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قبولعبادالهاحمدیشقایقارسآذربایجان شرقی

-امامویردیجامعیصابراهرآذربایجان شرقی

قبولیوسفعلیجهانشاهیآذراهرآذربایجان شرقی

قبولقبولحسینخضوعیبهروزاهرآذربایجان شرقی

---خیرالهکریم زادهرحیماهرآذربایجان شرقی

قبول-محمدمحمد زادهمهراناهرآذربایجان شرقی

-قبولبهروزنوری زادهامیر حسیناهرآذربایجان شرقی

قبولقبولحسینباقری آقبالغابوالفضلبستان آبادآذربایجان شرقی

---علیثابت نژادمصطفیبستان آبادآذربایجان شرقی

--احدفیضیمهدیبستان آبادآذربایجان شرقی

قبولقبولغیبعلیدرستکارحسنبنابآذربایجان شرقی

-محموداسکندرجعفرزادهرقیهتبریزآذربایجان شرقی

-مرتضیاسمخانیپارساتبریزآذربایجان شرقی

-اصغرانصاری صدیقعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

قبولاکبرجانانهیوسفتبریزآذربایجان شرقی

-کاظمجعفرزادهطاهرهتبریزآذربایجان شرقی

--جلیلجاللیساالرتبریزآذربایجان شرقی

قبولابراهیمحاج اسدپورایوبتبریزآذربایجان شرقی

-بهبودحسن زادهامیرتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمدحقانیویدهرتبریزآذربایجان شرقی

-جحسنخجسته فرعلیتبریزآذربایجان شرقی

-قاسمخدایی بیرامیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

-فریدونداورپناهآرزوتبریزآذربایجان شرقی

--علیرضادرخشانفردعسلتبریزآذربایجان شرقی

-نورمحمدراثیعلی رضاتبریزآذربایجان شرقی

-حیدرعلیرحیمی حسین آبادحاج علیتبریزآذربایجان شرقی

قبولمحمدرستگارنیاناصرتبریزآذربایجان شرقی

-محمدسربخشیانالنازتبریزآذربایجان شرقی

--شیخعلیسلیمانیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

قبولمیرابوالفضلسیدرسولیمیرمقصودتبریزآذربایجان شرقی

قبول-بهروزسینائیزهراتبریزآذربایجان شرقی

قبولخسروشاهرودیمحمدتبریزآذربایجان شرقی
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قبولرحیمصادقی عدلاحدتبریزآذربایجان شرقی

قبولعیسیصفرزادهحامدتبریزآذربایجان شرقی

قبولقربانصالح اندیشآیداتبریزآذربایجان شرقی

قبولنظرعرب زادهفرزینتبریزآذربایجان شرقی

--علیغفاریبیتاتبریزآذربایجان شرقی

قبول-عباسغفوریالنازتبریزآذربایجان شرقی

--رامینفرزبودآرشتبریزآذربایجان شرقی

--محمدتقیفرمانبر جهادیمهینتبریزآذربایجان شرقی

قبولحبیبقهرمانیهادیتبریزآذربایجان شرقی

--فیروزکاوش ملیمجتبیتبریزآذربایجان شرقی

-محمدباقرمحسنیبارانتبریزآذربایجان شرقی

قبولنصیبمحمدییحییتبریزآذربایجان شرقی

-علی اکبرمحمدی عارفساجدهتبریزآذربایجان شرقی

قبولعلیمحمودیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

-میرعلی اصغرمیرحیدریمیرحسنتبریزآذربایجان شرقی

--احمدنبی زادهحبیبتبریزآذربایجان شرقی

-قبول-پرویزنجاتی حاتمیانشهابتبریزآذربایجان شرقی

قبول-فیض الهنرمان زادهیاسمنتبریزآذربایجان شرقی

-محمودنظریحامدتبریزآذربایجان شرقی

قبول-جوادنونهالکوثرتبریزآذربایجان شرقی

-قبولمحمدوظیفهحسینتبریزآذربایجان شرقی

-عزیزالهبنیادیاصغرسرابآذربایجان شرقی

-غالمعباسدیداریعلیسرابآذربایجان شرقی

-رجبعیاریاسماءسرابآذربایجان شرقی

-قربانمیرزائیاسرافیلسرابآذربایجان شرقی

-نصرتهدایتیاردشیرسرابآذربایجان شرقی

-رشیدپورنظمی سیسسیمینشبسترآذربایجان شرقی

-یوسفحاتمیحسنیشبسترآذربایجان شرقی

-اسماعیلخدریالهامشبسترآذربایجان شرقی

قبولامیرزارعینساشبسترآذربایجان شرقی

-شهرامعبداهلل زادهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

-خیرالهعبداللهی سیسسمیراشبسترآذربایجان شرقی

-جلیلپاکهادیمراغهآذربایجان شرقی

قبولعلیصادقیحسینمراغهآذربایجان شرقی
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قبولغالمحسنقنبری فاممحمدمراغهآذربایجان شرقی

-ابراهیممحمدحسینیحسنمراغهآذربایجان شرقی

-محمدمالجباریعلیمراغهآذربایجان شرقی

قبولصمدمیرزاییحامدمراغهآذربایجان شرقی

قبول-نوروز علیآخوند زادهغالمحسینمرندآذربایجان شرقی

-میرعلیسرافرازمیر حساممرندآذربایجان شرقی

---اکبرمحبوبیکوثرمرندآذربایجان شرقی

-یعقوبمشهوریحمیدمرندآذربایجان شرقی

--منصوراکبر پورسحرملکانآذربایجان شرقی

-هوشنگزارعی  ملکیفرزانهملکانآذربایجان شرقی

قبولرحیمرحیم زادههستیمیانهآذربایجان شرقی

قبولایلدارسینافرعیسیمیانهآذربایجان شرقی

-عثماناحمدیسینااشنویهآذربایجان غربی

-عزیزقادرپورهاجراشنویهآذربایجان غربی

-مصلحمام شیخهیمناشنویهآذربایجان غربی

-اسمعیلامیر ابراهیمیامیراورمیهآذربایجان غربی

-حسنبنایی اصلرسولاورمیهآذربایجان غربی

قبولبایرامعلیحبیبیحبیباورمیهآذربایجان غربی

قبولقدرت الهخاکساررزیتااورمیهآذربایجان غربی

-پرویزقوسیانحسیناورمیهآذربایجان غربی

قبولمیر منصورگلزانسمیهاورمیهآذربایجان غربی

-غالمرضامحمدیمحمد حسناورمیهآذربایجان غربی

-یعقوبمعظمامیراورمیهآذربایجان غربی

قبولسید حسنحسینیسید احمدبوکانآذربایجان غربی

قبولمحمدشیخ االسالمیمتینبوکانآذربایجان غربی

قبولعبدالهعبداله پورسعدبوکانآذربایجان غربی

قبولعلیعبدی کردکندیابراهیمبوکانآذربایجان غربی

قبولابراهیمقاضی نیاشیوابوکانآذربایجان غربی

قبولغفورمحمدیسلیمانبوکانآذربایجان غربی

قبولاحمدبرزکاربدیعپیرانشهرآذربایجان غربی

قبولعبدالهحمزهشکریپیرانشهرآذربایجان غربی

قبولحسنرسول زادهطاهرپیرانشهرآذربایجان غربی

قبولاسالمجمشیدیابورجادتکابآذربایجان غربی

-علیچرخینازیالتکابآذربایجان غربی
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قبول-جاللزابلیعلی اصغرتکابآذربایجان غربی

-حسینمحمدیسعیدتکابآذربایجان غربی

---قادراحمدزادهاحمدسردشتآذربایجان غربی

--سلیمانپرورشسلطانسردشتآذربایجان غربی

قبولقبولقبولخضرکاوهعلیسردشتآذربایجان غربی

-حسینافراسیابیساالرسلماسآذربایجان غربی

-قبولمحمدخسرویمحمد حسینسلماسآذربایجان غربی

-یوسفخلیل پورزینبسلماسآذربایجان غربی

-حسینزارعیپروینسلماسآذربایجان غربی

-علی اکبرسیوانی نژادفاطمهسلماسآذربایجان غربی

قبولحیدرکریمیسلمانسلماسآذربایجان غربی

قبولرسولمحمدزادهسعیدهسلماسآذربایجان غربی

-اکبرملک خواهریحانهسلماسآذربایجان غربی

-نجفعلیمحمدنژادعسگرشاهین دژ  آذربایجان غربی

-ابراهیمکریم نژادلیالماکوآذربایجان غربی

قبولمرادعلینوروز زادههالهماکوآذربایجان غربی

قبولحق وردیرضاییساالرمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولقبولقبولمحمدصمدیعلیرضامیاندوآبآذربایجان غربی

-علیعباسفامجهانگیرمیاندوآبآذربایجان غربی

قبولبیت الهمحمدینسامیاندوآبآذربایجان غربی

-غالمرضاجعفریمهدینقدهآذربایجان غربی

قبولنادرجهانبخشکمالنقدهآذربایجان غربی

قبولکاووسمظلومیمحمدجوادنقدهآذربایجان غربی

قبولحسنآقامحمدیانداوراردبیلاردبیل

قبولعبدالعلیمبشرمحمدحسیناردبیلاردبیل

قبولعلیمحمدیاعظماردبیلاردبیل

-اختیارمحمدیاحسانخلخالاردبیل

قبولقبولولیبخشیاحدگرمیاردبیل

قبولمحمدجوادزادهعلیگرمیاردبیل

قبولقبولحمیدحسین زادهمسعودنمیناردبیل

-محمدعبدالهیانآیدانمیناردبیل

-وکیلعبدلی نیاحسیننمیناردبیل

-انصارعزیزیاسمانمیناردبیل

قبولحسینمجردیاکبرنمیناردبیل
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قبولجعفرمهرآفرینپریسانمیناردبیل

--مهدیاخوان فینیفاطمهآران و بیدگلاصفهان

قبولمهدیسمیعی نیامحمد جوادآران و بیدگلاصفهان

-عباسمحمدی نژادزهرهآران و بیدگلاصفهان

-سیدجواداحمدیسید مجیداصفهاناصفهان

قبول-حیدرعلیاحمدیانمحمداصفهاناصفهان

-اکبراختری پورمهراناصفهاناصفهان

-اکبراسماعیلیسمیرااصفهاناصفهان

-حجت الهاعظمینیمااصفهاناصفهان

-منصوراعظمی کیامژدهاصفهاناصفهان

-حیدرافضلحمیدرضااصفهاناصفهان

-مصطفیامیدانیبهراماصفهاناصفهان

-محمدعلیامینیکامراناصفهاناصفهان

قبولقربانعلیایرانپورمیثماصفهاناصفهان

قبولنورمحمدبختیاری تبارمینااصفهاناصفهان

-نبی الهبهرامیانفاطمهاصفهاناصفهان

-ناصرپیشواآذیناصفهاناصفهان

قبولمحمدثقفیانحمیداصفهاناصفهان

قبول-محمدعلیجانقربانیمرتضیاصفهاناصفهان

قبولقبولمحسنجهانیاننیمااصفهاناصفهان

قبولعبدالهحسن پورعلیاصفهاناصفهان

-خدابخشحسنیعبدالرضااصفهاناصفهان

قبولعلیحمیدی مهرمجتبیاصفهاناصفهان

-محمد حسینخاکساریپگاهاصفهاناصفهان

-مرتضیخدابخشیمحموداصفهاناصفهان

-محمودخلیلیانعلیاصفهاناصفهان

قبولداریوشخورسندیامیراحمداصفهاناصفهان

-عبدالرسولداوریاعظماصفهاناصفهان

-عباسذکرتیفضل الهاصفهاناصفهان

قبولمحمودربانیمجیداصفهاناصفهان

-محمد حسنرستگارشکیبااصفهاناصفهان

-جاللرضاپورمحمدآبادیزهرهاصفهاناصفهان

قبولحسینرفیعیمحمدرضااصفهاناصفهان

قبولمحمدرهنما یزد آبادیفاطمهاصفهاناصفهان
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قبولحسنروح االمینریحانهاصفهاناصفهان

قبولحسینزیدیاکرماصفهاناصفهان

-فضل الهسپهریانناهیداصفهاناصفهان

-محمدسربندیسعیداصفهاناصفهان

قبولحمیدسرجوقیاننویداصفهاناصفهان

-محمدتقیسعادتمحمدمهدیاصفهاناصفهان

-حبیب الهسلیمیراضیهاصفهاناصفهان

قبولقبولاسدالهشاهنظرییدالهاصفهاناصفهان

قبول-قاسمعلیشفیعیعلیرضااصفهاناصفهان

-عبدالرحیمشهیدیفاطمه زهرااصفهاناصفهان

-علیطالقانیمحسناصفهاناصفهان

-ابوالقاسمعابدینیعلیاصفهاناصفهان

-محمدعبدالهیوحیده ساداتاصفهاناصفهان

-عبدالهعربیمرضیهاصفهاناصفهان

قبولعبدالعلیغفاریانشیوااصفهاناصفهان

-احمدعلیفاطمیلیالاصفهاناصفهان

قبولاکبرفالحتیحمیدرضااصفهاناصفهان

قبولمحمودقاسمیانایماناصفهاناصفهان

--علیقضاویحسیناصفهاناصفهان

-قنبرقنبریانزهرااصفهاناصفهان

-علیقیصریعلیرضااصفهاناصفهان

-محمدکاظمی ونهریمرضیهاصفهاناصفهان

قبولعلیکرباسیمسعوداصفهاناصفهان

-عباسکریمیسپهراصفهاناصفهان

-اسمعیلکیانیعباساصفهاناصفهان

-منصورگودرزیالههاصفهاناصفهان

-علیرضاگودرزیمریماصفهاناصفهان

-جوادمحسن زاده کرمانیفهیمهاصفهاناصفهان

قبولمحمدجوادمحمدیمحمدحسیناصفهاناصفهان

قبولرمضانعلیمحمدیعصمتاصفهاناصفهان

-شهراممظاهریالههاصفهاناصفهان

-جمشیدمقیمیداوداصفهاناصفهان

-منصورمنتظر القائمحسیناصفهاناصفهان

-غالمحسینمنعمیانفرشاداصفهاناصفهان
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-غالمرضامهدی زادهعرفاناصفهاناصفهان

--حسینعلیمهرابیمحموداصفهاناصفهان

قبول-سیدمرتضیموسویسیداکبراصفهاناصفهان

قبولمصطفیموسویمژگاناصفهاناصفهان

-محمدعلیموسوی زاده ریزیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان

-رحمتنادریشهرزاداصفهاناصفهان

قبولحیدرعلینادریمعصومهاصفهاناصفهان

-عوضعلینجفیکیهاناصفهاناصفهان

--اکبرنصر اصفهانیحسیناصفهاناصفهان

-محمدنعمت الهینازنیناصفهاناصفهان

قبولعلینورصبحییاسمیناصفهاناصفهان

-عبدالهنیکبختعاطفهاصفهاناصفهان

قبولمرتضینیلی احمد آبادیسمیهاصفهاناصفهان

قبولسعیدهاتفیمهدیاصفهاناصفهان

قبولعلی اکبرهادیانعلیاصفهاناصفهان

قبولسیدمحمدهمایونیسید امین اهللاصفهاناصفهان

قبولعلیهمتیانآریناصفهاناصفهان

-نعمتوکیلیشیوااصفهاناصفهان

قبولعباسیداله پورمحمدرضااصفهاناصفهان

قبولعلی اکبریزدیمژگاناصفهاناصفهان

-رامینبدیهیاشکانخمینی شهراصفهان

قبولمحمدپریشانییکتاخمینی شهراصفهان

-ابوالفضلترابیهدیهخمینی شهراصفهان

قبولمحمدحسینجدیدیعاطفهخمینی شهراصفهان

-قدمعلیجعفریسهیالخمینی شهراصفهان

قبولابوالفضلحاج ابراهیمیزهراخمینی شهراصفهان

قبولمحمدحسینحاجی حیدریمهشادخمینی شهراصفهان

قبولسیدحسنحسینیسیدپوریاخمینی شهراصفهان

-عباسرضاییزینبخمینی شهراصفهان

-ولی الهسلیمانیپریساخمینی شهراصفهان

-ولی الهسلیمانینسرینخمینی شهراصفهان

-غالمعلیسلیمانیبتولخمینی شهراصفهان

-ابراهیمسمیحیفاطمهخمینی شهراصفهان

-جوادشاهینوحیدخمینی شهراصفهان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-عبدالرسولشکرانیلیالخمینی شهراصفهان

-علی محمدشمسیمائدهخمینی شهراصفهان

-حمیدرضاعباسیهماخمینی شهراصفهان

قبول-مجتبیعمادییگانهخمینی شهراصفهان

-علی مالعیسی پرهعزت الهخمینی شهراصفهان

--محمدرضافخاریریحانهخمینی شهراصفهان

قبولمحمدقاسمیمهدیسخمینی شهراصفهان

-حجت الهقصریاحسانخمینی شهراصفهان

قبولسعیدمجیریمائدهخمینی شهراصفهان

-حسنمحمدیملیحهخمینی شهراصفهان

-ابوالفضلمحمدیمهساخمینی شهراصفهان

قبولقبولغالمرضامسعودیانشکوهخمینی شهراصفهان

-اصغرمعمارزادهسهیلخمینی شهراصفهان

-مجیدموحدیپریاخمینی شهراصفهان

قبولقدرت الهموالییشفیعهخمینی شهراصفهان

-غالمرضانوریانحدیثهخمینی شهراصفهان

-علی قربانآصفیمائدهسمیرماصفهان

--کهزادکامکاراحمد رضاسمیرماصفهان

--نصرالهنادریانهدایت الهسمیرماصفهان

قبولابراهیمدلیر سوالآذرشاهین شهراصفهان

قبولسعیدسعیدیسامیشاهین شهراصفهان

-منوچهرعیدیوندیمانیشاهین شهراصفهان

قبولمحمدفریدونیحمیدرضاشاهین شهراصفهان

قبولمسعودقاسمیمحمدسروششاهین شهراصفهان

-کرمعلیمحمدیمحمدشاهین شهراصفهان

قبولمجتبیباقینگارشهرضااصفهان

-محمدتقیبهاریالههشهرضااصفهان

قبولعلی اکبرچابکغزلشهرضااصفهان

-عباسرستمیمرضیهشهرضااصفهان

-غالمرضاعلی نقیسلیمهشهرضااصفهان

-احمدغضنفریعارفهشهرضااصفهان

قبولعلیمحمدیعبدالرضاشهرضااصفهان

-علی اکبرمهاجریپریساشهرضااصفهان

قبولحسامیوسفیانمهساشهرضااصفهان
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--لطف الهآقاجانیفرهادفالورجاناصفهان

قبولغالمرضاحقینرگسفالورجاناصفهان

قبولمصطفییادگاریمریمفالورجاناصفهان

قبولغالمحسینپیشتازمحمد جوادکاشاناصفهان

-روح الهرعیتی بادینگینکاشاناصفهان

قبولعلیطبیب زادههدیکاشاناصفهان

قبولحسینقسوریزهراکاشاناصفهان

قبولابوالفضلبهشتیمسعودگلپایگاناصفهان

-مصطفیرجب حسینیامیرحسینگلپایگاناصفهان

-محمدرفیعرفعتیپروینگلپایگاناصفهان

قبولسیدمحمدرفعتی پورسیدعلیرضاگلپایگاناصفهان

-ابوالفضلمحرابیامیرحسینگلپایگاناصفهان

-ولی الهمحمدیانخدیجهگلپایگاناصفهان

قبولغالتمحسنمهدیمصطفیگلپایگاناصفهان

-حسناسحاقیانعلیلنجاناصفهان

قبولمحمدعلیایرانپورفرنوشلنجاناصفهان

قبولحیدرعلیزادهمحمدرضالنجاناصفهان

قبولابراهیمفداییعلیرضالنجاناصفهان

-خسرواحمدزاده قهنویهمحمدرضامبارکهاصفهان

قبولمحمدعلیحیدریمتینمبارکهاصفهان

-محمدرجایی اشترجانیسمیرامبارکهاصفهان

قبولقبولقدرت الهرهنما مبارکهشیرینمبارکهاصفهان

-قبولسلطانعلیسلطانی اوشیانیراضیهمبارکهاصفهان

-عباسعلیشریفیانامیدمبارکهاصفهان

-صفر علیفخاری مبارکهفاطمهمبارکهاصفهان

-حسینمحمدی خوانسارکیفاطمهمبارکهاصفهان

-عبدالرضااحمدیدیناناییناصفهان

قبولحبیبجهان پناهمریمناییناصفهان

-حمیدرضامهدیان نایینیزکیهناییناصفهان

-روح الهباقریمنوچهرنجف آباداصفهان

-جعفرباقریزکیهنجف آباداصفهان

-قربانعلیرستگاریفهیمهنجف آباداصفهان

-قربانعلیشکراللهیسید میثمنجف آباداصفهان

-اکبرغالمیزهرانجف آباداصفهان
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-قبولقبولحسن علیمعینحمیدنجف آباداصفهان

-علیرضامهدیهمیالدنجف آباداصفهان

-منوچهرمیرزاییفاطمهنجف آباداصفهان

-حسنابراهیمیجوادمهردشت اصفهان 

قبول-حسنابراهیمیامیرعلیمهردشت اصفهان 

قبولعلیشفیعیمریممهردشت اصفهان 

-محمدعزیزیکبریمهردشت اصفهان 

قبول-علیرضاعلیرضاییمحمدمهردشت اصفهان 

-قبولمحمدمحققینیمامهردشت اصفهان 

-اکبرمیرزاییفاطمهمهردشت اصفهان 

قبولقبولعبدالواحدحیدریعبدالواسطکابلافغانستان

-ابراهیمبلیکهزهراساوجبالغالبرز

-عبدالکریمسلمانیناهیدساوجبالغالبرز

قبولقربانعلیصحراپوروحیدساوجبالغالبرز

-فتح الهمجیدیلیالساوجبالغالبرز

قبولبهرامیعقوبیقاسمساوجبالغالبرز

-محمداحمدنژادعلیکرجالبرز

-شکرالهایمانیداودکرجالبرز

قبولعباسآریازندارجمندکرجالبرز

-عبداهللآقایی ماهرعرشیاکرجالبرز

قبولپرویزآهنیعلیکرجالبرز

قبولاحمدباغبانیمینوکرجالبرز

قبولمحسنبذرافشانداوودکرجالبرز

-عبادالهبذرپورعبداهللکرجالبرز

قبولقبولجابربزرگینیلوفرکرجالبرز

قبولعلیرضابهاءلو هورهشهرزادکرجالبرز

--داودبهبودی پورفاطمهکرجالبرز

-علیبیاتشقایقکرجالبرز

-علیپرکارمریمکرجالبرز

-محمدرضاحاجیانامیرهمایونکرجالبرز

-خدابخشحاجیانمحمدرضاکرجالبرز

--یونسخالقی لگموجآرشکرجالبرز

قبولخلیلخزاعیزهراکرجالبرز

قبولعبدالحمیدخزائیزیباکرجالبرز
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-علی اکبرخلج زادهجوادکرجالبرز

قبولقبولمرتضیخلیلیمبینکرجالبرز

قبولحسیندهقان نیریاحمدکرجالبرز

-جواددهقان نیریمعصومهکرجالبرز

-جواددوخت حسینعطاءالهکرجالبرز

-غائبرجب پورزهراکرجالبرز

-عباسرخشاعبدالجوادکرجالبرز

قبولسید موسیرستگار ماجالنیسیده خدیجهکرجالبرز

-تقیرسولی ریزیطیبهکرجالبرز

قبولرضارضایی مهراسکندرکرجالبرز

قبول-عبداهللرفیع زادهترانهکرجالبرز

--اصغررمضانیزینبکرجالبرز

-عزیزالهروزبهانیمحسنکرجالبرز

-عباسساعدی فردمهالکرجالبرز

قبولمحمدسعادتیعبدالناصرکرجالبرز

-علیصادقیمحیاکرجالبرز

-ناصرطالبیشبنمکرجالبرز

-حمیدطائرقدسسعیدهکرجالبرز

--سیدمحمدطباطبایی بافقیملیحه الساداتکرجالبرز

قبولقربانعلیعبدلیحسنکرجالبرز

-حسینغریب خان تفرشیپرنیاکرجالبرز

-فرهادفاتح دولت آبادیمهدیهکرجالبرز

قبولسهیلفنائیانانیساکرجالبرز

قبولاباذرقاسمیزهیرکرجالبرز

-سیروسقائم مقامیمهرنازکرجالبرز

قبولمهرانکرمیکیاناکرجالبرز

-محمودکریمیامیرحسینکرجالبرز

قبولاصغرکشاورز بهادرتازعذریکرجالبرز

-مجیدکوپاهیسلمازکرجالبرز

قبولغالمحسینلطفیفرشتهکرجالبرز

قبولسیدرحیممصطفوی نیامجتبیکرجالبرز

قبولاکبرمقدمفرح نازکرجالبرز

قبولعلی محمدملک نسب اردکانیمعصومهکرجالبرز

قبول-اسداهللمهدیان طرقیفاطمهکرجالبرز
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-سید آیت اهللمیرحبیبیملککرجالبرز

-غالمعلیناظریانمحمدکرجالبرز

قبولنعمتنژادمحمدمحمودکرجالبرز

-مصلحتنصرتیساراکرجالبرز

-غضنفرنصیریزهراکرجالبرز

-علی اکبرنورمحمدیمجیدکرجالبرز

قبولقبولفیروزنوری گندم آبادبهرامکرجالبرز

-براتعلینیک فالحمحمدکرجالبرز

-بهاءالدینواعظی هیرفریدونکرجالبرز

قبول-مسعودورقائیسحرکرجالبرز

قبولحمزه علیسامانی پورعلینظرآبادالبرز

قبولجانعلیاشرفیزینبایالمایالم

-چراغعلیاشرفیوحیدهایالمایالم

قبولموسیایوبیایوبایالمایالم

-محمدحسینبه گندممحمدایالمایالم

قبولمحمدصفریمظفرایالمایالم

-بهمننجفینسیمایالمایالم

-قبولقبادحیدری کیامحمد مهدیایوانایالم

-سید محمدعبدالهیسید مختارآبدانانایالم

-صید هادیقنبریفیضل الهآبدانانایالم

-ایرججعفریایلیابدرهایالم

قبولقبولمحمدحسینخانشیرینصرت الهچرداولایالم

قبولحضرتیمیرزاییقدرتچرداولایالم

-مجیدنجفی یانروح الهچرداولایالم

قبولمجیدنجفی یانحسینچرداولایالم

-رضاکرمیالینادهلرانایالم

-صیدمحمدمرادخانیحمیدرضابدرهایالم 

قبول-یوسفپورجمفروغبرازجانبوشهر

قبولابوالقاسمرضایی مطلقمریمبرازجانبوشهر

قبولغالمرضاعشایریمحمدعلیبرازجانبوشهر

-محمدعلیفاتحیکشوربرازجانبوشهر

قبولعباسمقدس جرهیمهدیبرازجانبوشهر

-علیسوسنیمحمدرضابوشهربوشهر

-علیعمرانیطاهرهبوشهربوشهر
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-محمودعودیمریمبوشهربوشهر

-خدارحممحمدیابوالحسنبوشهربوشهر

-سیدحسنباقریسیدمحمددشتیبوشهر

-سیدعباسباقریسیدمهدیدشتیبوشهر

قبولسیدمحمدباقریسیدحسندشتیبوشهر

-حسینچاهشوریخدارحمدشتیبوشهر

قبولحیدرگرامیعبدالهادیدشتیبوشهر

-مجیدعموری تربوشفرخندهگناوهبوشهر

-نادرقلیابراهیمیمجتبیاسالمشهرتهران

-جمشیدترابیبهارهاسالمشهرتهران

-رحمانتقی زادههاجراسالمشهرتهران

قبولغالمرضاحاجی حبیب یزدیحسیناسالمشهرتهران

-فرهنگحبیب پورعلی اصغراسالمشهرتهران

-صالححبیبی دامنابعلیاسالمشهرتهران

-سفی دادحسینیمهدیاسالمشهرتهران

قبولناصرالدینخسرویمعصومهاسالمشهرتهران

-محمودصمدیبهراماسالمشهرتهران

-جعفرطاهریزعفراسالمشهرتهران

-محسنعباسیتینااسالمشهرتهران

قبولدادرسعزیزیمصطفیاسالمشهرتهران

-هدایتقاسمیاکرماسالمشهرتهران

-کاظمقدیمیراضیهاسالمشهرتهران

قبولمسعودقرائیشهرزاداسالمشهرتهران

-محمدقریشیمهیناسالمشهرتهران

قبولامینکاظمینرگساسالمشهرتهران

--مهدیکریمینادیااسالمشهرتهران

قبولسعیدمحمدحسنمطهرهاسالمشهرتهران

-علیمحمدیامیرمحمداسالمشهرتهران

قبولداودمراتیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

-قاسممهدی زادهسجاداسالمشهرتهران

-رجبعلینجفیحسناسالمشهرتهران

قبولقبولخان اغالننوری پیرالقرمریماسالمشهرتهران

-یوسفآجورلوعلی محمداندیشهتهران

-سید اقبالپناهیسید علی اصغراندیشهتهران
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قبولعلی اکبرپیرقلینیرهاندیشهتهران

قبولعلیرضاتوکل الهیزهرهاندیشهتهران

قبولحسینخداییفاطمهاندیشهتهران

قبولیوسفخلجصادقاندیشهتهران

-مرادساهی متعلقایلیااندیشهتهران

قبولمحمودسجادی زاویهمسعوداندیشهتهران

-شهروزسروشیانایلیااندیشهتهران

-محمدشعبانیرضااندیشهتهران

-رضاشعبانیمرتضیاندیشهتهران

قبولرحمانشیریراحلهاندیشهتهران

قبولعشقعلیصاحبی فریدافسانهاندیشهتهران

قبولنصرت الهصادقیصدیقهاندیشهتهران

-علیفخاریسمیهاندیشهتهران

-عزیزقنبری توتشامیمریماندیشهتهران

قبولعلیکرمیحمیدهاندیشهتهران

-علی اکبرمومنیمائدهاندیشهتهران

-حسننیرآبادیزهرااندیشهتهران

قبولنصرت الهانصاریعلیرضابهارستانتهران

--آقازادهمهدیبهارستانتهران

قبوللطف الهساعدیشرمینبهارستانتهران

--قبولاحمدعلیهاشم پورعلیبهارستانتهران

قبولقبولصمدرستمی سیسصادقپاکدشتتهران

-اصغرحصاریمریمپیشواتهران

-مرتضیخیرخواهانحسینپیشواتهران

-ابوالفضلاحتمالسمیهتهرانتهران

قبولحسناحمدیمحمدتهرانتهران

-نصرالهاسدیزهراتهرانتهران

قبولعباسعلیاسفند میال جردیمرجانتهرانتهران

-محموداشجعیشینوتهرانتهران

قبولقبولحمزهاصغریجعفرتهرانتهران

-مراداکبری مهرشه مرادتهرانتهران

--فیض الهامینیاسدالهتهرانتهران

-فاضلاولیا بککوثرتهرانتهران

-غالمرضاایزدیانلیالتهرانتهران
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-سید محمدبطحائیزهرا ساداتتهرانتهران

-جلیلبیدگلیفاطمهتهرانتهران

-علیپارسا پورمیتراتهرانتهران

قبولقبولرشیدپورحیدریعلیتهرانتهران

-علی اصغرپورمهدیانسعیدتهرانتهران

-قبولقبولمرتضیتبریزیاباذرتهرانتهران

-رضاجانمحمدیفرنگتهرانتهران

-سید سلیمانجدائیمحمدجعفرتهرانتهران

قبولاحمدجدیدیرضاتهرانتهران

-مهدیجعفر زاده کنار سریمرتضیتهرانتهران

-امین الهجعفریسهیالتهرانتهران

قبولقبولغالم حسینجمشیدیالههتهرانتهران

-باب الهجمشیدیفاطمهتهرانتهران

-جوادجوانهادیتهرانتهران

قبولعباسحاجی علی اکبری مهریزینفیسهتهرانتهران

-ابوالقاسمحافظ قرآنرضاتهرانتهران

قبول-سید علیحسینی بغدادآبادیسیده طیبهتهرانتهران

-منصورخاک شورحسینتهرانتهران

-یدالهخدادادگانحسنتهرانتهران

-هومانخسرو نژادمحمدتهرانتهران

قبولجوادخلخالیسعیدتهرانتهران

-ارسالنخلیفهمنصورهتهرانتهران

--علیرضاخیر خواهزهراتهرانتهران

-ذبیح اهللدارائیآذرتهرانتهران

قبولفرض علیدودانگهاعظمتهرانتهران

-اسدالهربانیشنتیاتهرانتهران

-محمدرحمانیجلیلتهرانتهران

-فرجرضائیشکرالهتهرانتهران

-محمد رضازنگی آبادیعلیرضاتهرانتهران

-تقیسرومصطفیتهرانتهران

قبول-محمد نبیسهرابیاحمدتهرانتهران

قبولباقرسهرابیعلیتهرانتهران

-محسنسید طباطباییساراتهرانتهران

-اکبرشاه محمدیپریساتهرانتهران
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قبولقبولرضاشربتدارزهراتهرانتهران

-علی اکبرشرج شریفیمهساتهرانتهران

-محمدشعبان خواهمژدهتهرانتهران

-محمدشهریاریجهانبخشتهرانتهران

-رستمصالحیمحمدتهرانتهران

-قبولعبدالصمدصدوقی شبستریزهراتهرانتهران

-نعمت الهصفاریانحمیدتهرانتهران

قبولحبیبعباسیفرزانهتهرانتهران

--موسیعبداللهیعاطفهتهرانتهران

قبولقبولالتماسغایبمحمدتهرانتهران

-حسنقدیمیمسعودتهرانتهران

--مصطفیکاظم نژادالیناتهرانتهران

-رحیمکریمیالههتهرانتهران

-فتح الهکلهری مراشیمجیدتهرانتهران

-نصرت الهگروسیثریاتهرانتهران

قبولوهبمجرد فردداودتهرانتهران

-عیسیمحرم زادهمهدیتهرانتهران

قبولمحمد رضامحمدیراحلهتهرانتهران

-منوچهرمرادیصدیقهتهرانتهران

قبولعلیمظاهریمسعودتهرانتهران

-عطاءالهمعروفیاسفندیارتهرانتهران

-علیمال صالحیمیتراتهرانتهران

-امانعلیملک محمدیمیتراتهرانتهران

قبولغالمحسینملکیمحیاتهرانتهران

-هوشنگمهاجرکامرانتهرانتهران

-ظهرابمهدی زادهرقیهتهرانتهران

قبولمیرقادرموسویمیناتهرانتهران

-جاللموسویفرزانهتهرانتهران

قبولقدیرمیر عظیم زاده موسویمهدیتهرانتهران

-اکبرناجی مقدممریمتهرانتهران

قبول-خدمتندائیغالمرضاتهرانتهران

-سیف الهنعمتیاکرمتهرانتهران

-غالمعلینیکو منظریامینتهرانتهران

--قدرت الههرورانیمسعودتهرانتهران
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قبولسبزعلیوجدانی راجیریداودتهرانتهران

-غالمعلییحیویمینوتهرانتهران

قبولعباسیگانه گهرعلی رضاتهرانتهران

-امرالهیوسفیمنیرهتهرانتهران

-خداوردیباطبیفلوردماوندتهران

-قبولآقا حسینجاللی اسد آبادمحمود میرزادماوندتهران

قبولمحمودشادالوییمهنازدماوندتهران

قبولقبولمصطفیکربالیی مهدیمرضیهدماوندتهران

قبولعبدالحمیددباغچیمتینرباط کریمتهران

قبولغالمرضارضاییفاطمهرباط کریمتهران

-محمدنجاتی حاتمیانپرویزرباط کریمتهران

-شهراماشعاریفاطمهریتهران

-علیحاج کاظمیفاطمهریتهران

-سعیدحمیدی زادهمحمدحسینریتهران

قبولعزت الهرنگ آمیزیطاهرهریتهران

-رضاملک نیامحبوبهریتهران

قبولشیرمحمدنادریمریمریتهران

قبولمحمد حسینولی پورسمیهریتهران

-عباساله محمدیپریاشهرقدستهران

قبولامامقلیمعصومهشهرقدستهران

-مرتضیسلیمانیمهدیشهرقدستهران

قبولرضاگودرزیراضیهشهرقدستهران

-ملکمرادیاسماعیلشهرقدستهران

-نجاتاحتشامیاعظمشهریارتهران

قبولبرهان اهللپهلوان پورحسینشهریارتهران

-حسیندهقانیمرتضیشهریارتهران

قبولحسینطبسیمحمودشهریارتهران

-قربان علیمرادی سواد کوهیحسنشهریارتهران

-محمد علیمصلحی پورحبیبشهریارتهران

-قبولعلی اصغرنیکوکارامیدفیروزکوهتهران

--یار عایایرانشاهیاحمد رضاقرچکتهران

-پاپیشاهرودیاحمدقرچکتهران

-حجت الهقائد علیاشرفقرچکتهران

-موال مرادقربانی چاالبهمریم ساداتقرچکتهران
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-اکبرقنبریزینبقرچکتهران

-حسیننظری خبیرالههقرچکتهران

قبولقبولسلیماناسودیعلیرضامالردتهران

قبولقنبررازقیفاطمهمالردتهران

قبولقبولحسینبزاز طهرانیمریمواحد ابوذرتهران

قبولحسنسمیعیطاهرهواحد ابوذرتهران

قبولقبولنصرت اهللشهسوار خانیغالم رضاواحد ابوذرتهران

-نعمت اهللعقیقیمرجانواحد ابوذرتهران

قبولفضل هللگلستانیمهدیواحد ابوذرتهران

قبولعلیلکزهراواحد ابوذرتهران

قبولمحمد تقیمحب علیکاظمواحد ابوذرتهران

-اکبرنائینیزینبواحد ابوذرتهران

قبولافشینکاظمیرومیناواحد اکباتانتهران

-حسنمعراجیمحمدرضاواحد اکباتانتهران

-محمدحسینمهدویانبهارهواحد اکباتانتهران

قبولعلی اکبرپایندهصادقواحد امام علیتهران

قبولعلی اصغرتیمور اردبیلیابراهیمواحد امام علیتهران

--احمدخادم علیعبدالعلیواحد امام علیتهران

-محمودخنجریعارفهواحد امام علیتهران

قبولقبولکریمرحیمی آشتیانیفاطمهواحد امام علیتهران

قبولمحمودسلطانیفرنازواحد امام علیتهران

قبولقبولمیریحییطباطبایی مرادیراضیه ساداتواحد امام علیتهران

قبولخدامرادعباسیپروینواحد امام علیتهران

-ابوالفضلفخار کهکینسرینواحد امام علیتهران

قبولسیدمحمودفراهانیمعصومه ساداتواحد امام علیتهران

-مرتضیکرباسی تهرانیناهیدواحد امام علیتهران

قبولغالمرضامیالنیانبهرامواحد امام علیتهران

قبولاحمدنظریمحدثهواحد امام علیتهران

-مسیح الههزارخانیحمیدرضاواحد امام علیتهران

قبولفرهادادیب نیافاطمهواحد انقالبتهران

قبولعباساسکندری مهر ابادیرضوانواحد انقالبتهران

قبولامیرحسیناسماعیل افجهاحمدرضاواحد انقالبتهران

-شمس الدینامیری هرمزگیشیماواحد انقالبتهران

-داوودآقاطاهریانبهزادواحد انقالبتهران
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-نصرت الهبازیانپریاواحد انقالبتهران

-سیر رضاتقدیمی پورسیده نسترنواحد انقالبتهران

-محمدعلیخلیل نیاآسیهواحد انقالبتهران

قبولمحمددرستیماِیدهواحد انقالبتهران

قبولسید علیراجزی همدانیمیر مهدیواحد انقالبتهران

-محمد رضاسعادتمندیمریمواحد انقالبتهران

-عطاالهشریفیعذراواحد انقالبتهران

قبولچاپارصادق زادههاشمواحد انقالبتهران

-غالمرضاعلی پور یوسفدهسمانهواحد انقالبتهران

-هادیفداکارنداواحد انقالبتهران

قبولعلیرضالبیبیانامیرواحد انقالبتهران

-غفارمبرهنسپیدهواحد انقالبتهران

-محمدرضامحمدیعلیرضاواحد انقالبتهران

قبولبهزادمحمدی گراوندخشایارواحد انقالبتهران

-علی اصغرواشقانی فراهانیعلیرضاواحد انقالبتهران

قبولغالمعلیجاجرمینسرینواحد پونکتهران

قبولاصغرحسن زادگانفائزهواحد پونکتهران

قبولعظیمصفارنژادمرضیهواحد پونکتهران

-سیدهاشمعربسمانه الساداتواحد پونکتهران

-محمدجوادکفایتیسکینهواحد پونکتهران

قبولیهیینیلقازشکیباواحد پونکتهران

قبولعباسعلیاحسانیمحمودواحد تهرانسرتهران

-قبولقبولصادقامینیاسماعیلواحد تهرانسرتهران

-حسینچگینیمهدیواحد تهرانسرتهران

قبولاصغرحاجی قربانیموناواحد تهرانسرتهران

-عباسزارع خوشزبانعادلهواحد تهرانسرتهران

قبولصادقعطریزهراواحد تهرانسرتهران

قبولرضاقاسمیسجادواحد تهرانسرتهران

قبولعلی اصغرمیرزاییزهراواحد تهرانسرتهران

-حسینهدایتی فرمحبوبهواحد تهرانسرتهران

--فتح الههنرمنداکبرواحد تهرانسرتهران

قبولقبولنادراحمدوندقاسمواحد جنت آبادتهران

-ابوالفضلاسالمیپروینواحد جنت آبادتهران

-سلیمانبائی الشکیزینبواحد جنت آبادتهران
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-مجیدتواناحنانهواحد جنت آبادتهران

-حکم الهخوش بینایرجواحد جنت آبادتهران

-جوادسرابیصدیقهواحد جنت آبادتهران

-علیشیخانیمعصومهواحد جنت آبادتهران

قبولایرجصالح زاده مهابادیرامتینواحد جنت آبادتهران

قبولقهارصداقتعبداهللواحد جنت آبادتهران

-مهرعلیقزوینهنداواحد جنت آبادتهران

-یوسفملیحیشهنازواحد جنت آبادتهران

-محمدعلیمیرحسینیسیده فاطمهواحد جنت آبادتهران

قبولنورالهمیرحسینیسیدمهدیواحد جنت آبادتهران

-امیدعلینقدیابراهیمواحد جنت آبادتهران

-عباسیوسفلیمریمواحد جنت آبادتهران

-احمدبشارتی ویندفرزانهواحد جیحونتهران

قبول-شفیعپوربزرگیهومنواحد جیحونتهران

-قبولقبولسید حسینپورحسینیسیده طیبهواحد جیحونتهران

قبولعلی اکبرحاج باباییمهدیواحد جیحونتهران

-قبولمنوچهرحسینمیناواحد جیحونتهران

قبولبهمنخورشیدوندسمیهواحد جیحونتهران

قبولمحسنطیب پورجوادواحد جیحونتهران

--حمیدفتحیمریمواحد جیحونتهران

--سید نادرمرتضوی باباحیدریسید یداهللواحد جیحونتهران

-عباسعلیمیرزا ابراهیمیفرشتهواحد جیحونتهران

قبولاسماعیلنکوفال مطلقنعیمهواحد جیحونتهران

--حمیدولی الهپارسادختواحد جیحونتهران

قبول-حسیناسفندیاریحامدواحد دزاشیبتهران

قبولاحمداعتمادی رادحامدواحد دزاشیبتهران

-مرتضیاالدیسمانهواحد دزاشیبتهران

-جعفراله یاری بیگیهادیواحد دزاشیبتهران

-محمدامجدعلیواحد دزاشیبتهران

-ناصرامینیلقمانواحد دزاشیبتهران

-جوادجباریفاطمهواحد دزاشیبتهران

-هاشمچاوشیسیدعرفانواحد دزاشیبتهران

-مهدیحُلی سازمحمدرضاواحد دزاشیبتهران

-جاللحسینیافشینواحد دزاشیبتهران
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قبولمحمدامینحسینیمحمداکبرواحد دزاشیبتهران

قبولرضاخدابنده لو سلطانعسلواحد دزاشیبتهران

قبولنعمت الهخیراللهیرضاواحد دزاشیبتهران

قبولاحمدعلیدهقانی اشکذریفاطمهواحد دزاشیبتهران

قبولمحمودرجبیعلیرضاواحد دزاشیبتهران

-باقرزرین فردحمیدرضاواحد دزاشیبتهران

-ابوالفضلسید اسحاقیمحدثهواحد دزاشیبتهران

-سیدرضاسید حسن تهرانینغمهواحد دزاشیبتهران

قبولمحمدرضاشاپوریهلیاواحد دزاشیبتهران

-محمدصادقشیخی زادهفرهنگواحد دزاشیبتهران

قبولقبولمحمدصائبیهانیهواحد دزاشیبتهران

-مرتضیضیاءالحقعذراواحد دزاشیبتهران

قبولحمیدقاضی زادهمحیاواحد دزاشیبتهران

-علیکاظمیمریمواحد دزاشیبتهران

قبول-حسنکروبیزهراواحد دزاشیبتهران

قبولجعفرلقاییگیتی ساداتواحد دزاشیبتهران

-ابوالفضلمحمدی فرمهینینرگسواحد دزاشیبتهران

قبولسهرابمحمودیمهرابواحد دزاشیبتهران

قبولعباسمعتقدیسید حسنواحد دزاشیبتهران

قبولاسماعیلممکنحامدواحد دزاشیبتهران

قبولحسنمنتظر صاحبمیناواحد دزاشیبتهران

-محمدعلیموحدمحمدنقیواحد دزاشیبتهران

-مهدینیشکریساسانواحد دزاشیبتهران

قبوللطف الهنیک ضمیرحسنواحد دزاشیبتهران

-علی اصغریحیی پورپارساواحد دزاشیبتهران

-محمودیوسفیمهدیواحد دزاشیبتهران

-حسنخدادادیمریمواحد رسالتتهران

-قبولمحمدحسینرضاییداودواحد رسالتتهران

--حشمت الهسلیمانیمحسنواحد رسالتتهران

--احمدسلیمانی شاهبازشوکتواحد رسالتتهران

قبولستارشکریروح الهواحد رسالتتهران

قبولحمیدصباحیساراواحد رسالتتهران

قبولقبولبولودقربانیبهمنواحد رسالتتهران

قبولفرودیونسیآویشهواحد رسالتتهران
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قبولعبادالهاعالییمایدهواحد شرقتهران

قبولعباسعلیامیدیانیوسفواحد شرقتهران

قبولمحمدکریمجعفریمحمدرضاواحد شرقتهران

-ابوالقاسمجاللتمهدیواحد شرقتهران

-یحییخازنیحسنواحد شرقتهران

-علیزاهدیفرزانهواحد شرقتهران

قبولقبولعلیشکاریانپانیذواحد شرقتهران

قبولپرویزمحمدیفرزینواحد شرقتهران

قبولعباسنامی ادیبنرگسواحد شرقتهران

-حمیدنظریعلیواحد شرقتهران

---جوادیوسفیمجتبیواحد شرقتهران

قبولعلی اشرفاحمدیزهراواحد فردوستهران

قبولرضااخالفیزهرهواحد فردوستهران

--رضااحمدیسمانهواحد فرمانیهتهران

-مرتضیبدیعیساراواحد فرمانیهتهران

-حسنبنایی خانیکهحنانهواحد فرمانیهتهران

قبولبهنامبهشتیسهرابواحد فرمانیهتهران

-محمدصادقخیرخواهصباواحد فرمانیهتهران

-حامدروغنی زادنرگسواحد فرمانیهتهران

-احمدرضاشیریمحمدرضاواحد فرمانیهتهران

-سید محمدبنی هاشمیمریمواحد قلهکتهران

قبولاحمدتوفیقیهمایونواحد قلهکتهران

--قبولمحمددانیالیسلیمانواحد قلهکتهران

قبولقبولمحمدفکریبهزادواحد قلهکتهران

قبولجعفرمعصومیرحیمواحد قلهکتهران

-اسماعیلممکنحامدواحد قلهکتهران

قبولغالمرضاندیمفاطمهواحد قلهکتهران

قبولعزت الهاسماعیلی زاویهفاطمهواحد قیطریهتهران

قبولسعیدبیدگلی گازارلیالواحد قیطریهتهران

قبولذبیح الهرحیمیمحمد مهدیواحد قیطریهتهران

-محمدطاهریبهارهواحد مرزدارانتهران

-اصغرحسینیلعیا ساداتورامینتهران

-عبدالهدالوریعفتورامینتهران

قبولحسینسیرمصطفیورامینتهران
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قبولمحمدعرب سلمانیغالمرضاورامینتهران

-رضانوش آبادیسجادورامینتهران

قبولناصرقلیبرجیان بروجنیراضیهبروجنچهار محال و بختیاری

قبولنبی الهجعفری دزکیعباسبروجنچهار محال و بختیاری

قبولبهمنطاهریمحمدبروجنچهار محال و بختیاری

قبولحسینفاتحیمحمدمهدیبروجنچهار محال و بختیاری

-سیف الهمرادیخیراهللبروجنچهار محال و بختیاری

قبولحمیدنادممریمبروجنچهار محال و بختیاری

-کوروشنیکناممحمدمتینبروجنچهار محال و بختیاری

-مرتضییلمه علی آبادیمحمودبروجنچهار محال و بختیاری

قبولمحموداسماعیلیفتاحشهرکردچهار محال و بختیاری

-منصوربابا دایی سامانینسرینشهرکردچهار محال و بختیاری

-برزوخدابخشیجمیلهشهرکردچهار محال و بختیاری

قبول-اباهیمصالح زادهنجمهشهرکردچهار محال و بختیاری

-خالقعبدالهیسجادشهرکردچهار محال و بختیاری

-اسماعیلفتاحی نافچینجمهشهرکردچهار محال و بختیاری

-ایرجفتحی هفشجانیاشرفشهرکردچهار محال و بختیاری

-قلیفروزنده شهرکیحمید رضاشهرکردچهار محال و بختیاری

-ناصرقادری چوبینیملیحهشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولپرویزقربانی خراجیحسینشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولفتح اهللهلل گانیبهنامشهرکردچهار محال و بختیاری

-مسعودندافیمحمد رضاشهرکردچهار محال و بختیاری

-قبولامامقلینیک زاداعظمشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولمجیدهیبتی هفشجانینگارشهرکردچهار محال و بختیاری

قبولنورالهجهانبازینازنینفارسانچهار محال و بختیاری

قبولخدایارداوودیصبافارسانچهار محال و بختیاری

قبولقبولمحمدتقیعباسیامیدفارسانچهار محال و بختیاری

قبولکرامتقاسمیرسولفارسانچهار محال و بختیاری

-محمدمحمدیعلیفارسانچهار محال و بختیاری

قبولنجفمحمدیسمیهفارسانچهار محال و بختیاری

قبولکریمهیبتی کوجانیفاطمهفارسانچهار محال و بختیاری

-ابراهیمدادرس مقدممبینابیرجندخراسان جنوبی

قبولقبولعبداهللزارعیعبدالعظیمبیرجندخراسان جنوبی

قبولکریمعجممحمودبیرجندخراسان جنوبی
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-قبولقبولعباسعلی آبادیمحمدحسینبیرجندخراسان جنوبی

--علیفرخندهمحمد مهدیبیرجندخراسان جنوبی

قبولقبولقبولعباسعلیمحمودیمهدیبیرجندخراسان جنوبی

--قبولابوالفضلولویهدایت الهبیرجندخراسان جنوبی

-محمدطاهرپور کالنتریمنیرهسرایانخراسان جنوبی

-سید ابراهیمتقی زادهسید علیقائنخراسان جنوبی

-اسدالهکهن ترابیمیثمقائنخراسان جنوبی

قبولغالمرضامختاریامینقائنخراسان جنوبی

-محمد امینابتداییمهدیبردسکنخراسان رضوی

-رحمت الهپورمحمد تیموریعزیزالهتربت جامخراسان رضوی

قبولقبولعبالکریمتراب احمدیعبدالرحیمتربت جامخراسان رضوی

-عبدالکریمتراب احمدیثریاتربت جامخراسان رضوی

--براتچشتیرابعهتربت جامخراسان رضوی

-علیشکوریابوالفضلتربت جامخراسان رضوی

-علی اصغرکاللیمحمد حسینتربت جامخراسان رضوی

--مسعودمراتیشیرینتربت جامخراسان رضوی

-رئوفمیریصادقتربت جامخراسان رضوی

-علیرضانوروزیمحمد امینتربت جامخراسان رضوی

-رحمت الهنیک اندیشسلماتربت جامخراسان رضوی

-اسماعیلیعقوبیفاطمهتربت جامخراسان رضوی

-ابوالقاسمابریشمیایلیاسبزوارخراسان رضوی

-علیرضااعرابیمحمدمهدیسبزوارخراسان رضوی

قبولحسینامامی رادجوادسبزوارخراسان رضوی

-غالمعلیبهلولمحمرضاسبزوارخراسان رضوی

قبولرسولبیاتی نیانادرسبزوارخراسان رضوی

-رجبعلیثابتی مقدمپروانهسبزوارخراسان رضوی

-ذبیح الهچشمیعلیرضاسبزوارخراسان رضوی

-حسنخسروجردیرقیهسبزوارخراسان رضوی

--احمددارینیزهراسبزوارخراسان رضوی

قبولعلیرضادلقندیحامدسبزوارخراسان رضوی

قبولعلی اصغررضایی زادهسمیراسبزوارخراسان رضوی

-علیشرفی پورملیحهسبزوارخراسان رضوی

-حسینعامرقمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

-حسنفرهبدفرزانهسبزوارخراسان رضوی
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قبولعبدالوهابهاشمی فخرالهام ساداتسبزوارخراسان رضوی

-حسینبلوکیماه منیرسرخسخراسان رضوی

-محمد رضارضایی نیازهراسرخسخراسان رضوی

-مهدینایینیفاطمهسرخسخراسان رضوی

قبولحسینابراهیمیسوسنکاشمرخراسان رضوی

-محمداحمدی صنوبریوحیدکاشمرخراسان رضوی

-علی محمدحسنی عارفیزهراکاشمرخراسان رضوی

قبولرضاروحانیزهراکاشمرخراسان رضوی

قبولحمیدصالحیانمعینکاشمرخراسان رضوی

قبولمحمدطوقانی تربقانریحانهکاشمرخراسان رضوی

-محمد مهدیفکورسارهکاشمرخراسان رضوی

-قبول یوسف علیکرامتی اسماعیلکاشمرخراسان رضوی

-محمدموالییمیالدکاشمرخراسان رضوی

-محمدنخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

قبولبرات الههاشم زادهزهرهکاشمرخراسان رضوی

قبولحسینبهروزامینگنابادخراسان رضوی

قبولقبولعلیتباکیآسیهگنابادخراسان رضوی

-محمدحسینراه نشینامیررضاگنابادخراسان رضوی

قبولغالمرضازاهدی نیاعاطفهگنابادخراسان رضوی

-عبدالرحیمسلطانخواهامینگنابادخراسان رضوی

-محمدمعصومی رهنیمحدثهگنابادخراسان رضوی

-محمد حسینولی الهیالهه ساداتگنابادخراسان رضوی

-غالمرضاداورعلی اصغرمه والتخراسان رضوی

-رمضانعلیمیرخالقیمحدثهمه والتخراسان رضوی

-محمدبراتیبهنازتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولحمیدحسینیآتناتربت حیدریهخراسان رضوی 

-علی اکبررجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولعبدالرزاقرنجبرمحمدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولمحمدطاهرسعیدیراحلهتربت حیدریهخراسان رضوی 

-علیشجاعیآرمیتاتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولمحمدکاظمعصمتیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی 

-علیرضاغفرانیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولمجیدغالمیپریساتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولحمیدقلیچمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی 
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قبول-محمدحسینمحمدزادهجوادتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولاحمدرضامغول زادهفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولغالمرضامهرگانعاطفهتربت حیدریهخراسان رضوی 

قبولقبولاسدالهبابایی شغل آبادریحانهقوچان خراسان رضوی 

قبولمحمدبهاریمهدیقوچان خراسان رضوی 

قبولمحمدحسینخوشروعلی آبادیرضوانقوچان خراسان رضوی 

-سیدمحمدزارعیسیدهاشمقوچان خراسان رضوی 

قبولامیدصابریرژینقوچان خراسان رضوی 

-احمدفالح یساولینسرینقوچان خراسان رضوی 

-علیرضاکوهی گزکوهریحانهقوچان خراسان رضوی 

--امیریکتایمتینقوچان خراسان رضوی 

-غالمعباسابراهیم زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی 

-علیرضااحدی اخالقیایمانمشهدخراسان رضوی 

-محمد حسناحمدیامیر عباسمشهدخراسان رضوی 

-جهان بخشاحمدی جیوانمحمودمشهدخراسان رضوی 

قبولحسنارشادی اسماعیل آبادیملیحهمشهدخراسان رضوی 

-اسماعیلاشرافی کاخکیصدیقهمشهدخراسان رضوی 

-حسیناصغریزهرامشهدخراسان رضوی 

قبولرسولاصفهانیالههمشهدخراسان رضوی 

قبولسیاوشامیریبهناممشهدخراسان رضوی 

-اصغرامین التجاریتکتممشهدخراسان رضوی 

-سلمانامینیمحبوبهمشهدخراسان رضوی 

--مرتضیایروانی نجفیمحمدرضامشهدخراسان رضوی 

-جمشیدایوبیسعیدهمشهدخراسان رضوی 

-یدالهبخت آزماجاللمشهدخراسان رضوی 

قبولشاهینبرجسته ثانیغزالهمشهدخراسان رضوی 

-غالمرضابزاززادگانراحلهمشهدخراسان رضوی 

---مهرعلیپورصادقیزهرامشهدخراسان رضوی 

قبولقبولغیاثجاللیمریممشهدخراسان رضوی 

-محمد علیجالئیان سامانیخلیلمشهدخراسان رضوی 

-قبول-امیر عبدالهحبیب زاده شجاعیسحرمشهدخراسان رضوی 

-مجیدحجّارمرصادمشهدخراسان رضوی 

-سید محسنحسینی زادهسید صدرامشهدخراسان رضوی 

قبولصالحخانی زاده بخارائیمهدیمشهدخراسان رضوی 
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-جعفرخسرویفرزانهمشهدخراسان رضوی 

قبولعلی اصغرخلیل زاده امینیانصادق المهدیمشهدخراسان رضوی 

-حسینخواب نماشهرهمشهدخراسان رضوی 

قبولمحسنداعی نسریستایشمشهدخراسان رضوی 

قبولجواددرودیمنیرهمشهدخراسان رضوی 

-رمضاندشتبانیفاطمهمشهدخراسان رضوی 

--قدرت الهده مردهزهرهمشهدخراسان رضوی 

قبولحسندهقانی زاده بغداد آبادناهیدمشهدخراسان رضوی 

-پرویزذاکرینادیامشهدخراسان رضوی 

-رجبعلیرحیمیمنیرهمشهدخراسان رضوی 

-علی محمدرحیمی منشعاطفهمشهدخراسان رضوی 

-علی محمدرمضانیرضامشهدخراسان رضوی 

قبولحسنرمضانی تجنکیثنامشهدخراسان رضوی 

-مسعودرنجبرعلیمشهدخراسان رضوی 

قبولسید ماشااهللروح بخش باغی اولسیده مریممشهدخراسان رضوی 

-سید محمودریاضی مشهدیفاطمه ساداتمشهدخراسان رضوی 

قبولمحمد رضازارعحامدمشهدخراسان رضوی 

-محمدزرندیسمیهمشهدخراسان رضوی 

---اسداهللساالریبابکمشهدخراسان رضوی 

قبولمحمد مهدیستاریوجیههمشهدخراسان رضوی 

-جوادسرخوش خراسانیمحمدرضامشهدخراسان رضوی 

قبولعلیرضاسعادت عاکفی آزادهمشهدخراسان رضوی 

قبولعلی اکبرسقایانسعیدمشهدخراسان رضوی 

-علیسلیمانیفاطمهمشهدخراسان رضوی 

-مهدیسلیمینرگسمشهدخراسان رضوی 

-محمدشادکاممنصورهمشهدخراسان رضوی 

قبولمحمدحسینشریعتی(ماجده)راهلهمشهدخراسان رضوی 

-محمدشکاریان یزدراحلهمشهدخراسان رضوی 

-محمدشهسوارجوادمشهدخراسان رضوی 

-حسینشهسواری نسبزهرامشهدخراسان رضوی 

قبولحسنصفانگارمهریمشهدخراسان رضوی 

-محمدطاهریسمیهمشهدخراسان رضوی 

قبولفضل اهللعباسپورفائزهمشهدخراسان رضوی 

قبولامیرعبدالحیفاطمهمشهدخراسان رضوی 
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قبولعبدالحسینعبداله پور مقدممجیدمشهدخراسان رضوی 

قبولمحمد علیعطاران ایرججوادمشهدخراسان رضوی 

--غلالمرضاعطارباشی طرقبهیملیحهمشهدخراسان رضوی 

-محسنعلیشاهی طوسیزهرامشهدخراسان رضوی 

-علی اکبرغفاریان کاشی پزمژگانمشهدخراسان رضوی 

-محمدرسولغالمحسینیانعلیرضامشهدخراسان رضوی 

-رضاقربان زادهعرشیانمشهدخراسان رضوی 

قبولمحمدقوام آبادیابوالقاسممشهدخراسان رضوی 

-رضاقوامی فردمریممشهدخراسان رضوی 

-ماشاالهقیاسی زاده فرسنگیمهسامشهدخراسان رضوی 

-علیرضاکاشیمهدیمشهدخراسان رضوی 

-قبولغالمرضاکشاورزمریممشهدخراسان رضوی 

-تاج محمدکوه جانی گوجیسمیهمشهدخراسان رضوی 

-علیکوهی مقدم تربقانفرزانهمشهدخراسان رضوی 

قبولحسنگردوییمحمدمشهدخراسان رضوی 

قبولقبولقبولرحمت الهمحالتیحسنمشهدخراسان رضوی 

-عبد الرسولمختاری امیر مجدیمحمد حسنمشهدخراسان رضوی 

-حسینعلیمرشدلواعظممشهدخراسان رضوی 

قبولحسینمعدنی ثانیمرتضیمشهدخراسان رضوی 

قبولمهدیمعممی مقدمعلیمشهدخراسان رضوی 

-حمیدمالحسین بنکدارفاطمهمشهدخراسان رضوی 

-مسعودمنتظمیرضامشهدخراسان رضوی 

-غالمحسینمهرادفردمریممشهدخراسان رضوی 

-عباسعلیمومنمنیرهمشهدخراسان رضوی 

-سیدحسنمیرابوطالبیمنیرهمشهدخراسان رضوی 

---سیدابراهیمنبی پورسیدحسنمشهدخراسان رضوی 

-جعفرنجفی زرمهریفرزانهمشهدخراسان رضوی 

-حسیننظامیمریممشهدخراسان رضوی 

-ضیاالدیننظریاکرممشهدخراسان رضوی 

-علیرضانوراییزهرامشهدخراسان رضوی 

قبولعلی اکبرنوربخشفاطمهمشهدخراسان رضوی 

قبولحمیدرضانورشهرکیفاطمهمشهدخراسان رضوی 

-حمیدرضانورشهرکیندامشهدخراسان رضوی 

-محمدباقریاوریسجادمشهدخراسان رضوی 



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-محمدیساولمهدیمشهدخراسان رضوی 

-محمد جواداسالمیمریمنیشابورخراسان رضوی 

-حمید رضاآذرمبینانیشابورخراسان رضوی 

قبولحمیدآقا جانیهلیانیشابورخراسان رضوی 

-علی اوسطبازوبندیناهیدنیشابورخراسان رضوی 

-محمد حسینپارسا کیاجاللنیشابورخراسان رضوی 

-محمودجالل آبادیمبینانیشابورخراسان رضوی 

-محمدرضاحاجیانمجتبینیشابورخراسان رضوی 

-حمیدرضادورخشانمیترانیشابورخراسان رضوی 

-هوشنگروح آبادیفاطمهنیشابورخراسان رضوی 

قبول-احمدشهبازی نیامهدیهنیشابورخراسان رضوی 

-علیرضاشورگشتیمائدهنیشابورخراسان رضوی 

-سعیدصرافانایماننیشابورخراسان رضوی 

قبولعلیرضاضیایی رستمی زادهریحانهنیشابورخراسان رضوی 

-ناصرگرمابیالهامنیشابورخراسان رضوی 

قبولقبولاسدالهگلشنیعباسنیشابورخراسان رضوی 

-غالمعلیمراغهزهرهنیشابورخراسان رضوی 

-غالمحسنمعربافسانهنیشابورخراسان رضوی 

قبولعلیرضامهربانیامیر حسیننیشابورخراسان رضوی 

قبولقبولحبیب الهناصریسمیرانیشابورخراسان رضوی 

-هادینصرآبادیمحمدمهدینیشابورخراسان رضوی 

-قربان محمدارغوانعصمتبجنوردخراسان شمالی

-ولیالهیاعظمبجنوردخراسان شمالی

-ولیالهیناهیدبجنوردخراسان شمالی

قبولعبداهللبهادریساسانبجنوردخراسان شمالی

-قربان محمدریحانیمریمبجنوردخراسان شمالی

-حمیدرضاصفریزهرهبجنوردخراسان شمالی

-حسینمحمودی مظفرمصطفیبجنوردخراسان شمالی

قبولاحمدمعروفغالمرضابجنوردخراسان شمالی

-غالمحسینناصری مقدمفرزانهبجنوردخراسان شمالی

-غالمحسینناصری مقدمفرزانهبجنوردخراسان شمالی

قبولعلی محمدنعمتیمحمدحسینبجنوردخراسان شمالی

قبولعلی محمدنعمتیمحمدحسینبجنوردخراسان شمالی

قبولعلی محمدنعمتیمحمدحسینبجنوردخراسان شمالی
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-قبولمحمد زمانزمانیهادیجاجرمخراسان شمالی

-قبولمحمد زمانزمانیغالمحسینجاجرمخراسان شمالی

قبولجمشیدبهادریانهماشیروانخراسان شمالی

قبولغالمرضاشفیقزهراشیروانخراسان شمالی

قبولقبولبمونیچرامیعیسیآغاجاریخوزستان

-محمدرضامرتضویسیدعلیآغاجاریخوزستان

قبولروزعلیبهمئینعمت الهامیدیهخوزستان

-یابرکردزنگنهمحمدامیدیهخوزستان

--علی حیدربیرانوندصادقاندیمشکخوزستان

-محمدرضاقالوندیمعصومهاندیمشکخوزستان

قبولقایداسالمی نسبزینباهوازخوزستان

قبول-محموداصل آقاحسینیمریماهوازخوزستان

-علیبابادی غالمیرامیناهوازخوزستان

--هوشنگبابادی وندعلیاهوازخوزستان

-عبدالحسینباوی اصلخدیجهاهوازخوزستان

--غالمرضابساک کاظمیبهنوشاهوازخوزستان

-بهرامبهارلومنصورهاهوازخوزستان

-قاسمپورناصریعلیرضااهوازخوزستان

-هوشنگپیراسته فرفروغاهوازخوزستان

قبولسلیمخمیسیفاطمهاهوازخوزستان

قبولعلیخیریمحسناهوازخوزستان

قبولقبولعلیسید محمودیمریماهوازخوزستان

-قبولنادرشالوییمرضیهاهوازخوزستان

قبولاحمدشیریسعیداهوازخوزستان

-جلیلصیاحیندااهوازخوزستان

قبولستارفرامرزیسمیهاهوازخوزستان

قبولحمیدفرهادینرگساهوازخوزستان

-قبولعلیارقاضیزینباهوازخوزستان

قبولمسعودکیفرخیمیالداهوازخوزستان

--بهراممحمدپور زلکیافسانهاهوازخوزستان

--علیمشعل پورفردخلیلاهوازخوزستان

-علی محمدمومنی سهرابمحمداهوازخوزستان

--عبدالرضامیاحی عربمحموداهوازخوزستان

-علینیک پورآرشاهوازخوزستان
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قبولنعمت الهباویزهرابندر امامخوزستان

-عبداالمیربردبارزهرابندر ماهشهرخوزستان

-خلیفهزیدانیحسینبندر ماهشهرخوزستان

قبولمحمدشاهپوریهاجربندر ماهشهرخوزستان

-خزعلشجاعیلیالبندر ماهشهرخوزستان

-خدادادصحرانشین سامانیمحمد باقربندر ماهشهرخوزستان

قبولقبولعبدالهعکرشعادلبندر ماهشهرخوزستان

-شکراهللقنواتیزینببندر ماهشهرخوزستان

قبولاسماعیلمطهری نیازهرابندر ماهشهرخوزستان

-رستمنژادی گماریصادقبندر ماهشهرخوزستان

قبولقبولمحمدابو علی شمشیریعلی رضابهبهانخوزستان

-ساالربابلی زراعتیجلیلبهبهانخوزستان

قبولنذیرباقریانیفریدهبهبهانخوزستان

-مسعودحامدیالههبهبهانخوزستان

قبولمحمودخورشیدیانملکبهبهانخوزستان

-حسیندرویش  پسندمهدیبهبهانخوزستان

قبولمرتضیدستینهامیدخرمشهرخوزستان

قبولولیفوالدیالههخرمشهرخوزستان

-احمداسفندیاری اصلایوبدزفولخوزستان

-کرمعلیپدیدارمحمددزفولخوزستان

قبولحمداهللحبیبی نیامحمددزفولخوزستان

-غالمعلیحمیدی پورهمایوندزفولخوزستان

-غالمعلیرستگارسعیددزفولخوزستان

-قپانیرضایی ارشدنوروزدزفولخوزستان

-شاپورشادمانیامیر حسیندزفولخوزستان

-محمدصالحی مبارکهمریمدزفولخوزستان

قبولغالمعلیطحان کاردزفولینرگسدزفولخوزستان

-قبولاحمدظهیری زادهمریمدزفولخوزستان

قبولحسنعلیمختاری نیارامیندزفولخوزستان

قبولحمیدرضامرساقیانثمیندزفولخوزستان

-موسیمالبشیرجلودارفرحدزفولخوزستان

-سیدعسکرموسویسیدمسیحادزفولخوزستان

-اسدالهیزدی نژادعبدالرضادزفولخوزستان

--عبدالمجیدهرمزیآرمینرامهرمزخوزستان
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قبولحسینرشیدی بیرگانیرعناشوشترخوزستان

قبولمهدیکریمی فردصدیقهشوشترخوزستان

قبولقبولسیدناصرموسویسیدحسینشوشترخوزستان

-فریدونعبدالهیحسناللیخوزستان

-جانمرادفاطمیهادیاللیخوزستان

قبولجانمرادفاطمیهادیاللیخوزستان

-محمداکبریبردیامسجدسلیمانخوزستان

-مرتضیالبرزیمجتبیمسجدسلیمانخوزستان

-اسدالهپورهاشمیآوشمسجدسلیمانخوزستان

-محمدحسین پورسیاوشمسجدسلیمانخوزستان

قبولحسینجعفریمحمدهندیجانخوزستان

-علیرضااسفندیاریمولودخرمشهرخوزستان

قبولعلیجباریابوالفضلابهرزنجان

قبولمحمدحسینخانیغالمرضاابهرزنجان

قبولخلیلنوریمجیدابهرزنجان

-علی اکبرترکیفاطمهخرم درهزنجان

-رضاکردلوبهنامخرم درهزنجان

-محمدرضایارقلیفاطمه زهراخرم درهزنجان

-محمد رضایارقلیماجدهخرم درهزنجان

-محمدحسینابطحیعبدالصمدزنجانزنجان

-قبولباب الهایمانیمعصومهزنجانزنجان

قبولقبولسهرابجمشیدیمحمودزنجانزنجان

قبولفتحعلیطوماریمسعودزنجانزنجان

-حسنقربانیمیثمزنجانزنجان

-حسینحاجی پروانهحامددامغانسمنان

قبولابوالقاسمحیدرهاییروح الهدامغانسمنان

قبولعلیعالمیمحمدحسیندامغانسمنان

قبولقبولحسینعلیکردیمحمدحسندامغانسمنان

قبولعباسیوسف نژادمریمدامغانسمنان

-ماشاالهابوسعیدیماهرخسمنانسمنان

قبولمحمد باقراعوانیمحمودسمنانسمنان

قبولمهدیباستانیفریباسمنانسمنان

-مرتضیجباریفرحنازسمنانسمنان

-علیخرم جاهدشیرینسمنانسمنان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

قبولرحمتخمسهالهامسمنانسمنان

-سیف الهذوالفقاریقدرت الهسمنانسمنان

-غالمعلیرستمیمسعودسمنانسمنان

قبولحمیدرستمیمهدیهسمنانسمنان

قبولعلیروحانیکبریاسمنانسمنان

قبولابوالقاسمکواکبیانزهراسمنانسمنان

قبولمحمد باقرمالحسین زادهمحسنسمنانسمنان

-شکرالهنوری نسبمهرنازسمنانسمنان

-محمدحبیبیانمحمدرضاشاهرودسمنان

قبولحبیب الهخدابخشیانوحیدشاهرودسمنان

-حسینعلیرضاییمحبوبهشاهرودسمنان

-مصطفیشاملوحمزهشاهرودسمنان

-غالمحسینعامریانمحمدتقیشاهرودسمنان

قبولعلیرضاعبداللهیمرتضیشاهرودسمنان

-علیرضاعربعبدالرضاشاهرودسمنان

قبولقبولحسنمحمدمغانیمحمد مهدیشاهرودسمنان

-علیرضامسعودیانحسینعلیشاهرودسمنان

قبولعلیرضامطهری نژادامینشاهرودسمنان

-یعقوباسالم دوستمعصومهگرمسارسمنان

-نادرقلیکریمییوسفگرمسارسمنان

-سیدابراهیممیرعلمیسیده راضیهگرمسارسمنان

-عباسکریمیآرینمهدیشهرسمنان

قبولمحمدبخشخوشخوعادلچابهارسیستان و بلوچستان

-عبدالهدیهیمشهریارچابهارسیستان و بلوچستان

-محمدراهداراحمدیمحمدعلیچابهارسیستان و بلوچستان

-چملرزسعیدهچابهارسیستان و بلوچستان

--نادرناروییمحمد یاسرزابلسیستان و بلوچستان

-قبولرحیمبراهویی زادهافسانهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولموسیجرمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

-محمودرضاحسامیصدیقهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولامین الهرضاییمهالزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولغالمرضاشکریمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

-قبولمحمدعلیعنایتیمحمدحسنزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولمحمدنادری عباسیهمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان
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-کریم خانناروییمحمدرضازاهدانسیستان و بلوچستان

قبولاحمدهراتی میرزاییزهرهزاهدانسیستان و بلوچستان

قبول-نظرمحمدیارمحمدیقنبرعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

-چه لوربزرگ زادهمحمد طاهرسراوان سیستان و بلوچستان 

-سیدمرتضیحمیدیزهراساداتاستهبانفارس

قبولمحمدقاسمیزهرااستهبانفارس

قبولمحمدکاظممعماریاسماءاستهبانفارس

-محمدعلینظریعباسعلیاستهبانفارس

-غالم رضاحاجی پوربهراماوزفارس

-محمد رضاحسنیحلیمهاوزفارس

-مصطفیرضاییاطمهاوزفارس

-بهزادنجاتیفاطمهاوزفارس

--محمدامینایلیاییعلی اکبرآبادهفارس

-محمدحسینبهجتعلی محمدآبادهفارس

-سلیمانپورحاجی شیرازیمریمآبادهفارس

قبول-خلیلقیومی زادهالهامآبادهفارس

-سیدعلیمحققسعیدهآبادهفارس

--سعیدمحمدخانیغزلآبادهفارس

قبول-اسفندیاریونسیرضاآبادهفارس

قبول-طوفانحیدری فردسعیدهخرم بیدفارس

-رضاکریمینجمهخرم بیدفارس

قبولقبولجعفرآرائرضیهخفرفارس

قبول-رحمترحمانیغالم عباسخفرفارس

-محمدعلیاکبرینبی الهخنجفارس

قبولایازاحمدیعباسدارابفارس

-عبدالحسیندیانتمحمدحسیندارابفارس

قبولمحمدشریفشاکرعلیرضادارابفارس

-قبولحسینشاکریناهیددارابفارس

-محمدعلیصالحیمحمدصادقدارابفارس

-بهلولعطاییدیدارقلیدارابفارس

-جوادنمازی دارابیفرزانهدارابفارس

قبولهوشنگاحمدییزدانرستمفارس

قبولنوروزگره  گشاروح الهرستمفارس

-بهروزیدیساررسولرستمفارس
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قبولخلیفهمروتی اردکانیعبدالرضاسپیدانفارس

-رسولامینیزهراسروستانفارس

-عبدالوهابعوضپورمحمد حسنسروستانفارس

قبولمحمدمحمودیمحدثهسروستانفارس

-روح الهمسیح زادهفاطمهسروستانفارس

قبولغالمعلیاتردی شیرازیمحمدشیرازفارس

قبولنعمت اهللاحمدیعبداهللشیرازفارس

قبولسید جمالاستعظامسادات راضیهشیرازفارس

-محمداطرویفاطمهشیرازفارس

-محمداکبرینجمهشیرازفارس

-سیروسایالن کشکولیامیررضاشیرازفارس

قبولعلی بازبذر افشانحسینشیرازفارس

قبولحجتبوستانیریحانهشیرازفارس

قبولمجیدچیزفهم دانشمندیانمحمد مهدیشیرازفارس

قبولسید کمالحسینیسیده ساحلشیرازفارس

-حبیبحسین پورعلیشیرازفارس

قبولقبولپرویزحسینییاسرشیرازفارس

-منصورحیدر پورمعصومهشیرازفارس

-اسفندیارحیدریمسعودشیرازفارس

--درویش محمدخادمیعلیرضاشیرازفارس

قبولصفرخاکسارمجیدشیرازفارس

قبولحسنخوش سیرتمجتبیشیرازفارس

-حسندهقانیمریمشیرازفارس

قبولقبولبهمنرجبیآرزوشیرازفارس

--حسینرحیمیفرهادشیرازفارس

قبولشهریاررضاییپریاشیرازفارس

-عباسرضاییعشرتشیرازفارس

-رضارواجیحمیدهشیرازفارس

-غالمحسینروشنفاطمهشیرازفارس

-قنبرزارعمرجانشیرازفارس

-اکرمزارعیمهساشیرازفارس

قبولاکبرسبوکیامیرشیرازفارس

قبولغالمعباسسجادیانمحمدکریمشیرازفارس

-هاشمسورنیعلیرضاشیرازفارس
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قبولحسن علیشوشتریسهیلشیرازفارس

قبولعباسصابریسیناشیرازفارس

-حسنعلیضامنیامیررضاشیرازفارس

-کریمعباسیعلیشیرازفارس

-جاللقهرمانیفاطمهشیرازفارس

-رضاکریمیعاطفهشیرازفارس

-رضاکریمیفاطمهشیرازفارس

-محسنکشاورزاللهشیرازفارس

-ایوبمحمدیمحمدرضاشیرازفارس

-مجیدمرادیمیثمشیرازفارس

قبولجوادمنصوریسانازشیرازفارس

-علیرضاناصرالدینمحمد حسنشیرازفارس

قبولرضانظریمجیدشیرازفارس

قبولنورالدیننوروزیحسینشیرازفارس

-علی حسینهدایتمسعودشیرازفارس

قبولنجات اهللیگانیهدایتشیرازفارس

--اصغراستادیمحدثهفسافارس

-جمشیداسمعیلی پورفاطمهفسافارس

-حیدرآگهیاعظمفسافارس

--حمیدباقوتمحسنفسافارس

قبول-محمدصادقجوکارمحمدمهدیفسافارس

قبولمجتبیرحیم زادهمحمدحسنفسافارس

قبولصفرسپهری رادسعیدفسافارس

--علی اکبرشادمانیشیدافسافارس

قبول-نوازالهصداقت فرمحمدعلیفسافارس

قبولحسینعابدینیمعصومهفسافارس

قبولمحمدحسینفساییپگاهفسافارس

قبولعلی عسکرقربانیحسینفسافارس

قبولقبولحسینمعصومیمریمفسافارس

قبولحسیندهرمی نیارضافیروزآبادفارس

قبولسرویارنجاتیرحمانفیروزآبادفارس

-سلمانبذرافشانمحمدکازرونفارس

-کرامتجوکاربنه عابدیزهراکازرونفارس

-سید هاشمحسینیمرضیهکازرونفارس
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قبولعبدالحمیدعالم چهره فردآزادهکازرونفارس

-کرامت الهمهرآفرینمژدهکازرونفارس

قبولسردارنوذریانفاطمهکازرونفارس

قبولمهرزادارجمندیفرشیدکوارفارس

-سیدنبیساسان نژادسید باقرکوارفارس

-اسدالهفزونی اردکانیفرهادکوارفارس

--سید بهزادهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

-اکبرحاجبابوالفضلگراشفارس

-حسنزارع سعیدآبادیمحسنگراشفارس

قبولابراهیماسماعیلیعبدالحمیدالرستانفارس

-رجبزمانی حقیقیپیمانالرستانفارس

قبولهاشمخواجه زادهامینالمردفارس

-حمزهعلیزادهاسدالمردفارس

قبولعبداهللمعرفتخلیلالمردفارس

-حسناسالمیفرشتهمرودشتفارس

-عبدالصمداسالمی نژادنرجسمرودشتفارس

-رمضانخادمیملیکامرودشتفارس

-محمدخلیفهرضامرودشتفارس

-محمدتقیرحیمی نژادسارامرودشتفارس

-احمدغالمینادیامرودشتفارس

قبولمحمدرضاکوهیفاطمهمرودشتفارس

قبولعباسمحمدیزهرامرودشتفارس

-ابوالقاسممرزبانسمبهمرودشتفارس

قبولمحمد علیمنفردمریممرودشتفارس

-محمدصائقنوروزیشیدامرودشتفارس

-امیدعلیزارع خفریزهراممسنیفارس

-قبولبهمنسلیمانیمحمدحسینممسنیفارس

قبولعلی مؤمنصادقیزهرهممسنیفارس

قبولسردارمیرزاییسجادممسنیفارس

قبولغالمرضاپاساالریعلیرضامهرفارس

قبولمحمدسعادتمحدثهمهرفارس

-محمدرضاواثقیابراهیممهرفارس

-حاجیاصل نژاداعظمنی ریزفارس

-خلیلحاج محمدیمحسننی ریزفارس
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-قبولمسعودزارعاحمدنی ریزفارس

قبول-احمدصداقت کیشمحمدباقرنی ریزفارس

-امرالهمظفریقهرماننی ریزفارس

-محمد رضااحمدیراحیلجهرم فارس 

قبولابوالقاسمبنایی جهرمیمحمدحسنجهرم فارس 

-مصیبجاماسبیمهدیجهرم فارس 

-اصغرحیاتیاکبرجهرم فارس 

-سعیدزراعت پرورفرهنگجهرم فارس 

قبولعبدالوهابعوض پورعباسجهرم فارس 

-ملکچوبینهعلیرستمفارس  

-قبول-رجبآرینمحمودزرین دشت فارس 

---غالمرضائیعبدالوحیدزرین دشت فارس 

---قاسمعسکریلیالزرین دشت فارس 

-رضابخشیسحرالوندقزوین

-محمدابراهیماحمدیمحمدبوئین زهراقزوین

-محمدتقیاحمدیمرتضیبوئین زهراقزوین

-محسناسدی پور فرکیوانبوئین زهراقزوین

-حسناصغری بوئینیحسینبوئین زهراقزوین

-رحمت الهاینانلو شویکلوحسینبوئین زهراقزوین

-علیعلی مددی رستمیمحمدرضابوئین زهراقزوین

-محمودمحمودیمهدیبوئین زهراقزوین

-امرالهاصالنیاحمدتاکستانقزوین

--قربانبهبودیمریمتاکستانقزوین

--سید لطیفحسینیسیداحدتاکستانقزوین

-محمدرحمانیاعظمتاکستانقزوین

-قدرت الهرحمانیداودتاکستانقزوین

-قبولخلیلرحمنیمرتضیتاکستانقزوین

-احمدمرشدیانوحیدرضاتاکستانقزوین

-سلمانافضلییلدازیارانقزوین

-قلیزمانیلیلیزیارانقزوین

-ابوالقاسمصابونی زیارانیزهرازیارانقزوین

-ریوفمرادی زیارانیلیالزیارانقزوین

قبولاسماعیلنجفی زیارانیآمنهزیارانقزوین

قبولقبولمحمد ابراهیماحمدیمحمد اسماعیلقزوینقزوین
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قبولعلیاحمدیانفرشتهقزوینقزوین

-علیرضاارجمند پورزهراقزوینقزوین

قبولمحرمعلیاسالمیاحدقزوینقزوین

-عین اهللافشاریبهارقزوینقزوین

-حسیناکبر شاهیاحمدقزوینقزوین

قبولحسینآخوندیصغریقزوینقزوین

قبولجاللآغاسیبهارهقزوینقزوین

قبولمحمد حسنبهرامیبتولقزوینقزوین

قبولعبد العیپرهیزکاریغالمحسینقزوینقزوین

-محمد علیجمالیمهدیقزوینقزوین

قبولمظفرجمالیحمیدهقزوینقزوین

قبولنور اهللجهانگیری رادفائزهقزوینقزوین

قبولحسینچیتگر زادهپویانقزوینقزوین

-ابوالفضلچیتگرزادهمهساقزوینقزوین

قبولهادیحسینیمهردادقزوینقزوین

-قدرت اهللحیدریاحمدقزوینقزوین

قبولمحمدخدابندهمحمد عرفانقزوینقزوین

-غالمرضاداسارمحمد مهدیقزوینقزوین

قبولمحمد صادقدرکیمحمد اسماعیلقزوینقزوین

قبولغالمعلیدرویش عجمیمهنازقزوینقزوین

-شکرا لهرئیس سمیعیموناقزوینقزوین

قبولفردینزمانیپریساقزوینقزوین

قبولغالمرضاسعادتی نژادبهمنقزوینقزوین

قبولعباسسوهان آجینیمحمد رضاقزوینقزوین

-غالمرضاشعبانیمحمد صالحقزوینقزوین

قبولامیرشمسینیمحدثهقزوینقزوین

-قبولقربانعلیشهبازیزین العابدینقزوینقزوین

قبولجوادشیرازیمریمقزوینقزوین

-حسنصالحیسمیهقزوینقزوین

قبولغالمحسینصالحیپریقزوینقزوین

-علی اکبرعباسپورشادیقزوینقزوین

-عباسعباسی مهرفاطمهقزوینقزوین

-محمد حسینعبداللهیفرحنازقزوینقزوین

قبولمهدیغالمیفاطمهقزوینقزوین
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-جاللغنچهمهدیقزوینقزوین

قبولفتح اهللفرمانیسماقزوینقزوین

-همتعلیقاسمیعلیرضاقزوینقزوین

قبولمهردادکاظمی مافیمهیارقزوینقزوین

قبولرضاکریمیسمانهقزوینقزوین

-نظر علیگرامیعلیقزوینقزوین

-قبولفخر الدینمدرسیحسنقزوینقزوین

قبولقبولمحمد قلیمظفریجوادقزوینقزوین

قبولابوالحسنمکارمی شیفیمحمد رضاقزوینقزوین

قبولحسیننجات بخشزهرهقزوینقزوین

-قاسمنوریمهدیهقزوینقزوین

-تقیوطن دوستمهریقزوینقزوین

-مجیداسماعیلیکسراقمقم

قبولسیدعلیامامیانمریم ساداتقمقم

قبولقبولعلیانصاری بیدارمحمد مهدیقمقم

قبولقبولمهدیآزادعلی اصغرقمقم

قبولیارولیآزادبختنسیمقمقم

-محمد رضابابایی پورسیماقمقم

قبولابوالقاسمباغبان زادهمریمقمقم

قبولابولقاسمبختیارینرگسقمقم

قبولغالمرضابصیری رادحمید رضاقمقم

قبولسیدمصطفیبهاءالدینیفاطمه ساداتقمقم

-ابوالفضلبهرامیحمیدهقمقم

قبولحسینعلیپور عباسی اردکانیاعظمقمقم

-سیدمرتضیتحویلداریفاطمه ساداتقمقم

قبولخلیلجزایریبهارهقمقم

قبولیوسفجوادینفیسهقمقم

قبولیوسفجوادیمحمدحسنقمقم

قبولداودخادمیمحمودقمقم

--علیخاکپورشمسعلیقمقم

-شمسعلیخانینرگسقمقم

قبولقبولعباسذاکریاحمدقمقم

-عباسرضاییحمیدقمقم

-حیدرریاحی پورفریباقمقم
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-یدالهسلیمانیفرزانهقمقم

قبولمحرمعلیعباسی مسلمحمدالهقمقم

-محمدعسکریمحمدمهدیقمقم

-محمدعلیعلی بیگیزهراقمقم

قبولمحمدعاصمقبطانریمقمقم

قبولمحمد صادقکیانی پوراعظمقمقم

قبولعباسمحلوجی نیاحسامقمقم

-مجتبیمهدی پورهستیقمقم

-محمدمهدیموسویسارا ساداتقمقم

-قدرت الهنظامیمحمدقمقم

--علی اصغرنظری حائلمحمدمهدیقمقم

--محمودنوری زادهمحسنقمقم

-عباسرهرومهدیهراورکرمان

-محمدعسکریحمیدراورکرمان

-رشیدترابیضیاالدینبیجارکردستان

-علی اکبرذبیح اللهیزهرهبیجارکردستان

قبولرضاقمریپیمانبیجارکردستان

قبولیوسفجابریروناکدیواندرهکردستان

قبولقبولعابدشهبازیآریاندیواندرهکردستان

قبولولی الهشریفیکامیارسقزکردستان

قبولمحمدفتوحیابراهیمسقزکردستان

-هادیافراسیابینازنینسنندجکردستان

قبولمختارامانیسحرسنندجکردستان

قبول-نصرالهحبیبی رادمحمدجعفرسنندجکردستان

-محمدساعدپناهدریاسنندجکردستان

-قبولبختیارطهماسبی رادسیناسنندجکردستان

قبولمحمدعزیزعبدالهیفرزینسنندجکردستان

-محمدصالحغفاریگالویژسنندجکردستان

قبولمحمدفتحیفوادسنندجکردستان

-محمدرشیدکردنژادشعلهسنندجکردستان

قبولناصرمبارکیهستیسنندجکردستان

قبول--روح الهلطفیکژالقروهکردستان

قبولاسمعیلیارعلیعیسیقروهکردستان

-شریفتبیرهاسماعیلمریوانکردستان
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قبولمحمدصالحخدامرادیشنیامریوانکردستان

قبولابراهیمرحیمیروبارمریوانکردستان

قبولقبولفرحانفرحانبیباکمریوانکردستان

--قبولمحمدکریممومنیمحمدمریوانکردستان

-قنبربارانی برواتیمژگانبمکرمان

قبولابوالقاسمشاهرخیمجیدبمکرمان

-رمضاننژاد صاحبیلیالبمکرمان

قبولجوادیزدانی رادمهشیدبمکرمان

قبولحسینارژنگیشهرامجیرفتکرمان

-شهریارافتخاریشهرامجیرفتکرمان

--محمددهقانپورعلیجیرفتکرمان

--بارانرضایی جلگهابوذرجیرفتکرمان

-محمدساالرکریمیفاطمهجیرفتکرمان

--ابراهیمشریفیفاطمهجیرفتکرمان

-حسینغرباییمحمدجیرفتکرمان

قبول-دادعباسکریمیعلیرضاجیرفتکرمان

--فرج الهمشایخیولیجیرفتکرمان

-عباسبلنبانعلیرفسنجانکرمان

قبولابوالقاسمصفاریعلیرضارفسنجانکرمان

قبولیداهللفتحی پیش استاعمادرفسنجانکرمان

-محمدمحمدقاسمیحجترفسنجانکرمان

قبولعباسمعین الدینیمهدیرفسنجانکرمان

قبولقبولعلیمنوچهریامیررضارفسنجانکرمان

-محمدعلیارجمندیملیکازرندکرمان

-مهدیرشیدی مقدمفاطمهزرندکرمان

قبولمحمدصادقیعلیزرندکرمان

-علیمومنیمهدیزرندکرمان

-ناصرپور حمزهبهارهسیرجانکرمان

قبولکاکاجانرئیسیمحمدجوادسیرجانکرمان

-سید مهدیسجادیمحمدرضاسیرجانکرمان

-جاللفیروز آبادیمهدیهسیرجانکرمان

قبولاحمدکارآموززهراسیرجانکرمان

قبولغالمرضاملک پورمعصومهسیرجانکرمان

-احمدمیرشکار پورمحمدسیرجانکرمان
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قبولغالمرضایار احمدیانیسسیرجانکرمان

قبولعلیرضاابراهیمی شاه آبادییاسرکرمانکرمان

-غالمرضاابراهیمی نیامحمدرضاکرمانکرمان

--علیاخالقی نسبکمالکرمانکرمان

قبولمحمدعلیارجمندیملیکاکرمانکرمان

-غالمرضاپورشعباننازنین زهراکرمانکرمان

قبولمحمدرضاپورمالجمالریحانهکرمانکرمان

-عباسحسن زادهرضاکرمانکرمان

قبول-درانحیدریمحمدکرمانکرمان

-مرادخواجه پورمریمکرمانکرمان

قبولمحسندهقانیفاطمهکرمانکرمان

-غالمعلیرجبیفرزانهکرمانکرمان

قبولقبولحسینرشیدیمحمدکرمانکرمان

قبولحسینسلطانی زرندیهمتکرمانکرمان

-حسینشعبانیزهراکرمانکرمان

-قربانعلیصادقیروح الهکرمانکرمان

قبولسعیدصادقیفاطمهکرمانکرمان

-رضاقاسم زادهامیرناصرکرمانکرمان

قبولاحمدقاسمیمهرانکرمانکرمان

قبولعلیکاربخش راوریمریمکرمانکرمان

قبولمحمدجوادکاظمی مقدمسوسنکرمانکرمان

-محمدرضاکهنوجیعاطفهکرمانکرمان

قبولمحمدلقمانی زاده بهابادیعلیرضاکرمانکرمان

قبولرضالهراسبیحمیدرضاکرمانکرمان

-علیمعین الدینیسوگندکرمانکرمان

قبولحسینمهدویاعظمکرمانکرمان

-محمدرضانخعیمریمکرمانکرمان

-اصغرنصیریحدیثکرمانکرمان

-حسیننیک نفسپدرامکرمانکرمان

--غالمحسینهمت آبادیمریمکرمانکرمان

-محمداحمدیزهراکوهبنانکرمان

-نعمت الهحاج شریفیفاطمهکوهبنانکرمان

-محمدرضاحسینی دهمیریسید محمدکوهبنانکرمان

قبولمحمودخیراندیشمحمدجوادکوهبنانکرمان
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-سید اکبرروح االمینیفهیمهکوهبنانکرمان

قبولمحمدساالریامیر هادیکوهبنانکرمان

--محمدعبداللهیحسینکوهبنانکرمان

-حسنقهرمانیاحسانکوهبنانکرمان

قبول-نورالدینمرتضویمرضیهکوهبنانکرمان

-اکبرملت پرستمژدهکوهبنانکرمان

قبولعلی اشرفتهامی فردمیالداسالم آباد غربکرمانشاه

قبولمحمدحاتمیرحیماسالم آباد غربکرمانشاه

-لطیفحسینیاحساناسالم آباد غربکرمانشاه

-حشمت الهحسینیفرزاداسالم آباد غربکرمانشاه

-عبدالحسینرضائیفرهاداسالم آباد غربکرمانشاه

-آزادزمانی داربیدافشیناسالم آباد غربکرمانشاه

-قبولمسعودصادقیمهسااسالم آباد غربکرمانشاه

-الفتقلعه شاهینیرشیداسالم آباد غربکرمانشاه

--اکبرملکیانیدالهاسالم آباد غربکرمانشاه

-اسدالههواسی کهرهحیدراسالم آباد غربکرمانشاه

قبولعارفصیدیعبدالجبارجوانرودکرمانشاه

قبولعلیمرادیمحمدعزیزجوانرودکرمانشاه

قبولعلیجانصفریعبدالحسینسرپل ذهابکرمانشاه

--خیدانمحمدیامیرسرپل ذهابکرمانشاه

-علی باالاسکندرینادرسنقرکرمانشاه

قبولخلیلخادمیجلیلسنقرکرمانشاه

-بهرامعلیخامسیمجیدسنقرکرمانشاه

قبولقبولرحیمرضاییمحمدرضاسنقرکرمانشاه

-بهنامکریمیسمیراسنقرکرمانشاه

--براتنجاریزهراسنقرکرمانشاه

-میر حسینحسینی کنگرشاهیفاطمهصحنهکرمانشاه

--ناد علیسلیمانیمحسنصحنهکرمانشاه

-سلمانزارعیحیاتقصرشیرینکرمانشاه

-بندرعسگریظفرقصرشیرینکرمانشاه

-محمدناصری فرمریمقصرشیرینکرمانشاه

-علیاکبرآبادیبهزادکنگاورکرمانشاه

-نادعایحاتمیعلیکنگاورکرمانشاه

-حسین رضاسراجنرگسکنگاورکرمانشاه



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

قبول-محمد کرمطاهرآبادیمولودکنگاورکرمانشاه

قبولعلیقارلقیمرادکنگاورکرمانشاه

-اسدکاظمییزدانکنگاورکرمانشاه

قبولسیف علیمرادیسمیهکنگاورکرمانشاه

-ابراهیماسکندریسهرابکرمانشاه کرمانشاه 

قبولنادعلیامیرینادیاکرمانشاه کرمانشاه 

قبولقبولحجت الهامیریحمیدکرمانشاه کرمانشاه 

-حیدرآرمندلیداکرمانشاه کرمانشاه 

قبولعلی اکبرباباخانی تیموریفرشادکرمانشاه کرمانشاه 

قبولحبیب الهبابایینصرت الهکرمانشاه کرمانشاه 

قبولغالمعلیبهلولیسحرکرمانشاه کرمانشاه 

قبولحسنجمشیدیفاطمهکرمانشاه کرمانشاه 

-حشمت الهچراغی نیافرزادکرمانشاه کرمانشاه 

-علیخیرخواهلیالکرمانشاه کرمانشاه 

-لطیفرستمیعابدکرمانشاه کرمانشاه 

-ملک مرادرفیعی زادهشکوفهکرمانشاه کرمانشاه 

-پیر زادسهرابیمحمدکرمانشاه کرمانشاه 

قبولعزیزطاهریادریسکرمانشاه کرمانشاه 

قبولنصرتکریمی باوند پورسهیلکرمانشاه کرمانشاه 

-محمودنجفی کوچکدانهسحرکرمانشاه کرمانشاه 

-نصر الدیننیک رفتارتورجکرمانشاه کرمانشاه 

قبولمحمدعلیهادیفرمرادکرمانشاه کرمانشاه 

-قلیاحمدیزینبباشتکهکیلویه و بویراحمد

--نعمت الهتقی زاده فردسیده مهتابباشتکهکیلویه و بویراحمد

-گشتاسبزارع پورمعصومهباشتکهکیلویه و بویراحمد

-امرالهعنائیسید محمودباشتکهکیلویه و بویراحمد

-سید یونسخردمند گوهرسید ابوذربهمئیکهکیلویه و بویراحمد

قبول-علمدارصالحی نژادسجادبهمئیکهکیلویه و بویراحمد

-محمدرضامحمدیمنصوربهمئیکهکیلویه و بویراحمد

---سید قربانعلیایرانمنشسیده نگاردهدشت کهکیلویه و بویراحمد

قبولدانابهبودیسید محمد امیندهدشت کهکیلویه و بویراحمد

--سیدعلیبهزادیامیرحسیندهدشت کهکیلویه و بویراحمد

--شیرزاددانشوراعظمدهدشت کهکیلویه و بویراحمد

-شکرالهفاطمی امجدفاطمهدهدشت کهکیلویه و بویراحمد
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قبولعلیرضاکهزادیمعصومهدهدشت کهکیلویه و بویراحمد

قبولغالماحمدیحمیدگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

قبولمصطفیپرداسایوبگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

قبولگودرزپریوشبهنازگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

-خانمیرجمشیدینجاتگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

-حبیب الهفریدون فرطاهرهگچسارانکهکیلویه و بویراحمد

-ولیباقریانمصطفییاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-علی اکبرپارادجهان بخشیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-هدایتپاکباززیوریاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-عبد الهتباشیرزکریایاسوجکهکیلویه و بویراحمد

قبولطوفانیشاکرینریمانیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

قبولعلی جانغفاری اردکانیعباسیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-حمدالهمحرابیفرهادیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

قبولمهرعلیبذرافشانمهردادآزادشهرگلستان

قبولاسرافیلقلی پورعلیآزادشهرگلستان

-جمشیدخلیلیامیرحسینرامیانگلستان

-خداقلیرجبلوسینارامیانگلستان

قبولمحمدحسنقاضی محسنیغالمرضارامیانگلستان

--محمودایمانی کتولیستایشعلی آباد کتولگلستان

-مرتضیشکیپرنیانعلی آباد کتولگلستان

-قبولعباسشکیمحمدعلی آباد کتولگلستان

-علی اصغرکشاورزفرشیدعلی آباد کتولگلستان

--سیداحمدموسوی نیامریم ساداتعلی آباد کتولگلستان

قبولعلیراییجیمحدثهکردکویگلستان

-احمدامیریمریمگرگانگلستان

قبول-حسنآقاییمحمودگرگانگلستان

قبولقبولباباجهانشاهیسمیهگرگانگلستان

-محمددوردیکرتوماججاللگرگانگلستان

قبولمحمدمانیعلیگرگانگلستان

-قبول-محمدمسایلیپزمانگرگانگلستان

قبولحسنافتخاریمنصورگنبدکاوسگلستان

-عزیزجدیدیشعبانعلیگنبدکاوسگلستان

-متینجوادیصالحهگنبدکاوسگلستان

قبولاکبررزاقیزین العابدینگنبدکاوسگلستان
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قبولمحمودصفاریسپهرگنبدکاوسگلستان

قبولکمالطباطبایی نژادسید حسینگنبدکاوسگلستان

-خدرفراخیهاجرگنبدکاوسگلستان

-حسنقرنجیکیوسفگنبدکاوسگلستان

-ارازگلدیکسخلهکوروشگنبدکاوسگلستان

-علی اصغریناصریمهیارگنبدکاوسگلستان

-محسننجاتیعلیرضاگنبدکاوسگلستان

-فرمانبنی خادمیرسولآستاراگیالن

--عباسآدینه وندعلیآستانه اشرفیهگیالن

قبول-سیدرضافخرحسینیسمیهآستانه اشرفیهگیالن

-صادقرجبی شلمانیعرفاناملشگیالن

قبولقبولابراهیمسعیدیانجهانگیراملشگیالن

-ابوالحسنپورنصیریمریمرشت گیالن

-محمدابراهیمتجسسیحمیدرضارشت گیالن

-خلیلثابت کردارفاطمهرشت گیالن

قبول-حسنرمضان نژادراضیهرشت گیالن

-کاظمطلوع قمریمحمودرشت گیالن

قبولعلیگلواییگیتارشت گیالن

قبولعمرانمحمدیفاطمهرشت گیالن

-کاسگلمطیعیکبریرشت گیالن

-احمدنجاتعلی اصغررشت گیالن

--احمدنیک منشنازنینرشت گیالن

-نصرتاخباریلیدارضوانشهرگیالن

-حسرتبشارتینغمهرضوانشهرگیالن

-سهرابخیریدرسارضوانشهرگیالن

-طهماسقوی پنجهفریبرزرضوانشهرگیالن

قبولامینحیدری پورالهامرودبارگیالن

قبولعزت الهصابری منشعلی اکبررودبارگیالن

-عزیزعلیمحمدی دوگاههعلی اکبررودبارگیالن

-محمدتقیباقرزادهعبدالحسینرودسرگیالن

قبولقبولقبولسید محمددوشابچیسیده سمیرارودسرگیالن

قبولعلیعباسیخیزرانرودسرگیالن

قبولمهرابقاسمیمژگانرودسرگیالن

قبولحسنقربانعلی پورزهرارودسرگیالن



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

قبولسیروساحمدپورحنانهصومعه سرا گیالن

قبولحسینبهاجیعلیصومعه سرا گیالن

-سید ارسالنحسن پورسیدمعصومهصومعه سرا گیالن

-جمشیددانش شکیبمریمصومعه سرا گیالن

-کاظمدلجومجتبیصومعه سرا گیالن

--هادیسجادپورحسینصومعه سرا گیالن

قبولهومنشاهینملیکاصومعه سرا گیالن

-محمدکریمیمحمد مهدیصومعه سرا گیالن

-نوریمیرفرجود لنگرودیسیده  ربابهلنگرودگیالن

--محمد ئاکبر نژادفاطمهالهیجان گیالن

-حجت الهایزدی دوستفاطمهالهیجان گیالن

-آرشپیروزبهارالهیجان گیالن

-باز علیچائیچیصمدالهیجان گیالن

-حسینزاهد نخجیریلیالالهیجان گیالن

-رضافکری  سوستانیآرتینالهیجان گیالن

-شیرزادکریمی الخانیمحمد باقرالهیجان گیالن

-ساالرگل محمدیزهراالهیجان گیالن

-ابراهیمنیکروحدیثالهیجان گیالن

قبولداودابراهیمی خبیرمریملنگرودگیالن

قبولرضاخادم باهوشزهرالنگرودگیالن

قبولعلیابراهیمیمحمدازنالرستان

-پرویزحبیبیزهرهازنالرستان

-میرزاحسنحبیبیمحمدحسنازنالرستان

-محمدرضادهقانعلیرضاازنالرستان

--قبولنقیزلقیعبدالهازنالرستان

-محمدفالحینبیازنالرستان

قبولعیسیمرمزینجمهازنالرستان

-امیربگاحمدی کریم وندیمجیدالشترلرستان

قبولقبولخلیفهبوذری زادهخلفالشترلرستان

--قبولهوشنگخاوریهدایتالشترلرستان

قبولوالیخداکرمیقدرت الهالشترلرستان

-یوسفعزیزی احمدیمهدیالشترلرستان

قبولقبول-علی خاصقاسم پوررضاالشترلرستان

قبولحسینعلینجفینصرالهالیگودرزلرستان
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قبولعبادالهامینیاننرگسبروجردلرستان

-قبولشیرزادبردافکنمجیدبروجردلرستان

-عبداالمیرچرغونیعلیرضابروجردلرستان

-بهنامحاتمی توسکیطاهرهبروجردلرستان

قبولعلی محمدحبیب زاده قمریمهنازبروجردلرستان

-مجتبیروزبهانیعلیبروجردلرستان

-عین الهروزبهانیرضابروجردلرستان

-غالمحسنساکیابوالفضلبروجردلرستان

-محمد رضاشیرزادهزهرهبروجردلرستان

قبولمحمدغزنویعاطفهبروجردلرستان

-احمدغالمزادهراضیهبروجردلرستان

-حسینقاسم زادهعلیبروجردلرستان

--غالمرضاکرجیطیبهبروجردلرستان

--احمدکرمیعلیبروجردلرستان

-محمد هادیگودرزیمائدهبروجردلرستان

قبولعزت الهمنادیمرتضیبروجردلرستان

قبولابوالقاسمموسویسیده فریبابروجردلرستان

-علیمیرزاییآذینبروجردلرستان

-مصیبنصرالهیالههبروجردلرستان

قبولمحمودنیکوکارمهتاببروجردلرستان

-رسولیاراحمدیناصربروجردلرستان

قبولقبولتقیجواهریمریمخرم آبادلرستان

قبولحسینحیات الغیبیسجادخرم آبادلرستان

قبولمرتضیدالوندمهریخرم آبادلرستان

قبولحسینمرادیرضاخرم آبادلرستان

-امیربکچهاردولیفروغدورودلرستان

-رضاطاهریفریدوندورودلرستان

قبولحبیبمقسمیفاطمهدورودلرستان

قبولسیدکریمبخشیانسیدرضاکوهدشتلرستان

قبولصادقتیموری آزاد بخترامینکوهدشتلرستان

-محمدعلیدورانیسوسنکوهدشتلرستان

قبولاحمددیناری فرسروشکوهدشتلرستان

--خیرالهکاظم نیانداکوهدشتلرستان

قبول-محمدقاسمموالییمهساکوهدشتلرستان
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-ابراهیمهادیانعبدالهکوهدشتلرستان

قبولابراهیمامینیآریاآملمازرندران

قبولخسروخادمیستایشآملمازندران

-قبولعلی اکبرروح اله تبارمهدیآملمازندران

-علی اکبرحسینی مالسید موسیآملمازندران

قبولغالمعلیدشت بانفایزهآملمازندران

قبولمهدیزارعمحمد فاضلآملمازندران

-عیسیعلیپورسید جاللآملمازندران

قبولقبولمحمد علیمرعشیکیاناآملمازندران

-علی اکبرموسوی فرسید علیرضاآملمازندران

قبولمسلمیونس نیامیثمآملمازندران

-معصومابراهیم پورصدیقهبابل مازندران

-رضااسمعیلیجوادبابل مازندران

-محمدانصاریشکوفهبابل مازندران

-ولی الهآهنگرانمیثمبابل مازندران

قبولجابـرپرجهستیبابل مازندران

قبولقاسمجعفرآقائیانزهرابابل مازندران

قبولباب الهحبیبیفاطمهبابل مازندران

-یارعلیحسنیمبینابابل مازندران

-یارعلیدرویش نژادسهیالبابل مازندران

--فتح الهعزیزنژادروشنخسروبابل مازندران

-سیدکریمفغانیسیدعلیبابل مازندران

-علیرضامجتهدی فرمریمبابل مازندران

-مصیبمصیب زاده دوشنداوودبابل مازندران

-حسینعلیمحمدنژادجهانبهشهرمازندران

-حسینعلیمحمدیانحسینبهشهرمازندران

قبولحسینمحمودجانلومهدیبهشهرمازندران

-محمدآقاییمرتضیتنکابنمازندران

-حجت الهفریدونیعلی اکبرتنکابنمازندران

قبول-مجدیاعظمتنکابنمازندران

--قدرت الهمحمدی الموتیرمضانعلیتنکابنمازندران

-عبدالهمشایخیپرگلتنکابنمازندران

-محمدمنتظریلیالتنکابنمازندران

-قبولمصطفینظری مقدمساراتنکابنمازندران
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قبولقبولعلییزدانیمعصومهتنکابنمازندران

-عباسبابازاده رودسریبهمنچالوسمازندران

-محمدرضاقربانی نژادفرشتهچالوسمازندران

-حسیناخضریمطهرهرامسرمازندران

قبولکریمبابایی گیریمحمد حسینرامسرمازندران

قبول-عباسسمامیامیر رضارامسرمازندران

-حسنعسگریانامیر رضارامسرمازندران

-بوعلیمقصودیعلیرضارامسرمازندران

-محمدرضااحمدیسعیدساریمازندران

--علی حسینپرهیختهفاطمهساریمازندران

-علیجانپورولیزهراساریمازندران

قبول-جمالحیدریرامتینساریمازندران

قبولحسنرضاییعلیساریمازندران

--علی اکبرساداتیسیده زینبساریمازندران

-مسلمشعبانیزینبساریمازندران

-اسماعیلعلیجانیفاطمهساریمازندران

قبولحسینعمادیسیدعلیساریمازندران

قبولقبولزین العابدینکاویانعلیساریمازندران

قبول-اسحاقملکوتیآزادهساریمازندران

-حسنممتازعلیساریمازندران

-فریدوننیکخواهاعظمساریمازندران

-صفریونسیتورانساریمازندران

قبولعبدالرحمنبیضائیعلیسوادکوهمازندران

-حبیبرضوانیزهراسوادکوهمازندران

-قاسمعلیقاسم نژادآمنهسوادکوهمازندران

-قبولقبولتقیاحمدیزینبقائمشهرمازندران

-محمدرضااحمدیطاهرهقائمشهرمازندران

-علی اکبراصغریانفضهقائمشهرمازندران

-مجیدپیروزهثمرهقائمشهرمازندران

-علی اکبرچاوشی جویباریفاطمهقائمشهرمازندران

-جعفرچنگآنیاقائمشهرمازندران

قبول-شیرزادحاجیانسعیدقائمشهرمازندران

-حمیدرضاخنکدارزینبقائمشهرمازندران

قبولنادعلیدوچشمهفاطمهقائمشهرمازندران
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-بهروزرحمتیساراقائمشهرمازندران

-حمیدرزاقیمسعودقائمشهرمازندران

-محمد علیرستمیرزیتاقائمشهرمازندران

-عزت الهروحیزینبقائمشهرمازندران

-کمالسوادیمطهرهقائمشهرمازندران

-شهرامطهماسبیانحمیدقائمشهرمازندران

-جمشیدعلیزادهملیکاقائمشهرمازندران

-جاللغالمیفائزه الساداتقائمشهرمازندران

-قاسمقدرتی  وراغولصفوراقائمشهرمازندران

-مهدیکاظمیامیرکیانقائمشهرمازندران

قبولنوروزلطفیصباقائمشهرمازندران

-رحمت الهموسویفائزه الساداتقائمشهرمازندران

-مسعودنواییپارمیسقائمشهرمازندران

-رضایدالهیهادیقائمشهرمازندران

قبولعبدلکریمابراهیمیرحیممحمودآبادمازندران

-یوسفدهقان مقدموحیدمحمودآبادمازندران

قبولحسنمحمدینیوشامحمودآبادمازندران

--سیدمحمدآبلوئیسیده مهالنکامازندران

-قبولعبدالرضازمانی کیاسرینیکنازنکامازندران

-حسینزیان پوفاطمهنکامازندران

قبولهدایتطوسی نیاروح الهنکامازندران

قبولعزیزاهللعرفانمحمدرضانکامازندران

قبولنورمحمدعالئینویدنکامازندران

قبولمحمدقنبریفرزانهنکامازندران

-سیدحسنکوثریمهیارنکامازندران

-قبولمحسنمحمدیهنگامهنکامازندران

-حسنمحمودی بریجانیحامدنکامازندران

-غالم عباسمرادیانمریمنکامازندران

--فرج اهللمهدوی کترینیمهسانکامازندران

-عین اهللنجفی عمرانفاطمهنکامازندران

قبولرجبعلینیکدل کلتیقاسمنکامازندران

قبولقبولقربانعلیشیخ نژادایوبنورمازندران

قبولقبولعلیعباسیانمرتضینورمازندران

قبولقبولعلیامیدیحدیثهاراکمرکزی
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قبولسعیدآمیناحساناراکمرکزی

قبولعلی اصغربیگیفرزانهاراکمرکزی

قبولعبدالمحمدتوسلیرضااراکمرکزی

قبولهادیجلیلیاعظماراکمرکزی

-رضاحسن خانینوشیناراکمرکزی

-محمدحسین خانی هزاوهمعصومهاراکمرکزی

-علیحکیم زادهحسیناراکمرکزی

-محمدخادمیصدیقهاراکمرکزی

قبولغالمحسینربیعیزهرااراکمرکزی

-احمدرضازارعیمهشیداراکمرکزی

-خدارحمساجدیکبریاراکمرکزی

-ابوالقاسمسامی فرمهتاباراکمرکزی

-ابوالحسنسجادیمحبوبهاراکمرکزی

قبولحمدالهسعیدیعلیرضااراکمرکزی

-حسینسلطانعلیپوریااراکمرکزی

قبول-بشیرشیروندمحمدرضااراکمرکزی

قبولحسینصادقی فردابوالفضلاراکمرکزی

-غالمحسینصالحیپرویناراکمرکزی

-غالمعباسصحرانوردمریماراکمرکزی

-غالمحسینصوفیملوریناراکمرکزی

-علیعباسیسمیهاراکمرکزی

قبولقبولمجیدعبدیسوگلاراکمرکزی

قبولسعیدغالمیستایشاراکمرکزی

-اکبرفارسیجانیمهدیهاراکمرکزی

-منصورفرخیمجتبیاراکمرکزی

قبولسیدمحسنفیروزیفاطمه ساداتاراکمرکزی

-محمدحسینکالبیرضواناراکمرکزی

-غالمحسینگلکارعلی اصغراراکمرکزی

--عبدالهمحمدیمهشیداراکمرکزی

-حمیدرضامختاریعلیاراکمرکزی

-غالمعباسمرادخانیبابکاراکمرکزی

-محمدرضامرادیزهرااراکمرکزی

-محمدنعیمیثمیناراکمرکزی

-محمدنیک یارفاطمهاراکمرکزی
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-بهرامبزرگمهرعلیآشتیانمرکزی

قبول-غالمعلیفیض آبادمحمدامینآشتیانمرکزی

-حسینمحمدیفاطمهآشتیانمرکزی

-قبول-محمدحسیناعرابیمهدیتفرشمرکزی

قبولعلیقنبریسهیتفرشمرکزی

-فرج الههادیمحمد مهدیتفرشمرکزی

-علیاخالصیغزلخمینمرکزی

-داووداسدیزکیهخمینمرکزی

-قدرت اهللاسدیمحدثهخمینمرکزی

قبولحسناکبرییگانهخمینمرکزی

-قبولقاسمترابیمهدیخمینمرکزی

-محمدحسینجعفریقاطمهخمینمرکزی

قبولمحمدحاجی حیدریراضیهخمینمرکزی

قبولمحمد رضاحسن خانیعباسعلیخمینمرکزی

قبول-سیدحسنحسینیزهرا الساداتخمینمرکزی

-ولیخانظفریانکاووسخمینمرکزی

-ذبیح اهللغالمیروح اهللخمینمرکزی

-علیرضاکوچکیپرهامخمینمرکزی

قبولقبولنیکزادپاروغعلیساوهمرکزی

-محمدنیکی ملکیعلیرضاساوهمرکزی

-سید بهمنسجادیسید علیشازندمرکزی

-احدناصری فیجانیابراهیمشازندمرکزی

-قبولبابکامیریآرمیتامحالتمرکزی

قبولعباسصالحیندامحالتمرکزی

-نصرالهعربمرضیهمحالتمرکزی

-بهراممحمدی زادهمحمدبستکهرمزگان

قبولغالمحسینبحرینیعلیبندرعباسهرمزگان

--محمدجعفرزادهعلیرضابندرعباسهرمزگان

-قاسمشاهمرادییحییبندرعباسهرمزگان

قبول-عبدالرحمنشکرینبیلبندرعباسهرمزگان

-نادعلیعلیزادههاجربندرعباسهرمزگان

قبولقبولاسماعیلفتحیعارفبندرعباسهرمزگان

قبولابراهیملطفی مهروییهمحمدبندرعباسهرمزگان

قبول-احمدمحمدیانناصربندرعباسهرمزگان
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--حاجی آقاناصریناهیدبندرعباسهرمزگان

-مختارنیکخواهزهرابندرعباسهرمزگان

-خیرالهقاسمی نژاد رائینیمحمدعلیحاجی آبادهرمزگان

-قبولاردشیرسبزهمهتاباسدآبادهمدان

قبولیونسلطیفیعاطفهاسدآبادهمدان

-قاسممحمدیاسماءاسدآبادهمدان

-فتح الهطورجی سرورزهرهبهارهمدان

-محمدعباسیمیترابهارهمدان

-کریمقنبریکلثومبهارهمدان

-سکلیاییعلی اصغربهارهمدان

قبولشمس الهخزائیبهزادتویسرکانهمدان

قبولبهمنرستگاریرضاتویسرکانهمدان

-حسینزمانیمحمدکبودرآهنگهمدان

قبول-سیدرضاحسینیسیدفاطمهمالیرهمدان

قبولخدابخشعبدالمالکیسمیرامالیرهمدان

-قدرت الهفرحیزهرامالیرهمدان

-علی اکبرکریمیعادلمالیرهمدان

-حسنلطفعلیاصغرمالیرهمدان

قبولهاشممقدم پناهسپیدهمالیرهمدان

قبول-کاظماشتادحمیدهمدانهمدان

--جهانگیربدریشرارههمدانهمدان

-محمدرضابهرامی وارستهمهدیهمدانهمدان

-یحییپرستشیگانههمدانهمدان

-قبول-حجت الهپورصفرمجتبیهمدانهمدان

-کرمعلیترابیحسنهمدانهمدان

قبولقبولغالمرضاچراغ مغانمیالدهمدانهمدان

قبول-فرج الهخلیلیراحیلهمدانهمدان

-قبولقبولاحمدخورشیدیمرتضیهمدانهمدان

قبولقبولعبدالهربیعیعلیرضاهمدانهمدان

--حجت الهروتابی دهلقیسیده عاطفههمدانهمدان

-قبولمحمدرضاروشن خواهاکبرهمدانهمدان

قبولمحمدحسنسیفمریمهمدانهمدان
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-قبولحسینشریفی راسخروح الههمدانهمدان

قبولمحمدحسینشعبانلوفاطمههمدانهمدان

-عزیزعربیعادلهمدانهمدان

قبولقبولسیدرضاغنی الموسویسیده شیواهمدانهمدان

قبولحمیدکریم آبادیحسینهمدانهمدان

قبولعبدالهکریمینگینهمدانهمدان

-ایمانعلیمرادی فرسامژگانهمدانهمدان

قبولصمدمریانجینرگسهمدانهمدان

-محمدرضاملکیعلی اکبرهمدانهمدان

-علیموسیوندمعصومههمدانهمدان

-قبول-اصغرنایینیاعظمهمدانهمدان

قبولحکم علینجفیحسنهمدانهمدان

-جوادخانوردیلونیمارزنهمدان 

--محمد علیقنبری رادمهتابرزنهمدان 

قبول-احمدایوت وندمهنازنهاوند همدان 

-سید جمالحسینیسید مسعودنهاوند همدان 

قبولقبولمهدیزمانیانعلیرضانهاوند همدان 

--محمد نبیشهبازیخیرالهنهاوند همدان 

--رحم خدامومنیفاطمهنهاوند همدان 

قبولعلیبارونیزهراابرکوهیزد

قبولرسولرضائیانزینبابرکوهیزد

قبولمحمدکریمیعلی اکبرابرکوهیزد

-رضانیکخواهزهراابرکوهیزد

-احمدثقفیمریماردکانیزد

-حسینزینل پوریعارفهاردکانیزد

-احمدکمالیحسیناردکانیزد

قبولعلیمحمدی حسینیفاطمهاردکانیزد

-علیرضامحیطیفاطمهاردکانیزد

--بمانعلیدهانیحسنخاتمیزد

-فریبرزدهقانیطهمورثخاتمیزد

-سیدمحمدفتحی پناهسید حسینخاتمیزد

--سعدالهنجفیاناسدالهخاتمیزد
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قبولغالمرضاابوالحسنیریحانهمیبدیزد

-امیرحسینجعفریمینامیبدیزد

-مجیدزارعیمحدثهمیبدیزد

-حسنشاکرملیکامیبدیزد

-مرتضیشفیعیمطهرهمیبدیزد

-یدالهکالنتریفاطمهمیبدیزد

-جوادمتقیمهسامیبدیزد

-ابوالفضلمهدیانمطههمیبدیزد

قبولعلیآخوندیمینایزدیزد

قبولمحمدکاظمجلودارمحمدرضایزدیزد

-محمدجمالینجمهیزدیزد

-محمودحرازی زادهاحسانیزدیزد

-قبولقبولزین علیحسین زاده مجدمظفریزدیزد

-یوسفحقیر ابراهیم آبادیمحمدطهیزدیزد

-محمدحسیندبستانی تفتیمجتبییزدیزد

قبولقبولمحمدحسیندرخشانیمحمدشهابیزدیزد

--عبدالخالقدهقانی فبروزآبادیمحمودیزدیزد

-سیداحمدرضوی بهابادیمهری ساداتیزدیزد

قبولقبولغضنفرعباسیمریمیزدیزد

قبولسیدعباسعرب زادهابوالفضلیزدیزد

قبولجاللماکوئی ابرندآبادیفاطمهیزدیزد

قبولمحمدرضامثنویمهدییزدیزد

-میرزاعباسمحمدابراهیمیناهیدیزدیزد

قبولقبولسیدناصرمیرجلیلیسیده فائقهیزدیزد

-بهمردنمیرانیانرویایزدیزد


