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151415محمد ابراهیمرضازادهعلیاهرآذربایجان شرقی

15قربانصمدیعلیاهرآذربایجان شرقی

-امیدعزت مندمعراجاهرآذربایجان شرقی

1414علی اصغرنصیرپورحامداهرآذربایجان شرقی

14علی اصغرنیک خصالمحمدبنابآذربایجان شرقی

1615احمدابراهیمیوحیدتبریزآذربایجان شرقی

-قهرماناوجاباریحسینتبریزآذربایجان شرقی

141516قهرمانبصیر زنگباررضاتبریزآذربایجان شرقی

14-رمضانپورعلی اکبرحسنتبریزآذربایجان شرقی

14ولیپیری جیقهصابرتبریزآذربایجان شرقی

151514محمدجبرئیلیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

161515ایمانحسنیسهیالتبریزآذربایجان شرقی

15علیدشتیزهراتبریزآذربایجان شرقی

1514حسینرمضانیغالمرضاتبریزآذربایجان شرقی

15محمدسربخشیانالنازتبریزآذربایجان شرقی

1714محمدرضاسربخشیاننسرینتبریزآذربایجان شرقی

-نادرسرمدیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

1614غفورسعیدیمحدثهتبریزآذربایجان شرقی

17حیدرسقائیابوالفضلتبریزآذربایجان شرقی

15علی اکبرسلطانلومجیدتبریزآذربایجان شرقی

14جبارسمائی حکم آبادنورکتبریزآذربایجان شرقی

15میرابوالفضلسیدرسولیمیرمقصودتبریزآذربایجان شرقی

14شمس الهغفاریمحمدحسنتبریزآذربایجان شرقی

14محمدتقیفرشبافاسماتبریزآذربایجان شرقی

16عادلقدامیرضاتبریزآذربایجان شرقی

16عادلقدامیامیرهوشنگتبریزآذربایجان شرقی

14قربانعلیکفاشیغالمعلیتبریزآذربایجان شرقی

14میکائیلگل محمدیمیالدتبریزآذربایجان شرقی

14محمدباقرمحسنیبارانتبریزآذربایجان شرقی

17بهبودمصطفائیرضاتبریزآذربایجان شرقی

-14غالمرضامیالنیالمیراتبریزآذربایجان شرقی

-بهروزنصرتیبهنامتبریزآذربایجان شرقی

1401میاندوره - نتایج امتحانات سراسری دوره عالی
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-اصغرنصیری عنصرودیحسنتبریزآذربایجان شرقی

14قدرتنعمتیعبدالحسینتبریزآذربایجان شرقی

1515رمضاننقدیزکیهتبریزآذربایجان شرقی

1514مجتبیهمتیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

14سیداحمدیوسفیسیده مریمتبریزآذربایجان شرقی

-غالمعلییوسفیولی الهتبریزآذربایجان شرقی

-15حسینایراندوست نظرلوخدیجهشبسترآذربایجان شرقی

-علیاللهیاریفاطمهشبسترآذربایجان شرقی

171415محمدرضاپاشازادهمحمودشبسترآذربایجان شرقی

15محمد حسینخبازی شندیمحدثهشبسترآذربایجان شرقی

14میرجوادرضوی نژادبابکشبسترآذربایجان شرقی

14عباسنظارتیمتینشبسترآذربایجان شرقی

1917شعباناخشانی آذرمهرانمراغهآذربایجان شرقی

-نوروزعلیآخوندزادهغالمحسینمرندآذربایجان شرقی

14جوادمعصومیمحدثهمرندآذربایجان شرقی

14حسین شکوریامیر رضا ملکانآذربایجان شرقی

14عالءالدینبیضاییمحمدمیانهآذربایجان  شرقی

14رحیمرحیم زادههستیمیانهآذربایجان  شرقی

14ایلدارسینافرعیسیمیانهآذربایجان  شرقی

-مصلحمام شیخهیمناشنویهآذربایجان غربی

-حسینمحبیعزیزاشنویهآذربایجان غربی

14احمدمال خضریبهمناشنویهآذربایجان غربی

16کریماسمعیل نژادنسرین اورمیهآذربایجان غربی

17جعفرصادقحسین زادهحمید اورمیهآذربایجان غربی

1515حیدرمصطفی زادهمجید اورمیهآذربایجان غربی

14اصغرمهدی زادهکوروش اورمیهآذربایجان غربی

-ابراهیموکیلیرقیه اورمیهآذربایجان غربی

15حکیماحمد نژاداسماعیلبوکانآذربایجان غربی

17شریفاسمعیل زادهفرشتهبوکانآذربایجان غربی

1614محمدافشاریسمیهبوکانآذربایجان غربی

16مهدیخسرویمسعودبوکانآذربایجان غربی

191515مصطفیسیادت جمیانعبدالرحمنبوکانآذربایجان غربی

14محمدشیخ االسالمیمتینبوکانآذربایجان غربی

17ابراهیمفیض اله بیگیمیدیابوکانآذربایجان غربی

1515نادرقادر پورافسانهبوکانآذربایجان غربی
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16قادرمعروفی دهبکریتارابوکانآذربایجان غربی

1715حسننوجوانماریابوکانآذربایجان غربی

15رزاقدانشورمحمدرضاتکابآذربایجان غربی

15جاللزابلیعلی اصغرتکابآذربایجان غربی

16نعمت الهییالقی شیرمردسجادتکابآذربایجان غربی

14  فاتحتوحیدی سردشتمحمد سردشتآذربایجان غربی

-  محمدیوسف زاده سیامند سردشتآذربایجان غربی

14عبدالهحق وردیلولیالسلماسآذربایجان غربی

14احدشیرزاد مقدممهدیسلماسآذربایجان غربی

1514حسینمحمدزادگانمحسنسلماسآذربایجان غربی

17سید حسینمرتضویسید سعیدسلماسآذربایجان غربی

14حسیننیک زبانلیالسلماسآذربایجان غربی

--حسینشیخ زادهمتینشاهین دژآذربایجان غربی

--14عبدالرضافرزین نژادبهرامشاهین دژآذربایجان غربی

-بهرامفرزین نژادمعراجشاهین دژآذربایجان غربی

-علیبابازادهمحمدماکوآذربایجان غربی

1815رضامحمد زادهمهدیماکوآذربایجان غربی

14محمد سلطانمجنونرحیممهابادآذربایجان غربی

15بیت الهمحمدینسامیاندوآبآذربایجان غربی

15علی حسینمنافیساسان میاندوآبآذربایجان غربی

15هاشمجباریسعیدنقدهآذربایجان غربی

18رفیعجعفری کفاشکریماردبیلاردبیل

1918علیرنجبر نیریفروغاردبیلاردبیل

16خدا کرمروبینمنصوراردبیلاردبیل

17علی محمدسعیدنیاموسیاردبیلاردبیل

1414حمدالهدولتخواهعادلپارس آباداردبیل

15بیگلردشتینقینمیناردبیل

15لطف الهعبادی آذرکیومرثنمیناردبیل

15وکیلمیرزازادهمینانمیناردبیل

1614حسناردستانیمحموداصفهاناصفهان

16محمدعلیاسحاقیان سعیداصفهاناصفهان

14لطفعلیاسکندریپریاصفهاناصفهان

1514علی اصغراعتباریمائدهاصفهاناصفهان

16منصوراعظمی کیامژدهاصفهاناصفهان

15حسیناناری خرزوقیویدااصفهاناصفهان
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16سیف الهآقاییغالمرضااصفهاناصفهان

14علی اکبرآقاییمحدثهاصفهاناصفهان

18عبدالرضاباقریسینااصفهاناصفهان

-حسنبحری نجفیفاطمهاصفهاناصفهان

16مصطفیبحرینیانمهساالساداتاصفهاناصفهان

15محمدرحیمترابیسحراصفهاناصفهان

14مرتضیترکانسمیرااصفهاناصفهان

17احمدتمیزیشکرالهاصفهاناصفهان

1715حسنتیموریمهدیاصفهاناصفهان

1515علیمرادجباریزهرهاصفهاناصفهان

-غالمعلیحجت یارمهدیاصفهاناصفهان

161414ابراهیمحدیدیسیمااصفهاناصفهان

-نادرحق نژادفاطمهاصفهاناصفهان

14حسینحیدریمریماصفهاناصفهان

17غالمرضاخلیلیمحسناصفهاناصفهان

161415عبدالخالقدهقانیهاشماصفهاناصفهان

16عباسرستمیانآمناصفهاناصفهان

15سیدعلیرضوانیمعصومهاصفهاناصفهان

16حسینرفیعیمحمدرضااصفهاناصفهان

17قدرت الهرهنماشیریناصفهاناصفهان

-16عبدالحمیدروشن سیچانیبهناماصفهاناصفهان

17حسینریاحی سامانیطهمورثاصفهاناصفهان

14رحمت الهزارعمحمدحسیناصفهاناصفهان

17محمدعلیزمانیفائزهاصفهاناصفهان

16ابوالفضلسامعمنیرهاصفهاناصفهان

14محمودشاکریفاطمه زهرااصفهاناصفهان

14علیمحمدشیروانیسهااصفهاناصفهان

15اسماعیلصادقیخدیجهاصفهاناصفهان

-کمالصالحی قهفرخیلیالاصفهاناصفهان

-حسنعالمیعطیهاصفهاناصفهان

14نورالدینعلویفاطمهاصفهاناصفهان

14حسینعلی اکبریانبشریاصفهاناصفهان

14عباسقضاویمهدیاصفهاناصفهان

-علیقیصریعلیرضااصفهاناصفهان

14محمدابراهیمکشوری زادهنگاراصفهاناصفهان
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1614جوادمعمارزادهمحمداصفهاناصفهان

14سیدحسینمیرحسینیزهراساداتاصفهاناصفهان

14مهردادناصح پورگلچهرهاصفهاناصفهان

14مجیدآذری فردحنانهآران و بیدگلاصفهان

14علی اکبربابا زاده بیدگلیزینب آران و بیدگلاصفهان

14سید عبدالهرادانسید مجتبیآران و بیدگلاصفهان

14تقیابن علیروح الهبرخواراصفهان

15حسینفتاحیسمانهبرخواراصفهان

-علیرضاابراهیمیمحمدامینخمینی شهراصفهان

14حجتابراهیمیانپریاخمینی شهراصفهان

1416منصوربدیعینگینخمینی شهراصفهان

15مرتضیبرومندنژادالههخمینی شهراصفهان

14-رسولپرندهستایشخمینی شهراصفهان

--ناصرپناهیصفیهخمینی شهراصفهان

1616موسیرضاییحامدخمینی شهراصفهان

-نصرالهرضاییسلمانخمینی شهراصفهان

-جوادرضایینگینخمینی شهراصفهان

19حمیدرضاسعیدینگارخمینی شهراصفهان

18رحیمصالحیامیرمهدیخمینی شهراصفهان

15-حسینکمالیراضیهخمینی شهراصفهان

14محمودکوثریانمحمدجوادخمینی شهراصفهان

-محمدجوادموحدیامیرحسینخمینی شهراصفهان

14مهدینادریامیرحسینخمینی شهراصفهان

-امرالهنجفیهادیخمینی شهراصفهان

16رسولنریمانیریحانهخمینی شهراصفهان

-سیدعباسنوربخشفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

--عیدی محمدتهرانیاکبرخوانسار اصفهان

14نصرت الهصاحبی صفیهخوانسار اصفهان

15احمدعمونبیفهیمهخوانسار اصفهان

14ابوالفضل مظاهریمعصومهخوانسار اصفهان

14خداداداسدیسمیراسمیرماصفهان

15محمد تقیآصفیعاطفهسمیرماصفهان

1415یدالهبهرامیانعلی قربانسمیرماصفهان

14محمد پیرمرادیانزهراسمیرماصفهان

14محسنرشیدیطاهاسمیرماصفهان
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-نصرالهنادریانهدایت الهسمیرماصفهان

16حسینابراهیمیفاطمهشاهین شهراصفهان

14جمشیدعبداله یانمهدیشاهین شهراصفهان

16حسنعلیعبدالهیغالمرضاشاهین شهراصفهان

-شنبهگلشن آراحسنشاهین شهراصفهان

14جاللمحمودیمحمد علیشاهین شهراصفهان

14فرجملک مختاریزینبشاهین شهراصفهان

-عبدالرسول اولیاییمهناز سادات شهرضااصفهان

15حمید علی نژاد یکتا شهرضااصفهان

1615مهدیقلیفاتحی شهرضا لیال شهرضااصفهان

14تیمور میرزایییگانه شهرضااصفهان

15عزیز اله نمازیان مجتبی شهرضااصفهان

16علیابراهیمیزهرهفالورجاناصفهان

14عبدالهجعفرزادهاحمدفالورجاناصفهان

15مهدیفرزانگانالهامکاشاناصفهان

17عزت الهنظریملیحهکاشاناصفهان

15رمضانعلینمازی فرداکرمکاشاناصفهان

1514محمودسهرابیانمهدیهگلپایگاناصفهان

14ولی الهمحمدیانخدیجهگلپایگاناصفهان

-جمشیدابراهیمیندالنجاناصفهان

17محمدعلیایران پورفرنوشلنجاناصفهان

14جعفرسعیدیاعظم لنجاناصفهان

-رسولایرانپوررادمهرمبارکهاصفهان

14غالم محمدطاهری مبارکهیسنامبارکهاصفهان

16عبدالمجیدکیانیمرضیه مبارکهاصفهان

14حسن ابراهیمی جواد مهردشت اصفهان

14ابراهیم اسداللهی مهدی مهردشت اصفهان

16غالمرضا قلندری سینا مهردشت اصفهان

14حیدرعلیاسماعیلیمهدینجف آباداصفهان

-محمد علیآصفیفرشتهنجف آباداصفهان

-خسروبرونمینا نجف آباداصفهان

-نعمت الهعابدان پورسعیدنجف آباداصفهان

14محمد باقرفاضلمریمنجف آباداصفهان

15حمیدرضامعینیندانجف آباداصفهان

15رضامدنیسید علینطنزاصفهان
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15رضامدنیسید  رامیننطنزاصفهان

-نظامموسویفروغ ساداتنطنزاصفهان

14حسیننجاتیانمحمدنطنزاصفهان

17قدیرادیبیحمیده ساوجبالغالبرز

14حسینبنیادی نژادشهالساوجبالغالبرز

15رضاصبوریآریاساوجبالغالبرز

-معصومعلیمعدن کنفیروزهساوجبالغالبرز

15سیدداودمیران عزیزسیده زهراساوجبالغالبرز

-کیکاووسنظریعلی اصغرساوجبالغالبرز

-ذوالفقاراستغفارسمیهکرجالبرز

17عبدالحمید   اسکندریسهیل کرجالبرز

15ماشاءالهانصاریلیداکرجالبرز

-احمدعلیآریان جومعصومهکرجالبرز

--ولی الهبختیاریمعصومهکرجالبرز

14شعبانعلیپاکانیانراحلهکرجالبرز

1414محمدحسینپورشایگانمهتابکرجالبرز

15علی اکبرتوتونچیانامیرصالحکرجالبرز

-مهدیتوجهبهارهکرجالبرز

-فریدونتوکلیمریمکرجالبرز

14حسینحضرتیربابهکرجالبرز

15شعبانعلیحیدری کلوانیمحمدکرجالبرز

17شمس الدینخاتمی پورسیده صفوراکرجالبرز

15مرتضیخلیلیمبینکرجالبرز

-سیدحسندریابسیدحسامکرجالبرز

15حمیددلیریهداکرجالبرز

16غالمرضارحیمی حاجی آبادیسعیدهکرجالبرز

14رضارضایی مهراسکندرکرجالبرز

14عبدالهرفیع زادهترانهکرجالبرز

1514یوسفعلیساوئیرسولکرجالبرز

14یدالهسعیدیسمیهکرجالبرز

-محمدحسنسلیمیاکرمکرجالبرز

161414قربانعلیشریفیجمالکرجالبرز

15عباسشمس الدینیزینتکرجالبرز

14علیصفارها قزوینیفرحنازکرجالبرز

15اسدالهصلیحیعبدالهکرجالبرز
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14احمدعبادی آذرسانازکرجالبرز

15قربانعلیعبدلیحسنکرجالبرز

16غالمرضاعزتی گوشلوندانی آزادهکرجالبرز

15صباحعسکرپورزهراکرجالبرز

1516محمدفراهانیحمیدکرجالبرز

-محمدعلیقادری نائینیتورانکرجالبرز

16فرج الهقربانیحمیدکرجالبرز

1515رضاکریمی جوبنیداودکرجالبرز

1414شهابماهرمعصومهکرجالبرز

16احمدموحدیانالهامکرجالبرز

14نوکرمیرزاییفتح الهکرجالبرز

1616احمدمیرگلوی بیاتمحمودکرجالبرز

-غالمعلیناظریانمحمدکرجالبرز

-نصرت الهنوریزهرهکرجالبرز

16زرغامنیازی انگیلیامیرکرجالبرز

14حجت الهنیکخواه بهرامیمعصومهکرجالبرز

15مسیبوحیدیزهراکرجالبرز

1415احمدرضایاوریمریمکرجالبرز

14محمود علیتوحیدیمژگاننظرآبادالبرز

1415-شریف الهسیفیسمیهنظرآبادالبرز

-علی فرماننادریپریسانظرآبادالبرز

15ذوالفقارامیرپورهادیایالمایالم

1517سیف الهامینیفاطمهایالمایالم

14مظفرعیسی نژادمتینایالمایالم

14امامقلیکریمیکامرانبدرهایالم

14مجتبیمنصوری کاسوائیسارابدرهایالم

-آقارضانورعلی زادهمبینابدرهایالم

14حسنولی زادهمریمبدرهایالم

14باباخانبابایی فردعلیچرداولایالم

14حسینآبشیرینیمرجانبرازجانبوشهر

14علیپورخزائیپروینبرازجانبوشهر

14حسنخدرزادهمحبوبه برازجانبوشهر

15حسینزارعیحمزهبرازجانبوشهر

15عبدالهقنبرییوسفبرازجانبوشهر

14جمشیدپیرونیاطاهره بندردیلمبوشهر
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15مبارکزارعسیمابندردیلمبوشهر

17امرالهلیراوی دیلمیرقیهبندردیلمبوشهر

20نوذربارگاهیرحیمبوشهربوشهر

16غالمعلیجمالیحسینبوشهربوشهر

14حمیدرضاکریمیحامدبوشهربوشهر

16جلیلنوروزیصالحبوشهربوشهر

1614عباسقایدحسینی اهرمیروح الهتنگستان بوشهر

-جمالقدرتیانطوبیتنگستان بوشهر

14بهروزسبحانیعلیرضا گناوهبوشهر 

14-مختارعابدیمصطفی گناوهبوشهر 

1414محمد نوبری صادق گناوه بوشهر 

14علی اشرفادیبیحسیناسالمشهرتهران

16بهرامعلیاسدیحمیدرضااسالمشهرتهران

14کوروشامیرخانیمحمدعلیاسالمشهرتهران

14غالمحسینبابازادهمعصومه اسالمشهرتهران

-داودتوکلیزهرا اسالمشهرتهران

-علی اشرفجهانشیریپارسااسالمشهرتهران

--محمدحسنیرزیتااسالمشهرتهران

-نصرالهحسینیکاظماسالمشهرتهران

15پرویزحسینیان سلطانینسرین اسالمشهرتهران

-حسنحیدریهلیااسالمشهرتهران

14فرمانخدمت نژادشاهیناسالمشهرتهران

1717حسیندریجواداسالمشهرتهران

1517عباسدلخانیمهدی اسالمشهرتهران

1414عبدالهذاکرآیلیناسالمشهرتهران

14علیرمضانی پورفرشته اسالمشهرتهران

-رجبعلیسرمستمحمدطاهااسالمشهرتهران

14قاسمسلیمیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

15علیرضاسیفمحمدطاهااسالمشهرتهران

1414صفی الهصادقیحمیرا اسالمشهرتهران

1616نورالهصادقیعلی اسالمشهرتهران

15ادریسصدیقیمسعوداسالمشهرتهران

-قربانعلیعابدیمریم اسالمشهرتهران

15ناصرعزیزیمعصومه اسالمشهرتهران

1616غالم عباسمحمدی زادهداود اسالمشهرتهران
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-حسنموحدی اصلعبدالرحیماسالمشهرتهران

17خان اغالننوریمریم اسالمشهرتهران

1415محمد سلیمیوسف لوزهرا اسالمشهرتهران

-حسنابراهیمیمحمدصالحاندیشهتهران

1714یوسفاحمدیانایلیااندیشهتهران

-محمدرضاجعفریهعرفاناندیشهتهران

14علیحسنی سعد آبادینرگساندیشهتهران

15یوسفخلجصادق اندیشهتهران

14اروجعلیسلیمانیابراهیماندیشهتهران

15حسنطاهریمرتضیاندیشهتهران

14تقیغرقیزهرهاندیشهتهران

-حمیدکشاورزحنانهاندیشهتهران

15محمودمیریشادیاندیشهتهران

14حمزهبلوری عدلفاطمهبهارستانتهران

15سعیداله وردیمحمدرضاپاکدشتتهران

14محمدعلیباطنیبی تاپردیستهران

-علی خانحیدریولی الهپردیستهران

141515علیرضائیانمریمپردیستهران

-امان الهروحانیسعیدپردیستهران

-عبدالکریممظفریسید احسانپیشواتهران

-ابراهیمابوحمزهعلیرضاتهرانتهران

14حسناحمدیمحمدتهرانتهران

-محمد علیاشک تلخلیالتهرانتهران

-محمدباقراکبریفرزینتهرانتهران

14موسیامیریمحمدرضاتهرانتهران

-اسدالهباباشلوزینب تهرانتهران

14کرامتباشیمهدیستهرانتهران

14خدا شیرینباقرزادهساراتهرانتهران

14علیبهمنی نیکسمیهتهرانتهران

14علیپارساپورمیتراتهرانتهران

15سید حسینپنج تنیعاطفهتهرانتهران

14شکرالهپورحاتمیحسینتهرانتهران

-غالمعلیتخاوی سالمیمهدیتهرانتهران

14علیجایزشیماتهرانتهران

14غالمحسینجمشیدیالههتهرانتهران
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-محمدحاجی حسنهوشنگتهرانتهران

-هدایت الهحسینیمریمتهرانتهران

14سیدعلیحسینی بغدادآبادیسیده طیبهتهرانتهران

1414محمدمهدیخوشنویسانداودتهرانتهران

14مصطفیداروئیفاطمهتهرانتهران

16احمدرحیمیزینبتهرانتهران

-عبدالهرستمیمجیدتهرانتهران

14حمیدرضارضا زادهفاطمهتهرانتهران

1415یدالهرضائیمعصومهتهرانتهران

14علیرضارضوی اهورامیر علیتهرانتهران

15شمس الهرنجبرپازوکیمجیدتهرانتهران

1414داودزرین سازرضاتهرانتهران

17کاظمسپهریدانیالتهرانتهران

14محمدنبیسهرابیاحمدتهرانتهران

15علی اصغرسوهانیمحمد مهدیتهرانتهران

--فتحعلیشعبانیرضاتهرانتهران

-مهدیشکیبا فریوآزادهتهرانتهران

15علیشیخ اوشاغیمحمدتهرانتهران

-حسینشیریمحمدتهرانتهران

14محمدرضاطاهریمالکتهرانتهران

14احمدطبیب زاده حکیمیزنبقتهرانتهران

-علی اصغرطیرانی منادیمهدیتهرانتهران

14مهدیظهوری نیامهدیهتهرانتهران

1716سعیدعبدیمحمدصادقتهرانتهران

16کریمعزیززادهساراتهرانتهران

181818علی اکبرعسگریسعیدتهرانتهران

1414محمودعطاییحسینتهرانتهران

17محمدعلوی واالمحیاتهرانتهران

14علی اکبرعلیخانیسهیالتهرانتهران

16قاسمعلیزاده نوجه مهرطیبهتهرانتهران

-محمدفتحی سپردانیمحمد رضاتهرانتهران

14علی اکبرفالحی پیروزام البنینتهرانتهران

14محمدعلیقربانزادهسمانهتهرانتهران

16حسنقزلباشامیرتهرانتهران

14-ذبیح الهقنبریحامدتهرانتهران
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16محمدکتابیاکرمتهرانتهران

16عبدالکریمکریم زادهپریساتهرانتهران

15مجیدکریمیحانیهتهرانتهران

16منوچهرکریمی سرابسانازتهرانتهران

16محمدکسب کاریویداتهرانتهران

-محمد جعفرکالبی سنجانیمجیدتهرانتهران

-امیرکلهرانسیهتهرانتهران

16کریممحمدگنجیحنانهتهرانتهران

1414امرالهمحمدیثریاتهرانتهران

1715کریممحمدی زادهفاطمهتهرانتهران

1615پرویزمحمودیامیرتهرانتهران

14محمدمهدیمحمودیانمحمدمتینتهرانتهران

1615اشرفمرادپورمحرمتهرانتهران

-محمودمستوفیمریمتهرانتهران

-شعبانمسجدیحمیدهتهرانتهران

-خضیرمطور زادهمعصومه تهرانتهران

15محمدمالحسنیجوادتهرانتهران

15محمد رضامنصوری کاسوائیامیرعلیتهرانتهران

17میرقادرموسویمیناتهرانتهران

-1415آزادخانموسی پوریوسفتهرانتهران

15قدیرمیر عظیم زاده موسویمهدیتهرانتهران

14سیدنبیمیر مرادیسیده زهرهتهرانتهران

15نادرنادریسپیدهتهرانتهران

14نورالهنصابیفهیمهتهرانتهران

14حسننوری قره تپهبیتاتهرانتهران

16محمدعلیهاتفی هالنسمانهتهرانتهران

15محمدهوشیارعباستهرانتهران

15محسنیزدی زادهزهراتهرانتهران

-ابراهیممکرمی خمامیلیالرباط کریمتهران

1414مصطفیایزدیالهامرباط کریمتهران

1616محمود علیخامسی رادنورالدینرباط کریمتهران

-محمودمحمدیمحمد مسیحارباط کریمتهران

1414حسین بخشیحسینیمحمد حسینریتهران

1514نصرالهدربانیملیحه ریتهران

16ابراهیمملکی حمید رضا ریتهران
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14 نقیمیرزائی افسورانفرزانه ریتهران

1615کرمعلیاعزازیمحمدشهرقدستهران

14بایرامامیرمحمدیپریساشهرقدستهران

-حسینجاللوندمائدهشهرقدستهران

15علیحاجی بیگلورقیهشهرقدستهران

-حسینمعظمی گودرزیفرشتهشهرقدستهران

-حبیب الهمنصوریفاطمهشهرقدستهران

14جهانگیرنوابافسانهشهرقدستهران

14ابراهیمواشقانی فراهانیسمیهشهرقدستهران

14ناصراسماعیل نژادحسنشهریارتهران

-محمد علیرحیمیبهمنشهریارتهران

1618محمد حسینرهگذراعظمشهریارتهران

-نایبصدیقعلیشهریارتهران

15محمدرضامعادیخواهفاطمهفیروزکوهتهران

14امیراستواریایلیاقرچکتهران

15محمد رضادماوندیحمیدقرچکتهران

14محمد رضارحیمیمبیناقرچکتهران

1715علی حسنزنگنهالههقرچکتهران

1515عبدالغفارسلطانیاسماءقرچکتهران

1715گل محمدعطاییفاطمهقرچکتهران

18محمدحسینکمره ایعلیرضاقرچکتهران

14محمد رضامرادیآمنه قرچکتهران

1514سیدحسنحسینیاکرم الساداتمالردتهران

15نبی الهقنبریابراهیممالردتهران

1516حسنمرادیفاطمهمالردتهران

1515حجت الهمیرزاییزهرهمالردتهران

17صفرعلیچراغیشهنازواحد ابوذرتهران

15الیاسخوئینیجلیلواحد ابوذرتهران

1514داودشاهجوییطاهرهواحد ابوذرتهران

-محمدرضاصاحبیمهرنازواحد ابوذرتهران

15-محمدحسینعلی عسگرینرگسواحد ابوذرتهران

15ذبیح الهکارخانه یوسفیمحمدواحد ابوذرتهران

1414حجتکاههمرضیهواحد ابوذرتهران

18علیلکزهراواحد ابوذرتهران

15محمدخاکیمهینواحد اکباتانتهران
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15احمدعلیدهقانی اشکذریفاطمهواحد اکباتانتهران

15مسعودسمندی زادهنرگسواحد اکباتانتهران

1715عبد الهکاظمییاشارواحد اکباتانتهران

1515اصغرمحمودخانیبهارهواحد اکباتانتهران

14غالم حسیننیک رفتارحمیدهواحد اکباتانتهران

1914جعفراصغری آنیتا واحد امام علیتهران

16علی اکبرپایندهصادق واحد امام علیتهران

15محسنتهرانی سلحشورناصرواحد امام علیتهران

17سیدمهدیحسینی مائده سادات واحد امام علیتهران

16غالمعلی حیدریسمیه واحد امام علیتهران

14حسینخاتمی احمد واحد امام علیتهران

1515جبراییلخلخالی زهرهواحد امام علیتهران

14محمدخوشرولیالواحد امام علیتهران

14کریمرحیمی آشتیانیفاطمه واحد امام علیتهران

14علی شهرابی مسلم واحد امام علیتهران

14میریحییطباطبایی مرادی راضیه ساداتواحد امام علیتهران

17خدامرادعباسیپروین واحد امام علیتهران

19مصطفیعمادی سیده زهراواحد امام علیتهران

1515محمدقهرمانی محمد ابراهیم واحد امام علیتهران

15عبدالحمیدمجد موسویزهراواحد امام علیتهران

14مختارمحمودی اصلفاطمه واحد امام علیتهران

16حبیب الهناصری زهراواحد امام علیتهران

14-روح الهنوروزی مریم واحد امام علیتهران

16رضاولیان اعظم واحد امام علیتهران

-علی اکبرافشاری نژادمرضیهواحد انقالبتهران

15علی اکبرباقریمریمواحد انقالبتهران

16علی اکبرباقریزهراواحد انقالبتهران

14رضابرغمدیآزادهواحد انقالبتهران

-قاسمجاللوندیاسرواحد انقالبتهران

-لطفعلیرشتیانیمعصومهواحد انقالبتهران

-فتح الهشهسوار پیرکوهیغالمرضاواحد انقالبتهران

14حمیدرضاشویک لوزهراواحد انقالبتهران

-محمودصادقیمحسنواحد انقالبتهران

-غالمرضاعلیرضاییمحمدواحد انقالبتهران

14سید حسینقدرتسید علیواحد انقالبتهران
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18محمد علیکالنتریصدیقهواحد انقالبتهران

14-محسننیک اندیشرویاواحد انقالبتهران

1515علی اکبرارادتمنداحسانواحد تهرانسرتهران

1915ظاهرزاهدنژادپیروزواحد تهرانسرتهران

1415حسنصادقیامیرعلیواحد تهرانسرتهران

-احمدعلیپورجهانگیریرقیهواحد تهرانسرتهران

1615احمدعلیقربانیمریمواحد تهرانسرتهران

14اردشیرقنبریزهراواحد تهرانسرتهران

1915ابراهیممیرزاییعلیواحد تهرانسرتهران

1817داریوشیحیاییپرنیاواحد تهرانسرتهران

--قرباناسدبیگیعبدالرضاواحد جنت آبادتهران

-عبدالرضااسدبیگیفاطمهواحد جنت آبادتهران

14یدالهایزدی پردنجانیخسروواحد جنت آبادتهران

14علیرضاباشتنیفهیمهواحد جنت آبادتهران

15عبدالمحمدبهرامیپورانواحد جنت آبادتهران

16سعیدحسنیفرشتهواحد جنت آبادتهران

17علی اصغرحسینی پورلیالواحد جنت آبادتهران

14محموددانائیانسوسنواحد جنت آبادتهران

16محمد تقیرودگر صفاریزینبواحد جنت آبادتهران

15جاللساعدیفرهادواحد جنت آبادتهران

14محمدسلیمانیسحرنازواحد جنت آبادتهران

16ایرجصالح زاده مهابادیرامتینواحد جنت آبادتهران

14رهبر علیغنیمتیمرضیهواحد جنت آبادتهران

15ذکرعلیفرجیعلیرضاواحد جنت آبادتهران

1515شمس الهقدبک لوییقاسمواحد جنت آبادتهران

14محمدرضامجیدیان جرتودهصمدواحد جنت آبادتهران

15کیومرثمحرابی ساریایرانواحد جنت آبادتهران

-قربانمحمودی پور کچائیمریمواحد جنت آبادتهران

15عزیزالهمرادحاصلسپیدهواحد جنت آبادتهران

1514سیدرضاموسویزهرا ساداتواحد جنت آبادتهران

14محرمنصیریحمزهواحد جنت آبادتهران

14مصیبنعمت شاهیآرشواحد جنت آبادتهران

14مراد علینقی زادهآسیهواحد جنت آبادتهران

16محمدرضاهادیانمهدیواحد جنت آبادتهران

15سیدمسیحهاشمیسیده صدیقهواحد جنت آبادتهران
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15عباسیوسفلیمریمواحد جنت آبادتهران

-حسینیوسفیآیداواحد جنت آبادتهران

1614حسنالفتینازیالواحد جیحونتهران

1515فتاحبلندیحوریهواحد جیحونتهران

14علی اکبرحاج باباییمهدیواحد جیحونتهران

1416سید احمدرسولیزهراواحد جیحونتهران

14-حسنرویانموناواحد جیحونتهران

14احمدسلگیمهدیواحد جیحونتهران

1514جعفرگل محمدیفاطمهواحد جیحونتهران

1415ناصریزدان خواهزهراواحد جیحونتهران

15محمدصالحولی پورلیالواحد چیتگرتهران

-حسناسحقیمحمد حنیفواحد دزاشیبتهران

16علیرضاباقریزهراواحد دزاشیبتهران

-ایرجبهروزی پویافاطمهواحد دزاشیبتهران

14حسینعلیترابیمریمواحد دزاشیبتهران

15-محمدآقاتقوی زادهمتینهواحد دزاشیبتهران

-مجیدجوادی نژادراموناواحد دزاشیبتهران

16محمدحسنیملیحهواحد دزاشیبتهران

-جاللحسینیافشینواحد دزاشیبتهران

16سیدمجتبیحسینیسید امیرحسینواحد دزاشیبتهران

14محمدعلیحسینی کیاسراییمعصومهواحد دزاشیبتهران

1716ابراهیمخان بیکیسمیهواحد دزاشیبتهران

-نقیداناییفریباواحد دزاشیبتهران

14اکبرذبیحیآزادهواحد دزاشیبتهران

14محمدرحمتیفریباواحد دزاشیبتهران

-جوادرضایینرگسواحد دزاشیبتهران

-قاسمژیان زرگرانمریمواحد دزاشیبتهران

-محمودشادرخهانیهواحد دزاشیبتهران

14ماشاالهشبریسهیالواحد دزاشیبتهران

14-محمدحسینصابونچیدرینواحد دزاشیبتهران

17محمدصائبیهانیهواحد دزاشیبتهران

14ابوالقاسمکبریتچیمتینهواحد دزاشیبتهران

-ایرجمبینامینواحد دزاشیبتهران

14-حسینمرتضویمریمواحد دزاشیبتهران

-رضامعین فرفائزهواحد دزاشیبتهران
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15محمدعلینوروزی فروفاواحد دزاشیبتهران

-مسعودنیکخواه مهصدفواحد دزاشیبتهران

17سیدعلیهاشمینفیسهواحد دزاشیبتهران

1414صفرعلیآشوری فراحمدواحد رسالتتهران

-وحیدحاجی کاظم بقالموناواحد رسالتتهران

-محمدعلیحمایتعباسواحد رسالتتهران

141514ابوالقاسمرحمانی مورچه خورتیسپیدهواحد رسالتتهران

14غالمرضارضاییفروغواحد رسالتتهران

14حبیب الهرضایینسیبهواحد رسالتتهران

16نصرت الهشهسوارخانیغالمرضاواحد رسالتتهران

1414غالم نبیمرادیاسدالهواحد رسالتتهران

14حکیممردانی کیویاسرافیلواحد رسالتتهران

-محمدناظریانژیالواحد رسالتتهران

14عباسوحیدیساراواحد رسالتتهران

14عباسوحیدیعفتواحد رسالتتهران

15عباسعلیامیدیانیوسفواحد شرقتهران

14علی اکبربهزادیرزاقواحد شرقتهران

15صفرعلیجمشیدیاحمدعلیواحد شرقتهران

16غالمعلیرستمیعباس واحد شرقتهران

15محمدعلیرضایوفرسول اله واحد شرقتهران

-اصغرصحرانورد وشارهاحمدواحد شرقتهران

14عباسصیادیعطیه واحد شرقتهران

-محمدرضاطباخفاطمهواحد شرقتهران

15رسولقاسمیشکیباواحد شرقتهران

1414محمدملکیمحمودواحد شرقتهران

1715محمدشایگانرکسانهواحد فردوستهران

17داودصادقیمریم واحد فردوستهران

15عباسمحمدحسنلیالواحد فردوستهران

16علی رضامیرزاییاسماءواحد فردوستهران

16-ابراهیممحبییلداواحد فرمانیهتهران

-ملکمهریحدیثهواحد فرمانیهتهران

1718حسینعلیپویا منشمریمواحد قیطریهتهران

1714عبدالرضاحسینی نیاملیکا ساداتواحد قیطریهتهران

15ولی الهسیل سفوراحمد واحد قیطریهتهران

17رمضانعبدیسهیلواحد قیطریهتهران
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1515محمد حسنناظم زادهمریمواحد قیطریهتهران

14حجت الهنقیبیمژگان ساداتواحد قیطریهتهران

14حسیننوریمجتبیواحد قیطریهتهران

14علیباغباننیلوفرواحد مرزدارانتهران

14-علی اصغررستگارآمانداواحد مرزدارانتهران

15جواداحمدیعاطفهواحد میرعمادتهران

14محمدتقیالماسیبیژنواحد میرعمادتهران

15حبیبایل بیگیغالمرضاواحد میرعمادتهران

1414محمدرضاآذرخشغالمرضاواحد میرعمادتهران

14مصطفیغیاثیمریمواحد میرعمادتهران

15شهبازقادریحسینواحد میرعمادتهران

14سیداحمدکربالییملیکاواحد میرعمادتهران

141515فضل الهکرمیوحیدواحد میرعمادتهران

16احمدتاجیکمبیناورامینتهران

17حسینسیرمصطفیورامینتهران

16محمدعلیمحب خواهمریمورامینتهران

-محمد رسولظفریانستایشاردلچهارمحال و بختیاری

14حسیننصیرینگیناردلچهارمحال و بختیاری

16ناصرقلیبرجیان بروجنیراضیهبروجنچهارمحال و بختیاری

16خدادادجهانشاهیسیمابروجنچهارمحال و بختیاری

16بهنام علیرئیس پوررسولبروجنچهارمحال و بختیاری

-جهانشیرفرهمندیانکرامت الهبروجنچهارمحال و بختیاری

16احمدمطهریصادقبروجنچهارمحال و بختیاری

1415علی حسیناسماعیلی کرانیرجبعلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

15محسنامانیحسینشهرکردچهارمحال و بختیاری

14-جان محمدبابادیزهراشهرکردچهارمحال و بختیاری

14علی حسینجهانگیر پورجهانیمحمدشهرکردچهارمحال و بختیاری

-عوضرحیمینرگسشهرکردچهارمحال و بختیاری

15خلفشفاعتی مهرمرضیهشهرکردچهارمحال و بختیاری

-ابراهیمصالح زادهنجمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

17غالمعلیمسیبیفاطمهشهرکردچهارمحال و بختیاری

1415علیرضامولویفرزادشهرکردچهارمحال و بختیاری

14حبیب الهمیرزائیانفرهادشهرکردچهارمحال و بختیاری

15سید حسیننوربخش چالشتریسید علیشهرکردچهارمحال و بختیاری

-کریمجمشیدیفرشیدفارسانچهارمحال و بختیاری
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14محسنجهانبازیسهرابفارسانچهارمحال و بختیاری

1414ساسانجهانبازیساالرفارسانچهارمحال و بختیاری

14تیمورحیدریرویافارسانچهارمحال و بختیاری

15حاجتمرادحیدریلیالفارسانچهارمحال و بختیاری

1514محمد مهدیدهقانیفرزانه فارسانچهارمحال و بختیاری

--سید خدادادرضویسیدغالمرضافارسانچهارمحال و بختیاری

1514محمد اسماعیلرضویسیده زینبفارسانچهارمحال و بختیاری

17امیدعلیسلیمانی نژادسحرفارسانچهارمحال و بختیاری

1515محمدصادقیمحبوبه فارسانچهارمحال و بختیاری

-ابراهیمغالمیکبریفارسانچهارمحال و بختیاری

1615حسینعلیمرتضوی نژاداسماعیلفارسانچهارمحال و بختیاری

1414عزیزاسماعیل پورعبداله بیرجندخراسان جنوبی

14محمدحسنسورگیسارابیرجندخراسان جنوبی

15مهدیغیبیعلی محمدبیرجندخراسان جنوبی

16محمدحسینمصلحیاحمدبیرجندخراسان جنوبی

1615سیداحمدهاشمی خراشادسیدحسینبیرجندخراسان جنوبی

14محمدقلی زادهعلی اصغرقاینخراسان جنوبی

14حبیب الهحاجی زادهمحمدطاهابردسکنخراسان رضوی

14محمدحسینی نژادمحسنبردسکنخراسان رضوی

-محمودنکوناممحمدبردسکنخراسان رضوی

14جمال الدینپورافضلیتسنیمتربت جامخراسان رضوی

-14حمیدزهراییکیانتربت جامخراسان رضوی

1615موسیسمنگانیپرستو تربت جامخراسان رضوی

-محمد عمرقربانیشهینتربت جامخراسان رضوی

-محمدعلیاحمدیمهینتربت حیدریهخراسان رضوی

1514حسنبرجستهجاللتربت حیدریهخراسان رضوی

-سیدحمیدحسینیآتناتربت حیدریهخراسان رضوی

14عبدالرزاقرنجبرمحمدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمودشاکریالنازتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدفالحسیناتربت حیدریهخراسان رضوی

15اسماعیلقلیچی زاوههادیتربت حیدریهخراسان رضوی

17احمدرضامغول زادهفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

-محمودخانعرفانیعلی اصغردرگزخراسان رضوی

15علیاحمدیساغرسبزوارخراسان رضوی

15حسینامامی رادجوادسبزوارخراسان رضوی
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-علیبروغنیزهراسبزوارخراسان رضوی

14امیدجان نثارهستیسبزوارخراسان رضوی

15عباسداورزنیمائدهسبزوارخراسان رضوی

14رضاربیعیابوذر سبزوارخراسان رضوی

-علیرنجبر طزرقیفاطمه سبزوارخراسان رضوی

14علیصانعی نژادیاسرسبزوارخراسان رضوی

14داوودعنایتی فردآیداسبزوارخراسان رضوی

15احمدفتوحی نیافروغسبزوارخراسان رضوی

14کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی

-فریدمیرزاییشیدرسبزوارخراسان رضوی

14عباسجوادی نیاحسین سرخسخراسان رضوی

15سید رضافرهیحمیده ساداتسرخسخراسان رضوی

17غالمرضاجامیصفیهفریمانخراسان رضوی

-محمدپیشنمازسیده فهیمهقوچان خراسان رضوی

-رضارمضانیفاطمهقوچان خراسان رضوی

1715امیدصابریروژینقوچان خراسان رضوی

14محمدصمدیعلیقوچان خراسان رضوی

18پیرعلیفالحی فیالبمحمدقوچان خراسان رضوی

-محمداسماعیلمحمدحسن زاده مقدمطیبهقوچان خراسان رضوی

-مجیدهراتیمحمدقوچان خراسان رضوی

16حسینساالری حاجی آبادیسعیدکاشمرخراسان رضوی

17محمد رضاسخاییفروغکاشمرخراسان رضوی

15علی اکبرعباسی هاشم آبادیمرتضیکاشمرخراسان رضوی

15غالم عباسفکورزهراکاشمرخراسان رضوی

17محمودقناد ترشیزیمتینهکاشمرخراسان رضوی

14محمد  کدخداییسعیدهکاشمرخراسان رضوی

14علیتباکیآسیهگنابادخراسان رضوی

15علیاحمدی راد مینامشهدخراسان رضوی

1514علی اکبراسماعیل زادهمحمد مهدیمشهدخراسان رضوی

14علیرضااشرفریحانه مشهدخراسان رضوی

19حمیدافتخاریاحسانمشهدخراسان رضوی

1715حسین علیاکبرزادهابوالفضلمشهدخراسان رضوی

-سیاوشامیریبهناممشهدخراسان رضوی

16محمدعلیانصاریفاطمهمشهدخراسان رضوی

-حسنایمان طلبمجتبیمشهدخراسان رضوی
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16غالمرضاایوبیمحبوبه مشهدخراسان رضوی

14حسینباقرنژادالهاممشهدخراسان رضوی

1514حسینبراغوشمحمدمشهدخراسان رضوی

15حسنپدرامی فرمهردادمشهدخراسان رضوی

-غالمرضاپرتوینوشینمشهدخراسان رضوی

17مهدیپورحسینمحمد مهدیمشهدخراسان رضوی

1716محمدرضاتوحیدیسجادمشهدخراسان رضوی

14اصغرتیموریصغریمشهدخراسان رضوی

15علیرضاحسن زاده اولمریممشهدخراسان رضوی

-محمد اسمعیلحسنی مهموئیمحمد باقرمشهدخراسان رضوی

15سید محمدحسینیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

14محمدرضاحمیدی نژادفاطمهمشهدخراسان رضوی

15محمد جعفرحیدریحلیمه خاتونمشهدخراسان رضوی

16غضنفرحیدریحسینمشهدخراسان رضوی

15اسمعیلدانشور طریقزهرامشهدخراسان رضوی

15رمضانعلیرسولیزهرهمشهدخراسان رضوی

-حسینرضائی دومآیدامشهدخراسان رضوی

-محمدزراعتیفرشتهمشهدخراسان رضوی

-غالمحسنسبحانیفرزانهمشهدخراسان رضوی

15ابراهیمسپهوندفرشتهمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرسقایانسعیدمشهدخراسان رضوی

14محمدحسینشریعتیماجدهمشهدخراسان رضوی

14زهیرشفیعی فاطمهمشهدخراسان رضوی

15علی اصغرشماعیعباسمشهدخراسان رضوی

14مرتضیشمایلیشنتیامشهدخراسان رضوی

14خسرو صفاریان الهام مشهدخراسان رضوی

-علیرضاصمدی نوقابیفاطمهمشهدخراسان رضوی

-رجبظفری کلوخیابراهیممشهدخراسان رضوی

15مهدیظهوریان نادعلیایمانمشهدخراسان رضوی

15رجبعلیعابدنیان محدثهمشهدخراسان رضوی

15محمدرضاعرفانیالههمشهدخراسان رضوی

15محمد علیعطاران ایرججوادمشهدخراسان رضوی

-سید علی عالقه بند حسینی بی بی زهرا مشهدخراسان رضوی

14رمضانعلیمرادی خدر فریمان محمدمشهدخراسان رضوی

14سید حسینفخرعالمیسیده محدثهمشهدخراسان رضوی
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15پرویزفدائینیایشمشهدخراسان رضوی

15جعفرفریادامیرمشهدخراسان رضوی

15محمدرسولفهمیده وطن دوستوحیدمشهدخراسان رضوی

14حسینقارونی گورکانی وجیههمشهدخراسان رضوی

16محمدباقرقدوسی ساحلیسمانهمشهدخراسان رضوی

14غلالمرضاقلندر شرشرملیحهمشهدخراسان رضوی

14محمدقهارمعینمشهدخراسان رضوی

14علیقویمحبوبهمشهدخراسان رضوی

15محمدرضاکرمیبهارمشهدخراسان رضوی

16محمدکریمیعلیمشهدخراسان رضوی

16محمدحسنمحمدیعلیمشهدخراسان رضوی

14مهدیمعممی مقدمعلیمشهدخراسان رضوی

15رمضانمالییکاظممشهدخراسان رضوی

15حسینمیبدی ثانینازیالمشهدخراسان رضوی

15سیدهاشممیربهرسیسید حسنمشهدخراسان رضوی

-حسنناشر شیروانمهریمشهدخراسان رضوی

14جعفرنجار تربتیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

-محمودرضانوپوشحجتمشهدخراسان رضوی

16محمد ناصرنیکونام مفردحانیهمشهدخراسان رضوی

15عباسهوشیار چمن آرامریممشهدخراسان رضوی

14حسین علییوسفی ابدال آبادیسمیهمشهدخراسان رضوی

-جوادنجمی نواامیرمه والتخراسان رضوی

-امیدآتشیطهورانیشابورخراسان رضوی 

14ابوالقاسمباقیوحیدرضانیشابورخراسان رضوی 

1414محمدرضا دانش فردینا نیشابورخراسان رضوی 

15ابوالقاسمرنگانیاسماءنیشابورخراسان رضوی 

-صالحسلیمانیسارانیشابورخراسان رضوی 

-حسینشورگشتیریحانهنیشابورخراسان رضوی 

-حسنشورگشتیمتیننیشابورخراسان رضوی 

16حسینمجیدیانیحسام الدین نیشابورخراسان رضوی 

14محمد حسینمهدوی خواهعلی اصغر نیشابورخراسان رضوی 

14حبیب الهناصریسمیرا نیشابورخراسان رضوی 

14ولیالهیاعظم بجنوردخراسان شمالی

16عبدالهبهادریساسان بجنوردخراسان شمالی

14حسینپژوهان نیاحسنبجنوردخراسان شمالی
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14محمدرضاحسن زادهتکتمبجنوردخراسان شمالی

14حسینرزبانالیاسبجنوردخراسان شمالی

1416حسین علیرستمیندابجنوردخراسان شمالی

16جلیل الهزمزمیغزاله بجنوردخراسان شمالی

15رضایوسف زادهستاره بجنوردخراسان شمالی

14علیپریشانسیناشیروانخراسان شمالی

-رمضانعلیپریشانعلیشیروانخراسان شمالی

14علیپریشاننیماشیروانخراسان شمالی

14حیدر علینادری سمیرمیمعصومهمانه و سملقانخراسان شمالی

14علیدیلمیمرضیهامیدیهخوزستان

14حسین قلیزریمیدانیالدنامیدیهخوزستان

18باقرصاحب کمالمهدیاندیمشکخوزستان

18سلطانعلیآقابزرگ زادهمحمدرضااهوازخوزستان

15عاصرآقامیامیراهوازخوزستان

14فرشادبیت شیخ احمدفربداهوازخوزستان

16علی مردانخیریمحسناهوازخوزستان

--روح الهزارعیرومینااهوازخوزستان

1415عبدالنبیساعدیاملاهوازخوزستان

-علیسیدمحمودیمریماهوازخوزستان

17محمدحسینعظیمیفروغاهوازخوزستان

16عبدالهعکرشعادلاهوازخوزستان

15محمدرضاعلیخانییسنااهوازخوزستان

14مسعودکیفرخیمیالداهوازخوزستان

17اسماعیلمختاری رادمائدهاهوازخوزستان

16صادقمهرانپورمرجاناهوازخوزستان

-سهامیدانشورمالکآبادانخوزستان

151517ئیرادئیرادالجبوریخضیرآبادانخوزستان

161516رجبمحمدنیاامیرمحمدآغاجاریخوزستان

1414عبدالحمیداسدی اصلعبدالهبندر ماهشهرخوزستان

1916صفربگدلیعباسبندر ماهشهرخوزستان

16جهانگیرزندیمائده بندر ماهشهرخوزستان

16رجبسبزواریهاجربندر ماهشهرخوزستان

1616محمد علیشاکریمهرنوشبندر ماهشهرخوزستان

15علیرضاقنواتی زادهزهرابندر ماهشهرخوزستان

15محمددیلمیندابهبهانخوزستان
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14رمضانآئین حسینیمحمددزفولخوزستان

1616حیدرحیدریآسیهدزفولخوزستان

16رحمنرحیمی نیاعظیمدزفولخوزستان

14قپانیرضایی ارشدنوروزدزفولخوزستان

1514علی محمدزادعلی محمدکوتیانیفاطمهدزفولخوزستان

14شاپورشادمانیامیر حسیندزفولخوزستان

14مسعودعابدیانشیریندزفولخوزستان

-صفرعلیقانعیعبدالکریمدزفولخوزستان

-1415رحمنقصری زاده دزفولیمنصوردزفولخوزستان

14مرتضیکریم پورکوتیانیمحسندزفولخوزستان

-14عیدالرضاماجدی مریم دزفولخوزستان

1414نورالهماهروبختیارینورالدین دزفولخوزستان

1616عبدالکریمنواب پورمهسادزفولخوزستان

14محمودواحدیالهامدزفولخوزستان

14عبدالرحمانقربانی زینبشوش خوزستان

1516قربانطهماسبی بیرگانیحسین شوشترخوزستان

15خسروکریم پورمریمشوشترخوزستان

14شهرامدوستی خواهمژدهمسجدسلیمانخوزستان

15جعفرشریفی پورناهیدهندیجانخوزستان

16مرحمت الهآزادیفرهنگابهرزنجان

16سعیدبداغیلعبتابهرزنجان

16سعیدبداغینزهتابهرزنجان

14قاسمشریفیپیمانابهرزنجان

1715احمدخرمیسمیهخرم درهزنجان

--علیجانشاهمرادیفرامرزخرم درهزنجان

--حسینکریمیکیامهرخرم درهزنجان

-اسمعلیولی محمدیمحمدرضاخرم درهزنجان

16محمدبیاتمجیدزنجانزنجان

141514محمدولیحسنیسمیهزنجانزنجان

14فتحعلیطوماریمسعودزنجانزنجان

16فریدونعطرچیمهسازنجانزنجان

17علی حسینکبودوندنگینزنجانزنجان

1516محمدحسینمرادیرقیهزنجانزنجان

14حسینقادریرسولدامغانسمنان

17کاظماصغرینداسمنانسمنان
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16مهدیباستانیفریباسمنانسمنان

16عزت الهپیوندیملیحه سمنانسمنان

15ذوالفقارحسن پورجاللسمنانسمنان

17رحمتخمسهالهامسمنانسمنان

17محمدعلیدرخشانامیرحسینسمنانسمنان

15غالمعلیرستمیمسعودسمنانسمنان

15جوادروشننظیفهسمنانسمنان

14علی محمدکاشیفهیمهسمنانسمنان

16عباسعلیمشکیعلیرضاسمنانسمنان

1616محمدعلیمظهریاحسانسمنانسمنان

14محمد ملک باالآمنهسمنانسمنان

1615مقدادتیموریحنانهشاهرودسمنان

14ابوالحسنحسین پورنظام الدینشاهرودسمنان

15احمدرحیمی رقیه شاهرودسمنان

-احمدرزاقیفرشتهشاهرودسمنان

14جوادرویانی نژادهما شاهرودسمنان

16داوودسلمانیعماد شاهرودسمنان

16حسینشریفیمیالدشاهرودسمنان

1415محمدحسن شکریساراشاهرودسمنان

17احمدگلمحمدیمحمدرضاشاهرودسمنان

-حسینخجسته اقبالفاطمه زهرامهدیشهرسمنان

-گل محمدزینعلیانمعصومه مهدیشهرسمنان

-حیدرصحراییشقایقمهدیشهرسمنان

-محمدرضامالییانفاطمهمهدیشهرسمنان

16یارمحمدایرندگانیمحمدعظیمچابهارسیستان و بلوچستان

14علیجامیرضوانهزابلسیستان و بلوچستان

15علیجامیکوثرزابلسیستان و بلوچستان

14رضاهراتیحسنزابلسیستان و بلوچستان

-داودپاسبانیاسمن زاهدانسیستان و بلوچستان

-حسینرامیوسفعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

-امین الهرضاییمهالزاهدانسیستان و بلوچستان

15علیسرگلزایی جوانافسانهزاهدانسیستان و بلوچستان

14علی احمدسالمیفائزهزاهدانسیستان و بلوچستان

14غالمرضاشکریمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

15اسماعیلخوش نیتمحمداستهبانفارس
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15مهدیکمالیملیکااستهبانفارس

14عبدالکریمپدرامپریسااوزفارس

15عبدالرحیموحدانیعبدالهاوزفارس

-حمید رضاابراهیمیانسیه آبادهفارس

-حمید رضاابراهیمیراضیهآبادهفارس

--حمید رضاابراهیمیعلیآبادهفارس

-حمید رضاابراهیمیمرضیهآبادهفارس

-مجیدامیرآبادیمائدهآبادهفارس

1514علیجلیلیمائدهآبادهفارس

-اله یارحسینیمهریآبادهفارس

14سیدمحسندهقانیپریماه ساداتآبادهفارس

1414سجادعلی ویسیمریمآبادهفارس

15خلیلقیومی زادهالهامآبادهفارس

-1616قاسمتهرانیمحمدحسینجهرمفارس

1615علیحسینیمحمدرضاجهرمفارس

14علی اکبرزالفاطمهخرم بیدفارس

-سیدحسینحسینیصدیقه الساداتخفرفارس

1514عزت الهحیدریسمیهخفرفارس

14عبدالوهابعوض پورمحمد حسنخفرفارس

1415حسینغالمیراضیهخفرفارس

1514حسینغالمیمحمد هادیخفرفارس

1415اسمعیلپناهیافسانهدارابفارس

-چوپان آقاحسینیسیدنورالهرستمفارس

-علی قلی امینی نور علی زرین دشت فارس

-علی اکبر سخنگو فرزانه زرین دشت فارس

14قیطاس سخنگو محسن زرین دشت فارس

-محمد سخنگو سپهرزرین دشت فارس

-غالم سخنگو عباسزرین دشت فارس

17-منصوراسپرجانیعبدالرحمنسروستانفارس

15محمدمحمودیمحدثهسروستانفارس

15حسناخالقیهادیشیرازفارس

15سید احمداسحاقیسید مجتبیشیرازفارس

14جواداسکندریافسانهشیرازفارس

16علی بازبذر افشانحسینشیرازفارس

14حسنبهادریمحمدطاهاشیرازفارس
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16اسماعیلتاج بختمریمشیرازفارس

1514محمدتعبدیعلیشیرازفارس

-اسدالهتن بدسمیراشیرازفارس

14خسروتن بدمعصومهشیرازفارس

-14محمدعلیجعفریزهراشیرازفارس

14--جمالجعفری پورمهدی شیرازفارس

-15حسنجوانمردیناصرشیرازفارس

14محمدجوکاراصغرشیرازفارس

14علیحسام پورزهراشیرازفارس

1516عبدالمحمدحسین قدیریمحمدرضاشیرازفارس

-حمیدخائف پناهسعیدشیرازفارس

14اکبرخرم شکوهمهدیشیرازفارس

-سلمانخنفرادیمحمدمهدیشیرازفارس

14کریمخوانرویاشیرازفارس

14عباسعلیخوش انداممحمد شیرازفارس

15فرید الدیندانشگرساغرشیرازفارس

--علی رضادرودچیسمیهشیرازفارس

-مصطفیدریاییکیمیاشیرازفارس

16حمزهدشتبانیساراشیرازفارس

14عبدالحسینرجائیامیدشیرازفارس

-حسینرحیمیرضاشیرازفارس

15طارقرشودروشنکشیرازفارس

1417کیوانزارعحمیدهشیرازفارس

14حسینزارعامیرعلیشیرازفارس

15ابراهیمزراعت پیشهمهساشیرازفارس

-14عرجعلیشاپورجانیفاطمهشیرازفارس

15سید محمدشریعتیسید راضیه شیرازفارس

14سیف الهصیادیمحمدشیرازفارس

1515عبدالمحمدفخاریعلی رضاشیرازفارس

1714محمدرضافیروزپروانهشیرازفارس

15سیروسقره کندیامیرعلیشیرازفارس

15ساریکاظمیاسکندرشیرازفارس

14کریمکیخاییامیرفاضل شیرازفارس

14محمودکاظم پورفردمعصومهشیرازفارس

16محمدرضاکدخداییمهساشیرازفارس
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-حمیدکریمیآیلینشیرازفارس

14ابراهیمکشاورزیفاطمهشیرازفارس

1514محمدکوهیحکیمهشیرازفارس

1614محمدمهدیمحمودی فردراهلهشیرازفارس

15محمدمروجخلیلشیرازفارس

14حبیبمظفرمهدیشیرازفارس

14عبدالهمقیمیطاهاشیرازفارس

14سید علیرضانبوی زادهسید ایمان شیرازفارس

15فتح الهنعمتیعسکر شیرازفارس

14محمدنگهبان فردسعیدشیرازفارس

17سید قاسمهاشمی سیدعلی اوسطشیرازفارس

17عبدالحمیدوزیری زادهکاوه شیرازفارس

1714قاسمیزدان پناهامیر علی شیرازفارس

-محمدصادقجوکارمحمدمهدیفسافارس

16عباسعسکریانفاطمهفسافارس

--غالمرضاغالمیفهیمهفسافارس

16مهدیمحمدزادهطاهرهفسافارس

14حسینمعصومیمریمفسافارس

15غالمرضامنعمی پورمهدیفیروزآبادفارس

17جمشیدنوروزی فردسحرفیروزآبادفارس

14-رجبعلیبهتاشفتانهکازرونفارس

14علیعلی زادهسعیدکازرونفارس

-منصورمردانیمحبوبه کازرونفارس

1515فتح الهجمالیمحمدرضاگراشفارس

14غالمنوروزیاحمدگراشفارس

-محمدهنرورمرضیهگراشفارس

-سیدعباسآیت الهیسیده زهراالرستانفارس

-کاظمنخبهزینبالرستانفارس

15آیتامیدواریمریممرودشتفارس

14حمیدرضابنی پریمهسامرودشتفارس

14عبدالرضاخدامیفهیمهمرودشتفارس

15امیردرودیسمیرامرودشتفارس

1516اصغرشیعهکوثرمرودشتفارس

-آقاجانمیریناهیدمرودشتفارس

14بهمنسلیمانیمحمدحسینممسنیفارس
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15اردشیرشریفیفاطمهممسنیفارس

--سعیدصالحیامیرمحمدممسنیفارس

-حمیدرضاطوبی پورنیایشممسنیفارس

171514محمدعلیقربانی آالالنیشهرامممسنیفارس

1414رحمت الهکوهپیماکرامتممسنیفارس

14خلیلحاجی محمدیمحسننی ریزفارس

15امان الهرحیمیحدیثنی ریزفارس

-مقصودحیدرنژادشکوهالوند و البرزقزوین

14نقیرمضانیسحرالوند و البرزقزوین

15هادییعقوبیبنت الهدیالوند و البرزقزوین

19علی اصغرعباس زادهامیرمحمدآبیکقزوین

15محمدرضاغالم طجریمژگان آبیکقزوین

14اله قلیمافیاحمدآبیکقزوین

15هادیجوشقانیفریبابوئین زهراقزوین

14محمدحسنیوسفی رامندیجوادبوئین زهراقزوین

14مهدیبازیارمریمتاکستانقزوین

-حافظحسینیفاطمه الساداتتاکستانقزوین

15محمدرحمانیحسامتاکستانقزوین

14علیشیرتاالنهرقیهزیارانقزوین

17رحیمشریفیمحمدرضازیارانقزوین

15صدقعلیقنبریداودزیارانقزوین

14محمد حنفیهاسدی بهرامعلی قزوینقزوین

17محرمعلی اسالمی احد قزوینقزوین

16اسماعیلاسماعیلیزینب قزوینقزوین

16علیاکبر شاهیروشنک قزوینقزوین

15صفر ایرانی زهرا قزوینقزوین

15حسین آخوندی صغری قزوینقزوین

14حسین آقاخانی محبوبه قزوینقزوین

16جالل آقاسی بهاره قزوینقزوین

17محمد رضا بابایی علیایی فاطمه قزوینقزوین

14علی اصغر پاک نیت زهرا قزوینقزوین

14عبد العلیپرهیزکاری غالمحسن قزوینقزوین

14جبار جباری لیال قزوینقزوین

18حسین چیتگر زاده پویان قزوینقزوین

15براتعلیحسین پورمحمدقزوینقزوین
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16سید نظام حسینیمریم ساداتقزوینقزوین

14هادی حسینی مهرداد قزوینقزوین

15احمد حیدری دانش قزوینقزوین

19علیدادگر پریسا قزوینقزوین

15محمد صادق درکی محمد اسماعیل قزوینقزوین

17احمد رستمی سحر قزوینقزوین

14تقیسلطانلو محمد قزوینقزوین

1415حمید سلطانی مهنا قزوینقزوین

16غالمحسن صالحی پری قزوینقزوین

15علی اکبرصدریانحمیدقزوینقزوین

15صفر عظیمی شهرستانکی حیدر قزوینقزوین

15محمد صادق مجابیسید عرفانقزوینقزوین

15حسینمسیبی زارعمحمد رضا قزوینقزوین

18محمد قلیمظفریجوادقزوینقزوین

17ابوالحسن مکارمی شریفی محمد رضا قزوینقزوین

16الیاس مهر جو سمیه قزوینقزوین

14سید مهدیمیرفخارمهریقزوینقزوین

17محمد حسین نجات بخشزهره قزوینقزوین

17مظاهر نسایی امینقزوینقزوین

19عبد اله نوروزی همایون قزوینقزوین

14ابراهیم هاشمی الهام قزوینقزوین

17محسناحمدپورمیتراقمقم

-جواداقبالیانزینبقمقم

18مهدیامیدی نقلبریمحمدجوادقمقم

14علی اوسطآقا زیارتیفاطمهقمقم

181617ابوالقاسمبابایی فرنیماقمقم

16ابوالقاسمباغبان زادهمریمقمقم

15محمدپرنیان رادفاطمهقمقم

14مسیبجعفری اسپاهیرضاقمقم

1414سیدجوادحسین پورکاشانیمژده ساداتقمقم

14محمدجعفرحسین زادهسمیراقمقم

17هاشمحیدریمحمدمهدیقمقم

1414-محمدحیرانمحبوبهقمقم

16داودخادمیمحمودقمقم

18داودخان احمدیعلیرضاقمقم



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14-منصورخاوریمعصومهقمقم

1515اکبرخیراندیشمعصومهقمقم

1416قاسمدهقانی گلستانیمهدیقمقم

15محمدذاکری فردمهرزادقمقم

15علیرستگارنژادمحمدامینقمقم

16عباسزفرقندیمحمدمهدیقمقم

16محمد علیسلیمانیزهرهقمقم

14عبدالکریمسیدرضائیسیدعلیرضاقمقم

15محسنشجاع الساداتیمشکات الزهراقمقم

16حمیدشجاعی فالحمحمدحسینقمقم

15محسنشیشه گرانمهدیقمقم

14حسینصابریفاطمهقمقم

1617حسینصادقینیرهقمقم

15اسدالهصدیقیان کاشیعلیرضاقمقم

14علیرضاطاهری پورنفیسهقمقم

15صدرالدینظهیریانمحمدمهدیقمقم

17محمدعلی محمدیطاهرهقمقم

1716محمدعلیعلیزادهزهراقمقم

1415محمدعلیعلیزادهمعصومهقمقم

19عباسعلیقربانیزهراقمقم

15محمودقربانیانفهیمهقمقم

14عباسکیانی بیدگلیسمانهقمقم

15بهرعلیگل زادهعلیقمقم

19علیگل فشاننیرهقمقم

16عباسمحلوجی نیاحسامقمقم

14علی اصغرمحمدیروح الهقمقم

-مصطفی محمدیسعیدهقمقم

17علی ظفرمحمدیزهراقمقم

15مرتضیمغانلوفاطمهقمقم

-باقرمقدسیحوراقمقم

15عباسمیراسدیزینب الساداتقمقم

1615علینوریحسنقمقم

-عابدشهبازیآریادیواندرهکردستان

161615عبدالرحمنبختیاریعلیسقزکردستان

1716سید سعیدحیدریکاوهسقزکردستان
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16عبدالهخیاطیسولمازسقزکردستان

14سید سعیدصالحیآرشسقزکردستان

1715جمالعبدالهیماهان سقزکردستان

16محمد امینمرادخانیشیناسقزکردستان

1516احمدمیزراییکوثرسقزکردستان

-محمدحمیدیسانازسنندجکردستان

1515عبدالهخوشبیننادرسنندجکردستان

16سیدعارفذکریاییمدرک سنندجکردستان

-شمس الهرضایی صامتنرگسسنندجکردستان

1716بهمنسعیدی فررویا سنندجکردستان

1415محمدکریمی لبنیامیرسنندجکردستان

15محمدسعیدگلیسعدیسنندجکردستان

18محمدمجیدیصالحسنندجکردستان

15عطالهمحمدپورویانسنندجکردستان

1514یدالهمحمدیمناسنندجکردستان

15محمدادواییمبینمریوانکردستان

14محمدصالحمرادویسیجهانگیرمریوانکردستان

14نمکباغگلی تم میریعلیبمکرمان

14عباسپور غالمشاهیسمانهبمکرمان

14محمودزارعپورمینابمکرمان

-محمودنصراله پورحسنبمکرمان

14شهریارافتخاریشهرامجیرفتکرمان

-گرامحسینی زادهطاهرهجیرفتکرمان

-محمدحسینی کهنوجسیداصغرجیرفتکرمان

-محمددهقان پورعلیجیرفتکرمان

14-امان الهغیب الهیمسلمجیرفتکرمان

--مختارفهیمیمصطفیجیرفتکرمان

---سعدالهمشایخی ساردوناصرجیرفتکرمان

14اصغرمالئی سربیژنشیماجیرفتکرمان

-محمدرضااحمدیامیرمهدیراورکرمان

-مهدیشریفی پورمهرابهراورکرمان

14رمضانعزیزیعلیرضاراورکرمان

1717مجیدحسین پورامینرفسنجانکرمان

15رمضانرضایی پور ماهونکیجوادرفسنجانکرمان

15حبیبشریفی رستم آبادیوحید رفسنجانکرمان
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16علیغفاری نسبطاهرهرفسنجانکرمان

16نعمتالهقاسمی ابراهیم آبادیمحمد علیرفسنجانکرمان

14سید حسنجعفریمریم ساداتزرندکرمان

15محمددهقانیفاطمهزرندکرمان

16منصورسلطانیرضازرندکرمان

15عباسمعتمدنیافهیمهزرندکرمان

1614عبدالعزیزاصطهباناتیفرزانهسیرجانکرمان

1414ناصرپارسافرنداسیرجانکرمان

14محمد رضاپور حمزهبهارهسیرجانکرمان

-منصوررضوانی پورپوریاسیرجانکرمان

1614حسنرنجبرآزادهسیرجانکرمان

1414علی محمدروح االمینیرضا سیرجانکرمان

14حسینروح االمینیمیالد سیرجانکرمان

-میالدزرسنجبهارسیرجانکرمان

-غالم حسیننامدارفهیمهسیرجانکرمان

14غالم رضاابراهیمی نیامحمد رضاکرمانکرمان

1516اصغرارجمند کرمانیرامینکرمانکرمان

15محمد علیارجمندیملیکا کرمانکرمان

15منوچهراسماعیلی مقدممحمدجوادکرمانکرمان

1514مهدیاکبریویداکرمانکرمان

16محمد رضاامیرسیستانیفاطمهکرمانکرمان

15محسنبیگ زاده امیرحسینکرمانکرمان

14حسینبیگلریمحمدکرمانکرمان

15علیرضاحسینیسیده فاطمه کرمانکرمان

15سیدعلیرضاحسینیسیده زهراکرمانکرمان

16محسندهقانی قنا تغستانیمحمد جوادکرمانکرمان

15سیداحمدسجاد پورسید امیدکرمانکرمان

16مهدیشفاعتیسامانکرمانکرمان

14محمدعامریسارهکرمانکرمان

16حبیب الهفرح بخشامینکرمانکرمان

14حسن رضاکاشانیفهیمهکرمانکرمان

-محمد جوادکاظمی مقدمسوسن کرمانکرمان

14مجیدکربالیی علیزهرهکرمانکرمان

14-حبیب الهمحمدیوحیدکرمانکرمان

14احمدنخعی مقدممعینکرمانکرمان
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15محمودولیشاهیاحمد کرمانکرمان

15جواداحمدیمبیناکوهبنانکرمان

14عباساسدالهیمرضیهکوهبنانکرمان

-علیرحیمیزهراکوهبنانکرمان

14حمیدضیاءالدینیامیر حسامکوهبنانکرمان

14علیرضامعزیمرجانکوهبنانکرمان

1515محمد نوراحمدیاننفیسهاسالم آباد غربکرمانشاه

-محمدپروینعلیرضااسالم آباد غربکرمانشاه

14باقرتمریفرزانهاسالم آباد غربکرمانشاه

14عبدالحسینرضائیفرهاداسالم آباد غربکرمانشاه

14غالمرضاسهرابیساحلاسالم آباد غربکرمانشاه

1614باباعزیزیهاشماسالم آباد غربکرمانشاه

1414اسد الهنجفی سیمانیپروانهاسالم آباد غربکرمانشاه

-علی حسنبخشایششهریارسرپل ذهابکرمانشاه

--فتاحصیدیاعظمسرپل ذهابکرمانشاه

-ابراهیمابراهیمیصباسنقرکرمانشاه

15-مصظفیابراهیمیمحمدسنقرکرمانشاه

-امیراسالمیعلیسنقرکرمانشاه

16محمودپروانه وار اسماسنقرکرمانشاه

1515شکرعلییعقوبی کرجیسعیدهصحنهکرمانشاه

-یوسفسالمیسانازقصرشیرینکرمانشاه

--فیض الهصیادیرضاقصرشیرینکرمانشاه

-هادی خانالماسیماریاکنگاورکرمانشاه

14محمد مرادالهیعلیکنگاورکرمانشاه

15الیاسسلیمانیآریاکنگاورکرمانشاه

14ایرجسلیمانیفاطمهکنگاورکرمانشاه

14تورجصابریآرتینکنگاورکرمانشاه

1414ولی الهعظیمیسمیهکنگاورکرمانشاه

14امیدعلیکیونانینوشینکنگاورکرمانشاه

14احمد احمدی سمیه کرمانشاه کرمانشاه

14عزتعلی احمدی طهنه منوچهر کرمانشاه کرمانشاه

15فرجاحمدی یاوری زهرا کرمانشاه کرمانشاه

15علی الیاسی روح الهکرمانشاه کرمانشاه

15حجت اله امیری حمیدکرمانشاه کرمانشاه

15فتح علی بابایی وحید کرمانشاه کرمانشاه
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14علی باولینی حسن کرمانشاه کرمانشاه

1515علی پاک نژادقبادکرمانشاه کرمانشاه

14صحبت اله جمشیدی محمد کرمانشاه کرمانشاه

--علی حاتمی کاکاوندی اسکندر کرمانشاه کرمانشاه

15سهراب دوکانه ایی پیمان کرمانشاه کرمانشاه

15احمد زهدی هما کرمانشاه کرمانشاه

15احمد مراد سپهر اکبر کرمانشاه کرمانشاه

1417محمد صالح سلطانی ایوب کرمانشاه کرمانشاه

19عزیز طاهری ادریس کرمانشاه کرمانشاه

14عطا اله طهماسیان لیدا کرمانشاه کرمانشاه

15ایرج غالمی دریا کرمانشاه کرمانشاه

14محمد ولی قصالنی رضا کرمانشاه کرمانشاه

1414محمد صالح کاردان شهریار کرمانشاه کرمانشاه

15محمد کاظمی نژاد اعظم کرمانشاه کرمانشاه

14کرم علی کیهانی پریسا کرمانشاه کرمانشاه

16عالی بگ لطفی آرمان کرمانشاه کرمانشاه

14محمد محمدی محمد علی کرمانشاه کرمانشاه

14ابراهیم مرادی کنگر بانی لیال کرمانشاه کرمانشاه

141414سید حمزه موسوی سید علیرضا کرمانشاه کرمانشاه

14سیف اله نجفی فاطمه کرمانشاه کرمانشاه

15فیض اله نقشینسیم کرمانشاه کرمانشاه

14عبدالرضا نگهداری گلناز کرمانشاه کرمانشاه

-هاشم نوری نیا محمد کرمانشاه کرمانشاه

14پرویز نیک قدم عرفان کرمانشاه کرمانشاه

16هاشم هرسمی محمد رضا  کرمانشاه کرمانشاه

16دوست علیآقاعلیجوانشیرهرسینکرمانشاه

14اسدخانقیصوریحمیدرضاهرسینکرمانشاه

16علیرضامیرنظریزینبهرسینکرمانشاه

-فرج الهکرمیعبداله باشتکهگیلویه و بویر احمد

14ارسالنحبیبی اصلپرویزبهمئیکهگیلویه و بویر احمد

-سید یونس خردمند گوهرسید ابوذر بهمئیکهگیلویه و بویر احمد

14مصطفیپرداسایوبگچسارانکهگیلویه و بویر احمد

15محمدحبیبی افتخارهمایونگچسارانکهگیلویه و بویر احمد

1415شکرالهزارعی فتحخاتونگچسارانکهگیلویه و بویر احمد

1415کریمموسوینرگسگچسارانکهگیلویه و بویر احمد
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1415سید احمدیحیی زاده محمدحسین گچسارانکهگیلویه و بویر احمد

15اصغرتوفیقیانعلی حسنیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14حاصلذبیحیسحر یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15امیربایبراتعلیآزادشهرگلستان

-علی اکبربذرافشانمنوچهرآزادشهرگلستان

14مهر علیبذرافشانمهردادآزادشهرگلستان

14سید محمدحسینی واعظفاطمه ساداتآزادشهرگلستان

16ارسالنسعیدی ولی اله آزادشهرگلستان

15اسرافیلقلی پورعلیآزادشهرگلستان

14محمدعلیاعلمشاهیمعصومهعلی آباد کتولگلستان

1716محمدتقیزرگرانیحسنعلی آباد کتولگلستان

-علیرضازنگانهفاطمهعلی آباد کتولگلستان

14مظفرعلی محمدیمنیرهعلی آباد کتولگلستان

14-علینوروزیحوریهکردکویگلستان

14-درویشعلییحیی نژادطیبهکردکویگلستان

14روح الهپیاده کوهسارنیلوفرگالیکشگلستان

-غالم رضاتولیجعفرگالیکشگلستان

15عبدالجلیلسنچولیمهردادگالیکشگلستان

15داوودشیخمحدثهگالیکشگلستان

-14احمدترکمان غالمیمحمد سامگرگانگلستان

171814موسیرادانمیثم گرگانگلستان

-رحمت الهرضائیمحمد مهدیگرگانگلستان

-احمدصادقیصدیقهگرگانگلستان

15محمد علیعباس دختمحمد رضاگرگانگلستان

14علی اصغرکشاورزفرشیدگرگانگلستان

14-هادیکوهساریمهدی گرگانگلستان

14قدرتمقصودلو کمالیفهیمهگرگانگلستان

14قاسماسماعیلیمرضیهگنبدکاووسگلستان

14ابراهیمافسریمهرآساگنبدکاووسگلستان

16دردی قلیآل هوزعبدالطیفگنبدکاووسگلستان

-حسیندهقانلیال گنبدکاووسگلستان

-علیسمیعی پا قلعهاهوراگنبدکاووسگلستان

-جوادشهرکیرضاگنبدکاووسگلستان

15محمدعلیعلی آبادیفاطمهگنبدکاووسگلستان

14غالمرضالکزاییفریباگنبدکاووسگلستان
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15حسنعلیمحبیاحسانگنبدکاووسگلستان

15اسکندرشهمرادی مهدی مینودشت گلستان 

14محمد علیبستانی املشیهدایتاملشگیالن

1514حسینآتش سیماب گونشادنآستانه  اشرفیهگیالن

15محمدسبحانیزهراآستانه  اشرفیهگیالن

161418یعقوبهمتیاسماعیلآستانه  اشرفیهگیالن

15علیامیدوارمحمدبندرانزلیگیالن

-معروفسادات آبکنارفاضلبندرانزلیگیالن

15مهرعلیسامیعاطفهبندرانزلیگیالن

14بهزادکشاورززهرا بندرانزلیگیالن

14اصغررضوی مرخالیصدیقه رشت گیالن

14فیروزامیری فرانک رشت گیالن

-جمال حسین زاده فیروزه رشت گیالن

14سیدحمزه حسینی سعیده رشت گیالن

14محمدرضا حقدوست امیرحسین رشت گیالن

14-ابراهیم رهنمای مشتاق محبوبه رشت گیالن

-علیشاکری زهرا رشت گیالن

--سیدحسین صانع بخش حقدوست سید معصومهرشت گیالن

-اکبرفیروز فرفرشادرشت گیالن

14ابراهیمندیمی پوپکرشت گیالن

1415ابومحمدیعقوب زادهفاطمهرشت گیالن

16علیرضاپسندیدهفاطمهصومعه سراگیالن

15شومرسخوشنواسمیهصومعه سراگیالن

15حسن علیشعبان پورمهدیصومعه سراگیالن

14حسینفروتنزهراصومعه سراگیالن

1715حسینخیرخواه صیقالنیمحمدیوسففومنگیالن

1514فرهادصبوریابوالفضل الهیجان گیالن

1615تقیپیچ بینیطیبه الهیجان گیالن

15غالمرضاحامدسکینه الهیجان گیالن

1514درویشعلیحسن دوستساراالهیجان گیالن

-حمید رضاشاکریامیر حسینالهیجان گیالن

1514محمد رضاشعبانی خدیومیناالهیجان گیالن

2016محمد حسینمشفق حقیقیمصطفیالهیجان گیالن

14حسام الدیننخعیماه منظرالهیجان گیالن

-ابراهیمجفاکشتهمینهلنگرودگیالن
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16رضاخادم باهوشزهرالنگرودگیالن

14علیابراهیمیمحمدازنالرستان

15محمدعلیخوانساریفرزانهازنالرستان

14امیر بیگاحمدی کریم وندیمجیدالشترلرستان

1616نامدارخانملکی حسنوندمریمالشترلرستان

1815محمدبخشی نژادسعیدالیگودرزلرستان

15عبادالهامینیاننرگسبروجردلرستان

16شیرزادبرق افکنمجید بروجردلرستان

-عباسعلیبشیری گودرزیلیال  بروجردلرستان

15عباسعباس آبادیامیررضابروجردلرستان

16محمد جعفرکردینسیمبروجردلرستان

16عزت الهمنادیمرتضیبروجردلرستان

15ابوالقاسمموسویسیده فریبابروجردلرستان

14عبدالرسولنادرخانیناهیدبروجردلرستان

15میر فالحاسدی کنجی سمیراخرم آبادلرستان

1415محمدآرمین رادآریاخرم آبادلرستان

1615نورمحمدپاپیزهراخرم آبادلرستان

16نصیرحسینییلدا خرم آبادلرستان

1415مجیدحق ندری مبیناخرم آبادلرستان

14شیر ولیحمیدیانکوروش خرم آبادلرستان

151515کود رزدارابی حسین خرم آبادلرستان

14ولیدوستی فائزهخرم آبادلرستان

141515ولیدوستی دانیالخرم آبادلرستان

1816عباسرحمتیفریدخرم آبادلرستان

16حمزه علی زارعی ونوولالهامخرم آبادلرستان

1615یاسرزال زاده آرسام خرم آبادلرستان

15مرتضیسلیمی چگنیسیماخرم آبادلرستان

15رضاشریعتفاطمهخرم آبادلرستان

16عبدالرحمنکردیاشکانخرم آبادلرستان

16عبدالرحمنکردیعرشیاخرم آبادلرستان

1614جهانشاهملکی طوالبی حسین خرم آبادلرستان

171714غالمرضاموسویفهیمهخرم آبادلرستان

14ملک نیازمیرنادریعسگرخرم آبادلرستان

16محمد علیدرویشیطیبدورودلرستان

171715هیبت الهکمالیمحمددورودلرستان
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17محمدعلیآزادبختستایشکوهدشتلرستان

151514علی مراددارابیمحمدامینکوهدشتلرستان

-1515حسینرضازادهابوالفضلکوهدشتلرستان

-14-علی احمدزارعیرامینکوهدشتلرستان

15آقامیرزاعجمیزینبکوهدشتلرستان

16بهرام علیعلیپور رادمیالدکوهدشتلرستان

16محمد حسینبرابریالهامآملمازرندران

-1415حسنعموزاده عمرانمریمآملمازرندران

15مجتبیآذرمهناآملمازندران

17خسروخادمیستایشآملمازندران

15یحییرضاییحسناآملمازندران

-ماشاء الهعدیلیضحیآملمازندران

1617حسنغالمیفیروزآملمازندران

15علیقربان نژادروح الهآملمازندران

17احمدمحمدیجعفرآملمازندران

-بهروزمنفردمهدیسآملمازندران

-خسرویوسفیانمریمآملمازندران

15مسلمیونس نیامیثمآملمازندران

14علیبارانیفاطمهبابلمازندران

15علیرضاذاکریمهدیبابلمازندران

14سیدابرهیمطاهریسیده خدیجهبابلمازندران

15علی کرمقاسمیانسمیهبابلمازندران

17عبدالکریمابراهیمی جویباریرحیمبابلسرمازندران

17علی اکبرحسینی مالموسیبابلسرمازندران

-حاجی آقاخلیلیمرتضیبابلسرمازندران

14حاجی محمدشمسائیشعبانبابلسرمازندران

15محمدابراهیمسهرابیسمیهبهشهرمازندران

14رامینپورقاسمیپانیذ تنکابنمازندران

1414سبزعلیداوودیناهیدتنکابنمازندران

16حسنزمانییاستنکابنمازندران

14شمس علیشاهپوریسمیراتنکابنمازندران

14قدیر علیشکوهیمحمدتنکابنمازندران

16حجت الهفریدونیعلی اکبرتنکابنمازندران

14احمدمرادی پورملیناتنکابنمازندران

-صادقچاوشی ثانیفرزانهرامسرمازندران
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-علی محمدطالش حسینیطاهارامسرمازندران

1516علیاسدی کیاییمحمد باقرساریمازندران

14عل اکبرساداتیسیده زینبساریمازندران

14قربانکهنسالمعصومهساریمازندران

15عبدالهمسلمیساراساریمازندران

16میررمضانمهدویراضیهساریمازندران

15عبدالهنعمت نژادمجتبیساریمازندران

-علیاوالدی قادیکالییطاهرهقائمشهرمازندران

171715عسکریبرزگرساجدهقائمشهرمازندران

1816اسمعیلجعفریراضیهقائمشهرمازندران

15شیرزادحاجیانسعیدقائمشهرمازندران

15پرویزحبیب زادهلی القائمشهرمازندران

14محمدرضاحسن پور تاراقائمشهرمازندران

14ابوالقاسمحسینی بیزکیسیده مریمقائمشهرمازندران

14حمیدرضاخنکدارزینبقائمشهرمازندران

17محمدرضارحمانیامیرقائمشهرمازندران

-علیرستمیهستیقائمشهرمازندران

15حسنرضاییعلیقائمشهرمازندران

-حمزهروح الهیهدی قائمشهرمازندران

14شعبانعظیمی قادیکالییترانهقائمشهرمازندران

14مهرانکریمیکیمیاقائمشهرمازندران

16علیمحمدی پاچیمه سیماقائمشهرمازندران

15حسین آقامحمودیانمیناقائمشهرمازندران

15بهناممسکینی کارمزدیفاطمه زهراقائمشهرمازندران

14خیامصداقتعاطفه کالردشتمازندران

14یدالهنائیجسارامحمودآبادمازندران

14قربانترجانیخدیجهنورمازندران

14محمدتونیمهنانورمازندران

14مرتضیمحمودزادهمعصومهنورمازندران

-حسینزیان پومحمد امین نکامازندران 

14محمدرضااعالیی محمد جواد نکامازندران 

-جوادجعفرینیایش نکامازندران 

-محمدابراهیم خرم یسنانکامازندران 

-هوشنگخنیده فاطمه نکامازندران 

-هوشنگخنیده مژده نکامازندران 



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14محسنصابری سروشنکامازندران 

1415عباسقاسمی علی اصغر نکامازندران 

14حسنمحمودی بریجانی حامد نکامازندران 

15فضل الهیوسف وندفاطمه نکامازندران 

15منوچهرابراهیمیسارااراکمرکزی

14حسینایزدخواهاکرماراکمرکزی

-سعیدآمیناحسان اراکمرکزی

-علیبهرامی هزاوهنازنیناراکمرکزی

14غالمرضاپورصمدبنابزهرااراکمرکزی

-رحمت الهترابیطیبهاراکمرکزی

1615ابراهیمجوالییابوالفضلاراکمرکزی

-محمدحسنحیدریستایشاراکمرکزی

15جلیلحیناکالهاماراکمرکزی

-عزت الهخاکیمعصومهاراکمرکزی

14سیف الهخداممژگاناراکمرکزی

14کوروشراهزانیامیرحسین اراکمرکزی

14محمدسهرابیشیمااراکمرکزی

-جوادعسگری مهرآبادیعاطفهاراکمرکزی

14-امیررضاعظیمیحدیثاراکمرکزی

15حمیدرضاغفاریغزلاراکمرکزی

14سعیدغالمی ستایش اراکمرکزی

14یوسفغالمی صومعهفاطمهاراکمرکزی

15علیفتحیعطیهاراکمرکزی

14غالمرضافریورحسیناراکمرکزی

15محمد حسینگالبیرضواناراکمرکزی

14محمدمحسنگلکار عراقیپریسااراکمرکزی

14امیرمصطفایی نژادکژالاراکمرکزی

14ابراهیممعظمی نیاعاطفهاراکمرکزی

14صحبت الهملکیمحسناراکمرکزی

16قاسممهانپورمحمد اراکمرکزی

-شمسعلیمیرزاییمحیااراکمرکزی

-فریدونیوسفیپارمیساراکمرکزی

15عباسرضاییمرضیهتفرشمرکزی

-اکبرطرخورانیعلی رضاتفرشمرکزی

14حاجی آقاعزیزی نیاسید حسینتفرشمرکزی
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14احمدکاووسیعبد الهتفرشمرکزی

-حسینمال اسماعیلیعباستفرشمرکزی

14نصرت الهرادمردحمیدخمینمرکزی

16علیرضاسعیدیزهرهخمینمرکزی

17علیرضاطهماسبیآیداخمینمرکزی

-ابراهیمعروجیآینازخمینمرکزی

15سیدحسنمیرزینلیسید رسولخمینمرکزی

15علی اکبراقبالزهرادلیجانمرکزی

-احمدصادقیتهمینه دلیجانمرکزی

15امرالهمحمدیرسول دلیجانمرکزی

17سیروساسماعیلیمهر انگیز ساوهمرکزی

1617غالمحسینافتخاریحامد ساوهمرکزی

14حیدرآقااکبری نژادسمیه ساوهمرکزی

15نیکزادپاروغعلیساوهمرکزی

1615غالمرضاصادقی مقبره ایمهدیساوهمرکزی

1615حسینعلیزادهطاهره ساوهمرکزی

-علیعمرانیمریمساوهمرکزی

15خیرالهفیروزیفرحناز ساوهمرکزی

1515ابراهیمنوروزیزهرا ساوهمرکزی

14محمدنیکی ملکیعلیرضاساوهمرکزی

14حسینشیرازییونسشازندمرکزی

14سید محمدمیرصفیفاطمه الساداتشازندمرکزی

14محمدنبئییاسمینشازندمرکزی

14علی اکبرابراهیمیمحسن محالتمرکزی

1415سیدمهدیکاظمیسیدمحمدمحالتمرکزی

17علیاحمدیقاسمبندرعباسهرمزگان

171614غالمجمشاسبانسیهبندرعباسهرمزگان

--عبدالهجمشیدیعلیبندرعباسهرمزگان

161515موسیدهقانیزهرابندرعباسهرمزگان

14عبدااللهسالئیمژگانبندرعباسهرمزگان

-اسدالهشیخعلیبهنامبندرعباسهرمزگان

1515ناصرضمیری نژادبهاربندرعباسهرمزگان

14محمدعلیقاسمی نژادمحمدبهرادبندرعباسهرمزگان

15احدمحمدیان مصممناصربندرعباسهرمزگان

14صادقمنصورزاده نیک پوراحمدبندرعباسهرمزگان
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-مرتضیامانیمرضیهجزیره کیشهرمزگان

14محمدتقیکاظمیفاطمهجزیره کیشهرمزگان

14محمدصادقگلوانی نائینیمریمجزیره کیشهرمزگان

14محمدعلیولیان حجتمینابهرمزگان

14نعمت الهپیروزیفرزانهبهارهمدان

--ولی الهپیش خوردغالمرضابهارهمدان

15احمدخوش اندامعلیرضابهارهمدان

15نصرت الهشهپرسعیدبهارهمدان

-حمیدقاسملومرضیهبهارهمدان

14غالمرضاقره خانلوفاطمهبهارهمدان

-صادقمحمدی اقدممرضیهبهارهمدان

14علی الهمرادیکتایونبهارهمدان

1414عنایت الهوهابیمحسنبهارهمدان

1614یدالهالوندینیماتویسرکانهمدان

-14امیدجلیلوندعلی عباس تویسرکانهمدان

16سید رسولخرسندیمریم الساداتتویسرکانهمدان

17احمدعلیخسرویانمصطفیتویسرکانهمدان

15محمدحسنمسعودیزهرا رزنهمدان

191816محمد حسینبهرامیناصر رزنهمدان

16محمد حسینفرجیغالمحسین رزنهمدان

-15محمد تقیکرملوحسن رزنهمدان

-علیرضاییشادی مالیرهمدان

17اکبر سلگی جواد مالیرهمدان

15خدابخشعبدالمالکی سمیرا مالیرهمدان

15رضاحسینی سیده فاطمه مالیرهمدان

-نادر ترکمان زهرا نهاوند همدان

15محمد رسول خزایی حسین نهاوند همدان

-جواد شهبازی امیر علی نهاوند همدان

-عبدالحمید گرایی فرشته نهاوند همدان

14محمداحمدی تنهاوحیدهمدانهمدان

171715علیاروجیزهراهمدانهمدان

151515احمداعتصامی مسلکپروینهمدانهمدان

1415علیامیدینسرینهمدانهمدان

15صفرعلیباباحیدریفریباهمدانهمدان

-اصغرتقریظیرامینهمدانهمدان
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-عزتجامه بزرگحمیدهمدانهمدان

14رضاخدایاریانپریساهمدانهمدان

141614مجیدخزلیفاطمههمدانهمدان

14حمدالهخلیلی فردهادیهمدانهمدان

15حیدرخوش روشعباسهمدانهمدان

15محسنرهبری پسندیدهساراهمدانهمدان

-سید حجت الهروتابی دهلقیسیده عاطفههمدانهمدان

14-وحیدشادفرآوشهمدانهمدان

-زین العابدینصادقیآرشهمدانهمدان

14حسینطاهری جدیدزهراهمدانهمدان

14مهدیطاووسی طاهاهمدانهمدان

1514موسیقربانینساءهمدانهمدان

15حبیب الهقهرمانیلیالهمدانهمدان

1414حبیب الهقهرمانیمجتبیهمدانهمدان

141414حجتکرمیزهراهمدانهمدان

15سعیدمغربیزهراهمدانهمدان

1514امیرناظمفائزههمدانهمدان

14حسینجعفریزهرهابرکوهیزد

-15محمدرضازارع رئیس آبادعلیابرکوهیزد

14غالمرضافالح زادهفاطمهابرکوهیزد

14محمدآقاییاحمداردکانیزد

16کامرانپروریپریسااردکانیزد

15علی اصغرطالع پور اردکانیمریماردکانیزد

-عبدالهدهقانی هراتحسینخاتمیزد

14عباسابراهیمیمریممهریزیزد

1714ابوالقاسمابریشمیسیدیحیی میبدیزد

14محمودبیطرف اردکانیمریممیبدیزد

15غالمرضاتفی زادهفاطمهمیبدیزد

14ابوالفضلتوکلیامیرعباسمیبدیزد

14محمدحاجیفاطمهمیبدیزد

-کمالرشیدیمریممیبدیزد

14حمیدرضاییزهرا میبدیزد

14محمدحسیناقتصادیملیحهیزدیزد

15علیآخوندی اناریمینایزدیزد

14حسینآرشاحمدیزدیزد
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15علی اصغرپارسائیاننرگسیزدیزد

16محمدکاظمجلودارمحمدرضایزدیزد

-علی اکبرحاجی شمس الدینیفاطمهیزدیزد

14رضاخادمنرگسیزدیزد

-صادقدژپسندمرجان یزدیزد

15علی اکبرعبداله زادهمریمیزدیزد

-محسنعلویسیدعلییزدیزد

15سعیدکیانی زادهشایانیزدیزد

17جاللماکوییفاطمهیزدیزد

-ناصرمیرجلیلیسید فائقهیزدیزد


