریدنیااندیشهتهران

14بهرامقنبری حقیقی خلخالیفرخاندیشهتهران

16مهدیکرمییاسمیناندیشهتهران

14ابراهیمگل محمدیمریم اندیشهتهران

18غریب رضامحرابیمعصومهاندیشهتهران

15سعیدمعتمدیسالومهاندیشهتهران

1716ایرجمعتمدیاناللهاندیشهتهران

16محمودمنصوریمژده اندیشهتهران

1916علیمیرزا خانیفاطمهاندیشهتهران
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17امیرحسینوفایی افشارگیتیاندیشهتهران

16حبیب الهاحمدیزهرابهارستانتهران

15احمدبختیاریمحمدجوادبهارستانتهران

16علیحسنیحمیدرضابهارستانتهران

16علیحسین پورانفاطمهبهارستانتهران

14محمدقربانحیدریطاهابهارستانتهران

16خدادادشعبانیپروانهبهارستانتهران

-اصغرفالحزینببهارستانتهران

15علی اکبرمزاریانزکیهبهارستانتهران

18فرهادموسی لوفاطمهبهارستانتهران

15مهدینداییسارینابهارستانتهران

16محمدپیرهادیحدیثهپاکدشتتهران

14سید قادرافزارضوان السادات پیشواتهران

14ذبیح الهحقیقیمریمپیشواتهران

-علیرضااحمد پناهنیلیتهرانتهران

16شکراهللاحمدیکبراتهرانتهران

1715علی حسیناسدیعاطفهتهرانتهران

-حبیب الهاسدیانفرشته تهرانتهران

17بهناماسکندریفاطمه تهرانتهران

14مهدیاسمعیلیاندیناتهرانتهران

15محمداصغرزادهگلنازتهرانتهران

-1816قدرت الهافشاریاعظمتهرانتهران

16محمدافشانیزهراتهرانتهران

15حمیداورجعلیآبتینتهرانتهران

191716داریوشایران بدیامیر محمدتهرانتهران

15احمدآسمندنجمهتهرانتهران

16علیآقانصیریمریمتهرانتهران

-حسینآهنیاننغمهتهرانتهران

1716مهدی بادزهرهحسینتهرانتهران

-علی اکبربیاتمریمتهرانتهران

1716محمدپیروزیشهنامتهرانتهران
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16ارسالنپیکانیمحبوبهتهرانتهران

16ناصرتربتی اقدمزینبتهرانتهران

-1615سردارتشکر کلخوراننرگستهرانتهران

14اسدالهجلیلهمهساتهرانتهران

17محمد علیحاجی مالمیرزاییمحمدجوادتهرانتهران

-شجاع الدینحقیشهاب الدینتهرانتهران

-محمد حسینحکیم زاده اصلمهریتهرانتهران

171715عبدالفاهرحیدریمحمدتهرانتهران

-مسعودخسرو بردرادینتهرانتهران

14غالمرضاخسرویزهرهتهرانتهران

1718مهرزاددانشبهارتهرانتهران

171715اصالندشتی بشیر لوعلی تهرانتهران

17محمد حسینذاکریزینبتهرانتهران

1715رئوفرابطیرامتینتهرانتهران

1714تقیرجب زادهمیثمتهرانتهران

18ابوالقاسمرستم زادهفهیمهتهرانتهران

16غالمحسینرستمیترانهتهرانتهران

1715مجیدرضائیمحمد رضاتهرانتهران

14احمدرفیعینسیمتهرانتهران

1714نصرت اهللرمضانعلیفاطمهتهرانتهران

16عیدی محمدرمضانیزهراتهرانتهران

-سید محمدروح بخش احتیاط کارمهسا ساداتتهرانتهران

1717محسنریخته گرهامصطفیتهرانتهران

17داودزرین سازرضاتهرانتهران

15اصغرسعیدیرعناتهرانتهران

17شعبانعلیسلیمی رادمرضیهتهرانتهران

171915علی اصغرسوهانیمحمد مهدیتهرانتهران

18یوسفشاگردانالینا تهرانتهران

1715عزت الهشجاعیزهراتهرانتهران

171414فتحعلیشعبانیرضاتهرانتهران

181815علی اکبرشیخ اوشاغیمحمدتهرانتهران
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15مهدیصفاری نیافاطمهتهرانتهران

18رسولضرغام قلعه جوقپروینتهرانتهران

15محمدطاهر میرزایینرگستهرانتهران

-سید محمدطباطبایی نژادسارا ساداتتهرانتهران

171414علی اصغرطیرانی منادیمهدیتهرانتهران

16فرامرزعباسی  فرابوالفضلتهرانتهران

17توحیدعباسی ترکمانیمائدهتهرانتهران

18منصورعبداللهیآناهیتاتهرانتهران

14اسمعیلعربیانمحمد امینتهرانتهران

15اصغرعسگریریحانهتهرانتهران

1715حسینعطائیسمانهتهرانتهران

191714سید احمدعلویمریم الساداتتهرانتهران

17اصغرغفاریحانیهتهرانتهران

15احمدغالملویاستهرانتهران

15هوشنگفتاحیمریمتهرانتهران

1715محمدفضائلیاکرمتهرانتهران

16اسماعیلقسمتی بانینرگستهرانتهران

1715حسنقلی پورآسیه تهرانتهران

171615ذبیح اهللقنبریحامدتهرانتهران

-1716محمدکاشانیحسینتهرانتهران

16محمد رضاکاشانیامیر حسینتهرانتهران

1816حجتکاههمرضیهتهرانتهران

-1916حبیب الهکرلومهتابتهرانتهران

15منوچهرکریمی سرابسانازتهرانتهران

14حسنکشور دوستیحییتهرانتهران

16نادعلیکنگرانی فراهانیامیرتهرانتهران

14اسماعیلکیانی نژادپریساتهرانتهران

1816هوشنگگودرزیمحمد امینتهرانتهران

17فرامرزمبرهنستایشتهرانتهران

17سعیدمحبعلیصباتهرانتهران

16رضامحتشمیانمائدهتهرانتهران
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1615حسینمحجوب زادهشیداتهرانتهران

16مجیدمحسنیالمیراتهرانتهران

14فیروز علیمحمد خان لوفاطمه تهرانتهران

15محمودمحمد قلیزهراتهرانتهران

-17ابراهیممحمدیامیرعلیتهرانتهران

1715کریممحمدی باغمالییمحمد کاظمتهرانتهران

16کریممحمدی زادهفاطمهتهرانتهران

191816پرویزمحمودیامیرتهرانتهران

14عبدالرسولمژدهعلیرضاتهرانتهران

-1716محمد علیمصلحی شادمهنازتهرانتهران

181715ابراهیممعماریجوادتهرانتهران

181614پیرانمعینی نژادمهدیتهرانتهران

-1614فرامرزمفاخریامیدتهرانتهران

17محمدمقدم فرهینادیاتهرانتهران

1714علیرضامهردادبهنامتهرانتهران

171514سید حمیدموسوی جهرمیسید محسنتهرانتهران

1615سید علیمیرزایی نیریفاطمه الساداتتهرانتهران

14نورالهنصابیفهیمهتهرانتهران

1715نصرت الهنصیریجمالتهرانتهران

14شجاعهاشمیشبنمتهرانتهران

181814محمدیوسفیانکامرانتهرانتهران

17فرهادجعفریفرگلدماوندتهران

-سید جعفرحسینیسیده زهرادماوندتهران

17ذبیح اهللکبیریحمیدهدماوندتهران

15مهدیکربالیی مهدیمنصورهدماوندتهران

1615محمودهمتیسایماندماوندتهران

15احمدخزائیفاطمهرباط کریمتهران

17محمودخزائیشایانرباط کریمتهران

1716علی اکبرروشنیمریم رباط کریمتهران

14نعمت الهشهبازیزهرارباط کریمتهران

14فاضلعبداله پورزهرارباط کریمتهران
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15محمد حسنمرویمژگانرباط کریمتهران

1816بهمنوحیدیآرتینرباط کریمتهران

1716محمد حسیناحمدیداود ریتهران

1716ناصرافشارمریم ریتهران

16نورالهبلوچیبهنام ریتهران

15محمد یوسفقلیتبیانیانرضوانیهریتهران

14حسین بخشحسینیمحمد حسینریتهران

1715غالم علیحیدریفاطمه ریتهران

14محمد رضاخسروی فردشهرام ریتهران

15مهدیرضاوندملیکاریتهران

14رضارضوانیثریا ریتهران

15علیزاهدمریم ریتهران

1917محمد علیشاه طهماسبیصادق ریتهران

16فوادشوهانیساراریتهران

1716سلطانعلیفیروز بهرآزادهریتهران

17عزت اهللقاسمیمهریریتهران

16محمدمحمدیعلیرضا ریتهران

14چراغعلیمحمدی معینمحمدریتهران

181715حسننوروزیمنصوره ریتهران

16هادینوریریحانه ریتهران

14حسیناحمدینازنین فاطمهشهرقدستهران

14بایرامامیرمحمدیپریساشهرقدستهران

-محمدحسینپیرنیابیت الهشهرقدستهران

14علیحسینیمحمدمهدیشهرقدستهران

-فتح الهخزاییمعصومهشهرقدستهران

15علیرضاخزلیحسنشهرقدستهران

16محرمعلیخلیفهایلیاشهرقدستهران

1617محمدرضاسهل آبادیمحیاشهرقدستهران

15اسماعیلصنایعرقیه شهرقدستهران

1515داودعلیزادهیاسینشهرقدستهران

15حسنقرمحمدیفاطمهشهرقدستهران
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15فیروزکاکاوندناهیدشهرقدستهران

16-کرمی فرشهنازشهرقدستهران

-1516یحییکریمی جبی لونرگس شهرقدستهران

16رضاکمال لوالههشهرقدستهران

15فرهادمحمدی  یاسمنشهرقدستهران

1515روح الهمحمدی  دیناشهرقدستهران

1617محمدتقیمحمودیاحمدشهرقدستهران

14حبیب الهمنصوریفاطمهشهرقدستهران

17تهرانمیرزاییمریمشهرقدستهران

14یونسمیهن دهقانسپیدهشهرقدستهران

15فرهادناصریآرادشهرقدستهران

1616صاحبعلییارمحمدیسمانهشهرقدستهران

-حسینپهلوان پورعلی رضاشهریارتهران

161515حسینخداقلیعطیهشهریارتهران

171819محمد حسینرهگذراعظمشهریارتهران

15بنیادسوسنی غریب وندغالم علیشهریارتهران

1820نظر علیصالحیجعفرشهریارتهران

1614نایبصدیقعلی رضاشهریارتهران

1514فضل الهصفر نامورجاللشهریارتهران

1817علیعلیخانیمعصومهشهریارتهران

16حسینکیانیفرنوششهریارتهران

15محمدلطیفیانفاطمهشهریارتهران

-رضااکبریپارساقرچکتهران

15رضااکبریطاهاقرچکتهران

14عباساکبریمحمد مهدیقرچکتهران

-علیحسینیفائزهقرچکتهران

14محمد رضارحیمیمبیناقرچکتهران

16علی حسنزنگنهالههقرچکتهران

14امید علیشهسواریفاطمه قرچکتهران

15گل محمدعطاییفاطمه قرچکتهران

16فضل الهعلومیالهامقرچکتهران
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17غالمرضافارسیزهراقرچکتهران

17عباد الهفزونی موالنزهراقرچکتهران

15غالمرضافعلیمیرزا آقاقرچکتهران

16مجیدمحمدیفاطمه قرچکتهران

15منصورنقدیمهربانقرچکتهران

16علی ضامننوروزیخدیجه قرچکتهران

16معصومعلیاحمدی عاملهداریوشمالردتهران

2019سلیماناسودیعلیرضا مالردتهران

18غفارآذری عرب شاه خانبیتا مالردتهران

14حسنعلیباباییسجادمالردتهران

16اهلل یارجمورمحمدمالردتهران

16علیحاج منوچهریفاطمهمالردتهران

17سیدحسنحسینیاکرم الساداتمالردتهران

14علیدباغچیسمیهمالردتهران

1819محمدتقیساجدیعلی مالردتهران

18احمدشاکریفاطمهمالردتهران

17بهرامشجاعیسمیهمالردتهران

17فرهادقارلقیستایشمالردتهران

16علی مردانقاسمیفاطمهمالردتهران

17حسن مرادیفاطمهمالردتهران

18حجت اهللمیرزاییزهرهمالردتهران

1714خسرویوسف پورمریم مالردتهران

15منصوراسدیارشیاواحد ابوذرتهران

15محمد ابراهیمآقا براتیانسیهواحد ابوذرتهران

15مصطفیباالرریحانهواحد ابوذرتهران

14مهدیپری زادان قمیانسیهواحد ابوذرتهران

1514حسین قلیخان محمدیانزهراواحد ابوذرتهران

-فریدونخدایاریهانیهواحد ابوذرتهران

14عبدالرضاخلجیمحمود رضاواحد ابوذرتهران

16عبدالرضاخلجیاحمدرضاواحد ابوذرتهران

16هوشنگدانش پایهشیداواحد ابوذرتهران
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14محمددهقان منشادینیکاواحد ابوذرتهران

15محمدسراجیزهراواحد ابوذرتهران

17جعفرسماوتزینب واحد ابوذرتهران

15محسنشیخی قمصریمحمد طاهاواحد ابوذرتهران

15محمدعلی نژادفردمحمد رضاواحد ابوذرتهران

15هادیعلیدادیمریم واحد ابوذرتهران

14تقیعنایتیپوریاواحد ابوذرتهران

15محسنمجیدیمحیاواحد ابوذرتهران

14مهدیمهدی دوستامیر مهدی واحد ابوذرتهران

15خیر علینوراله پور ارچیغزلواحد ابوذرتهران

1515نورالهنوراله پور ارچیخیرعلی واحد ابوذرتهران

15ابوالقاسمابراهیمیسیماواحد اکباتانتهران

15محموداسالمیلیالواحد اکباتانتهران

15محمدامیریافسانهواحد اکباتانتهران

17جعفرچوپان دوستفاطمهواحد اکباتانتهران

17آقا محمدخاکیمهینواحد اکباتانتهران

15سبزعلیرهروانمرجانواحد اکباتانتهران

181616محمدضیاءامیرحسینواحد اکباتانتهران

16ابوالفضلعزیزخانیزیباواحد اکباتانتهران

16اصغرمحمودخانیبهارهواحد اکباتانتهران

16فرهادمشهدی فراهانیلینداواحد اکباتانتهران

16کلیم الهملکانمهیارواحد اکباتانتهران

-سیدحسناحمدیانفریباساداتواحد امام علیتهران

18جعفراصغریآنیتاواحد امام علیتهران

16عباسالهی رادغالمرضاواحد امام علیتهران

14محمدعلیبیک خورمیزیزهراواحد امام علیتهران

1617امینپیرعلیپویاواحد امام علیتهران

1616حسینجعفری فردسمیه واحد امام علیتهران

15مهدیحاجیآرمیتاواحد امام علیتهران

16سیدمهدیحسینیمائده ساداتواحد امام علیتهران

1615غالمعلیحیدری سمیه واحد امام علیتهران
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1714محمدحسینخدارحمیمرضیهواحد امام علیتهران

14محمدخوشرولیالواحد امام علیتهران

1515محمودده نمکیزهراواحد امام علیتهران

-بهیارذوالفقاری ریحانهواحد امام علیتهران

15محمدراوفیانبیتاواحد امام علیتهران

14علیرضاسیریمهناز واحد امام علیتهران

1516محسنصادقیشهرزادواحد امام علیتهران

161716سیدمصطفیعمادیسیده زهراواحد امام علیتهران

1514ابوالفضلغدیری هانیه واحد امام علیتهران

1514سیدمحمودفراهانیسیدمهدیواحد امام علیتهران

151715محمدقهرمانیمحمد ابراهیمواحد امام علیتهران

1614محمدتقیکریمیسمیراواحد امام علیتهران

1714رحمت الهکریمیمحبوبه واحد امام علیتهران

161616منوچهرلک قاسم آبادیمحمودواحد امام علیتهران

171717لطف الهمحرمیحجتواحد امام علیتهران

14علی مالحسنی مجدآبادیمعصومهواحد امام علیتهران

15مهدینیت خیرمهین واحد امام علیتهران

15بهنامهدایت مائده  واحد امام علیتهران

15محمداباذریسپیده واحد انقالبتهران

17جوادبرجلومرضیهواحد انقالبتهران

171716رضابرغمدیآزادهواحد انقالبتهران

14صفرعلیحاجعلیمعصومهواحد انقالبتهران

201716مجیدحرمحمودواحد انقالبتهران

16سیاوشدانیالیحامدواحد انقالبتهران

171616لطفعلیرشتیانیمعصومهواحد انقالبتهران

-15محمدعباسیمعصومه واحد انقالبتهران

15غالمرضاعلیرضاییمحمدواحد انقالبتهران

171415خسروعین الهیزهراواحد انقالبتهران

14ناصرفیضی کلورزیلیالواحد انقالبتهران

15حسنالجوردی کاشیعلی اصغرواحد انقالبتهران

1514مرتضیلکمبیناواحد انقالبتهران
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17سید محمودمیرعلی مرتضاییسید محمدواحد انقالبتهران

16رستمنساریعطیهواحد انقالبتهران

-15رضانصراله زادهسمیهواحد انقالبتهران

181716نصرت اهللنوروزیعلیواحد انقالبتهران

15محسننیک اندیشرویاواحد انقالبتهران

1616ابوالفضلاسحاقیزهراواحد پونکتهران

181514محمدرضاآذرخشغالمرضاواحد پونکتهران

17حسینبقایینسترنواحد پونکتهران

1615خلیلپارسانیاپگاهواحد پونکتهران

15جوانشیرحاج ملکیمریمواحد پونکتهران

15محمدعبیریفاطمه واحد پونکتهران

181617فضل اهللکرمیوحیدواحد پونکتهران

1715غالمرضاملک یاریسمانهواحد پونکتهران

1614مهدیناصریحانیهواحد پونکتهران

1515احمدناصریمهدی واحد پونکتهران

17شیرنثاریزهراواحد پونکتهران

15مسعودابراهیمیهلیاواحد تهرانسرتهران

16علی اکبرارادتمنداحسانواحد تهرانسرتهران

16علی اکبراشرفی اطهرمهدیواحد تهرانسرتهران

1716مجیدحشم فیروزامیرعباسواحد تهرانسرتهران

172016ظاهرزاهدنژادپیروزواحد تهرانسرتهران

-فضل اهللسالمتبهنازواحد تهرانسرتهران

16علیشریعتیسیماواحد تهرانسرتهران

171516حسنصادقیامیرعلیواحد تهرانسرتهران

14موسیعبدیپانیذواحد تهرانسرتهران

14احمدعلیقربانیمعصومهواحد تهرانسرتهران

16احمدعلیقربانیمریمواحد تهرانسرتهران

1616میرزاعلیمروتیسمانهواحد تهرانسرتهران

16سیدهاشمموسوی نسبحدیثه ساداتواحد تهرانسرتهران

171918ابراهیممیرزاییعلیواحد تهرانسرتهران

1615علی میرزاییعلیرضاواحد تهرانسرتهران
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181616سیدجعفرمیرزمانیسیدعبدالهواحد تهرانسرتهران

1619سیدرضامیرمرادیسیده زینبواحد تهرانسرتهران

15حسننعمتیفریماهواحد تهرانسرتهران

1715سیدمحسنهاشمیسیده لیالواحد تهرانسرتهران

14رامینابراهیمیبرسامواحد جنت آبادتهران

141414مهرداداحمدیهستیواحد جنت آبادتهران

15علیرضااصالن زادهساراواحد جنت آبادتهران

14علیافتخارامیر رضاواحد جنت آبادتهران

171615ولی الهالوان پورآرمانواحد جنت آبادتهران

14سیروسامامیبردیاواحد جنت آبادتهران

17-14هادیایزدیپویاواحد جنت آبادتهران

16حسینبقائینسترنواحد جنت آبادتهران

181817قاسمتاتمیالدواحد جنت آبادتهران

1514فرخحجاریانترگلواحد جنت آبادتهران

171716سعیدحسنیفرشتهواحد جنت آبادتهران

15بهرامخلعتبریفاطمهواحد جنت آبادتهران

16محموددانائیانسوسنواحد جنت آبادتهران

15محمدتقیرودگر صفاریزینبواحد جنت آبادتهران

-1514فرض الهزارعی آبریزالنازواحد جنت آبادتهران

14اهل قلیشریف کاظمیعلی اکبرواحد جنت آبادتهران

1716صفرشفیعیغزالهواحد جنت آبادتهران

1514محمدهادیعباسی فشمیمحبوبهواحد جنت آبادتهران

14محمودفاضلیزهراواحد جنت آبادتهران

17سیدمسلمقلیچ خانیسیدامیرعلیواحد جنت آبادتهران

18سیدمسلمقلیچ خانیسیدامیرحسینواحد جنت آبادتهران

1816ناصرکردهانیهواحد جنت آبادتهران

15قربانمحمودی پور کچائیمریمواحد جنت آبادتهران

1716حیدرمیرزا خانیمعصومهواحد جنت آبادتهران

14یوسفنجفی زمهریرآرشواحد جنت آبادتهران

16محمدرضاهادیانمهدیواحد جنت آبادتهران

15مهدیهراتیهستیواحد جنت آبادتهران
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17سید عز الدینحسینینجمه الساداتواحد جیحونتهران

17سید احمدرسولیزهراواحد جیحونتهران

16حسنرویانموناواحد جیحونتهران

161414جعفرگل محمدیفاطمهواحد جیحونتهران

15محمدعلیمرادیمهبدواحد جیحونتهران

1616بهرام علینامورحامدواحد جیحونتهران

161514محمد وحدتحامدواحد جیحونتهران

1515حسینوقفیوحیدواحد جیحونتهران

14ناصریزدان خواهزهراواحد جیحونتهران

15علیابراهیمیحسناواحد دزاشیبتهران

1516سعیدابوالحسنیعرفانواحد دزاشیبتهران

17محموداسدیمهرخواحد دزاشیبتهران

1514محمداسفندیاریزینبواحد دزاشیبتهران

14محمداسفندیاریحسینواحد دزاشیبتهران

14رضااکبریانسیهواحد دزاشیبتهران

1414علیالحانیآرتیناواحد دزاشیبتهران

15حسنامانی نمینسپیدهواحد دزاشیبتهران

17حسینامین علویجهامیررضاواحد دزاشیبتهران

1415عطاءالهآیت اللهیلیال واحد دزاشیبتهران

14بهتاشآیتیآرینواحد دزاشیبتهران

14عباسباقرینرگسواحد دزاشیبتهران

14احمدبصیرتآیلینواحد دزاشیبتهران

-اسماعیلپگاهنادرواحد دزاشیبتهران

1514ناصرتجلی زادههاجرواحد دزاشیبتهران

15میراحمدتوکلی تهرانسیده هدیواحد دزاشیبتهران

1416غالم عباسجامه بزرگیمریم واحد دزاشیبتهران

1514احمدجبلیفاطمهواحد دزاشیبتهران

14رضاجمشیدپورفرزانهواحد دزاشیبتهران

14مجیدجوادی نژادراموناواحد دزاشیبتهران

14سیدمحمدحاج میرصادقیسیدعلیواحد دزاشیبتهران

14محسنحاجی سید سلیمانزینبواحد دزاشیبتهران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1514غالمعلیحاجی قاسمیمریم واحد دزاشیبتهران

14محمودحائری اصفهانیشهابواحد دزاشیبتهران

14محمدحکمیانمهدیهواحد دزاشیبتهران

-سلیمانحمزهعلیرضاواحد دزاشیبتهران

14ناصرخسرویسمانهواحد دزاشیبتهران

15حیدرخواجکیامینواحد دزاشیبتهران

14حیدرخواجکیثمینواحد دزاشیبتهران

16محمدعلیخواجه نوریفاطمهواحد دزاشیبتهران

1614حسندُرخواهمهدیواحد دزاشیبتهران

1615ایرجرحیم تبریزیعلیواحد دزاشیبتهران

14علیرضارزاقیرزاواحد دزاشیبتهران

14علیرفسنجانیالهامواحد دزاشیبتهران

14محمدحسنزیباییمعصومهواحد دزاشیبتهران

14ناصرساورمندحسینواحد دزاشیبتهران

16علی اکبرسلوکیآزادهواحد دزاشیبتهران

15علیرضاسلیمانیامینواحد دزاشیبتهران

1716سید امیرسید رضا زری بافریحانه ساداتواحد دزاشیبتهران

171514محمودشادرخهانیهواحد دزاشیبتهران

1916علیشایگانشهروزواحد دزاشیبتهران

-ناصرشعاعیعاطفهواحد دزاشیبتهران

17کرمعلیشعبان دماوندیفاطمهواحد دزاشیبتهران

16اشکانشهرام نژادبهارواحد دزاشیبتهران

1715عزیزاهللشیخ اولیا لواسانیسهیالواحد دزاشیبتهران

1415ستارشیرعلیتاراواحد دزاشیبتهران

15احمدصابری انصاریمریم واحد دزاشیبتهران

14اسدالهصادقپورزهرهواحد دزاشیبتهران

15عمارصالحیمریم واحد دزاشیبتهران

1914لطف الهصبوریفائزهواحد دزاشیبتهران

16علیرضاصدر عضدیصباواحد دزاشیبتهران

1517عباسصدیق کریم وندصدیقه واحد دزاشیبتهران

-1614خلیلصرافآسیهواحد دزاشیبتهران
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14اکبرصفریانمریم واحد دزاشیبتهران

14ابوالفضلصیادیروناکواحد دزاشیبتهران

181616علی اصغرظهوریان سجادمریم واحد دزاشیبتهران

14سیدرضاعارفی فرفاطمه ساداتواحد دزاشیبتهران

14ذلفعلیعباسی چناریزینبواحد دزاشیبتهران

181815محمدرضاعضدی قاجارلیال واحد دزاشیبتهران

1717محمدتقیعلیدوستیعلیواحد دزاشیبتهران

16محمدرضاغالم ویسیمژگانواحد دزاشیبتهران

1715عباسغالمرضاییالههواحد دزاشیبتهران

-ماشاءهللغالمرضاییفریدهواحد دزاشیبتهران

15علیفائضصدف واحد دزاشیبتهران

15مهدیفرید کیانساعدهواحد دزاشیبتهران

16علیفضل اللهیمهدیسواحد دزاشیبتهران

14محمدعلیفکریمنصورواحد دزاشیبتهران

15مرتضیفوالدیراحلهواحد دزاشیبتهران

1616محمدرضاقاسمی زادهمهنازواحد دزاشیبتهران

14محمدمهدیکاظمیمریم واحد دزاشیبتهران

181716عباسکاظمیانمحسنواحد دزاشیبتهران

1414جوادکربالیی میرزا حسینیساراواحد دزاشیبتهران

15سهیلکرمانچیمائدهواحد دزاشیبتهران

-1514محمدکالنترناهیدواحد دزاشیبتهران

16امیرحسینالجوردیعطیهواحد دزاشیبتهران

14ایرجمبینامینواحد دزاشیبتهران

1514مهدیمحمدآقاییملیحهواحد دزاشیبتهران

14محمدهاشممحمدیسحرواحد دزاشیبتهران

17سید مرتضیمحمودیفاطمه ساداتواحد دزاشیبتهران

15سید مرتضیمحمودیزهرا ساداتواحد دزاشیبتهران

14عین الهمحمودیفرج الهواحد دزاشیبتهران

16محسنمرشدیمرضیهواحد دزاشیبتهران

1716بهزادمسعودیانموناواحد دزاشیبتهران

15علیمطبوعیزهراواحد دزاشیبتهران
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15رضامعین فرفائزهواحد دزاشیبتهران

1817علیرضانجاریانفرهادواحد دزاشیبتهران

14مسعودنیکخواه مهصدف واحد دزاشیبتهران

16ابوالفضلهاشمیسیدعلیواحد دزاشیبتهران

14مرتضیوفاییعلیواحد دزاشیبتهران

1615عباسیحیاییسحرواحد دزاشیبتهران

-محمدیوسف کیائیجوادواحد دزاشیبتهران

1617باباخانامامی کورعباسلوزهرهواحد رسالتتهران

201516محمدصادقامین الدولهساراواحد رسالتتهران

16وحیدحاجی کاظم بقالموناواحد رسالتتهران

171515محمدعلیحمایتعباسواحد رسالتتهران

14ابوالقاسمرحمانی مورچه خورتیسپیدهواحد رسالتتهران

14غالمرضارضاییفروغواحد رسالتتهران

16محمدروح االمینعلیواحد رسالتتهران

1614محمدموسیعلیضحیواحد رسالتتهران

1616مصطفییزدانفرمهدیواحد رسالتتهران

16حسنآقاجانیسمیراواحد شرقتهران

1514حمیدخردمندفردحانیهواحد شرقتهران

191516غالمعلیرستمیعباسواحد شرقتهران

16نعمت الهسلیمانیزهراواحد شرقتهران

16علی اکبرعلی مددیمریمواحد شرقتهران

16رضاقریشیمحمدمهدیواحد شرقتهران

15محمدعلیمعظمیآاللهواحد شرقتهران

15غالمرضامیرزانژادمیتراواحد شرقتهران

191715یاسیننژادحاجیونفریدهواحد شرقتهران

1615فرح الهحصاربانیمیتراواحد فردوستهران

16محبعلیذوالقدرآسیهواحد فردوستهران

16حبیب الهزین العابدینفاطمهواحد فردوستهران

181715سلیمانشادلوطلوعواحد فردوستهران

16محمدشایگانرکسانهواحد فردوستهران

15حسینعباسیزهراواحد فردوستهران
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1716محمدآقامیرعبدل برزیمریمواحد فردوستهران

17داودنورمحمدفاطمهواحد فردوستهران

-حامدروغنی زادملیکاواحد فرمانیهتهران

-حمیدرضافقیهیکسری واحد فرمانیهتهران

15ابراهیممحبییلدا واحد فرمانیهتهران

14غالمحسینآشتیانیآرزوواحد قلهکتهران

16بابامرادآهنین جانمیناواحد قلهکتهران

15صادقآینه سازی دومسیامکواحد قلهکتهران

171514محمدبی طالبیشکوفهواحد قلهکتهران

202020موسیذاکریعلیرضاواحد قلهکتهران

171817محمد ابراهیمرهبرمحمود رضاواحد قلهکتهران

18اسفندیارسلیمیعاطفهواحد قلهکتهران

1615مهدیصادقی فرددالرامواحد قلهکتهران

191717حسینعلیصالح یارامیرحسینواحد قلهکتهران

161614مجتبیمجتبویستارهواحد قلهکتهران

17شاهیدمظفرینوریهواحد قلهکتهران

1615جمشیدنیکونرگسواحد قلهکتهران

16حسینعلیپویا منشمریمواحد قیطریهتهران

15حسینتسلیمیمعصومهواحد قیطریهتهران

16حیدردرویشیآزادهواحد قیطریهتهران

-جمشیدصنعتگران کاشانیهالهواحد قیطریهتهران

181616رمضانعبدیسهیلواحد قیطریهتهران

171614حسینهیبت الهیمطهرهواحد قیطریهتهران

171614حسناسمعیلیعلیواحد مرزدارانتهران

15علیباغباننیلوفرواحد مرزدارانتهران

17علیپورشیخعلیسیمینواحد مرزدارانتهران

1715محمدرضاجاللی اسبفروشانیحسینواحد مرزدارانتهران

1516حسینشمسنرگس واحد مرزدارانتهران

-عباسمیکانیکپریوشواحد مرزدارانتهران

- 14قدمعلییونسی خانقاهیرقیهواحد مرزدارانتهران

1718علی اصغرارجمندسمیهورامینتهران
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14محمدباقرثابت قدمنجمهورامینتهران

15علیشصتیفاطمهورامینتهران

14محمدلطیفی مهرمجتبی ورامینتهران

16بیژنمحمدیزهراورامینتهران

1414علی اکبرملک خیاطفاطمهورامینتهران

16احمداحمدیزهرا اردلچهار محال و بختیاری

18سلیماحمدی چلویمهسااردلچهار محال و بختیاری

14قربانعلیاسدی اردلینیکااردلچهار محال و بختیاری

16اصغرانصاریزهرا اردلچهار محال و بختیاری

15اصغرانصاریفاطمهاردلچهار محال و بختیاری

15هیبت الهانصاریزهرا اردلچهار محال و بختیاری

14مرتضیانصاری اردلیمحمد صادقاردلچهار محال و بختیاری

-علیخسرویانعلی رضااردلچهار محال و بختیاری

17رسولخلیلی اردلیمحمد مهدیاردلچهار محال و بختیاری

19علی رضارجب زاده اردلیسکینهاردلچهار محال و بختیاری

15علی رضارجب زاده اردلیسکینهاردلچهار محال و بختیاری

19محمدرئیسی اردلیامیناردلچهار محال و بختیاری

17محمدکاظمرئیسی اردلیعلیاردلچهار محال و بختیاری

14عبدالهسیفی اردلیطاهااردلچهار محال و بختیاری

16محسنطاهری اردلیثنااردلچهار محال و بختیاری

16حیدرظفریفاطمهاردلچهار محال و بختیاری

16شهرامظفری ده کهنهمهدیساردلچهار محال و بختیاری

14محمد رسولظفریانستایشاردلچهار محال و بختیاری

16کاوسظفریان ریگکیآوااردلچهار محال و بختیاری

16محمدعیدیسپیدهاردلچهار محال و بختیاری

14رحیمگنجیعلیاردلچهار محال و بختیاری

14حسیننصیرینگیناردلچهار محال و بختیاری

14سلمانافخمیامیرمهدیبروجنچهار محال و بختیاری

181714نادعلیپورصفربروجنیمهردادبروجنچهار محال و بختیاری

1617مجیدحیدری بروجنیملیکابروجنچهار محال و بختیاری

17حمیدرضارمضانینگینبروجنچهار محال و بختیاری
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1714عباسسپاهیزهرابروجنچهار محال و بختیاری

191514علی همتطاهریمینابروجنچهار محال و بختیاری

1717حیدرعلیعلوی فرادنبهحسینبروجنچهار محال و بختیاری

1614غالمرضافتاحیستایشبروجنچهار محال و بختیاری

-16غالمرضافتاحینیایشبروجنچهار محال و بختیاری

18محمدرضاقاسمی فرابوالفضلبروجنچهار محال و بختیاری

16فرج اهللگودرزیانفاطمهبروجنچهار محال و بختیاری

1718فرج اهللگودرزیانزهرابروجنچهار محال و بختیاری

1615ابراهیممدرسمرجانبروجنچهار محال و بختیاری

14نبی اهللمقتدرراضیهبروجنچهار محال و بختیاری

14نبی اهللمقتدرمحمدرضابروجنچهار محال و بختیاری

-رامینمنصوریآرمینبروجنچهار محال و بختیاری

16سید امیناحمدیسیده فاطمهشهرکردچهار محال و بختیاری

15رستماحمدیسیمینشهرکردچهار محال و بختیاری

16علیاراحمدی بنیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری

16عبدالرضااصغریانعلیشهرکردچهار محال و بختیاری

16حمزهافروزفاطمهشهرکردچهار محال و بختیاری

15احمد رضاامیرخانیتاراشهرکردچهار محال و بختیاری

1716حسنآزادگانالمیراشهرکردچهار محال و بختیاری

14الیاستوکلیمریمشهرکردچهار محال و بختیاری

16مهدیجهانگیریانآرینشهرکردچهار محال و بختیاری

19علیاردهقان قهفرخیمحمد عرفانشهرکردچهار محال و بختیاری

16بختیاررضایی دهکردیفاطمهشهرکردچهار محال و بختیاری

14علی رضایی شهرکیمریمشهرکردچهار محال و بختیاری

15محمد رضاسمیع قهفرخیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری

20حمیدشمسنیکوشهرکردچهار محال و بختیاری

17فردینطهماسبیغزلشهرکردچهار محال و بختیاری

16جعفرعسگری پیربلوطیساجدهشهرکردچهار محال و بختیاری

14سیاوشفضل الهیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری

14مجتبیگنجی ارجنکیضحاشهرکردچهار محال و بختیاری

15مسیحمرادیمحمد طاهاشهرکردچهار محال و بختیاری
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15فرودموحدیحسینشهرکردچهار محال و بختیاری

15علی رضامولوی  فرزادشهرکردچهار محال و بختیاری

17مراد علیمولوی وردنجانیناصرشهرکردچهار محال و بختیاری

16محمد رضاندافیلیاشهرکردچهار محال و بختیاری

17مصیبنیک زادابوالفضلشهرکردچهار محال و بختیاری

15غالمرضایادگاریمریمشهرکردچهار محال و بختیاری

15علی محمدابراهیمیمحمدفارسانچهار محال و بختیاری

17علی اکبراحمدیسعیدهفارسانچهار محال و بختیاری

14داریوشاسالمیمحمد فارسانچهار محال و بختیاری

14محمدطاهاباقریمریمفارسانچهار محال و بختیاری

18اکبرپورامینیعلی   فارسانچهار محال و بختیاری

15اردشیرتیموریمحمودفارسانچهار محال و بختیاری

17افراسیابجهانبازیزهرا فارسانچهار محال و بختیاری

15محمدعلیحاجت پورزهرافارسانچهار محال و بختیاری

1514علیحیدریسحرفارسانچهار محال و بختیاری

14حمیدرضاحیدریپردیسفارسانچهار محال و بختیاری

18محمدزمانخسرویمحسنفارسانچهار محال و بختیاری

15صابرخورشیدیفاطمهفارسانچهار محال و بختیاری

15فرهادداوودزادهمرجانفارسانچهار محال و بختیاری

161515سیدخدادادرضویسیدغالمرضافارسانچهار محال و بختیاری

15احمدسلجوقیریحانهفارسانچهار محال و بختیاری

17محمدکریمسلحشورعلی فتحفارسانچهار محال و بختیاری

18امیرعلیسلیمانی نژادسحرفارسانچهار محال و بختیاری

14مرتضیشهرانیمصطفی فارسانچهار محال و بختیاری

18رضاشیروانیزهرافارسانچهار محال و بختیاری

17محمدصادقیمحبوبهفارسانچهار محال و بختیاری

17فردینصالحیدنیافارسانچهار محال و بختیاری

16یوسفعسگریابوالفضلفارسانچهار محال و بختیاری

19سرهنگغیبی پورفائزهفارسانچهار محال و بختیاری

16بهرامفاضلیمریمفارسانچهار محال و بختیاری

-مصطفیمالکیامیرمحمدفارسانچهار محال و بختیاری
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16ابراهیممحمدیمحمدامینفارسانچهار محال و بختیاری

14کامرانمحمدیپرنیافارسانچهار محال و بختیاری

15حسین مرادیآناهیتافارسانچهار محال و بختیاری

14غالمرضامرادیامین فارسانچهار محال و بختیاری

1717عباسمرادییاسینفارسانچهار محال و بختیاری

171614حسینعلیمرتضوی نژاداسماعیلفارسانچهار محال و بختیاری

1618بهمنمنصوریکوثرفارسانچهار محال و بختیاری

15علیهاشمیمعصومهفارسانچهار محال و بختیاری

16نورمحمدهاشمیسیده کبریفارسانچهار محال و بختیاری

15هوشنگیداللهیسینا فارسانچهار محال و بختیاری

-16کرمعلیامیریمحترم لردگانچهار محال و بختیاری

14نادر قلی جلیل ناغونیآرمیتا لردگانچهار محال و بختیاری

-14عباس خلیل طهماسبی مبینا لردگانچهار محال و بختیاری

2016جهانگیرخلیل طهماسبی یعقوب لردگانچهار محال و بختیاری

-1815جهانگیرخلیل طهماسبی محمدرضالردگانچهار محال و بختیاری

16نادر قلی خورشیدی مهرداد لردگانچهار محال و بختیاری

15مسعودخورشیدی وحیدلردگانچهار محال و بختیاری

15محمدمحمودی درسالردگانچهار محال و بختیاری

16امیر حمزهاسماعیلی سارابیرجندخراسان جنوبی

15علیرضاحکمتزینببیرجندخراسان جنوبی

15علی اکبرطاهریفائزهبیرجندخراسان جنوبی

17رمضانعلی پورامیرحسین بیرجندخراسان جنوبی

-1816غالمعلیزادهحدیث بیرجندخراسان جنوبی

18محمودفضایلیمرتضیبیرجندخراسان جنوبی

17فرهادکاووسیفاطمه زهرابیرجندخراسان جنوبی

17محمدمرادیحسن بیرجندخراسان جنوبی

16محمدرضانبویعلی بیرجندخراسان جنوبی

16محمدهاشمی خراشادسیدحسینبیرجندخراسان جنوبی

-محمد رضابخشیمهالخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14نعمت اهللاصغریالههسرایانخراسان جنوبی

14غالمحسینتیموریمحمدسرایانخراسان جنوبی
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1615محسنصفارعلیرضاسرایانخراسان جنوبی

16غالمرضاظهیریمحبوبهسرایانخراسان جنوبی

18حسنصفرزادهحبیب الهطبسخراسان جنوبی

17حسینعطاریفاطمهطبسخراسان جنوبی

18اسماعیلقریشیسید مهدی طبسخراسان جنوبی

16علیرضانظریانزهراطبسخراسان جنوبی

15مرتضیسلمانیمهدیهقائنخراسان جنوبی

14میثمکهن ترابیکوثرقائنخراسان جنوبی

15حسینمرتضی نژادفاطمهقائنخراسان جنوبی

1816ابراهیمابراهیمیمجتبیبردسکنخراسان رضوی

18قاسمبابادیمبینابردسکنخراسان رضوی

1915علی اکبرچوپانی مقدممحمدبردسکنخراسان رضوی

14حبیب الهحاجی زادهمحمد طاهابردسکنخراسان رضوی

1715محمدحسینی نژادمحسنبردسکنخراسان رضوی

17حسینحمیدی کفاشستایشبردسکنخراسان رضوی

1614محمدسلیمیامیرحسینبردسکنخراسان رضوی

16حسننخعیسوگندبردسکنخراسان رضوی

14رضاندافیرسولبردسکنخراسان رضوی

14محمودنکوناممحمدبردسکنخراسان رضوی

1714علیبرگی زادهحمیدرضابشرویهخراسان رضوی

14محمدرضاتورانیفرزانهبشرویهخراسان رضوی

1715حسینسلطانزادهصدیقهبشرویهخراسان رضوی

1716حاجیصافیطیبهبشرویهخراسان رضوی

-14علیرضاعبداهلل زادهمجتبیبشرویهخراسان رضوی

-قرباناسکندرییسناتربت جامخراسان رضوی

171516عباسعلیبخشینسیمتربت جامخراسان رضوی

1614اصغرتن زنآریاناتربت جامخراسان رضوی

-1614رمضانعلیجعفردقیقیهلیاتربت جامخراسان رضوی

171514حیدردالوریفهیمه تربت جامخراسان رضوی

171514غالمحسینعدالتی فرزهرهتربت جامخراسان رضوی

14مهدیپنبه چیآیداخلیل آبادخراسان رضوی
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17رستمعلمیزهراخلیل آبادخراسان رضوی

-ابراهیممجدی رودیاسوهخوافخراسان رضوی

1514عبدالقدوسموحدی رودینگینخوافخراسان رضوی

16ابوالقاسمباباییمحبوبه درگزخراسان رضوی

17براترضا پورمهدیهدرگزخراسان رضوی

16براترضا پورمهدیهدرگزخراسان رضوی

16حسینزاهدمریمدرگزخراسان رضوی

1817ابراهیمشایان نسبافشیندرگزخراسان رضوی

14مرتضینورمحمد زادهآرزودرگزخراسان رضوی

15حسناسالمی مقدمثناسبزوارخراسان رضوی

16علیاعتمادیغزلسبزوارخراسان رضوی

14داووداکبریایمانسبزوارخراسان رضوی

1716ابوالقاسمآقاکالننداسبزوارخراسان رضوی

14رمضانباغجریزهراسبزوارخراسان رضوی

-محمدعلیبرزوییحسینسبزوارخراسان رضوی

14محمدعلیبرزوییسیناسبزوارخراسان رضوی

14جعفربرغمدیابوالفضلسبزوارخراسان رضوی

-حسنبه بینباتیسسبزوارخراسان رضوی

1615علی اکبربهزادفرهلیاسبزوارخراسان رضوی

15حسینبهزادمهرمرضیهسبزوارخراسان رضوی

14عبدالحسینجمالیسیماسبزوارخراسان رضوی

-علیرضاچشمیامیرعلیسبزوارخراسان رضوی

15سیدکاظمحسینیمحدثه ساداتسبزوارخراسان رضوی

15سیدعباسحسینیلیالساداتسبزوارخراسان رضوی

15محمدعلیخسروجردیمریمسبزوارخراسان رضوی

-علیداوطلبابوالفضلسبزوارخراسان رضوی

-حسینذبیحی رادمهداسبزوارخراسان رضوی

14محمدحسنرباطیزهراسبزوارخراسان رضوی

1615سعیدربیعینازنین زهراسبزوارخراسان رضوی

14محمودزرقینیوشاسبزوارخراسان رضوی

-سیدجوادسجادیانسیده ریحانهسبزوارخراسان رضوی
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14محمودصالحی پارسامعیناسبزوارخراسان رضوی

14داوودعنایتی فردآیداسبزوارخراسان رضوی

14محمودعیدیعالیاسبزوارخراسان رضوی

1615محمدفسنقریفاطمهسبزوارخراسان رضوی

17یوسفمشهدیامیررضاسبزوارخراسان رضوی

14محمدرضامیرییاسمنسبزوارخراسان رضوی

16جوادنصرابادیمتینسبزوارخراسان رضوی

-امیننصیریمهدیارسبزوارخراسان رضوی

-محسنیزدانمهرارشیداسبزوارخراسان رضوی

14جوادیساولیمحمدپارساسبزوارخراسان رضوی

14غالمعلیمعمریجوادسرخسخراسان رضوی

1615کاظمنوری سیستانیعالیهسرخسخراسان رضوی

14علیرضاابراهیمیمحدثهکاشمرخراسان رضوی

14محمدرضااصغریمحیاکاشمرخراسان رضوی

-حمیداکبرزادهنازنینکاشمرخراسان رضوی

17مهدیاله دادیهماکاشمرخراسان رضوی

-مرتضیباهوشسید رسولکاشمرخراسان رضوی

15علی براتیسیماکاشمرخراسان رضوی

17مهدیدهقانمحمد حسینکاشمرخراسان رضوی

19قدرت الهرحمانی حاجی آبادیمهردادکاشمرخراسان رضوی

16محمودزاده حسینمناکاشمرخراسان رضوی

16محمد رضاسخاییفروغکاشمرخراسان رضوی

14محمد رضاسرگزیعسلکاشمرخراسان رضوی

16سید سعیدسلیمانیریحانه ساداتکاشمرخراسان رضوی

17سید علی اصغرشیخیسید یزدانکاشمرخراسان رضوی

17رضاصائممحمد حسینکاشمرخراسان رضوی

15عادلصدوقی نائیمحمد جوادکاشمرخراسان رضوی

1717محمودصمدی فرگیسهیالکاشمرخراسان رضوی

14عباسطاهری نژادآیداکاشمرخراسان رضوی

16مجیدعلیزاده اولمهدیارکاشمرخراسان رضوی

15جوادعیدی نزادحلماکاشمرخراسان رضوی
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15 محمدغیبیمهر ساکاشمرخراسان رضوی

1814مصطفیفالح هاشمیانکیاناکاشمرخراسان رضوی

15غالم حسین قرایی ترشیزیلیالکاشمرخراسان رضوی

17 غالم حسینقرائی ترشیزیمرجانکاشمرخراسان رضوی

15مجتبیقربان زادهنگینکاشمرخراسان رضوی

18محمدکدخداییسعیدهکاشمرخراسان رضوی

16حسنمحمدیانملیحهکاشمرخراسان رضوی

16محمدرضامیرزاییعلیرضاکاشمرخراسان رضوی

1714رجبوکیلیمنیرهکاشمرخراسان رضوی

181717محمدتقییزدانیعلی کاشمرخراسان رضوی

-17علییزدانیابوالفضلکاشمرخراسان رضوی

171414علییزدانیفاطمهکاشمرخراسان رضوی

1717 غالم حسنیوسف زادهسعیدهکاشمرخراسان رضوی

1819محمدابراهیمیزهراگنابادخراسان رضوی

16میثمزمردیانزینب گنابادخراسان رضوی

1817مهدیسیاح زادهسعیدهگنابادخراسان رضوی

16فتح اهللمسعودیآمنهگنابادخراسان رضوی

14مهدیمعمارزادهمهدیهگنابادخراسان رضوی

18احمداحمدیراضیهمشهدخراسان رضوی

-سعیداحمدیمینامشهدخراسان رضوی

17ماشااهللارژنگیناهیدمشهدخراسان رضوی

14علیرضااسمعیلی شایهسنامشهدخراسان رضوی

191716کاظمافخمی گلیمرتضیمشهدخراسان رضوی

191816حسینعلیاکبرزادهابوالفضلمشهدخراسان رضوی

16سید مصطفیامانیسیده مبینامشهدخراسان رضوی

19رستمعلیامکانیمینامشهدخراسان رضوی

14مهدیامیریآرادمشهدخراسان رضوی

14نثاراحمد ایوبیعباسمشهدخراسان رضوی

16محمد ابراهیم آدینه زاده چری آرزومشهدخراسان رضوی

1515حسینعلیآذری اله ابادنسرینمشهدخراسان رضوی

16حمیدباقریعلیرضامشهدخراسان رضوی
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1714حسنباقریحمیدرضامشهدخراسان رضوی

18حسینبراغوشمحمدمشهدخراسان رضوی

14مهدیبقال خراسانیشادیمشهدخراسان رضوی

1715حسنبهرامی یزدان آبادنیلوفرمشهدخراسان رضوی

16جوادبهنام صادقیزهرامشهدخراسان رضوی

-16یحییبهنام مقدمبهنازمشهدخراسان رضوی

14مهدیبورنگسیده مبینامشهدخراسان رضوی

15مهدیپورحسینیسارامشهدخراسان رضوی

-15مجیدپورحسینی طرقنجمه ساداتمشهدخراسان رضوی

-مرتضیتحققی علیائیآرام مشهدخراسان رضوی

181616محمدرضاتوحیدیسجادمشهدخراسان رضوی

16علی اصغرتوسلی زاده ربابه مشهدخراسان رضوی

17لفتهتویلی پورهدیهمشهدخراسان رضوی

14امیرجهانگیریعلیمشهدخراسان رضوی

14حسینچراغی فارمدحامدمشهدخراسان رضوی

1715عباس علیچزگیمحمد امینمشهدخراسان رضوی

16مجتبیچشم  آغیلیاسمینمشهدخراسان رضوی

18غالمحسینچناریفاطمه مشهدخراسان رضوی

15براتعلیحبیب زادهمحمدرضامشهدخراسان رضوی

19کرم عایحسن زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

15سید محمدحسینیزهرامشهدخراسان رضوی

15تقیحسینیسارامشهدخراسان رضوی

15سید محمدحسینیزهرامشهدخراسان رضوی

14سید علیحسینیسید یاسین مشهدخراسان رضوی

1414ابراهیمحیدریرادینمشهدخراسان رضوی

1415سید هاشمحیدری هفت آسیاسیده مهالمشهدخراسان رضوی

1715غالمرضا خادمهدیهمشهدخراسان رضوی

17غالمحسنخادمیخدیجهمشهدخراسان رضوی

14حسنخدایی نفطهاعظممشهدخراسان رضوی

14تقیخورشیدی شیدامشهدخراسان رضوی

-16علیدانشیثنامشهدخراسان رضوی
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16مهدی دزیانی محمد حسین مشهدخراسان رضوی

15مهدی دزیانی مهدیسا مشهدخراسان رضوی

16جعفردهقانی محمودآبادیعلیمشهدخراسان رضوی

15سید جواد ربیعی سیده ستایش مشهدخراسان رضوی

14مهدیرزاززاده طوسیفائزهمشهدخراسان رضوی

14محمدامینرضاپورجوادمشهدخراسان رضوی

16محمدعلیرضاپور تلخ آبینسرینمشهدخراسان رضوی

1514محمدرضادادی چهارتکاباسمامشهدخراسان رضوی

15محمدزراعتیفرشتهمشهدخراسان رضوی

1714محمودزوارحسن آبادیمهریمشهدخراسان رضوی

1515حمیدساالری اره کمرامیر علیمشهدخراسان رضوی

1614علیرضاساالری اره کمرریحانهمشهدخراسان رضوی

15اسماعیلساالری مقدم فاطمه مشهدخراسان رضوی

1617حاجیگلسالمت طلبمظاهرمشهدخراسان رضوی

15محسنسلطان آبادی ستارهمشهدخراسان رضوی

16سید حسنسیداحمدیزهرا ساداتمشهدخراسان رضوی

1615محسنشریعتفاطمهمشهدخراسان رضوی

151514زهیرشفیعی فاطمهمشهدخراسان رضوی

191816علی اصغرشماعیعباسمشهدخراسان رضوی

15مرتضیشمایلیشنتیامشهدخراسان رضوی

14غالم رضاشیخالههمشهدخراسان رضوی

-محمودصادقینگارمشهدخراسان رضوی

15رضاصالحیحدیثمشهدخراسان رضوی

-حسینعلیصفارمحمودمشهدخراسان رضوی

1516محمد جواد صفدری زهرامشهدخراسان رضوی

15علی اکبرطاهریعلیمشهدخراسان رضوی

1615محمدطاهری بنکدارمهدیمشهدخراسان رضوی

15رجبظفری کلوخیابراهیممشهدخراسان رضوی

16مهدیظهوریان نادعلیایمانمشهدخراسان رضوی

1615سید حسنعابدی موسویسید مهدیمشهدخراسان رضوی

15کاظمعاملیعمادمشهدخراسان رضوی



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1514عبدالحسینعظیمیمهنازمشهدخراسان رضوی

15ابوالفضلعلیزادهزهرامشهدخراسان رضوی

14فرزادغفارییوسفمشهدخراسان رضوی

16حسنغالمینرگسمشهدخراسان رضوی

1614محمدعلیغیبیان طوسیلیالمشهدخراسان رضوی

16سید حسینفخرعالمیسیده محدثهمشهدخراسان رضوی

16غالمرضافدایی شهریآفرینمشهدخراسان رضوی

181515پرویزفدائینیایشمشهدخراسان رضوی

-14اسمعیلفربُد نیاپرویزمشهدخراسان رضوی

15علی رضافرخنده شایهفردیسمشهدخراسان رضوی

14رضافرقانیپارسامشهدخراسان رضوی

16سید حسنقاسمینعیمهمشهدخراسان رضوی

18عباسعلیقربانیحمیدمشهدخراسان رضوی

19جوادقیسنفیسهمشهدخراسان رضوی

16حسینکامیابفرزینمشهدخراسان رضوی

-محمد علیکریم زادهمیثممشهدخراسان رضوی

17سید جواد کاللی پرنیا سادات مشهدخراسان رضوی

16سید حمیدکوشش گرانسیده شهرزادمشهدخراسان رضوی

181715حسنگرامی صادقیانفاطمهمشهدخراسان رضوی

14حسین مالدار گشنی زهرهمشهدخراسان رضوی

14سیدمحمدحسنمحسنیهانیه ساداتمشهدخراسان رضوی

15سید محمد حسن محسنیمحسنینرگس ساداتمشهدخراسان رضوی

-15عبدالعزیزمحمدیطهورامشهدخراسان رضوی

16محمدحسنمحمدیعلیمشهدخراسان رضوی

14عباسمحمدی طرنجزهرهمشهدخراسان رضوی

15محمد جواد مظفری معارفنگارمشهدخراسان رضوی

-جوادمالزادهندامشهدخراسان رضوی

1614رمضانمالییکاظممشهدخراسان رضوی

1514محمدتقیمناقبیمعینمشهدخراسان رضوی

-17محمدتقیمناقبیبهارمشهدخراسان رضوی

1515مرادمهردوستمهناز مشهدخراسان رضوی
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15سیدعلیرضاموسویمیناساداتمشهدخراسان رضوی

16محمد باقرموقرمحسنمشهدخراسان رضوی

14ابوالقاسممیرزا بیگیاعظممشهدخراسان رضوی

15محمد رضانجاراناشکانمشهدخراسان رضوی

1514قهرماننصراله زاده کپریطاهرهمشهدخراسان رضوی

15سیدمحمدنظامسیده وصالمشهدخراسان رضوی

17عباسعلینعیمینازنین فاطمهمشهدخراسان رضوی

1815مهدینقوی شیخ االسالمیپیمانمشهدخراسان رضوی

14محمودرضانوپوشحجتمشهدخراسان رضوی

-14محمد ابراهیمنورالهیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرنیکاناصغرمشهدخراسان رضوی

1817هادیهادویالههمشهدخراسان رضوی

14سیدجوادهاشمیزهراساداتمشهدخراسان رضوی

1517جوادهنرکارکاظممشهدخراسان رضوی

1714مصطفیوضیعمحدثهمشهدخراسان رضوی

15رضاوفائی نژادیسنامشهدخراسان رضوی

15مهدیباهوشمهشیدمه والتخراسان رضوی

16رضاحسن پورمهدیمه والتخراسان رضوی

15رضاحیدربیگیامیرعلیمه والتخراسان رضوی

14حسنخرمیمریممه والتخراسان رضوی

-امیررجبی مقدمامیرعباسمه والتخراسان رضوی

15حسنصادقیانمجیدمه والتخراسان رضوی

16ابوالقاسمعبریزهرامه والتخراسان رضوی

-حسنعطارجوادمه والتخراسان رضوی

17کاظمکریمینرجسمه والتخراسان رضوی

17محمدرضامحمدزادهحمیدهمه والتخراسان رضوی

14غالمحسینمحمدیمحدثهمه والتخراسان رضوی

16محمودمرادیسیاوشمه والتخراسان رضوی

16محمدرضانادریپروینمه والتخراسان رضوی

15جوادنجمی نواامیرمه والتخراسان رضوی

15ناصرنظمیزینبمه والتخراسان رضوی
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14محمدعلیاحمدیمهین تربت حیدریهخراسان رضوی 

1715مهدیبلندییگانهتربت حیدریهخراسان رضوی 

14محمدبهلولیفاطمه تربت حیدریهخراسان رضوی 

17حسینپناهیحمیده تربت حیدریهخراسان رضوی 

16حسنخرمشاهیامیرمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی 

17مجیدذوالفقاریزهرا تربت حیدریهخراسان رضوی 

19محمودرحمانیابوالفضلتربت حیدریهخراسان رضوی 

17غالمرضارستمیعلی اکبر تربت حیدریهخراسان رضوی 

-ناصرشبانیرقیهتربت حیدریهخراسان رضوی 

14علیشمسمریمتربت حیدریهخراسان رضوی 

17علیشیرزادطاها تربت حیدریهخراسان رضوی 

-1718هادیطاهرینادیاتربت حیدریهخراسان رضوی 

1815احمدعباس زادهنازنینتربت حیدریهخراسان رضوی 

-احمدعبداله زادهساراتربت حیدریهخراسان رضوی 

17ابوالقاسمغالمی فدردیعلی تربت حیدریهخراسان رضوی 

1916قدیرقاضی زادههانیهتربت حیدریهخراسان رضوی 

14جعفرمحمدزادهساراتربت حیدریهخراسان رضوی 

1614غالمعلیمحمدزادهامیرحسینتربت حیدریهخراسان رضوی 

16مسعودمخلصیهلیاتربت حیدریهخراسان رضوی 

1715حسینمخلصیمیتراتربت حیدریهخراسان رضوی 

17تیمورمنفردزهرا تربت حیدریهخراسان رضوی 

17محمدعلینورمحمدینازگلتربت حیدریهخراسان رضوی 

-احمدهراتیفائزهتربت حیدریهخراسان رضوی 

14علیآدینه پور  یاسمنقوچانخراسان رضوی 

1715علیرضاتهمتنزهراقوچانخراسان رضوی 

14محمدقاسمحیرانیرقیهقوچانخراسان رضوی 

-جوادرمضانیآرشقوچانخراسان رضوی 

16رضارمضانی برسالنیفاطمهقوچانخراسان رضوی 

1414مجیدسعدیساجدهقوچانخراسان رضوی 

15محمداسماعیلمحمدحسن زاده مقدمطیبهقوچانخراسان رضوی 

1515محسنمیرزاییامیرحسینقوچانخراسان رضوی 
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16حسناردمه ای روح الهنیشابور خراسان رضوی 

16ابراهیماصلی زادهمحمد رضا نیشابور خراسان رضوی 

171715امید آتشیطهورانیشابور خراسان رضوی 

15علیرضاآریامهر فاطمه نیشابور خراسان رضوی 

-مهدیباریزهرا نیشابور خراسان رضوی 

18محمدرضابزرگمنشبنفشه نیشابور خراسان رضوی 

1716حسینبهروزی راد نسرین نیشابور خراسان رضوی 

14حمزهبینا فر حسین نیشابور خراسان رضوی 

15محمدبینا فر محسننیشابور خراسان رضوی 

1716مهدیپاکیزه تالیضحانیشابور خراسان رضوی 

15علی پیروز فر دیانانیشابور خراسان رضوی 

15محد علیجوادیفاطمه نیشابور خراسان رضوی 

15محمد علیجوادیمتیننیشابور خراسان رضوی 

15مصطفیچهار باغیمهدی نیشابور خراسان رضوی 

15سید حمیدحسینی رها سادات نیشابور خراسان رضوی 

14حبیبحسینی سید علی نیشابور خراسان رضوی 

15سید علیحسینی مهدیس سادات نیشابور خراسان رضوی 

-نصرالهحصارییگانه نیشابور خراسان رضوی 

15مهدیخدا پرستکسرینیشابور خراسان رضوی 

1816احمدخرم آبادی محمدنیشابور خراسان رضوی 

1415امیر علی دادپور دنیانیشابور خراسان رضوی 

16محمدرضادانش فردینانیشابور خراسان رضوی 

17علیرشیدیهدینیشابور خراسان رضوی 

16محسنسعیدیستایش نیشابور خراسان رضوی 

14مهدیسلیمانی توحیدنیشابور خراسان رضوی 

15صالحسلیمانی سارا نیشابور خراسان رضوی 

15محمد حسنسلیمانی سینا نیشابور خراسان رضوی 

16احمدصومعهطلیعهنیشابور خراسان رضوی 

15هادیعادلی فر محمد عارفنیشابور خراسان رضوی 

14براتعلیقره باغیجواد نیشابور خراسان رضوی 

14احسانمحرمیان معلمآیسانیشابور خراسان رضوی 
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17میثممحیط آبادی آرمیننیشابور خراسان رضوی 

16پرویز خانمشخص شیرینیانمهسانیشابور خراسان رضوی 

14سید رضا موسوی عمادیسید محمد طاهانیشابور خراسان رضوی 

181617حبیب الهناصری زهرانیشابور خراسان رضوی 

15مهدیناصری نرجس نیشابور خراسان رضوی 

1715حسینهدایتیانعلی اکبر نیشابور خراسان رضوی 

15علی اکبردلخواهمریماسفراینخراسان شمالی

1915صبرخانرخشیهاجراسفراینخراسان شمالی

1714حسینرستمیمحیااسفراینخراسان شمالی

14ابراهیمعابدیعرفاناسفراینخراسان شمالی

19محمدقاسمییگانهاسفراینخراسان شمالی

14تاج محمدمحمدی کوشکیمریماسفراینخراسان شمالی

-علیبرات زادهامیر محمدبجنوردخراسان شمالی

15علیبهادریفاطمه بجنوردخراسان شمالی

16علیبهادریمریمبجنوردخراسان شمالی

17غالمحسینپورحسینمهدیس بجنوردخراسان شمالی

-علیرضاتمدنیسارابجنوردخراسان شمالی

1916حسنحاج طالبیپریا بجنوردخراسان شمالی

-محمدحسنحدادیمعصومهبجنوردخراسان شمالی

17میرزاعلیحسین زادهزکیهبجنوردخراسان شمالی

14احسانحسینی معصومنازنینبجنوردخراسان شمالی

15هادیخضریایلیابجنوردخراسان شمالی

1816اردشیردرگزینیشهالبجنوردخراسان شمالی

1916حسنعلیرحمانینصراهللبجنوردخراسان شمالی

15حسین علیرستمیندابجنوردخراسان شمالی

-احسانروحانیبردیابجنوردخراسان شمالی

181714قربانشاکریمحدثهبجنوردخراسان شمالی

1916قاسمصابری ایرجفاطمه بجنوردخراسان شمالی

18جوادعلی آبادیآتنا بجنوردخراسان شمالی

1816علیقربانیفاطمه بجنوردخراسان شمالی

18محمدوحیدیملیکا بجنوردخراسان شمالی
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16علیپریشانسیناشیروانخراسان شمالی

16اسماعیلسلیمانیمهدیشیروانخراسان شمالی

14قربانقربانیانزهراشیروانخراسان شمالی

19علی حسینکریمیمطهرهشیروانخراسان شمالی

15رضاگواهیزهراشیروانخراسان شمالی

14سید محسنقاسمی خلیل آبادیسید امیرمحمدفاروجخراسان شمالی

14علیرضایاسمنی فاروجیحسامفاروجخراسان شمالی

19کامبیزحسینیآناهیتاآبادانخوزستان

1917علیاحمدزادهصادقآبادانخوزستان

181615حیدرعبداللهی نیاالهامآبادانخوزستان

14علیطاعتیفاطمهامیدیهخوزستان

1816عبدالرسولقرقانی پوراعظمامیدیهخوزستان

19غزیمیرعالیسیدکرماندیمشکخوزستان

19محمدحسیناسدیالهاماهوازخوزستان

-جعفرامینی باغبادرانیمحمدامیناهوازخوزستان

17غالمحسینبانماززادهحمیدرضااهوازخوزستان

14کاظمبصیریمریماهوازخوزستان

17حمیدبندریمهدیاهوازخوزستان

181614جمعهحافظی بیرگانیافسوناهوازخوزستان

-ستارحسن زادهآنیتااهوازخوزستان

18عبداهللخوش سیرتحسیناهوازخوزستان

16الیاسداراب پوراللهاهوازخوزستان

14مصطفیدرویشیجمشید اهوازخوزستان

1818صالحدشت بزرگیمنیاهوازخوزستان

1817محمدرضادوستی میرقائدرضا اهوازخوزستان

191914رضارشیدزادهغالمرضااهوازخوزستان

14عبدالنبیساعدیاملاهوازخوزستان

1717مسعودطوسیآرمیتااهوازخوزستان

17مرتضیعالمشاهمصطفیاهوازخوزستان

1918عبدالرسولعرفانی فردعرفاناهوازخوزستان

16محمدعطایی فردمحموداهوازخوزستان
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15محمدحسینعظیمیفروغاهوازخوزستان

-1816رضافرهادزادهسیمیناهوازخوزستان

1916جمشیدکردستانینسترناهوازخوزستان

18علیرضاکوکبیکیمیااهوازخوزستان

-1717احمدرضالکزهرااهوازخوزستان

16باورنظری مرامعلی اهوازخوزستان

17سالمیاسری زادهداووداهوازخوزستان

-15شهرامدیبازرجیرانایذهخوزستان

-اله یارسبزی زادهکلثومایذهخوزستان

17حسینمرادیمهساایذهخوزستان

18حمداهللبرازندهمریمبندر امامخوزستان

1815علی بخشپرشیدهعنایت الهبندر امامخوزستان

18حافظدهناویزهرابندر امامخوزستان

15یحییاستقامتفاطمهبندر ماهشهرخوزستان

14عبدالحمیداسدیعبدالهبندر ماهشهرخوزستان

19صفربگدلیعباسبندر ماهشهرخوزستان

1718عجیدتقی زادهمهرنوشبندر ماهشهرخوزستان

1615سیف الهجمشیدیکوثربندر ماهشهرخوزستان

16عباسحسین زادهعلیرضابندر ماهشهرخوزستان

14خیبرخلیلیسلیمانبندر ماهشهرخوزستان

1714مرتضیدادروانپرنیانبندر ماهشهرخوزستان

1817عبدالنبیدشتی پورنیلوفربندر ماهشهرخوزستان

1716سعیدرییس قنواتیامیر محمدبندر ماهشهرخوزستان

16جهانگیرزندیمائدهبندر ماهشهرخوزستان

14رجبسبزواریهاجربندر ماهشهرخوزستان

18علیسلطانیسیمابندر ماهشهرخوزستان

191915محمد علیشاکریمهرنوشبندر ماهشهرخوزستان

1714یونسعبادیترانهبندر ماهشهرخوزستان

-نصرالهفالحیعصمتبندر ماهشهرخوزستان

14حسنمنصورینازنین زهرابندر ماهشهرخوزستان

-امیرحسینبناییفاطمهبهبهانخوزستان
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15امینپور بهشتیپانیذبهبهانخوزستان

181814لطف الهپور محمدیمحمدبهبهانخوزستان

-1716ابو القاسمپیرعلیفاطمهبهبهانخوزستان

16علیجوادی نژاداکرمبهبهانخوزستان

15حبیبحبیبیعشرتبهبهانخوزستان

-1716ید اهللدرویش پسندمریمبهبهانخوزستان

15محمد رضارحیم پورتمنابهبهانخوزستان

1616عبد المحمدرهیرژانبهبهانخوزستان

1714ابراهیمروانشادیزهرابهبهانخوزستان

1615مجیدروغنیشکوهبهبهانخوزستان

-1818مجیدروغنیزهرابهبهانخوزستان

15امینساداتی بهبهانینازنینبهبهانخوزستان

1717پرویزشجاعیزهرابهبهانخوزستان

161814پرویزشجاعیزینببهبهانخوزستان

16علی حسینشجاعیامیرحسینبهبهانخوزستان

1716غالمرضاشعبان زادهرضوانبهبهانخوزستان

1614رضاشیر علیمبینابهبهانخوزستان

16یوسفصالحی مکاریسارابهبهانخوزستان

1614علیعماد علیفاطمهبهبهانخوزستان

1716ابراهیمقصابیمریمبهبهانخوزستان

-18ابراهیمکیوانالهامبهبهانخوزستان

1715صمدمحسنینونابهبهانخوزستان

1817محمدمعتقدمهدیبهبهانخوزستان

17مرتضیمعتمد خواهعلیرضابهبهانخوزستان

16حسینمهران نیایگانهبهبهانخوزستان

-خدابخشمهیاریاکرم بهبهانخوزستان

17جمشیدنادیفاطمهبهبهانخوزستان

17ولییوسفی نژادوهاببهبهانخوزستان

17محمدرضاامیدجوفاطمهدزفولخوزستان

17حبیبانوشانازنین دزفولخوزستان

17جهانشاهپیشانسمیهدزفولخوزستان
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1514عبدالکریمجوهرزادهفاطمهدزفولخوزستان

181715حیدرحیدریآسیه دزفولخوزستان

17خلیلدلفانارشیادزفولخوزستان

-17سیدحسینرجبیسید علی دزفولخوزستان

17نورعلیزرگرزاده دزفولینسریندزفولخوزستان

1715غالمعلیزمانی رادمریمدزفولخوزستان

171514گالبشهروزعلیرضا دزفولخوزستان

171514سیدموسیصالحی نیافاطمه ساداتدزفولخوزستان

1716علیرضاصباغیانآرزودزفولخوزستان

-محمدرضاظاهرشمعونیمهدیدزفولخوزستان

1716ماندنیفوالدمژده دزفولخوزستان

19محمدقالوندفاطمهدزفولخوزستان

17محمدقالوندمحبوبهدزفولخوزستان

-1817غالمرضاکایدخوردهمحمددزفولخوزستان

1715محمدعلیگلچینسمیهدزفولخوزستان

1615غالمحسینمیر شکارالههدزفولخوزستان

17کاظمناجیمینادزفولخوزستان

171614رحماننساروندحدیثدزفولخوزستان

17محمدرضانوری جانی نجمهدزفولخوزستان

-1716حسینیوسفیعلی اکبردزفولخوزستان

14کرمعلیاسدپوررومزیاسحقرامهرمزخوزستان

19بهمنمیرزایی رامهرمزیبهروزرامهرمزخوزستان

1717ابراهیماسپرهعلیشوشترخوزستان

1717عبدالرضاباقریعلیشوشترخوزستان

15حسنحسن زادهنوشین شوشترخوزستان

15سیدروح الهعبدالهیمحمدامینشوشترخوزستان

15محمدمهدینجارزادهامیررضاشوشترخوزستان

14سلمانحسین پورساراگتوندخوزستان

14عباسرنجبرمبیناگتوندخوزستان

14غالمرضاعبدی زادهالهه گتوندخوزستان

15حسینعبدی زادهمهرساگتوندخوزستان
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14اسفندیارعبدی نژادفاطیماگتوندخوزستان

18محمودعبدی نژاداسراگتوندخوزستان

15رمضانمهدی زادهآیهگتوندخوزستان

15علینجفی زادهآسناگتوندخوزستان

18محمدحسیناکبری بیرگانیمهراناللی خوزستان

19علی حسینبابائیصادقاللی خوزستان

-17جانیجهانگیریاکبر اللی خوزستان

15سیامکمرادی شهنییسنااللی خوزستان

1814سیاوشحسینی کاکشمبینامسجدسلیمانخوزستان

1715نوابخراسانیمحمدطاهامسجدسلیمانخوزستان

1714محمدفاضلفراهانیمعصومهمسجدسلیمانخوزستان

1714جهانگیرمکی پورریحانهمسجدسلیمانخوزستان

1715جعفرشریفی پورنسیمهندیجانخوزستان

1717جعفرشریفی پورزهراهندیجانخوزستان

16جعفرشریفی پورناهیدهندیجانخوزستان

17بهرامقلعه گنجیراحله هندیجانخوزستان

1716علی کرمکریمیحسین هندیجانخوزستان

17طهماسبموسویراضیههندیجانخوزستان

2017محسنسعیدی کیاعیسیشوش خوزستان 

17جواداحمدخانیحمیدابهرزنجان

17رحمت الهآزادیفرهنگابهرزنجان

16سعیدبداغیلعبتابهرزنجان

14صفرعلیرحیمیسحرابهرزنجان

16نصرت آصالحیجعفرابهرزنجان

1816مجتبیمرسلیفرامرزابهرزنجان

1918مهدیمهدویفائزهابهرزنجان

1816حمیدموالئیمهدیابهرزنجان

17احمدخرمیسمیهخرم درهزنجان

17جانب اهللدودانگهمحمد رضاخرم درهزنجان

14علیجانشاهمرادیفرامرز خرم درهزنجان

1916قدرتقاصدیسعیدخرم درهزنجان
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14حسینکریمیکیامهرخرم درهزنجان

1916ولیکالنتریسمیهخرم درهزنجان

16مسعودکالنترییوناخرم درهزنجان

191614ابوالحسنادیبیجبارزنجانزنجان

15علی اکبرپارسافردمجیدزنجانزنجان

1715هوشنگحسن زادهحدیثهزنجانزنجان

191815محمدولیحسنیسمیهزنجانزنجان

14رسولحقگوئیعلیرضازنجانزنجان

17جوادخالقیسمیرازنجانزنجان

181714مرتضیمحمدخانیاکرمزنجانزنجان

1717ستارمحمدیسجادزنجانزنجان

1816اسدالهمحمدیناهیدزنجانزنجان

16شعبانعلیمحمدیاریهوشنگزنجانزنجان

191817زین العابدینمحمودیسودابهزنجانزنجان

1714محمدحسینمرادیرقیهزنجانزنجان

14احمدنوروزیفاطمهزنجانزنجان

19حسیناوحدی زادهامیرمهدیدامغانسمنان

14علی اصغرآقامحمدیمحمدرضادامغانسمنان

18محمدحقانیزهرادامغانسمنان

17علیرضاخوشقدمالهامدامغانسمنان

16علیمرادسفیدیانزینبدامغانسمنان

17علی اکبرصادقی نژادمحمدرضادامغانسمنان

17حسینطوسیعلیرضادامغانسمنان

17محمدتقیعبادیبتولدامغانسمنان

17ابراهیمعلی برزفاطمه دامغانسمنان

15مسلمغریب بلوکحمیده دامغانسمنان

16قربانفغان نژادزینبدامغانسمنان

16حسینعلیلطفیلیالدامغانسمنان

14خلیل الهمیرنژادمعصومهدامغانسمنان

15حمیداعرابیانکیاناسمنانسمنان

1615اسماعیلامینیمرضیهسمنانسمنان
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15عبدالرضابابائیالناسمنانسمنان

14مجیدباستانیشهرزادسمنانسمنان

1517غالمرضابخشاییمحمدسمنانسمنان

14محمدحسنپیرچهریحانهسمنانسمنان

17محمدرضاپیوندیعلیسمنانسمنان

15عزت الهپیوندیملیحهسمنانسمنان

1517حسینحسنیهادیسمنانسمنان

-احمدحقیقتپارساسمنانسمنان

-مسعودحمیدیپری نازسمنانسمنان

-سیداحمدخاتمیآیلین ساداتسمنانسمنان

17حسینخازنمهدیسمنانسمنان

-محمدرضادارائیمحمدحسنسمنانسمنان

14محمدرضادارائیمحمدمهدیسمنانسمنان

16عسگریدربانیانفاطمهسمنانسمنان

14کیادرویشمانیسمنانسمنان

171714علیدریاییسپیدهسمنانسمنان

15علیرضادوست محمدیدانیالسمنانسمنان

14حسندوست محمدیمجتبیسمنانسمنان

16رحیمرضائییوسفسمنانسمنان

16جوادروشننظیفهسمنانسمنان

14سیدجاللزمانیسیده زهراسمنانسمنان

16سیدعلیسیدعلیانسیده محبوبهسمنانسمنان

17عیسیشاهبفاطمهسمنانسمنان

14رحمتشاهکالئیکوثرسمنانسمنان

14جعفرصبوریفاطمهسمنانسمنان

14محمدصحرانیوشنرجسسمنانسمنان

14محمدتقیصوفی شهمیرزادیامیرمحمدسمنانسمنان

15سیدرضاطاهریعذرابیگمسمنانسمنان

18رضاعبدوسدیناسمنانسمنان

14غالمرضافخاریطاهرهسمنانسمنان

1515غالمرضافیاضآرزوسمنانسمنان
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17محمدملک باالآمنهسمنانسمنان

16محسنمؤمن آبادیرضاسمنانسمنان

16علیرضانعیمی صدیقامیر آرتاسمنانسمنان

15حسنولیصغریسمنانسمنان

1714رضایدالهینوش آفرینسمنانسمنان

1716محمد تقیامیراحمدیمهدیشاهرودسمنان

14وحیدامینیانبهرادشاهرودسمنان

15مقدادتیموریحنانهشاهرودسمنان

20احمدجاجرمیعلی اکبرشاهرودسمنان

14ابراهیمحسین پورحسینشاهرودسمنان

14عباسخواجه شاهکوییپریساشاهرودسمنان

1615اصغرذبیحیفاطمهشاهرودسمنان

1716احمدرحمتیفاطمهشاهرودسمنان

16جمشیدرضی آبادیمتینشاهرودسمنان

16حسینشریفیمیالدشاهرودسمنان

17حسینصدیقیحمیدهشاهرودسمنان

1717محسنطاهریصباشاهرودسمنان

16علیعامریاحسانشاهرودسمنان

1815حسینعرب عامریانسیهشاهرودسمنان

14رضاعرب قبادیکارنشاهرودسمنان

16سعیدعرب یارمحمدیامیر علیشاهرودسمنان

17کاظمغالمرضاییهلیاشاهرودسمنان

201614ابوالقاسمکاظمیمهرانهشاهرودسمنان

1614محمودکامرانیپوریاشاهرودسمنان

1816حسینگندمکارپدرامشاهرودسمنان

15رضامحمدخانیمحدثهشاهرودسمنان

1815محمد حسنمرجانناصرشاهرودسمنان

14محمد باقرمهدییوجیههشاهرودسمنان

14هادیمیرزاییامیررضاشاهرودسمنان

14محمدنظریانوحیدهشاهرودسمنان

18اسماعیلمونسیهانیهگرمسارسمنان
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-علی اکبرتبیانیانسوسنمهدیشهرسمنان

-علی اکبرشجاعانمائدهمهدیشهرسمنان

14حیدرصحرائیشقایقمهدیشهرسمنان 

17سیدنورارجاسفندیارچابهارسیستان و بلوچستان

17محمدعلیآزساراچابهارسیستان و بلوچستان

1816دوست محمدلشکرزهیمحمدچابهارسیستان و بلوچستان

17مجیدمدرسیمریمچابهارسیستان و بلوچستان

18رضااویسی کهخامرضیهزابلسیستان و بلوچستان

16محمدپروینام البنینزابلسیستان و بلوچستان

17محمدجامیسعیدهزابلسیستان و بلوچستان

17احمدمالشاهیفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

19مجیدنقیبی فردعلیرضازابلسیستان و بلوچستان

17مجیذنقیبی فردعلیرضازابلسیستان و بلوچستان

14علیسرگلزایی جوانافسانه زاهدانسیستان و بلوچستان

16محمدحسینعبدیوحیدهزاهدانسیستان و بلوچستان

15محمدحسینکیکاووسیملیحهزاهدانسیستان و بلوچستان

181614نظردهقانی فرامرز سراوان سیستان و بلوچستان

14عبدالسالم نظرلیبی بی سلیمه سراوان سیستان و بلوچستان

1816رضاابراهیم پورحدیثاستهبانفارس

17مسعودافرازآوااستهبانفارس

18رحیمبرزه کارسانازاستهبانفارس

15احمدحاجی محمدیراضیهاستهبانفارس

-جلیلحدادسمیهاستهبانفارس

15علیرضاحسینیانزینباستهبانفارس

15حسنخوش نیتپرنیاناستهبانفارس

16حسنخوش نیتپرهاماستهبانفارس

15محمدتقیسلیمانیفاطمهاستهبانفارس

15حمیدشفاعتفاطمهاستهبانفارس

17عبدالمطلبعزیزیامیرحسیناستهبانفارس

16حجتفریبرزوحیداستهبانفارس

14مهدیکمالیملیکااستهبانفارس
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1715اصغرکیوانیزهراساداتاستهبانفارس

17غالمحسیننوبختیفاطمهاستهبانفارس

16مهدیهمتی نژادسارااستهبانفارس

15رضاهمتی نژادعلیرضااستهبانفارس

15عبدالکریمپدرامپریسا اوزفارس

14ابراهیمالیاسیرقیهآبادهفارس

17محمد مهدیآستانهمهتاب آبادهفارس

16محمدتقیجعفریزهراآبادهفارس

14علیرضاجنتیساجدهآبادهفارس

1615غالم مهدیحسینیبهشتهآبادهفارس

181514محمد رسولحیدرپناهرضاآبادهفارس

15محمدرضاخوش نیتآسیهآبادهفارس

1716رضاصفی خانیراضیهآبادهفارس

17سیدرضیطباطبایی نیازهراساداتآبادهفارس

16سیدرضیطباطبایی نیافاضلآبادهفارس

16سیدرضیطباطبایی نیافاطمه ساداتآبادهفارس

16علیکریمیامیدرضاآبادهفارس

16غالمعلیکریمیلیالآبادهفارس

1715کاوسولی زادهافسانهآبادهفارس

17ستارروستازهرهپاسارگادفارس

-حسینمیرزائیلیالپاسارگادفارس

16مسعودتوکل پژمان جهرم فارس

15عباس زرنگاه علی اصغرجهرم فارس

18رحیم کاظمی امین جهرم فارس

15محمدکلوانی فاطمه جهرم فارس

15محمد صادق گنجی صوفیا جهرم فارس

15مهدی لطفی پور ابراهیم جهرم فارس

15غالمرضا متانت امیر  علی جهرم فارس

16جعفر مهدوی ساراجهرم فارس

1920عبداله ناطقی جهرمی محسن جهرم فارس

15فضل اله نوحی مینا جهرم فارس
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17محمد رضااحمدپورنسترنخرم بیدفارس

17حسنبذر افشانزهراخرم بیدفارس

-مسعودبهمنیمریمخرم بیدفارس

16امرالهبهمنیناهیدخرم بیدفارس

16علیرضاپارسانیاپوریاخرم بیدفارس

15سید حسامجعفریمحمد امینخرم بیدفارس

15محمد رضاحیدرینازنین زهراخرم بیدفارس

14حیدرخسروانیاننجمه خرم بیدفارس

16اکبردهقانیانسیه خرم بیدفارس

16فریبرزرضاییشهالخرم بیدفارس

17کرامترنجبرصباخرم بیدفارس

16حمیدرنجبرعلی خرم بیدفارس

14علیرضارنجبرنیالخرم بیدفارس

17حمید رضافرهمندفریدهخرم بیدفارس

17ابراهیمقربانیامیر پویاخرم بیدفارس

1614سید حسینحسینی باالشهریصدیقه السادات خفرفارس

171615علی رضامومنیفائزهخفرفارس

15حاجیقادریابراهیمخنجفارس

14ایرجالبرزی سلطان آبادیمرضیهدارابفارس

18هدایت الهایزدپناهفاطمهدارابفارس

15اسمعیلپناهیافسانهدارابفارس

1615مرتضیخوشاباحددارابفارس

14ابوالقاسمدهقانیمسلمدارابفارس

15علیرضاصالحی فردریحانهدارابفارس

2016محمود خداوندی مهشید زرین دشت فارس

17علی آقا رمضانی روح افزا زرین دشت فارس

17بهروز شاکرحافظ زرین دشت فارس

14جعفر قائدی عصمت زرین دشت فارس

17صادق کمالی حسین زرین دشت فارس

17داود محجوبنگین زرین دشت فارس

14رضا عابدی فردروژانسپیدانفارس
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14احمدملک نسبفاطمهسپیدانفارس

17یوسفثابت سروستانیفرحسروستانفارس

14علیرضاحسینیفاطمهسروستانفارس

14محمد حسینروحانیمریمسروستانفارس

16مجتبیروشنمحمدطاهاسروستانفارس

16سیدستارمختارینرجسسروستانفارس

17محمدجعفرابراهیمیساراشیرازفارس

17علیاستخرحمیدشیرازفارس

1816خلیلاسفندیاریفاطمهشیرازفارس

1717محمد حسناسالمی نژادمهدیشیرازفارس

1714رضااکبریامینشیرازفارس

16غالمرضااله فروزشزهراشیرازفارس

17منصورامینیمسعودشیرازفارس

16محمودانصاری مهرمریمشیرازفارس

14سید محسناینجوفاطمه الساداتشیرازفارس

1617کریمآریا نسبخدیجهشیرازفارس

16کریمباصریزهراشیرازفارس

16اسداهللباغبانیحسینشیرازفارس

14فرهادبردبارکیارششیرازفارس

15علیرضابه نژادبهروزشیرازفارس

14عبدالرسولبهمنی نژادایلیاشیرازفارس

15رسولبیات قطعیطاهاشیرازفارس

15مرتضیبیطرف حقیقیمحمدرضاشیرازفارس

15عبدالمحمدپارساییفاطمهشیرازفارس

16علیپور فریدونفاطمهشیرازفارس

17علی رضاپیشگرمحمد شیرازفارس

14علی کرمتجلی خوفاطمهشیرازفارس

18محمدتعبدیعلیشیرازفارس

14بهروزجعفرزادهویاناشیرازفارس

-محمدجعفرزادهیلداشیرازفارس

14سیف اهللجلیانیسحرشیرازفارس
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1715محمدمهدیجوانمردیفاطمهشیرازفارس

15اسدالهجوانمردی حقیقی فردزهرهشیرازفارس

17مرتضیجوکارفرزانهشیرازفارس

18غالمعلیجوکاردریسپریساشیرازفارس

16منصورجیحونیاکرم السادات شیرازفارس

15جوادچراغیعلیرضاشیرازفارس

15قاسمحافظغزلشیرازفارس

15علیحسام پورزهراشیرازفارس

1717عبدالمحمدحسین قدیریمحمدرضاشیرازفارس

16سید کمالحسینیسیده ستایششیرازفارس

14علی اصغرحقیقی مهررهاشیرازفارس

15نعمتحیرانفاطمهشیرازفارس

16کریمخوانرویاشیرازفارس

14نجات اهللربی زادهمحسنشیرازفارس

1715عبدالحسینرجاییامیدشیرازفارس

14کمالرحیم زادهمهساشیرازفارس

19رحیمرحیمیسعیدشیرازفارس

15تیموررحیمی بدمرضیهشیرازفارس

15جوادرضائیامیرحسینشیرازفارس

14عبدالرضارنجکشفاطمهشیرازفارس

19سیدجعفرریاستی فردنجمه الساداتشیرازفارس

17غضنفرزارعمجیدرضاشیرازفارس

14احمد علیزارعثناشیرازفارس

17حسینزارعامیرعلیشیرازفارس

-خانیزاهدیان نژادمحبوبهشیرازفارس

17رضازره پوش قصراحمدیمجیدشیرازفارس

15غالمحسینسادات رفیعیحدیثشیرازفارس

18حبیبسبحانینرگسشیرازفارس

14حسینسراجیناهیدشیرازفارس

14سعید رضاسعادتماهکشیرازفارس

15حسینسلحشورنژادمیتراشیرازفارس
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15سلیمانسناییصدیقهشیرازفارس

17عرجعلیشاپورجانیفاطمهشیرازفارس

15حسنشعائریامیررضاشیرازفارس

16حیدرشکرریز الریمهدیشیرازفارس

15خلیلشکوهی قرائیسعیده شیرازفارس

17محمدشهیدیسکینهشیرازفارس

16سعیدشیعتیالههشیرازفارس

16محمودشیخیساراشیرازفارس

15علی اکبرصادقیستایششیرازفارس

15حسینصادقیحمیدرضاشیرازفارس

16حسین علیصرافتمحمدهادیشیرازفارس

15جاللصالحزهرهشیرازفارس

1715اسماعیلطاووسیفاطمهشیرازفارس

19بهادرظهرابیرحیمشیرازفارس

17محمدجوادعابدین پورنجمهشیرازفارس

1715عباسعبدیسجادشیرازفارس

16علیعلی پناهیمحیاشیرازفارس

1615صفرعلی زادهاصغرشیرازفارس

1715اصغرغالمی حقیقی فردمهدیشیرازفارس

-16عبدالعلیغیاثی شیرازیسامهشیرازفارس

15علیفتاحیفرزادشیرازفارس

16رحیمفتاحیپریساشیرازفارس

191917عبدالمحمدفخاریعلیرضاشیرازفارس

1919امان الهفرمانیالههشیرازفارس

18غالمقارداش پورمسعودشیرازفارس

16رحیمقائمینیلوفرشیرازفارس

17سید مرتضیقبلهسیده مهشیدشیرازفارس

17سیروسقره کندیامیرعلیشیرازفارس

16ابراهیمقوامی فرامیرعلیشیرازفارس

16محمدکاشی گرعلیشیرازفارس

17اله دادکریمیفاطمهشیرازفارس
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14غریبعلیکریمیمژده شیرازفارس

1614قاسمکشتکاریسروششیرازفارس

16عنایتکالنتریمحمد طاها شیرازفارس

1719علیکلهرریحانهشیرازفارس

15هادیالریآرشیداشیرازفارس

1719امرالهلرپورمریمشیرازفارس

181817محمدمهدیمحمودی فردراهلهشیرازفارس

16محمدمروجخلیلشیرازفارس

1517حامدمعززساراشیرازفارس

14اله یارمعصومیمحمدشیرازفارس

17احمد علیمکاریانآرزوشیرازفارس

17حسنمنصور آبادیمریمشیرازفارس

18سرمستمنصوریرهاشیرازفارس

1517مجیدموحد مجدمرضیهشیرازفارس

16نظام قلیناصریسمیرهشیرازفارس

16محمدهنرکارزهراشیرازفارس

1717ایرجهوشیارعلی اکبرشیرازفارس

-امیدیزدان شناسپوریا شیرازفارس

16امیدابوالفتح پورعلیرضافسافارس

15عوضعلیجمال پورفاطمهفسافارس

17اصغرخیاط زادهمحمدکریمفسافارس

16رمضاندیلمی شبانکارهزهرافسافارس

1717کابوسریاستیمحمدعلیفسافارس

15جعغرسعیدیلیالفسافارس

15علیشریفیمعصومهفسافارس

1515صمدغزنویفروزانفسافارس

14غالمرضاغالمیفهیمهفسافارس

17جاللفیضیفاطمهفسافارس

16علینظاممحمدمهدیفسافارس

16سیدایوبهاشمی نسبریحانه ساداتفسافارس

1615ملک محمدهمتیجمشید فسافارس
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16غالمچمنی میمندیزهرافیروزآبادفارس

1515غالمعلیحیدریپریسافیروزآبادفارس

1615محمدنبیغالمیسعیدهفیروزآبادفارس

14محمدکریماسداللهیعباسکازرونفارس

-محسنآقاییشادیکازرونفارس

15عباسپریشانداریوشکازرونفارس

14اسماعیلجعفریرضاکازرونفارس

14حبیب الهحسینی نژادریحانهکازرونفارس

15فردینخوشبختزهراکازرونفارس

14حمیدرضاربانی زادهعلیکازرونفارس

14علیرضاسپیدنامهنرگسکازرونفارس

14هادیمردانیهلیاکازرونفارس

16مسلمایمانی خواهفاطمهکوارفارس

15ابراهیمایمانی خواهابوالفضلکوارفارس

14پرویزدرحمیزهراکوارفارس

15حسینمهدویمحمدامینکوارفارس

14اسماعیلمیرزاییطاهاکوارفارس

-جعفرمیرزاییپریوشکوارفارس

15محمدجوادآزمفاطمهگراشفارس

17فتح الهجمالیمحمدرضاگراشفارس

16احمدحسین شیرییلداگراشفارس

15عزیزعالی پورابوالحسنگراشفارس

17عزت اهللقائدیاحمدرضاگراشفارس

-مهدینامورسهندگراشفارس

16سیدعباسآیت اللهیسیده زهراالرستانفارس

14عبدالکریمرافعیسلمانالرستانفارس

14رسوالرسولیاحمدعلیالرستانفارس

-رسولعالی زادهغزلالرستانفارس

15حسینالدنیثناالرستانفارس

15مجمدمحرابیطاهاالرستانفارس

1815سیروسآقا علیپریسا المردفارس
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15رضا کهن سال پویا المردفارس

-حبیبدوستاندیانامرودشتفارس

16علیزارعزهرامرودشتفارس

17مظفرزارعیشیوامرودشتفارس

14ناصرطاهریپورعلیرضامرودشتفارس

-عنایت الهکریمیابوالفضلمرودشتفارس

-عنایت الهکریمیامیر محمدمرودشتفارس

16محمدرضاکوهیستایشمرودشتفارس

-فریبرزامیریمحمودممسنیفارس

1515حسینخردمندپورامیرمحمدممسنیفارس

1514خدابخشرستمیرضوانممسنیفارس

-17قاسمشفیعیپارمیسممسنیفارس

14سعیدصالحیامیرمحمدممسنیفارس

1614حمیدرضاطوبی پورنیایشممسنیفارس

-نوذرکشاورزیسیماممسنیفارس

1514مسلمکشاورزیکارنممسنیفارس

14سید محمدموسوی زادهسیده مرضیهممسنیفارس

16اکبراکبریمنصورهمهرفارس

17محمدآذرسعیدهمهرفارس

-عالءالدینخوشنویساحسانمهرفارس

15اسماعیلسروطلعتمهرفارس

15محمدغالمیحسینمهرفارس

18حسنرضاییانسارانی ریزفارس

14محمدرضاحسینی پورحمیدالوندقزوین

17حسینخانیابوالفضلالوندقزوین

15محمد یوسفقربانی نیامژگانالوندقزوین

20نجفعلیمحمدعلی طایفهزهراالوندقزوین

19محمدافتخاریحدیثهآوجقزوین

18محمدمحمدیمعصومهآوجقزوین

18مصطفیهاشمیسیده زینبآوجقزوین

1716احداحدیعلیرضازیارانقزوین
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14علی شیرتاالنهرقیهزیارانقزوین

-محمدرضاشریفیعلیزیارانقزوین

1816علی اصغراحمدیمهدیبوئین زهراقزوین 

-معرفت الهآقایاریرقیهبوئین زهراقزوین 

16عباسپورمندمحمدجواد تاکستانقزوین 

16اردشیرحاجی زادهآیسانتاکستانقزوین 

17سیدرضاحسینیسید احمدتاکستانقزوین 

1715ستاررحمانیمنیژهتاکستانقزوین 

16علیرحمانیپریسا تاکستانقزوین 

14حمدالهعموییفاطمهتاکستانقزوین 

15محمدغفوریحبیب اله تاکستانقزوین 

-روح الهفرجیفاطمه تاکستانقزوین 

171815محمد حنفیهاسدیبهرامعلی قزوین قزوین 

16محمداقمشهفاطمه قزوین قزوین 

15قربان ایران دوست محمد امین قزوین قزوین 

15پرویزآزادیمحمد علیقزوین قزوین 

18علیرضاآهنیمهدیه قزوین قزوین 

17محمد رضابابایی علیاییفاطمه قزوین قزوین 

18علی عمران بخشی غالمرضا قزوین قزوین 

16صحبت اهللبرخورداریسمیهقزوین قزوین 

15حسینپایرونداحمدقزوین قزوین 

15فرج اهلل تفرشی محمد مهدی قزوین قزوین 

16علی توکلی محمد حسن قزوین قزوین 

16علی دوست محمدیمریمقزوین قزوین 

14محسنذکانیامیررضاقزوین قزوین 

15مسعود ذوالقدر محمد جواد قزوین قزوین 

16حمزه ربیعی رقیه قزوین قزوین 

17اسالم رحمانی فاطمه قزوین قزوین 

17محمد حسنروستامحبوبه قزوین قزوین 

17مسعودساغری چیانمهدیارقزوین قزوین 

17یوسفسلحشور نژادلیالقزوین قزوین 
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15احمدسلطانیهبتولقزوین قزوین 

16عباس سنماریمهدیهقزوین قزوین 

-1615محمد  شمس دوسترحمت اله قزوین قزوین 

14زین العابدین شهبازی فاطمه قزوین قزوین 

1717مهرداد شوشتری آرین قزوین قزوین 

1716صفدر شیخی زهرا قزوین قزوین 

14مجیدصادقی نژادفاطمهقزوین قزوین 

16محمد علی صادقی نیارکی صدراله قزوین قزوین 

15صدراله صادقی نیارکی فاطمه قزوین قزوین 

-صفر صفری عاطفه قزوین قزوین 

15غالمرضا عابدینیان حسین قزوین قزوین 

15مهدیعباس بیگیآرشیداقزوین قزوین 

15مصطفیعزیزیزینب قزوین قزوین 

16سید مصطفی علوی شیرخورشیدی محمدجعفر قزوین قزوین 

14شهروز علی آقایی صبا قزوین قزوین 

14اصغر علی پور زهرا قزوین قزوین 

15محمد باقرکاشی زادهمنیرقزوین قزوین 

1615عباسکاشیهاعلیقزوین قزوین 

17امید علی کاکاوند منوچهر قزوین قزوین 

16اسرافیلکلهرسمیهقزوین قزوین 

14قدرت  اهللکلهرهنگامهقزوین قزوین 

14مسعود کهن فر مهشید قزوین قزوین 

17غالمحسن گلی پور فرح ناز قزوین قزوین 

16علی اکبرگنجهسمیه قزوین قزوین 

16حسین محسنی رودپشتی کیمیا قزوین قزوین 

16یونس محمد رسولی مریم قزوین قزوین 

-محمد محمد رسولی پانیذ قزوین قزوین 

171614هاشم مهیعلی قزوین قزوین 

1717علی میرزائی علی اصغر قزوین قزوین 

17بهزادنجفیسحرقزوین قزوین 

16حسننصرتیمحمد حسینقزوین قزوین 
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14ابوالفضل نیک جو امیر مهدی قزوین قزوین 

16علیرضا هاشمی فاطمه قزوین قزوین 

15ابراهیم هاشمی الهام قزوین قزوین 

1715فتاحابراهیمیعلیقمقم

15احمدابراهیمیریحانهقمقم

1715غالمرضااردستانیمنصورهقمقم

17ابوالفضلاردستانیفاطمهقمقم

16حسینافشارمهدیقمقم

-جواداقبالیانمجتبیقمقم

181616جبرالربیعیعبدالحسینقمقم

1516حسینالماسی موحدزهرهقمقم

17اکبرایزدیمحمدقمقم

14قاسمآجورلوزهراقمقم

17محمدرضاباجالنبهروزقمقم

15ابوالفضلپیراستهپروینقمقم

14جوادتقی باباییمحمدمتینقمقم

1716حسینجانبازیمسعودقمقم

17بیت الهجعفریراضیهقمقم

17عباسجندقیمهساقمقم

15تقیحسنیزهراقمقم

15محمدجعفرحسین زادهسمیراقمقم

15محمدحسینیفاطمه ساداتقمقم

15محمدرضاحسینی رکن آبادیمعصومه الساداتقمقم

1616غدیرعلیحیدریفاطمهقمقم

16محمودحیدری حیاتیمائدهقمقم

171515محمدحیرانمحبوبهقمقم

14منصورخاوری ده پیریمعصومهقمقم

15محمد حسنخیریفاطمهقمقم

15مهدیدهقانی گلستانیعلیقمقم

16اکبرذبیحیاکرمقمقم

15محمدکاظمرجائیفاطمه ساداتقمقم
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1516نعمت الهرضاییمحمدجوادقمقم

16غالمرضارضاییلیالقمقم

16غالمرضارضایینرگسقمقم

15مصطفیرضاییفاطمهقمقم

16حسنرئیس میرزاییفاطمهقمقم

16حسینزارعیمنوچهرقمقم

15محسنزارعیمجتبیقمقم

14محسنسبزعلی گلمبیناقمقم

1414غالمرضاسرآبادانیاعظمقمقم

15حامدسعیدی صابرعلی رضاقمقم

1517حسینسلگیمیثمقمقم

16ابراهیمسهیلیمحمدمهدیقمقم

15مهدیسیفیمبیناقمقم

18محسنشجاع الساداتیمشکات الزهراقمقم

17حسینصادقینیرهقمقم

-غالمحسینصادقی زادهعلیقمقم

1415علیصادقی یکتازهراقمقم

14محمدرحیمصالحی فعالامیرعلیقمقم

17مهدیصفرزادهعلی اصغرقمقم

15صفرعلیصنایعی شجاعزهرهقمقم

-غالمرضاطالبی مزرعه شاهیابوالفضلقمقم

16علیرضاطاهری پورنفیسهقمقم

16محمدرضاعارفیحدیثقمقم

14محمدحسنعرب بافرانیمبیناقمقم

15علی اکبرعالقه بندمحبوبهقمقم

17محمدعلیعلیزادهزهراقمقم

15محمدرضاعلیزاده حسینیزینب ساداتقمقم

14جبارعیسی فردعلیرضاقمقم

16هاشمغفوریامیرحسینقمقم

1818محمدحسامفتح الهحسن اکبرقمقم

17علیفتح اله زادهزینبقمقم
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18کاظمفقیه صالحییاسرقمقم

14ابوالفضلفیروزیآتناقمقم

15امیرقائدیحسینقمقم

14علی اصغرلطفیمحبوبهقمقم

14مهدیلوالکیمرضیهقمقم

17جوادمحمد پورمهدیارقمقم

16علی ظفرمحمدیزهراقمقم

14علی اکبرمرادعلیانزهرهقمقم

14حسینمطلبسجادقمقم

14باقرمقدسیحوراقمقم

14سیدحسینموجانیزهرا ساداتقمقم

17اسدالهنادریمیثمقمقم

15امیرنوائی لواسانیفاطمهقمقم

15علینوراییستیا زینبقمقم

16علی محمدهنرورهانیهقمقم

17محمدیزدانی فردمائدهقمقم

17مجتبیپیرانامیرحسینبیجارکردستان

17اکبرفرج الهیامیرعلیبیجارکردستان

15عبدالرحمنبختیاریعلیسقزکردستان

16سید سعیدحیدریکاوه سقزکردستان

14عرفانصاحبیآرزوسقزکردستان

17جمالعبدالهیماهان سقزکردستان

14رسولکرمیهاوریسقزکردستان

-عارفابراهیمیشیرینسنندجکردستان

1816کریمامینی مریمسنندجکردستان

1718مسعودبهمنیساراسنندجکردستان

1716محمدشریفجهانبخشنسترنسنندجکردستان

1815محمدعلیحبیبیهاناسنندجکردستان

171914علیحسنی فردبیانسنندجکردستان

1616جمالحسینیسیدطیبسنندجکردستان

17حامدحقیقت پناهاسراسنندجکردستان
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15سیدعارفذکریاییسیدمدرکسنندجکردستان

14شمس الهرضایینرگسسنندجکردستان

17شاهمرادزرینزهراسنندجکردستان

1917ادبزمانیژیارسنندجکردستان

1917ادبزمانیژیناسنندجکردستان

-شریفشفیعیپوریسنندجکردستان

201914جمیلشکیباعرفانسنندجکردستان

1515فتح الهشیخیسمیهسنندجکردستان

15سلمانصادقیمحمدصدراسنندجکردستان

1817عبداهللعبدالهی اقدملیالسنندجکردستان

14سیدحسینعزیزیاسرینسنندجکردستان

1818حسنعلیزادهافسانهسنندجکردستان

1917کریمفرجوندفریدونسنندجکردستان

1518نظیرقادریسحرسنندجکردستان

201814فریدونقنبریبابکسنندجکردستان

1616محمدکریمیامیرسنندجکردستان

2015محمدعلیمحمدیشرارهسنندجکردستان

15یداهللمحمدیمناسنندجکردستان

17رسولمحمدی موخرفریدهسنندجکردستان

1517محمدصالحنادریآرزوسنندجکردستان

17اقبالناصریمانیاسنندجکردستان

15یداهللویسانیمرضیهسنندجکردستان

15اسمعیلیاریسمیهسنندجکردستان

151715بهروزیاوریفروزانسنندجکردستان

16شهابخالدیانمحمد طاهاقروهکردستان

17سیروسخالدیانمیعادقروهکردستان

1617ذبیح الهخسروانی نیاحمیدرضاقروهکردستان

18عباسدادفرتیناقروهکردستان

17سید خلیلرضوی مجدسیدمهدیقروهکردستان

17محبعلیصید محمدیفائزهقروهکردستان

16محمدقنبریزهراقروهکردستان
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18علیماهانامیر آریاقروهکردستان

16فوادمرادیفربدقروهکردستان

-نادرمفاخرینادیاقروهکردستان

1714علیمنتشلوحمیدقروهکردستان

171617خسروورمقانیصابرقروهکردستان

1717حاجی مرادورمقانیمسعودقروهکردستان

1718فتح الهپدیدارحبیب الهکامیارانکردستان

1814نادرخالدیانجبارکامیارانکردستان

15خلیلمرادینازنین زهراکامیارانکردستان

1717محمدرضااداکثنامریوانکردستان

18جهانبخشجوانمردیرضامریوانکردستان

14فریددلبریکانیامریوانکردستان

1717محمودرحمانیشادیمریوانکردستان

15توفیقرحیمیآالمریوانکردستان

15سرحدرحیمی نیابارینمریوانکردستان

14نادررشیدیسوژیانمریوانکردستان

1615علیرمضانیمریممریوانکردستان

16عبداهللمرادیفروغمریوانکردستان

15عبداهللمرادیمیرانمریوانکردستان

19مصطفیاندیشمندسودهبمکرمان

14محمودپور ابراهیممسعودبمکرمان

16بهنامزارع گوریهدیبمکرمان

17فرشیدسبحانیمحمدبمکرمان

1716ابراهیمکاظمی پور برواتیفهیمهبمکرمان

-حسندامغانی امیر رضاجیرفتکرمان

1614...فرج ادرینیمحمد جیرفتکرمان

181714...امان اغیب الهی مسلمجیرفتکرمان

-14صفدرمقبلیمعراججیرفتکرمان

1614کرامت امیریانفائزه جیرفتکرمان

-1714محمدحاتمی شهناز جیرفتکرمان

-هوشنگحسینی نسبالله جیرفتکرمان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

17جواداحمدیفاطمهراورکرمان

16محمودمظفریعلیراورکرمان

1917نجفبرقیرضارفسنجانکرمان

17علیبلوچمهدی رفسنجانکرمان

171814حسینترقی خواهرضارفسنجانکرمان

17عوضحسنیفاطمهرفسنجانکرمان

192019مجیدحسین پورامینرفسنجانکرمان

17عباسرجبیعلی رفسنجانکرمان

16محمودزندوکیلیمحمدمتینرفسنجانکرمان

15اکبرسرچشمه پورحمیدرفسنجانکرمان

14سیدهدایتطباطباییراضیه رفسنجانکرمان

1715حسینعلیخانیمهدیهرفسنجانکرمان

15علیغفاریطاهرهرفسنجانکرمان

1717غالمرضاگلستانیفاطمهرفسنجانکرمان

1816سیدعباسهاشمی بهمن آبادمحمدپارسارفسنجانکرمان

17امرالهاسماعیل زادهفتانهزرندکرمان

17سید بیژنزمانی بابگهریفاطمه الساداتزرندکرمان

18عباسعربپورنرگسزرندکرمان

17حجت الهقاسمیحسامزرندکرمان

17سید موسیهاشمی نژادسید عیسیزرندکرمان

14عباسالهیعهدیهسیرجانکرمان

14محمدآزادیمحدثهسیرجانکرمان

15محمد جوادپور فریدونییگانهسیرجانکرمان

1615قاسمخواجوییریحانهسیرجانکرمان

16محمدرجاییآتنا سیرجانکرمان

20غالمرضارضاییمحمدسیرجانکرمان

15جوادروح االمینیستایشسیرجانکرمان

14مهدیروح االمینیمبیناسیرجانکرمان

14حسینروح االمینیمیالدسیرجانکرمان

14میالدزرسنجبهارسیرجانکرمان

16حسینسلطانیعلی سیرجانکرمان
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14محمدسهرج زادهبهارسیرجانکرمان

17مهدیشهسواریریحانه زینبسیرجانکرمان

17ابراهیمشولآرمینسیرجانکرمان

14محمدعطاریالههسیرجانکرمان

1615محرممراد پورفاطمهسیرجانکرمان

17محمد حسینمهدوی خانوکیعظیمهسیرجانکرمان

1716احمدمؤذنینسترنسیرجانکرمان

20حسینآقارحیمیرویاشهربابککرمان

15محمودجاویدیسمیهشهربابککرمان

18رمضانزین الدینی میمندروح اهللشهربابککرمان

1917محمدشمسی نیامحمودشهربابککرمان

16روح الهطهماسبیمحمدحسینشهربابککرمان

19علیرضافتحی نژادحمیدشهربابککرمان

19علی آقامرادیارژنگشهربابککرمان

1819حسنمیمندیمهدیهشهربابککرمان

15اصغراحسانزینبکرمانکرمان

18مهدیاحمدی کوهبنانیفاطمهکرمانکرمان

191717اصغرارجمندکرمانیرامینکرمانکرمان

1817رضاآرام نیاساراکرمانکرمان

171816علیبمانی پورمرضیهکرمانکرمان

16مهدیبهرامیبردیاکرمانکرمان

18مالکبهمنیشمیمهکرمانکرمان

18محمدعلیپاسیارپارساکرمانکرمان

16عبدالرضاپهلوانزادهصالح کرمانکرمان

1716محمدرضاتهرانی جام سازهانیهکرمانکرمان

171617حسینتوکل پورنگاریمائدهکرمانکرمان

181515غالمخاتمیمنوچهرکرمانکرمان

-درویشرجائی لکسلطانکرمانکرمان

14حبیب الهسعادت بختمهرانگیزکرمانکرمان

-پرویزسعادت بختکیمیاکرمانکرمان

15صالحشعبانی پورخبیصیمارالکرمانکرمان
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1714مجیدشیخ شعاعیبهجتکرمانکرمان

15محمدرضاصفارزادهمیناکرمانکرمان

15محمدعباس زاده هجدکیسحرکرمانکرمان

-محمدعسکرپورکبیرمهدیهکرمانکرمان

1415احمدعسکری مهدیهکرمانکرمان

15جوادعلیخانی نژادشیماکرمانکرمان

-وحیدقاضی زادهاسراکرمانکرمان

17مهدیقوامیزدانکرمانکرمان

15محمدمالئی دره مریدیمرضیه  کرمانکرمان

15محمدحسینمهدی زادهفریباکرمانکرمان

1618علیمیرزابیگیمحمدامینکرمانکرمان

1617اکبرنظری رباطیعلیرضاکرمانکرمان

15سیداحمدهاشمیلیلی ساداتکرمانکرمان

16عباساسدالهیمرضیهکوهبنانکرمان

16عباسباباییمحمد علیکوهبنانکرمان

14اکبررهجوایلیاکوهبنانکرمان

14اکبررهجوالناز کوهبنانکرمان

15محمد رضامحمد حسنیمحمد جوادکوهبنانکرمان

17محمد رضامحمدیحسین کوهبنانکرمان

14علیرضامعزیمرجانکوهبنانکرمان

1917کیومرثاحمدیپوریااسالم آباد غربکرمانشاه

15محمد نوراحمدیاننفیسهاسالم آباد غربکرمانشاه

18سهراباکبریهوشمنداسالم آباد غربکرمانشاه

17جانعلیآریانژادعلیاسالم آباد غربکرمانشاه

1917بهروزبالیصدیقهاسالم آباد غربکرمانشاه

1918بهروزبالیمینااسالم آباد غربکرمانشاه

17فرامرزبساطیعلیاسالم آباد غربکرمانشاه

18مرادبهرامیاهورااسالم آباد غربکرمانشاه

19اردشیرصادقیمحیااسالم آباد غربکرمانشاه

16باباعزیزیهاشماسالم آباد غربکرمانشاه

1917علیرضاغریبزهرااسالم آباد غربکرمانشاه
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16نعمت الهکسانیمحمداسالم آباد غربکرمانشاه

18خدادادمبارکیمحسناسالم آباد غربکرمانشاه

1917علی میرمحمدیحسیناسالم آباد غربکرمانشاه

15خدامرادمرادی سیمانیفرحنازاسالم آباد غربکرمانشاه

15اسدالهنجفی سیمانیپروانهاسالم آباد غربکرمانشاه

17احمدنصرتیحیراناسالم آباد غربکرمانشاه

17یدالهویسمرادیشایستهاسالم آباد غربکرمانشاه

19رحمانیوسفی نیافاطمهاسالم آباد غربکرمانشاه

14فتاحصیدیاعظم جوانرودکرمانشاه

17مرادعلیزادهپریاجوانرودکرمانشاه

17فتح الهعلیزادهاحمدجوانرودکرمانشاه

19فرزادمحمدیژیار جوانرودکرمانشاه

17علیمرادیآریاجوانرودکرمانشاه

عزت الهدارابیایمانسرپل ذهابکرمانشاه

201614مصظفیابراهیمیمحمد  سنقرکرمانشاه

161814جعفراحمدیمعصومهسنقرکرمانشاه

1515نادربرزوییمحمدپارساسنقرکرمانشاه

14امیربیاتیدریاسنقرکرمانشاه

-رسولپارسیسینا سنقرکرمانشاه

14احسانجهانگیریمحمد حسنسنقرکرمانشاه

1516امیرحدیدیمبینا سنقرکرمانشاه

14جوادفرحناکیعرشیا سنقرکرمانشاه

-17محمدقاسمیمتینسنقرکرمانشاه

15ساسانمحمدیآیدا سنقرکرمانشاه

15ناصرنجاتی شکوهامیر علی سنقرکرمانشاه

1716عبدالحسینهمتیزهرا سنقرکرمانشاه

15حسینآذرکمند کوثرسنقر کرمانشاه

16علیمرادپورسعادتمهریصحنهکرمانشاه

161514نورالهفرجیاعظمصحنهکرمانشاه

1615حسن علیکاکاوندیآمنهصحنهکرمانشاه

16حبیب الهکرندیمریمقصرشیرینکرمانشاه
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17حبیب الهکرندیویدا قصرشیرینکرمانشاه

15زرعلی ابراهیمی سمیه کرمانشاه کرمانشاه

15احمد احمدی سمیه کرمانشاه کرمانشاه

14مصطفی اشجاری معصومه کرمانشاه کرمانشاه

1515اله داد اله دادی زیبا کرمانشاه کرمانشاه

18نوراله امیری زهره کرمانشاه کرمانشاه

1715نصرت اله امینی پور گلرخ کرمانشاه کرمانشاه

1815یونس آریاپور دیاکو کرمانشاه کرمانشاه

-اکبر جلیلی بهار کرمانشاه کرمانشاه

18محمود حسین زاده آوین کرمانشاه کرمانشاه

14-خانه آباد ابوالفضل کرمانشاه کرمانشاه

17مراد علی خدادادیان مریم کرمانشاه کرمانشاه

17محمد صفر رحمانی معصومه کرمانشاه کرمانشاه

15محمد صالح سلطانی ایوب کرمانشاه کرمانشاه

18اسماعیل صادقی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه

16سیامک ضرابی زاده زهرا کرمانشاه کرمانشاه

18علیرضا عبدالهی مریم کرمانشاه کرمانشاه

16بهروز فخری راشین کرمانشاه کرمانشاه

16رضا قاسمی سحر کرمانشاه کرمانشاه

161514محمد کاردان شهریار کرمانشاه کرمانشاه

14علیرضا محبی نسیم کرمانشاه کرمانشاه

1615حشمت مرادی امیر کرمانشاه کرمانشاه

14محمد جواد مرادی محنا کرمانشاه کرمانشاه

16عادل مرادی مهسا کرمانشاه کرمانشاه

15عباس مرادی بهزاد کرمانشاه کرمانشاه

16شیخمراد مریدی شکوفه کرمانشاه کرمانشاه

15آرش مشعشعی سید آروین کرمانشاه کرمانشاه

171715سید حمزه موسوی سید علیرضا کرمانشاه کرمانشاه

15هاشم هرسمی محمد رضا کرمانشاه کرمانشاه

161414فرشیدحسنیعلیکنگاورکرمانشاه

171715نمامعلیخزلیحامدکنگاورکرمانشاه



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15حیدردهنویعباسکنگاورکرمانشاه

14مصطفیمرادیاسراکنگاورکرمانشاه

14علی اشرفمرآتیعلیرضاکنگاورکرمانشاه

-احسانمصدقآرمیتاکنگاورکرمانشاه

1616جعفرمیرمعینیمریم السادات کنگاورکرمانشاه

15دوستعلیآقاعلیجوانشیرهرسینکرمانشاه

14اهلل دادبختیاریساراهرسینکرمانشاه

17علی عباسجمشیدیعلی هرسینکرمانشاه

15محمدرضادارایی نیاآنیاهرسینکرمانشاه

18قربانعلیقلندریفاطمههرسینکرمانشاه

1818جهانگیرمنصوری پایین آبیحدیثهرسینکرمانشاه

18سیدعلیموسویاعظمهرسینکرمانشاه

1818یداهللولدی نیاافسانههرسینکرمانشاه

1915علیاحمدیزهراباشتکهکیلویه و بویر احمد

-شیرزادانصاریمعصومه باشتکهکیلویه و بویر احمد

1714یعقوبحسینیحکیمهباشتکهکیلویه و بویر احمد

1614سید اسماعیلسنایی موخرافروزباشتکهکیلویه و بویر احمد

1915غالمحسنظفریفاطمهباشتکهکیلویه و بویر احمد

19محمد حسینمحمدی چشمه گلصدیقهباشتکهکیلویه و بویر احمد

-عزیزخردمندپوشجوادبهمئیکهکیلویه و بویر احمد

15عبداهللخوب زادهمهرشادبهمئیکهکیلویه و بویر احمد

17حسینعلیطارمیانپروانهبهمئیکهکیلویه و بویر احمد

16نصرالهدوستیمحمدرضاچرامکهکیلویه و بویر احمد

1816نعمت الهفرهنگی فردنصرالهچرامکهکیلویه و بویر احمد

1915غالمحینآذری فرمدینه دهدشت کهکیلویه و بویر احمد

-غالمحسینبرسیاهصابردهدشت کهکیلویه و بویر احمد

14غیظانحجتی پورفریبادهدشت کهکیلویه و بویر احمد

1714سلطانعلیستودهمریمدهدشت کهکیلویه و بویر احمد

171514حبیب اهللنیکدارشدمصیبدهدشت کهکیلویه و بویر احمد

181617شکراله  زارعی فتحخاتونگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

1716سید علی اکبرمعیری پورسیماگچسارانکهکیلویه و بویر احمد
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16کریمموسوی اصلوجیههگچسارانکهکیلویه و بویر احمد

17هوشنگبهروزیحمید یاسوجکهکیلویه و بویر احمد

17مظفرحسین احمدیعلی اصغریاسوجکهکیلویه و بویر احمد

17حاصلذبیحیسحریاسوجکهکیلویه و بویر احمد

-محمد قلیرسولیفوزیه یاسوجکهکیلویه و بویر احمد

16سید قادررضویفائزه یاسوجکهکیلویه و بویر احمد

16شیر احمدشریفیشهربانویاسوجکهکیلویه و بویر احمد

14خدادادغالمیسیمینیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

1615خورشیدفریدونیگلهامیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

17حمیدرضامسکنیالنازآزادشهرگلستان

15علیبایتارارامیانگلستان

14یدالهجاهدیمحمدطهرامیانگلستان

1916یحییخاندوزیخدیجهرامیانگلستان

14علیرضاغفاری تورانزهرارامیانگلستان

16محسنوفائیفاطمهرامیانگلستان

1817مجتبیادیبی فرزهراعلی آباد کتولگلستان

14حسنباقریسونیاعلی آباد کتولگلستان

17محمدتقیزرگرانیحسنعلی آباد کتولگلستان

15علیرضازنگانهفاطمهعلی آباد کتولگلستان

-سیدحسینصالحیمحمدطاهاعلی آباد کتولگلستان

1514مهدیموالیی محمد سلطانمهدیهعلی آباد کتولگلستان

17علی اصغرمازندرانیسامیناکردکویگلستان

1816محمد رضاخاریسهیالکردکویگلستان

2017امانگلدیدهقانامیدکردکویگلستان

18باب الهصابرینازنین کردکویگلستان

20مهدیکیاءسیمینکردکویگلستان

17یاسرمهدیانیعلیکردکویگلستان

1915حسنمهرانباقر کردکویگلستان

1714اسماعیلنوروزیآتنا کردکویگلستان

14علینوروزیحوریهکردکویگلستان

16درویشعلییحیی نژادطیبه کردکویگلستان
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17مجیدپیاده کوهسارمهدیگالیکشگلستان

14غالم رضاتولیجعفرگالیکشگلستان

14جوادتیموری صفی آبادفاطمهگالیکشگلستان

14جوادحقوقیمحمدگالیکشگلستان

1517غالمحسینسایریعلیرضاگالیکشگلستان

-رحمانسهیلی فردنرگسگالیکشگلستان

16احمدصفی الحسینیفاطمهگالیکشگلستان

14حسنصیادیثناگالیکشگلستان

-احمدملکانآیداگالیکشگلستان

14حمزهموسوی خسرویساجدهگالیکشگلستان

2018محمدعلیانامحمدیعاطفهگرگانگلستان

14حاج دوردیبهلکههوشنگگرگانگلستان

-1816قربانبهلولمریمگرگانگلستان

15محمدپرتویامیرحسینگرگانگلستان

17قاسمپرسنده خیالصفر گرگانگلستان

17صفرپرسنده خیالیلداگرگانگلستان

1718محمدرضاترسلیصدیقهگرگانگلستان

201817موسیرادانمیثمگرگانگلستان

14علی اکبررحیمیمحمدرضاگرگانگلستان

14سیداحمدروهندهسیدامیرمهدیگرگانگلستان

15وحیدرویانیمانداناگرگانگلستان

1715یحییزمانیمریمگرگانگلستان

-1416محمدسیاوشینیلوفرگرگانگلستان

2017عبدالهقدیمیعلیرضاگرگانگلستان

17رضاکابلیابوالفضلگرگانگلستان

15ابوالفضلکرامتیفاطمهگرگانگلستان

15عبدالهمعلمنیرهگرگانگلستان

14قربانعلیهادویمنصورهگرگانگلستان

171615حمیدهمدانیهستیگرگانگلستان

17غالمعلیابراهیمیحبیب الهگنبدکاوسگلستان

15محمودابوالقاسمیمینا گنبدکاوسگلستان
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16ابراهیمافسریمهرآساگنبدکاوسگلستان

1716بهرامآزادیخواهغزلگنبدکاوسگلستان

1714عبدالهبشاوردمعصومه گنبدکاوسگلستان

1415امان محمدپاک روانمرجانگنبدکاوسگلستان

15عبدالقادرپیرنیادولت محمدگنبدکاوسگلستان

14بهزادحاجی حیدریمحمدگنبدکاوسگلستان

14رضاسبزی کارانکوثرگنبدکاوسگلستان

16جوادشهرکیرضا گنبدکاوسگلستان

16صفرعلیعربروح اهللگنبدکاوسگلستان

1614عبدالجوادغفاری تورانساراگنبدکاوسگلستان

15رشیدقجقیآصفگنبدکاوسگلستان

15عبدالوهابقزلجهسلماگنبدکاوسگلستان

14حسنقزلیاعظمگنبدکاوسگلستان

15غالمرضالکزاییفریباگنبدکاوسگلستان

1716قنبرمحبیمحبوبهگنبدکاوسگلستان

1716براتقلیمحسنی فرسمیهگنبدکاوسگلستان

14غالمرضاآگاهی معصومه مینودشت گلستان 

16اسکندر شهمرادی مهدی  مینودشت گلستان 

14اسکندرشهمرادی محمدمینودشت گلستان 

15محمدتقیفرامرزی رضامینودشت گلستان 

1615علی محبی زهرا مینودشت گلستان 

16حسنممشلی فاطمه مینودشت گلستان 

17جعفربرادریشیواآستاراگیالن

15معرفتسوگندپورهندهآستاراگیالن

16انوشکاویانیفرانکآستاراگیالن

16حسینآتش سیماب گونشادنآستانه اشرفیهگیالن

181616محمدسبحانیزهراآستانه اشرفیهگیالن

17شهراملشکریانیامیر مهدیآستانه اشرفیهگیالن

16شادابهادی پور فشتالیبتولآستانه اشرفیهگیالن

171717یعقوبهمتیاسماعیلآستانه اشرفیهگیالن

16محمدامیدیحسیناملشگیالن
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16حسینعلیزاده مقدمعدنااملشگیالن

15احسانمطهریآدینهاملشگیالن

1715یحیی امیدی  فاطمه رشت گیالن

17حسین علی امیدی چنچهزهرا رشت گیالن

17حسن بزرگ محمدامین رشت گیالن

17حسین  پور کارجدیدمریم رشت گیالن

15سیدزین العابدینخاتمیسیدجوادرشت گیالن

14نادردادگسترزهرا رشت گیالن

15عباسدهقان پورسامیار رشت گیالن

1716علیرضاییسیامکرشت گیالن

14غالمعلیشهسارالهامرشت گیالن

15سیدجعفرصانع بخش حقدوستسیده معصومه رشت گیالن

17امیرصدیقزینبرشت گیالن

15محمدفیاضیزهرا رشت گیالن

14عباسکامیاب سیاهرودمهدیه رشت گیالن

16منوچهرمحجوبزهرهرشت گیالن

191714سیدمرتضیمدنیسیدایمان رشت گیالن

14ابومحمدیعقوب زاده فاطمه رشت گیالن

181714نقییوسفیفرزان رشت گیالن

14ایوبامام پورسونیارضوانشهرگیالن

15جمشیدآقایی هشجینهامانرضوانشهرگیالن

17علی اصغربراتیانابوالفضلرضوانشهرگیالن

18حسنبهرام پناهثریارضوانشهرگیالن

14طهمورثشکوریفیروزهرضوانشهرگیالن

15محمدباقرطاهریمحمد طهرضوانشهرگیالن

15فرامرزنقیبی صیقلیسحررضوانشهرگیالن

14فرامرزنقیبی صیقلیسارارضوانشهرگیالن

-فرزادنوروزیفرحانرضوانشهرگیالن

18فرزادیکتا سنگدهماهرخرضوانشهرگیالن

15حمیدامیربندهفاطمهرودسرگیالن

16مهرانآریانتمنارودسرگیالن
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17نقیبابازادهآتنارودسرگیالن

14مهرعلیباباییفاطمهرودسرگیالن

15بهزادتامعلیرودسرگیالن

15بهزادتامآرینرودسرگیالن

16سید رضاحسینیسید بنیامینرودسرگیالن

14علیرضادلمانیانلیدارودسرگیالن

16امیرصالحی نژادمارالرودسرگیالن

16یوسفعلینژادسمیهرودسرگیالن

-علی اکبرفیض بخشزهرارودسرگیالن

15سیدجوادناطق سیفسید امیررضارودسرگیالن

17حسینولی پورفاطمهرودسرگیالن

15حمیدپرآورآتناسیاهکلگیالن

1515سجادحبیبیعسلسیاهکلگیالن

14غالم رضاصادق پورمطهرهسیاهکلگیالن

15حسینعاقلشهریارسیاهکلگیالن

1615داودفریدفرروژانسیاهکلگیالن

15حسینمیرزاییمهدیهسیاهکلگیالن

15ابراهیماقدامیصدیقه صومعه سرا گیالن

17اسماعیلپاکدلمهدیصومعه سرا گیالن

16سیدجالل حسینی سید مریم صومعه سرا گیالن

17علیخوش پسندحسن صومعه سرا گیالن

17کوروششافعیغانیهصومعه سرا گیالن

16احمدشیعه نژادعلیصومعه سرا گیالن

17مرتضیطالبیانپویان صومعه سرا گیالن

16مصطفیقطبی علی رضا صومعه سرا گیالن

18محمدقطبی مصطفی صومعه سرا گیالن

17رسوامحسن نژادسمیه صومعه سرا گیالن

17محمد رضاناظم زمردیمحمد صومعه سرا گیالن

16حسننعمت پورعلی رضا صومعه سرا گیالن

16واحدنعمت پور ابوالفضل صومعه سرا گیالن

14صادق اسماعیل زاده امیر مهدیالهیجان گیالن
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15حمید رضا اهلل یاری فاطمه الهیجان گیالن

-حسنامیدی نوبیجار مائده الهیجان گیالن

1515یوسف بلکشاهی نجمه الهیجان گیالن

14جمشید بوستانی آرمان الهیجان گیالن

-علی پروال محمد مهدی الهیجان گیالن

-رمضانعلیپور علی گلرودباریاختر الهیجان گیالن

1715تقی پیچ بینی طیبه الهیجان گیالن

15رضا چائیچی منصور رکساناالهیجان گیالن

1816جمشید حبیبی کیاسرایی پریسا الهیجان گیالن

1414درویشعلی حسن دوست سارا الهیجان گیالن

17سیدحسن حسینی سیده مبیناالهیجان گیالن

15محمود دلکش مبین الهیجان گیالن

-ابراهیمرزاقیمهدی الهیجان گیالن

1715رسول رضوی طوسی روشنک الهیجان گیالن

14صادق سعیدی مهرورز آیناز الهیجان گیالن

14حمید رضا شاکری امیر حسین الهیجان گیالن

15محمد رضا شعبانی خدیومینا الهیجان گیالن

1816فرهادصبوری ابوالفضلالهیجان گیالن

-مازیارصفرپناهامیر رضا الهیجان گیالن

1717جهانگیر طالب گوکه نازنین الهیجان گیالن

1614جعفر عروجی عرشیا الهیجان گیالن

17محمد علی غالمی مهشید الهیجان گیالن

16علی محمد فخار زاده محمدرضا الهیجان گیالن

14حسین قربانپورمهرکامالهیجان گیالن

17محمد علی کریمی دره جیر علی الهیجان گیالن

1516جواد مسرور خسروی مهتاالهیجان گیالن

1815محمد حسین مشفق حقیقیمصطفیالهیجان گیالن

16حمیر رضا مومن یوسفی حسام الدین الهیجان گیالن

-علیمیر موئدسید ابوالفضلالهیجان گیالن

17بهروزمیرزازادهبهنامالهیجان گیالن

16بهرام نور محمدی فاطمه الهیجان گیالن
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14جعفر هدایتی نیایش الهیجان گیالن

-محمودبلندپایهلیاللنگرودگیالن

14ادیبپژوهانامیرعلیلنگرودگیالن

14رسولحسن پورروژینالنگرودگیالن

14اسماعیلحق شناسمهرنازلنگرودگیالن

14علی حمیدی دریاکناریالههلنگرودگیالن

-مسعودذبیحیبردیالنگرودگیالن

-فریدونرضایی پورآرشاملنگرودگیالن

14سیدرضارضویمحیاساداتلنگرودگیالن

14مرتضیرفیعیمائدهلنگرودگیالن

-محمدرفیعی نژادمحیالنگرودگیالن

14محمدرنجکشمژدهلنگرودگیالن

1614حسنشریف پورزهرالنگرودگیالن

15کاوهطاهرزادهآرمانلنگرودگیالن

-کاوهطاهرزادهآریالنگرودگیالن

15علی اصغرعبادت طلبصفورالنگرودگیالن

1614مسیبعلی نیامعصومهلنگرودگیالن

1716رحیمفکری پویامعصومهلنگرودگیالن

-علی قلیانیفاطمهلنگرودگیالن

-ایمانکنفچیانآتبینلنگرودگیالن

16فرزادمراد حاصلعلیلنگرودگیالن

15سیداحمدمیر اسدیسیده سعیدهلنگرودگیالن

14سیدهادیمیراشرفیمحمد حسینلنگرودگیالن

14سیدموسیمیرفرجودامیرحسینلنگرودگیالن

16محمدمقدم میان گسگریسمیهماسالگیالن

1716احمدآقاتوکلیداودازنالرستان

1816ترابعلیجابرانصاریکیمیاازنالرستان

1717مجتبیجودکیامیرحسینازنالرستان

19محمدحسنحبیبیمهدیازنالرستان

14حسینحبیبیهادیازنالرستان

18غالمعلیزنگنهخدیجهازنالرستان
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17محمدرضامرادیحسینازنالرستان

1919نادرملک محمدیفاطمهازنالرستان

1916محمدمهدویمهدیهازنالرستان

17محمودهیبدیمائدهازنالرستان

1717رضاقاسم پورمحمد امینالشترلرستان

1819رضاقاسم پورمحمدمهدیالشترلرستان

201916محمدبخشی نژاد سعیدالیگودرزلرستان

-عبدالهسلیمانی الیگودرزیاشرفالیگودرزلرستان

16سهراببختیاریمهشادبروجردلرستان

16سهراببختیاریگلشیدبروجردلرستان

1815کلبعلیبیرانوندفریدونبروجردلرستان

1715فریدونبیرانوندمائدهبروجردلرستان

14علیرضاپیموییسمیهبروجردلرستان

15نادرحسینی روزبهانیپرستوبروجردلرستان

-ابراهیمرحمانیمحمد متینبروجردلرستان

18پرویزرضاییریحانهبروجردلرستان

17اکبرشعبانآرینبروجردلرستان

1816شمس الهشمسهمهسابروجردلرستان

1716محمد رضاصدیقمرضیهبروجردلرستان

14غالمرضاعارفی فردحسینبروجردلرستان

-محمد  عموریفرزانهبروجردلرستان

-حمیدفرمانبردارفرزانهبروجردلرستان

17عبدالرحیمفرمانبردارحمیدبروجردلرستان

-مرتضیکاکاوندحمیدهبروجردلرستان

181915محمد جعفرکردینسیمبروجردلرستان

1718علی کریمی پورالهامبروجردلرستان

16محمدگودرزیایوببروجردلرستان

14چراغعلیگودرزیسهیالبروجردلرستان

14علی محمدگودرزیابراهیمبروجردلرستان

18حسنگودرزیمهدیبروجردلرستان

15 محمدآرمین رادآریاخرم آبادلرستان
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1615جوزعلیبارانیمرضیهخرم آبادلرستان

1617علیرضابیرانوندمجتبیخرم آبادلرستان

1717فضل اهللجعفریاناشکانخرم آبادلرستان

1916محمد حسنخسرویمحمدرضاخرم آبادلرستان

1818سعیددادفرماپگاهخرم آبادلرستان

15فتح علیدریکوندعلیخرم آبادلرستان

1817فرضیدهقانیعبدالرضاخرم آبادلرستان

18علیزارعامیرمحمدخرم آبادلرستان

17حمزه علیزارعیالهامخرم آبادلرستان

1918بابا حسینزرینجویی الواربردیاخرم آبادلرستان

1714حسنسقاییفاطمهخرم آبادلرستان

15رضاشریعتفاطمهخرم آبادلرستان

1817صفرعلیعلی حسین پورمهردادخرم آبادلرستان

16عبدالرحمانکردیاشکانخرم آبادلرستان

14عبدالرحمانکردیعرشیاخرم آبادلرستان

1914ابراهیمملکی رادآزادهخرم آبادلرستان

1715ولیآسترکی افسانه دورود لرستان

14رسول داوودیامیرعلیدورود لرستان

17محمد آقارضاییعبدالهدورود لرستان

182020هیبت الهکمالیمحمددورود لرستان

-یدالهیاراحمدیداووددورود لرستان

191815علیمراددارابیمحمدامینکوهدشتلرستان

181515گودرزدارابیحسینکوهدشتلرستان

17ولیدوستیدانیالکوهدشتلرستان

15ولیدوستیویریاکوهدشتلرستان

171515ولیدوستیفائزهکوهدشتلرستان

14حبیبرضائیانثناکوهدشتلرستان

181917علی احمدزارعیرامینکوهدشتلرستان

191815یاسرزال زادهآرسامکوهدشتلرستان

-1515علیطرهانیتامایکوهدشتلرستان

15محمدعبدالهیمهدیسکوهدشتلرستان
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-15شمس الهعبدالهی پورزهراکوهدشتلرستان

14شمس الهعبدالهی پوراسراکوهدشتلرستان

17الماس خانکوشکیزهراکوهدشتلرستان

17الماس خانکوشکیلیالکوهدشتلرستان

161616جهانشاهملکی طوالبیحسینکوهدشتلرستان

201816مرادمومنی فردامینکوهدشتلرستان

1514رمضاننجفیفاطمهکوهدشتلرستان

191817اسدالهنوربخشامینکوهدشتلرستان

15مرادعلینوریآرینکوهدشتلرستان

1717مجتبیاحمدیعلیآملمازندران

16علیرضااسدیحلماآملمازندران

15علیرضااسماعیلیرضاآملمازندران

17مجتبیآذرمهناآملمازندران

14علیرضاباباییفاطمه آملمازندران

16روح االمینبنیانیروناکآملمازندران

1514علیرضاپورکاظمپویانآملمازندران

15قاسمتوکلیمحمد حسینآملمازندران

14مصطفیحبیب زادهسورناآملمازندران

15کریمحیدریکیمیاآملمازندران

15کریمحیدریکیاناآملمازندران

14تقیخداییهانیآملمازندران

1718علیرحمانیرضاآملمازندران

14سید کمالرسولیفاطمه زهراآملمازندران

15یحییرضاییحسنیآملمازندران

16علی اکبرروشناییطیبهآملمازندران

14محمد علیسلیمانیانپرنیاآملمازندران

15اسماعیلشاکریسیدمجیدآملمازندران

1615یار علیشیراوندمریمآملمازندران

171414حنیفصداقت آملیبهنودآملمازندران

17میثمطالبیبهارآملمازندران

16ماشاالهعدیلیصباآملمازندران
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14ماشاالهعدیلیضحاآملمازندران

16مومنیعمرانعسلآملمازندران

14خیراهللفاضلی فرپارساآملمازندران

-حمیدفتحیهیرادآملمازندران

15مجتبیفرجیستایشآملمازندران

14محمدفالحماهانآملمازندران

15رحمتفالحکیاناآملمازندران

15محمد رضاقاسم زادهفاطمهآملمازندران

171715علیقربان نژادروح اهللآملمازندران

16حسینکاوهآواآملمازندران

15احمدمحمدیفاطمه زهراآملمازندران

1516علیمهدویآرزوآملمازندران

14خسرونقی زادهتسنیمآملمازندران

16حسیننیک پورپرنیاآملمازندران

16اکبرنیک زادعطیهآملمازندران

16حسنهادیانهلیاآملمازندران

17پرویزولی پورگوذرزیسعیدآملمازندران

-بهرامابوالحسنیمائده بابل مازندران

-1815میثمآهنگرانفربدبابل مازندران

-سیدمحمدرسولی نژادعرفانبابل مازندران

15رضاروح الهیمحمدسامبابل مازندران

1918زین العابدینسرشارحمیدهبابل مازندران

14شعبانعلیسلیمانیزینببابل مازندران

16محمدحسینشجاعیانعلی اکبربابل مازندران

1819محمدکاظمصالحی مازندرانیعلی اصغربابل مازندران

17محمودعبداله پورمحمد بابل مازندران

18مهدیغفاریملیکابابل مازندران

14احمدمرادی نجاراصغربابل مازندران

16هادیاسالمیفاطمهبهشهرمازندران

14ولی الهرضاییفاطیما بهشهرمازندران

17مصطفیسجادیبنت الهدی بهشهرمازندران
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16ابراهیمسهرابیسمیه بهشهرمازندران

17محمدعموزاد خلیلیمعصومه بهشهرمازندران

17حسینعموزاد مهدیرجیسلیمه بهشهرمازندران

17کاظمکجوریسعید بهشهرمازندران

16حسینکرم نژادفاطمه بهشهرمازندران

17سید رضاموسوی کنتیسید زهرابهشهرمازندران

14سیدمصطفینجفیسید ابراهیمبهشهرمازندران

15حسنعلیآهورمیتراتنکابنمازندران

16رامینپورقاسمیپانیذتنکابنمازندران

1816نادرحق  دوستکبریتنکابنمازندران

17مرتضیسام خانیانیآویناتنکابنمازندران

1717علی احمدسلیمیمهدیتنکابنمازندران

15قدیرعلیشکوهیمحمدتنکابنمازندران

17حمزهعزت  الهیجانانتنکابنمازندران

17احمدفهامیخدیجهتنکابنمازندران

1716الهیارقنبریعسلتنکابنمازندران

1720یوسفکاشانیراحلهتنکابنمازندران

171816محمد حسینمحرابیتانیاتنکابنمازندران

14احمدمرادی پورملیناتنکابنمازندران

1816سید حسینموسی نیاالههتنکابنمازندران

1816ابراهیممیرزا مفخمیامیر رضاتنکابنمازندران

16غالمعلیابراهیم دوستریحانهچالوسمازندران

17سلیمانانگورج غفاریسمیهچالوسمازندران

18اسماعیلتوکلیساراچالوسمازندران

17امرالهحسینیسید ریحانهچالوسمازندران

15مجتبیخزاییروژین چالوسمازندران

17علیدلیرجملیکاچالوسمازندران

17علیرشیدزادهوالهچالوسمازندران

17اله مرادکریماییآیهچالوسمازندران

16علییونس پورالنازچالوسمازندران

14امیرپوررستمیسمیررامسرمازندران
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14صادقچاووشی ثانیفرزانهرامسرمازندران

16علی رحمنحسین عباسیآرمیتارامسرمازندران

15داریوششیروانیآنیکارامسرمازندران

15ایمانصادقیایلیارامسرمازندران

-علیرضاعلی لمتریآیدینرامسرمازندران

17عادلفروتنیمریمرامسرمازندران

17مختارفضل کریمیزهرارامسرمازندران

14سید شروینقرشیشیواساداترامسرمازندران

14سید اصغرمیر احمدیسیده سمانه رامسرمازندران

1715سید اصغرمیر احمدیسیده سیمین رامسرمازندران

171814علیاسدیمحمدباقرساریمازندران

-بهزادامیریپانیذساریمازندران

171614رحمانبریمانیقاسمساریمازندران

18سیدقاسمحسینیسیده زینبساریمازندران

17ابولحسنحمزهشبنمساریمازندران

17عباسعلیحیاتیارمیاساریمازندران

16علیذبیحیامیرپارساساریمازندران

1915حبیب اهللرحمانیرسولساریمازندران

-حسینزارعینرگسساریمازندران

1714کاظمزندشفاطیماساریمازندران

15حسنعرفانی پوراعظمساریمازندران

17مسعودفتحیآرتین ساریمازندران

16سیدحسینقاسمیسیدمتینساریمازندران

17اسحاقکاویانآرمینساریمازندران

17سیدرضاکریمیسیدعلیرضاساریمازندران

15حسینکفاشیانمحمد ساریمازندران

-عباس محسنیرضاساریمازندران

17سیدرحیممنانیفاطمهساریمازندران

15یارعلییعقوبیعارفهساریمازندران

16علیعلی نیا نوائیامیرعلیسوادکوهمازندران

14ابراهیماحسان نیاراحیلقائمشهرمازندران
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16حسناحمدیمهناز قائمشهرمازندران

16اسمعیلامانی کالریجانیمبیناقائمشهرمازندران

15علیاوالدی قادیکالئیطاهرهقائمشهرمازندران

17صفدرایمانی فرشمیمقائمشهرمازندران

14حسنباقرنژادپرنیانقائمشهرمازندران

16کامرانبذاربارانقائمشهرمازندران

161617عسگریبرزگرساجدهقائمشهرمازندران

17حسینعلیبلباسیسدناقائمشهرمازندران

17بهروزجعفرپور قادیعرشیاقائمشهرمازندران

17اسمعیلجعفریراضیهقائمشهرمازندران

1717پرویزحبیب زاده ساروکالئیلی القائمشهرمازندران

-صفرعلیرامین فرآزادهقائمشهرمازندران

14علیرستمیهستیقائمشهرمازندران

1417نورالهزکی زاده گلیردیاعظم قائمشهرمازندران

-موسیسلیمی آهنگرکالئیعاطفهقائمشهرمازندران

-منوچهرصمداییمهدیقائمشهرمازندران

161714قاسمعطوفتمعصومهقائمشهرمازندران

1515عباسعلیفروغیفردختقائمشهرمازندران

15غالمرضاقدرتی وراغولنوراقائمشهرمازندران

15محمدمهدیقلی نژادکوچکسرائیفاطمهقائمشهرمازندران

1718حسینکریمی کوتنائیعلیقائمشهرمازندران

1517مختارنوروزیفاطمهقائمشهرمازندران

15هادیهمه کسیمرضیهقائمشهرمازندران

17خیرالهولی پوردانیالقائمشهرمازندران

-محمدابراهیمییگانهمحمودآبادمازندران

14موسیپاکزادنسیممحمودآبادمازندران

18صفررودباریمهدیهنورمازندران

2018منصورزکوییکتانورمازندران

17ایوبشیخ نژادزهرانورمازندران

17جلیلنوروزیصالحنورمازندران

14علی محمداکبریسارانکامازندران
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-موسیبخشی ارمیمرضیه نکامازندران

14اسمعیلتفت خرمیسیده مرضیهنکامازندران

-جوادجعفرینیوشانکامازندران

15مرتضیجمال هوشیار لنگرودیزهرا نکامازندران

15محمدابراهیمخرمیسنا نکامازندران

15هوشنگخمیدهمژدهنکامازندران

16رجبعلیخوش رواحمدنکامازندران

16حامدخوش روزمحمدامیننکامازندران

14سیدمهدیشفیعی دارابیسیده زهرانکامازندران

-حسینعلیزادهمهرآسانکامازندران

-محمدقاسمیامیررضانکامازندران

14علی اصغرقاسمیهانینکامازندران

14عباس قاسمیعلی اصغر نکامازندران

17حسینکریمیامیراشکاننکامازندران

15محمدقاسمکوچکیاحساننکامازندران

14ناصرمهدی پورآرزو نکامازندران

16علینوریان ایولیرقیهنکامازندران

-مسعودواحد عابدنگارنکامازندران

14فضل اهللیوسفوندفاطمهنکامازندران

18علیاوسطیکوثر آشتیانمرکزی

15قربانعلیروشنمیالدآشتیانمرکزی

1817احمدمحمدزمانیسجادآشتیانمرکزی

15علی احدیکیاناراکمرکزی

17داوداکبرپوردنیزاراکمرکزی

181514حسینایزدخواهاکرماراکمرکزی

1817محمدآرام فرزهرااراکمرکزی

171414مجیدآسنجرانیمریماراکمرکزی

1715حسینآنجفیمحمدصدرا اراکمرکزی

16محمدحسنآهنگرانیمحمدمهیاراراکمرکزی

161514عبدالرضابادرانمعصومهاراکمرکزی

17علیرضابشیریعطیهاراکمرکزی
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171515رحمت الهترابیطیبهاراکمرکزی

15نادرترکساغراراکمرکزی

14رضاتوسلیمیترااراکمرکزی

17محمدجعفری نیازهرااراکمرکزی

191716اتبراهیمجوالییابوالفضلاراکمرکزی

1515علیرضاحیدریسنااراکمرکزی

1714علیرضاحیدریسبااراکمرکزی

-1514عبدالهخادمیمحدثهاراکمرکزی

16عزت الهخاکیمعصومهاراکمرکزی

-16رضاخداوردیفاطمهاراکمرکزی

16حسینخلجیداوداراکمرکزی

18حسیندانش پزوهلیالاراکمرکزی

15مهدیدستجانی فراهانیتسنیماراکمرکزی

14مجتبیدالوریمحمداراکمرکزی

15مجتبیدالوریمریماراکمرکزی

1615محسنرحیمیپگاهاراکمرکزی

16غالمرضارفیعیشقایقاراکمرکزی

14امیرحسینرئیس زادههانیهاراکمرکزی

16عباسزینعلیفاطمهاراکمرکزی

15قاسمسبحانی نژادملیحهاراکمرکزی

17سعیدستودهمحدثهاراکمرکزی

-داودسرایینگیناراکمرکزی

14عباسعلیسلیمانیفریدهاراکمرکزی

17محمدسهرابیشیمااراکمرکزی

17رضاشریفیاحساناراکمرکزی

15احسانشهبازیریحانهاراکمرکزی

14علی حسنصابریمحمدحسیناراکمرکزی

191616امیررضاعظیمیحدیثاراکمرکزی

17یوسفغالمی صومعهفاطمهاراکمرکزی

1816محمدفرزین جوعلیاراکمرکزی

191614نعمت الهقادریآرزواراکمرکزی
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1715شوقعلیقریب لواحمداراکمرکزی

1717محمدمهدیکارچانیمحمدحساماراکمرکزی

16علیکریم نژادسحرنازاراکمرکزی

16مسعودکریمیآیالاراکمرکزی

16ابوالقاسمکریمیمولوداراکمرکزی

-امیرکریمیمحمدباقراراکمرکزی

-16محمدرضاکمال آبادطهورااراکمرکزی

16غالمرضاکیشانی فراهانیحسیناراکمرکزی

16مهدیمختاریپرهاماراکمرکزی

1817محمدرضامقدسیفاطمهاراکمرکزی

16سعیدمیرزاییسمااراکمرکزی

16داودمیرزایینگیناراکمرکزی

-ابوالفضلنظریمائدهاراکمرکزی

16حجت الههراتیمحمدحسیناراکمرکزی

191814ابوالفضلیحیاییمژگاناراکمرکزی

14علی اصغریوسفیزهرااراکمرکزی

1615رضاباقریانالههتفرشمرکزی

1716اسماعیلسهرابی مکلمیمحمدحسینتفرشمرکزی

-علی اصغراسدیمریمخمینمرکزی

1514مجیداسالمیمرجانخمینمرکزی

-محمداکبریمریمخمینمرکزی

1716محمداکبریالهامخمینمرکزی

15حسینآقا بزرگیهستیخمینمرکزی

14مجتبیتوکلیزینبخمینمرکزی

16احمدحسینیهدیهخمینمرکزی

15حسنرضاییامیرحسینخمینمرکزی

15حسنرضایینازنینخمینمرکزی

-ابوالقضلسخاییعلیرضاخمینمرکزی

15مهدیسرلکامیرعلیخمینمرکزی

14نقی شعیبیمحمدخمینمرکزی

1715مرتضیشمسیزهراخمینمرکزی
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-عباسعلیصدیقییاسمن خمینمرکزی

1514مهدیعباسیانآنیتاخمینمرکزی

1715غالمرضاعبدیحسامخمینمرکزی

15جعفرغالمیسمیرا خمینمرکزی

1615قاسممحمودینرگسخمینمرکزی

1716مهدینایبیحدیثه خمینمرکزی

14سیروساسماعیلیمهرانگیزساوهمرکزی

17ایت الهتقی لوسمانهساوهمرکزی

19فضل الهحیدریزهرهساوهمرکزی

15علیحیدریسهیالساوهمرکزی

14اسدالهخضرانجمهساوهمرکزی

18باقردلدارزریساوهمرکزی

14نعمت الهسلطانیمحدثهساوهمرکزی

14سید محمد رضاصفی زادهسید عمادساوهمرکزی

14حسینعلیزادهطاهرهساوهمرکزی

16خیرالهفیروزیفرحنازساوهمرکزی

14احمدقابلزهراساوهمرکزی

17رسولقاسمیعلی ساوهمرکزی

16رسولقاسمیعلی ساوهمرکزی

14ابراهیمنوروزیزهراساوهمرکزی

18حجت الهبوالحسنینداشازندمرکزی

15محمدحاجیوندروژانشازندمرکزی

16غلیحسینیامیر حسین شازندمرکزی

14محمد رضارنجبرامیرحسینشازندمرکزی

14حسینشیرازییونسشازندمرکزی

16غبدالشعیبعطیه حیدریهدیشازندمرکزی

15غالمعلی محمدیمریم شازندمرکزی

16سید مهدیکاظمیسید محمدمحالتمرکزی

15عبدالهمحمدزادهملیحهبستکهرمزگان

17مهدیاصغرخواهآوابندرعباسهرمزگان

191714غالمجمشابانسیهبندرعباسهرمزگان
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181818موسیدهقانیزهرابندرعباسهرمزگان

15عبدااللهسالییمژگانبندرعباسهرمزگان

15اسدالهشیخعلیبهنامبندرعباسهرمزگان

16ناصرضمیری نژادبهاربندرعباسهرمزگان

1816بهرامطبسیمریمبندرعباسهرمزگان

1715حسنعامریکلثومبندرعباسهرمزگان

1717محمدعبداله نژادالهامبندرعباسهرمزگان

192014محمدفضلی زادهعلیبندرعباسهرمزگان

17علیرضافالمرزیفرنیابندرعباسهرمزگان

-1616حسینمیرزادهمحمدعلیبندرعباسهرمزگان

17محمدمیرزاییحکیمهبندرعباسهرمزگان

15صادقنیکپوراحمدبندرعباسهرمزگان

17جاللیوسفیسحربندرعباسهرمزگان

-16محمد جوادپاک بیناحسانجزیره کیشهرمزگان

16یوسفپرنیانفاطمهجزیره کیشهرمزگان

1717نصرت الهقادری مقدممسعودجزیره کیشهرمزگان

-16محمد جوادکیانی نیامحمدرضاجزیره کیشهرمزگان

14مجید آغیل عبدالحمید جهرم هرمزگان

18قاسم تهرانی محمد حسین جهرم هرمزگان

16روح الهمیرزایینیماحاجی آبادهرمزگان

17موسیصولتی نیاعرفانمینابهرمزگان

18ابراهیماحدیمبینااسدآبادهمدان

17حسینرضائیرهااسدآبادهمدان

-کیقبادزارعیهاجراسدآبادهمدان

17اصغرفتاحیان مهرپرنیااسدآبادهمدان

18محسنفتاحیان مهررهااسدآبادهمدان

17سید باللحسینیمحمداحسانبهارهمدان

192018احمدخوش اندامعلیرضابهارهمدان

17محمدرضاعزتی هنرمندنازنینبهارهمدان

17منصورهمتی رادفاطمهبهارهمدان

1714عنایت الهوهابیمحسنبهارهمدان
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17حمیدالوندیهلناتویسرکانهمدان

-1717حسینسرداریشیواتویسرکانهمدان

1716جعفرسوریمهساتویسرکانهمدان

191819محمد حسینبهرامیناصر رزنهمدان

15فرهادبیک وردیلوپرنیا رزنهمدان

171714محمد حسنپیرویاکبررزنهمدان

14روح االهصفافرنازرزنهمدان

16محمدصفاییساجده رزنهمدان

181815محمد حسینفرجیغالمحسین رزنهمدان

1716محمد محمدیسمیه رزنهمدان

17حسینمحمودیزهراکبودرآهنگهمدان

-حسینمختاریمعصومهکبودرآهنگهمدان

14علی محمداحمدوندمعصومهمالیرهمدان

15محسنازناولهامیرعباسمالیرهمدان

1815رحیمبیاتفاطمهمالیرهمدان

16علیرضاییشادیمالیرهمدان

16عباسرمضانیحسینمالیرهمدان

15داودشیراوندمنا مالیرهمدان

1514مرادعلیعبدلیعلیمالیرهمدان

-منصورفارسی جانیمجتبیمالیرهمدان

15قربان علیفراهانیمهدیمالیرهمدان

1815علیکارگرحمیدرضامالیرهمدان

17بختیارکریمیمحمدرضامالیرهمدان

201818رسولنظریانمحمدجوادمالیرهمدان

14علی بختیاری معصومهنهاوند همدان

-کرم خدا جمالی مریم نهاوند همدان

14حاجی سیفی فاطمه نهاوند همدان

14علی ظفری فاطمه نهاوند همدان

16فخرالدین کیانی شهیار نهاوند همدان

15محمدادیبی شادعلیرضاهمدانهمدان

-14مجیدبابایی مجددیناهمدانهمدان
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1514حشمت الهپیروز فرمحمدرضاهمدانهمدان

1414محمدترابیان شهپرسعیدهمدانهمدان

151414اصغرتقریظیرامینهمدانهمدان

-عزت الهجامه بزرگحمیدهمدانهمدان

-15محمدقربانجامه بزرگلیالهمدانهمدان

151414سید مهدیجباریمرضیه ساداتهمدانهمدان

1414عباسخاکبازرویاهمدانهمدان

1516مرادخدرینیکوهمدانهمدان

1716خلیلخسرویمائدههمدانهمدان

1617اسالمعلیخلجطاهرههمدانهمدان

-محمدصالحدرویشیامیرعلیهمدانهمدان

141414علی اصغرراجزی همدانیسید شبابهمدانهمدان

-سید مرتضیرحیمیمحمدطاهاهمدانهمدان

14فرمانزمانی تجلیلزهراهمدانهمدان

1716احمدسراجیانصباهمدانهمدان

14وحیدشادفرآوشهمدانهمدان

1514بیرامعلیشیواپورمریم همدانهمدان

14مهدیشئوناتبیتاهمدانهمدان

14محمدجوادطاهری مقدمراهلههمدانهمدان

14مهدیطاووسی کامکارطاهاهمدانهمدان

14حسنعافیتیفاطمههمدانهمدان

171616احمدفرید نیامجیدهمدانهمدان

15حجت الهکرمیزهراهمدانهمدان

16احمدمحمدیافسانههمدانهمدان

14حسنمطهریفاطمههمدانهمدان

15سعیدمغربیزهراهمدانهمدان

1614امیرناظمفائزه همدانهمدان

15سعیدنیازیلعیا همدانهمدان

-14علی مختاروناییمریم همدانهمدان

1916ابوالقاسماحمدزادهجوادابرکوهیزد

16روحاهللاکرمیمحمدامینابرکوهیزد
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15حسینجعفریزهرهابرکوهیزد

-حسینعلیحسن زادهفرزانهابرکوهیزد

1714علیخاتون پورغزل ابرکوهیزد

14محمدرضازارععلیابرکوهیزد

17مسلمصالحیفاطمهابرکوهیزد

15علیفالح زادهنسترنابرکوهیزد

17مجیدمشتاقیاننرگسابرکوهیزد

17محموداشرفیانوحیدهاردکانیزد

14محمدافخمیانریحانهاردکانیزد

16محمدپوربیغرضنازنین زهرااردکانیزد

16جوادپورروستاییعلیاردکانیزد

15حمزهشفیعیشیدااردکانیزد

14علی اصغرطالع پورمریماردکانیزد

15مصطفیطالعیزینباردکانیزد

14محمدعازمیایلیااردکانیزد

17محمودعباسیمریماردکانیزد

16علی علی عسکریمحمداردکانیزد

16مجیدفالحی پورحسن علیاردکانیزد

15علیمیرشمسیامیرمحمداردکانیزد

-علیهاتفیزهرااردکانیزد

1714غالمرضاابراهیمی پناهزهراخاتمیزد

17جعفراسماعیلینیما خاتمیزد

-17ابوذربیگیآوا خاتمیزد

181815حسنحسین زادهفرزانهخاتمیزد

1717ناصردهوییعارفخاتمیزد

1715عباسعلیزارع بیدکیخدیجه خاتمیزد

17محمودکریمی فتح آبادفرزانهخاتمیزد

16غالمرضاکنگیفاطمهخاتمیزد

-16مجیدمرادی پورپریسا خاتمیزد

1715سیدمحمدمرتضویزکیهخاتمیزد

191817سید ابوالقاسمابریشمیسید یحییمیبدیزد
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1815محمد حسینامامیالههمیبدیزد

14سیدحمیدرضاامامیسراج الدینمیبدیزد

16ابوالفضلتوکلیفاطمهمیبدیزد

15محمدحاجیفاطمهمیبدیزد

14علیحوله بافماجدهمیبدیزد

14فاضلخاکزارامیررضامیبدیزد

14محمدتقیخامسیمحمد رضامیبدیزد

15محمدتقیدانشورندامیبدیزد

16جاللزارعیالهاممیبدیزد

14محمدحسینزارعیثنامیبدیزد

-محمدزارعیزهرامیبدیزد

14مجیدزارعیفاطمهمیبدیزد

17علی مردانسرلکمبینامیبدیزد

14سیدرضاطباطباییسیده فاطمه میبدیزد

14محمدحسنعبادینرگسمیبدیزد

14محمودکریمیمهدیهمیبدیزد

-سید حبیب الهکمالیفاطمه الساداتمیبدیزد

16محمدمحمدیریحانه میبدیزد

16محمدنایبیفائزهمیبدیزد

15سیدحسیناحمدمیری حنانه ساداتیزدیزد

1717کمالاخوتیان اردکانزهرایزدیزد

1717بهرامالهیاریفاطمهیزدیزد

-صفرعلیبرزگر بفروئیرضایزدیزد

1515سیدعلی اگبرحسینیسید محسنیزدیزد

-قدرت الهحیدریمهدیه یزدیزد

171617حسینخورشیدینجمهیزدیزد

14میکائیلدهقانیریحانهیزدیزد

-14مهدیدهقانی زادهزهرایزدیزد

14محمودرضاشمس الدینی زارچحمیده یزدیزد

16زیادشیرزادیمهدیه یزدیزد

1615کاظمضیائیان سانیچعصمت یزدیزد
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16سیدمرتضیطباطباییفاطمه ساداتیزدیزد

14علیعباس نژادمریمیزدیزد

17حسینفتوحی  نرگسیزدیزد

14سعیدفتوحی بافقیعلیرضایزدیزد

14علیرضافوالدیمحمدرضایزدیزد

-محسنکامرانرقیهیزدیزد

-ابراهیمکمالی فردمهینیزدیزد

15محمدحسینگل بخش منشادیمحمد مجتبییزدیزد

-مسعودگلرسانحسینیزدیزد

-اکبرمحمدی رادمائده یزدیزد

-مصطفیملک ثابت نازنین زهرایزدیزد

14علی محمدموذنحامدیزدیزد

151515مجیدمیرجلیلیحنانه یزدیزد

15جمال الدیننجم الهدیسیده زهرایزدیزد

19علینوروززادهفاطمه ساداتیزدیزد

16مصطفیهادئیفاطمه  یزدیزد


