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17ابوالفضلایمانیریحانهارسآذربایجان شرقی

18محمدحسنجعفریصدیقهاهرآذربایجان شرقی

16جوادرضازادهمحمدمهدیاهرآذربایجان شرقی

181818یحییمیرزازادهفهیمهاهرآذربایجان شرقی

19باللنوروزیاکرماهرآذربایجان شرقی

15ناصرراستی بنابپریسابنابآذربایجان شرقی

19شهرامشهبازیآرینبنابآذربایجان شرقی

19یونسصمدنژادآذرزهرابنابآذربایجان شرقی

16علیغفاریان زادصابربنابآذربایجان شرقی

1516ایوباحمدیمریمتبریزآذربایجان شرقی

181715مهدیاحمدیاننسترنتبریزآذربایجان شرقی

1616هاشماسدیخدیجهتبریزآذربایجان شرقی

1717بهمنافشارزادهمریمتبریزآذربایجان شرقی

171717علی اصغرافهامی صوفیانیحسینتبریزآذربایجان شرقی

-یحییایلغمیعلیتبریزآذربایجان شرقی

16سعیدآهنگرزادهاسماتبریزآذربایجان شرقی

1816جبرئیلبابائیعادلهتبریزآذربایجان شرقی

15طاهربخشیآرزوتبریزآذربایجان شرقی

1516قدرتبوداقیمیثمتبریزآذربایجان شرقی

1817عزیزبیرامی زادهعطاتبریزآذربایجان شرقی

1616داودپاسبانیانکیمیاتبریزآذربایجان شرقی

15موسیپرویزیامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

161716سلطانعلیجانیابوالفضلتبریزآذربایجان شرقی

17علیجعفریمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

1616یوسفعلیحاجی زاده کردلررقیهتبریزآذربایجان شرقی

16شاهرودحاجی زاده متنقشقایقتبریزآذربایجان شرقی

15جعفرحامدافتخارمهدیهتبریزآذربایجان شرقی

14علیحبیب چشمهمهساتبریزآذربایجان شرقی

161716علیحسن زادهمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15رحیمحسین زادهسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

1401میاندوره - نتایج امتحانات سراسری دوره مقدماتی، متوسط و خوش
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161714حبیبحقیمیناتبریزآذربایجان شرقی

17بهمنحیدریمهشادتبریزآذربایجان شرقی

17سعیدخاکپورحسنتبریزآذربایجان شرقی

202020عبدالحسینخزائی زادهمرجانتبریزآذربایجان شرقی

-1616ستارخضرلومعصومهتبریزآذربایجان شرقی

1918رحیمخواجه ءنعیمهتبریزآذربایجان شرقی

-احمدرستگاریفرانکتبریزآذربایجان شرقی

15علیرضاییامیررضاتبریزآذربایجان شرقی

15علیرضائیان قمرلیالتبریزآذربایجان شرقی

1617مهدیرئیسیآیلینتبریزآذربایجان شرقی

1716مهردادسپهریعرفانتبریزآذربایجان شرقی

17محمدسربخشیانشهنازتبریزآذربایجان شرقی

18نورمحمدسیدیسکینهتبریزآذربایجان شرقی

15علیرضاسینائینفیسهتبریزآذربایجان شرقی

14علیرضاسینائینعیمهتبریزآذربایجان شرقی

16بابعلیشاهینگارتبریزآذربایجان شرقی

14اکبرشایستهحنانهتبریزآذربایجان شرقی

181816حسینشریفیغفورتبریزآذربایجان شرقی

20قربانشمالینگارتبریزآذربایجان شرقی

18حبیبصالحی مهرثمینتبریزآذربایجان شرقی

1817علی اصغرصالحی مهرصدراتبریزآذربایجان شرقی

1616مجیدصدیقه مهدویزهراتبریزآذربایجان شرقی

202018جعفرطهماسبیامیرمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15اسمعیلعدلی طویقونراضیهتبریزآذربایجان شرقی

191715مسیبعزت خواهمرضیهتبریزآذربایجان شرقی

1818علیعظیمیکوثرتبریزآذربایجان شرقی

1617محمدحسینفتحی وندمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

17محمدعلیکریمیرحیمهتبریزآذربایجان شرقی

17مصیبکیانیپروینتبریزآذربایجان شرقی

14علیگوزل زادهمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

18منصورمحمدیآرامتبریزآذربایجان شرقی
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15محمدتقیمحمدیانمعینتبریزآذربایجان شرقی

16جوادمصطفاییعسلتبریزآذربایجان شرقی

171816میرابراهیممقدس پور بهروزسیداسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

171614سیدمجتبیموسویسیدجمال الدینتبریزآذربایجان شرقی

17محمدمیرزاگلیعباستبریزآذربایجان شرقی

1717یعقوبنقش آراپویاتبریزآذربایجان شرقی

17علیرضانواده نوروزیسلویتبریزآذربایجان شرقی

16قرباننوبختشهرامتبریزآذربایجان شرقی

17افشیننیرومندامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

18افشیننیرومندهستیتبریزآذربایجان شرقی

1717جبارهمت جومیناتبریزآذربایجان شرقی

14رسولاقدمیهادیشبسترآذربایجان شرقی

1616محمدرضاآقاجانزادهفهیمهشبسترآذربایجان شرقی

1515عباستوحیدی سیسیعطاشبسترآذربایجان شرقی

1515اسالمحاتمیمیناشبسترآذربایجان شرقی

15حسنحسن زادهامیرحسینشبسترآذربایجان شرقی

1715عزیزحسینی اقدمافسانهشبسترآذربایجان شرقی

171614عباسراستیفاطمهشبسترآذربایجان شرقی

17حمیدراهبیمریمشبسترآذربایجان شرقی

171616موسیصمدیرباب شبسترآذربایجان شرقی

14محمدعلیطاهری خامنهمهشادشبسترآذربایجان شرقی

15محمدعلیطاهری خامنهمهشیدشبسترآذربایجان شرقی

1615رضاغفوری وایقانامیرمحمدشبسترآذربایجان شرقی

16رحمانفایضیمهدیه شبسترآذربایجان شرقی

1615هدایتقیاسیفاطمهشبسترآذربایجان شرقی

1817حسنمصطفی نژادزهراشبسترآذربایجان شرقی

16طاهراحمد پورامیر رضامراغهآذربایجان شرقی

16علیدولت پورامیرمهدیمراغهآذربایجان شرقی

15نادرذاکریزینبمراغهآذربایجان شرقی

15سجادرحمان زادهطهورامراغهآذربایجان شرقی

17حسینمحمدیبهرنگمراغهآذربایجان شرقی
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15قربانپاشاییمهتابمرندآذربایجان شرقی

1716احدحمزههانیهمرندآذربایجان شرقی

1816داورشمسیسیمامرندآذربایجان شرقی

15میرغفارموسوی پورحمیدمرندآذربایجان شرقی

1614فیروزحبیب نژاد ملکیمعصومه ملکانآذربایجان شرقی

1515مرتضیغفاریامین محمد ملکانآذربایجان شرقی

16عباسعلیقاسم زادهرضا ملکانآذربایجان شرقی

1816غالمرضاصادقلواصغرمیانهآذربایجان شرقی

15عباسقهرمانیالنامیانهآذربایجان شرقی

14عباسکالنتریزهرامیانهآذربایجان شرقی

1717اکبربیدل نیکوآیدااورمیهآذربایجان غربی

18حسنخلیلیمحدثهاورمیهآذربایجان غربی

18محمودرسولیمینااورمیهآذربایجان غربی

17رسولرشادتعلیرضااورمیهآذربایجان غربی

19محمد رضارضویحمید رضااورمیهآذربایجان غربی

17محمدروز دارنازنین اورمیهآذربایجان غربی

1516عادلشریف نژادفرح اورمیهآذربایجان غربی

1718جوادعبداله پور اصلساماناورمیهآذربایجان غربی

1616میرزاعلیفتحیجیران اورمیهآذربایجان غربی

1517رضافیض اله زادههانیه اورمیهآذربایجان غربی

1616محمدمحمودیامیر اورمیهآذربایجان غربی

16بایزیدمهرپورمرضیهاورمیهآذربایجان غربی

16عباسنظریلیالناورمیهآذربایجان غربی

17مصطفیشکرهآرتینبوکانآذربایجان غربی

18کریمورقائی میاندوآبسیاوش بوکانآذربایجان غربی

16کیومرثصدریعلیرضاتکابآذربایجان غربی

17کیومرثصدریمریمتکابآذربایجان غربی

19اکبرطاهریکوثرتکابآذربایجان غربی

16رزاقعین الهیداودتکابآذربایجان غربی

2017عمراسماعیل زادهرحمان سردشتآذربایجان غربی

 2018عبداله رسول نیا محمد سردشتآذربایجان غربی
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  20هاوارسلیمان پور هاوری سردشتآذربایجان غربی

 18 محمد محمودی رحمان سردشتآذربایجان غربی

15محمدادهمیرضاسلماسآذربایجان غربی

15مرتضیاصغریپریساسلماسآذربایجان غربی

15ابوذربنکدارهالهسلماسآذربایجان غربی

1714علیحاجی حتملوحسناسلماسآذربایجان غربی

17اسماعیلدادخواهیفرحنازسلماسآذربایجان غربی

15غفاردهقانیعلیسلماسآذربایجان غربی

181516علیرضاسلیمانپورمحبوبهسلماسآذربایجان غربی

16احمدعبدالهیسکینهسلماسآذربایجان غربی

181717عزیزنادریبهارسلماسآذربایجان غربی

1817جعفرصادقورمزیارسروینسلماسآذربایجان غربی

1716مسلمحسن پورامیرحسینشاهین دژآذربایجان غربی

17مهدیراهیامیرحسینشاهین دژآذربایجان غربی

15حسینقبادیمحسن شاهین دژآذربایجان غربی

15محمدگل مرادیایلیاشاهین دژآذربایجان غربی

16امیرنامیپارساشاهین دژآذربایجان غربی

201516حسنصدرایی مهرعلیماکوآذربایجان غربی

14قربانعلیاکبرپورالنازمیاندوآبآذربایجان غربی

15غالمرضامرادیمهدیمیاندوآبآذربایجان غربی

1916علینامجواحمدمیاندوآبآذربایجان غربی

14علیبهرامیانمحمدرضا نقدهآذربایجان غربی

1815محمودپیریلیالنقدهآذربایجان غربی

1715حسنعیسویساحلنقدهآذربایجان غربی

18مسعوداحتشام راثیمحمدرضااردبیلاردبیل

15یوسفاسفندارالهام اردبیلاردبیل

1717حمیداصالن زادهزهرااردبیلاردبیل

16هوشنگبیدارحسن اردبیلاردبیل

19مهدیپرستهسپهراردبیلاردبیل

17میرعلیستاریلیالاردبیلاردبیل

202019حبیبموسی نژادفخرالدیناردبیلاردبیل
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191918ولیمیرزابابایییعقوباردبیلاردبیل

16امینبدلیعلیپارس آباداردبیل

1816جعفرصفویرقیهنمیناردبیل

17حسینمختاری زائدمحدثهنمیناردبیل

1815قربانعلیمعمرپورنسریننمیناردبیل

1815غفورنیکجومریمنمیناردبیل

17جابرذوالفقاریآریاناآران و بیدکلاصفهان

16ابوالقاسممتولیمیثم آران و بیدکلاصفهان

161717محمدرضامنوری بیدگلیمحبوبه آران و بیدکلاصفهان

17مهدیمنوری بیدگلیمحسن آران و بیدکلاصفهان

17احمدمیر معصومیفاطمهآران و بیدکلاصفهان

17ایرجارشادیزهرااصفهاناصفهان

15عیسیاسدیمریماصفهاناصفهان

19نعمت الهاسدیغزلاصفهاناصفهان

1518علی اکبراسمعیلیحلمااصفهاناصفهان

16احمداصالنیالهاماصفهاناصفهان

17خلیلاقدامیانکامراناصفهاناصفهان

1414حمیدرضااکبریآتنااصفهاناصفهان

16اکبرامامیشادیاصفهاناصفهان

17حسنامینیمصطفیاصفهاناصفهان

1515محمودباقریزهرااصفهاناصفهان

1618محمدرضاباقریآذراصفهاناصفهان

16جمالباقریسارینااصفهاناصفهان

15رحمت الهباقریجمالاصفهاناصفهان

1716حسینبذرافکنثمینهاصفهاناصفهان

1516حسینبذرافکن اصفهانیصفورااصفهاناصفهان

15حمیدبرجستهفرشتهاصفهاناصفهان

15عبدالرضابلیادفائزهاصفهاناصفهان

15محسنپورعسگریپرنیااصفهاناصفهان

15-پورعسگریعلیرضااصفهاناصفهان

1615احمدترابی زیارتگاهیزهرااصفهاناصفهان
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16کمالترکاننسریناصفهاناصفهان

16ابوالفضلترکیانفاطمهاصفهاناصفهان

15رسولجعفری سنجوانمرهریحانهاصفهاناصفهان

1516علیجمشیدینسیماصفهاناصفهان

15رضاجمشیدیانمریماصفهاناصفهان

16رمضانعلیچنگانیانمهریاصفهاناصفهان

16محمدحبیبیمنیرهاصفهاناصفهان

18رسولحسینیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان

16مجتبیحقیقیان فردامیرعلیاصفهاناصفهان

1616طیبحیدری بنیسارااصفهاناصفهان

16محمدتقیخیراندیشمحمدمهدیاصفهاناصفهان

19احمددهقانالههاصفهاناصفهان

15مصطفیدیانی دردشتیفاطمهاصفهاناصفهان

1515حاتمراکیمراداصفهاناصفهان

15اسماعیلرحمانیعفتاصفهاناصفهان

16علی اصغررحیمییسنااصفهاناصفهان

16حسنرستمیانزمانهاصفهاناصفهان

18محمدرضاییمرجاناصفهاناصفهان

1718بهرامرفیعی شهرکیمحمدرضااصفهاناصفهان

15ابوالقاسمریخته گرانمینااصفهاناصفهان

17خدادادزارعیمهنازاصفهاناصفهان

1516علیستوده فرمحمدصادقاصفهاناصفهان

1514داودسلطانی محمدییلدااصفهاناصفهان

1717علیسلمانیانسمیرااصفهاناصفهان

16یحییسلیمانیانکرامتاصفهاناصفهان

15مهدیشریفیثنااصفهاناصفهان

15حیدرشکل آبادیزهرهاصفهاناصفهان

19رحمت الهشهرام فرمرجاناصفهاناصفهان

16محمودشهیدیشهالاصفهاناصفهان

161617میرزااسماعیلشیروانیمهدیاصفهاناصفهان

18حجت الهطاهرپورمحمدمهدیاصفهاناصفهان
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171717مرتضیطفالن آبمجیداصفهاناصفهان

16احمدعظیمی فوالدیآرمیتااصفهاناصفهان

18احمدعظیمی فوالدیآزادهاصفهاناصفهان

18منوچهرعقدکمژگاناصفهاناصفهان

1718احمدعالّمیمهشیداصفهاناصفهان

1816ناصرعلی احمدیکرامتاصفهاناصفهان

181617حسنعلیخاصیشیریناصفهاناصفهان

15امیرغریب زادهرادمهراصفهاناصفهان

15حمیدرضافروزندهآویناصفهاناصفهان

171716مهرابقایدیسمانهاصفهاناصفهان

16اکبرقدمیمحبوبهاصفهاناصفهان

18عباسقزوینی زادهکسرااصفهاناصفهان

1716جوادقطب شریفشیماساداتاصفهاناصفهان

17مرتضیقنبریمیثماصفهاناصفهان

201719احمدکاردانمحمدهادیاصفهاناصفهان

17رضاکاظمیسیدمحمداصفهاناصفهان

19ابوالقاسمکدخدایینیلوفراصفهاناصفهان

15رضاکریمیفریبااصفهاناصفهان

2017رضاکریمیسحراصفهاناصفهان

18پرویزکوچه باغیحمیداصفهاناصفهان

-عباسعلیکوهیانفرنگیساصفهاناصفهان

16رسولکیانی قلعهفریبااصفهاناصفهان

15محسنمارکه ئیفاطمه زهرااصفهاناصفهان

15ابوالفضلمامن پوشزینباصفهاناصفهان

1617عبدالهمحبیحسیناصفهاناصفهان

1817محمدمحمدیالهاماصفهاناصفهان

181717نعمت الهمحمدیانالهام اصفهاناصفهان

17امیرمرادیمهتاب اصفهاناصفهان

1816محمدمرادیامیراصفهاناصفهان

2017رضامرتضویشهرزاداصفهاناصفهان

17عزیزمریخیعلیرضااصفهاناصفهان
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18محمودمسائلیمنصورهاصفهاناصفهان

17جمشیدمعتمدیسپیدهاصفهاناصفهان

16علی اکبرمهدویفاطمهاصفهاناصفهان

16رضامهدیهمعصومهاصفهاناصفهان

1817حسینمهربانمرضیهاصفهاناصفهان

16یاریجانمهریآزادهاصفهاناصفهان

201720اصغرناظریسید محسناصفهاناصفهان

171718اسماعیلنصیریاحمدرضااصفهاناصفهان

17محمودنوظهوریزهراساداتاصفهاناصفهان

17علینیازیمحمداصفهاناصفهان

17حسنعلیوالیانیفهیمهاصفهاناصفهان

181819عزت الهوکیلیمریم اصفهاناصفهان

18عباسیوسفی فرزینباصفهاناصفهان

18حجتحیدریانمهدیسبرخواراصفهان

18محمدرضاحیدریانمهدیهبرخواراصفهان

18علیداوریلیالبرخواراصفهان

16امیرربیعمحمدطاهابرخواراصفهان

18احمدصادقیفریبابرخواراصفهان

19علیطالبیپرنیابرخواراصفهان

19محمدرضاکمالیزهرابرخواراصفهان

17مهدیکمالیایمانبرخواراصفهان

16علیمحسنیسمابرخواراصفهان

16یدالهاعالییلیالخمینی شهراصفهان

15حسنامینیزهراخمینی شهراصفهان

15محمدعلیباقریانیلداخمینی شهراصفهان

16حمیدپردلعاطفهخمینی شهراصفهان

1616روح الهپرندهنرگسخمینی شهراصفهان

14محمدرضاپریشانیمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

15صفرعلیجعفریآتناخمینی شهراصفهان

16حسامحاج حیدریزهراخمینی شهراصفهان

15حسینعلیحجتیساجدهخمینی شهراصفهان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

17عبدالهحسینیفروغ ساداتخمینی شهراصفهان

16سعیدرضاحیدرینگینخمینی شهراصفهان

مهدیحیدریانابوالفضلخمینی شهراصفهان

17ناصررحیمیامیرحسینخمینی شهراصفهان

17محمودرضاییزینبخمینی شهراصفهان

17جوادسبحانیریحانهخمینی شهراصفهان

17رضاسلیمانیملیناخمینی شهراصفهان

17محسنسلیمانیکیمیاخمینی شهراصفهان

17مرتضیسلیمانیشیداخمینی شهراصفهان

16مهدیشریف زادهشکیالخمینی شهراصفهان

15شکرالهشفیعیسیناخمینی شهراصفهان

15حسینشیرکوشفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

17خدادادشیروینسرینخمینی شهراصفهان

18محمدطاهریزینبخمینی شهراصفهان

15مرتضیطاهریمهرآساخمینی شهراصفهان

1816حسنعابدیفاطمهخمینی شهراصفهان

15علی اکبرعابدیمحدعلیخمینی شهراصفهان

18حسنعلیعربمرتضیخمینی شهراصفهان

15محمدجوادعسگریمائدهخمینی شهراصفهان

18جعفرعلیزادهامیرحسینخمینی شهراصفهان

15جوادعمادیفاطمهخمینی شهراصفهان

15محمدعلیعموسلطانیمصطفیخمینی شهراصفهان

18محسنفتحیانعلیخمینی شهراصفهان

17مهدیفتحیانسپهرخمینی شهراصفهان

17مجیدکریمیساراخمینی شهراصفهان

18مجیدکریمیانمهدیاخمینی شهراصفهان

18مرتضیکهندژفرزهراخمینی شهراصفهان

17غفارلطفیمحمدحسینخمینی شهراصفهان

15سعیدمجیریحدیثخمینی شهراصفهان

16علیمحبیفاطمهخمینی شهراصفهان

15محمدرضامقیمیملیکاخمینی شهراصفهان
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17کریممنتظریعلیرضاخمینی شهراصفهان

15علیمهدیزهراخمینی شهراصفهان

16محمدجوادموحدیالنازخمینی شهراصفهان

16عباسعلیموحدیمبیناخمینی شهراصفهان

16علی اصغرموحدیزهراخمینی شهراصفهان

15محسننجفیامیرعلیخمینی شهراصفهان

16مهدینوروزیعرفانخمینی شهراصفهان

16علیرضانوری نسبفاطمهخمینی شهراصفهان

18علیرضاهاشمیانعلی اکبرخمینی شهراصفهان

17محمدرضایادگاریزهراخمینی شهراصفهان

1818قدرت الهاحمدزادهزهراخوانسار اصفهان

1815حسینامینی پزوهفاطمهخوانسار اصفهان

17داوودسرشتیمبیناخوانسار اصفهان

2016محمودمیرشاهولدیحوریهخوانسار اصفهان

18محمودناشراالحکامیسیدحسن خوانسار اصفهان

14برزونجاتیآزادهخوانسار اصفهان

16حسینافشاریمجتبیسمیرماصفهان

16حسنسامیاعظمسمیرماصفهان

201718ساتیارمیرزاییمحمودسمیرماصفهان

16فتح الهمیرزاییحسنسمیرماصفهان

15سهرابنوذریرضاسمیرماصفهان

1717محمدانوری علی آبادپریساشاهین شهراصفهان

17حسینباصفازهراشاهین شهراصفهان

18احمدجاللیشکوفهشاهین شهراصفهان

16علی شیرداودی جونقانیمنیرشاهین شهراصفهان

16حسینرحیمی دلیگانیسانازشاهین شهراصفهان

1717غریبطهماسبی برجوئیفرشادشاهین شهراصفهان

17پرویزمحمودنژاد بابادیساغرشاهین شهراصفهان

16سعیدمقصودیفرزادشاهین شهراصفهان

1819علیناصری رادآرششاهین شهراصفهان

18تیموراستوارینسرینشهرضااصفهان
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2017کمالانصاری پورمحمدحسینشهرضااصفهان

18احمدبومونمرضیهشهرضااصفهان

16علی اکبرجهانبخشمرضیهشهرضااصفهان

16ابراهیمدهقانغزالهشهرضااصفهان

16ابوالقاسمسالکزهرا شهرضااصفهان

17عبدالرضاعموعلیحدیث شهرضااصفهان

1917محمدحسینکاظمیالهامشهرضااصفهان

16محمدکریمییگانه شهرضااصفهان

18بهرامملکیانامیرعلیشهرضااصفهان

16احمدرضاممتازیلداشهرضااصفهان

1716عبدالجوادنوروزیزهرا شهرضااصفهان

1917عبدالمحمدهمامیمریمشهرضااصفهان

15اکرامبرزوییمحمودفالورجاناصفهان

14مرتضیتوکلیابراهیمفالورجاناصفهان

15ابوالحسنشریف زادهعلیفالورجاناصفهان

-احمدمحمدیسیدکمالفالورجاناصفهان

17محمدغلیمحمدیعلیفالورجاناصفهان

15علی محمدمقصودحسینکاشاناصفهان

17مهدیناظریسیماکاشاناصفهان

16علی اکبرتعالی     فاطمهگلپایگاناصفهان

1815حمیدرضاخدابخشیمریمگلپایگاناصفهان

17قدمعتیدالورالهامگلپایگاناصفهان

17نعمت الهشهنازیمحسنگلپایگاناصفهان

17اسماعیلصفاییهادیگلپایگاناصفهان

1815مرتضیفرخیسیمینگلپایگاناصفهان

171514محمدحسنفصاحتبهارگلپایگاناصفهان

171515محمودفصاحتکوثرگلپایگاناصفهان

15محمدجوادفصاحتیلداگلپایگاناصفهان

16حمیدفیضیساغرگلپایگاناصفهان

15مجیدفیضیمهالگلپایگاناصفهان

1717ولیمرشدیسمیراگلپایگاناصفهان
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1615علیهوشنگیحسامگلپایگاناصفهان

15تقییاوریپریاگلپایگاناصفهان

1715سلیمانیاوریسکینهگلپایگاناصفهان

14مرتضییاوریمبیناگلپایگاناصفهان

14محمدیاوریملیکاگلپایگاناصفهان

171515حسینعلییاورینرگسگلپایگاناصفهان

14فتحعلیامینیمژگانلنجاناصفهان

16محسنحیدریانامینلنجاناصفهان

17علیرضاسلیمیانمتینلنجاناصفهان

14حسینعلیضیائیجمشیدلنجاناصفهان

16ابراهیمفدایینیلوفر لنجاناصفهان

16حسنکریمیمریملنجاناصفهان

15رضانوروزیفاطمهلنجاناصفهان

14غالمرضااسماعیلیامیر مهدیمبارکهاصفهان

16بهمنخواجه مبارکهمحمدپویانمبارکهاصفهان

1616مصطفیعربی مبارکهمحدثهمبارکهاصفهان

15رضا ابراهیمی یاسین مهردشت اصفهان

15رضا ابراهیمی یزدان مهردشت اصفهان

16رسول شفیعی امیرمحمد مهردشت اصفهان

14علی شفیعی فائزه مهردشت اصفهان

14رضا شفیعی علی مهردشت اصفهان

1716علی عزیزیسمیه مهردشت اصفهان

-احمدرضا عزیزی امیرحسین مهردشت اصفهان

1714ابوالفضل میرزاییمحمدحسین مهردشت اصفهان

15وحیداکبرزادهعسلناییناصفهان

16حسنقیومیمرضیهناییناصفهان

1715حسینعلیآقاباباییانفاطمهنجف آباداصفهان

161615محمدباقری کاکلکیعلینجف آباداصفهان

1716علیپورغالمیهانیهنجف آباداصفهان

15مرتضیپورقاسمیانحسیننجف آباداصفهان

1516علیحبیب الهیمحمد مهدینجف آباداصفهان



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1614جمشیدحسین زادهزهرهنجف آباداصفهان

14غالم عباسیرمضانیمحمدجعفرنجف آباداصفهان

15عباسسلیمیانآرزونجف آباداصفهان

1817حیدرعلیصداقت نجف آبادیسمیهنجف آباداصفهان

15عبدالهعابدیصدیقهنجف آباداصفهان

15محمدفاضلیحامدنجف آباداصفهان

15نبی الهکریمیمحبوبهنجف آباداصفهان

1816حسینعلیگلیاکرمنجف آباداصفهان

16مصطفیمحمدیزهرانجف آباداصفهان

14حسنمظاهریامیدعلینجف آباداصفهان

171615محمد تقیمعینیعفتنجف آباداصفهان

15علی اکبرهاشمیابراهیمنجف آباداصفهان

14احمدعلیشافعیاحساننطنزاصفهان

1816غالمرضاعامریفاطمهنطنزاصفهان

18محمداصل زارعزهراساوجبالغالبرز

1916تقیاصل زارععلی اصغرساوجبالغالبرز

14علیاصل زعیمزهراساوجبالغالبرز

17مرتضیآزادفالحنفیسهساوجبالغالبرز

17رستمبشیری امرالهاکبرساوجبالغالبرز

2016علیبیاتی مقدمحسینساوجبالغالبرز

19صحابعلیفیروزیزهراساوجبالغالبرز

17صحابعلیفیروزیلیالساوجبالغالبرز

1815مجیدکیانریحانهساوجبالغالبرز

19پنجعلیمحمدیآرزوساوجبالغالبرز

1917محمدابراهیمنباتینسرینساوجبالغالبرز

20حسننظم دهمهدیهساوجبالغالبرز

16حشمت الهابراهیمیمعصومهکرجالبرز

15افشینابصارینگارکرجالبرز

17محمداحمدوندمحمدطاهاکرجالبرز

17ابراهیمادیبیانسحرکرجالبرز

17احمداسدیملیحه کرجالبرز
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14محموداسدی دماوندیتاراکرجالبرز

17علیرضاافتخاری نیاحمیدرضاکرجالبرز

16رامیناکبرنژادعسلکرجالبرز

16علیالماسیفرزانهکرجالبرز

15عبدالهامیرشیرینکرجالبرز

15محمدامیری فرلقانیمحیاکرجالبرز

17ابوالفضلانسیساراکرجالبرز

15محمدآذریابراهیمکرجالبرز

15محمدآقابگلوسمیراکرجالبرز

-1515حسنآیرملومانداناکرجالبرز

171615امیرحسینباغیانیزهراکرجالبرز

14صادقبکشلوزهراکرجالبرز

201717یعقوبعلیپاشایی کامراناکبرکرجالبرز

18قدرت الهپورحیدریفرامرزکرجالبرز

17علیرضاپورعباسمیالدکرجالبرز

17بهرامپوریاییمولودکرجالبرز

17مصطفیجالوطیهستیکرجالبرز

15غالمعلیجهان منشوجیههکرجالبرز

16رمضانحبیب زاده اردبیلیآرزوکرجالبرز

1715عباسحسانیمحمدکرجالبرز

15ابوالفتححسن پورذبیح الهکرجالبرز

1715محمدحسینیپویاکرجالبرز

14امرالهحسینیسیده ریحانهکرجالبرز

16غالم عباسحفیظیمژگانکرجالبرز

181717حضرتقلیخان احمدی باصیریکورشکرجالبرز

16اسحاقخاوریحمیدهکرجالبرز

1715علی محمدخدامرادیفاطمهکرجالبرز

18علی اصغردانشورثمانهکرجالبرز

16امیندستجردیبنیامینکرجالبرز

15اسماعیلدیندوست احمدآبادیزهراکرجالبرز

1615سعیدزرگراننیوشاکرجالبرز
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16غالمعلیساجدیسمیهکرجالبرز

16عباسسپهریالههکرجالبرز

14جهانبخشسردشتیریحانهکرجالبرز

14ماشاءالهسعیدکندریمرتضیکرجالبرز

16حسنسلطانیفاطمهکرجالبرز

15منصورسلیم نیاسحرکرجالبرز

14احمدسمیعی سرشتزهرهکرجالبرز

19فریدونسنجابیمریمکرجالبرز

16شعبانسهرابی اُم آبادزینبکرجالبرز

-حسین مرادسوریسلمانکرجالبرز

17میرعبدالهسید موسویمیرعمادکرجالبرز

15امیدشاپوریبارانکرجالبرز

14رضاشریف زادهصباکرجالبرز

14محمدشمسمحمودکرجالبرز

16محمدباقرشهبازیرضاکرجالبرز

18اسدالهشیرازیسودابهکرجالبرز

15شیرمحمدشیرمحمدیمریمکرجالبرز

18عبدالعلیصبورمریمکرجالبرز

201616سیف علیطالب لوحمیدکرجالبرز

1714حامدعباس نژادارنیکاکرجالبرز

16قربانعلیعسگریسحرکرجالبرز

1615فرامرزغفوریمهرنوشکرجالبرز

16داودغیاثوند محمدخانیمژگانکرجالبرز

17هوشنگفیض اللهیالههکرجالبرز

14قربانعلیقاسمیحسینکرجالبرز

18حسنقائم پناهصابرکرجالبرز

18علیقائم مقامیعابده ساداتکرجالبرز

17هادیقراخانلوآتناکرجالبرز

14ایازقربانینویدکرجالبرز

15حبیب الهقنواتیمریمکرجالبرز

181616ایرجکریمیابراهیمکرجالبرز
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1414خلیلکریمیشهریارکرجالبرز

15حسنکریمیمحسنکرجالبرز

14محمدباقرکریمیان آذریمریمکرجالبرز

16اسالمگل محمدی قره باباجمیلهکرجالبرز

1615رحیمگودرزیبابککرجالبرز

1714عباسالهوتیسهیالکرجالبرز

191514ابراهیملطفی زادهمرتضیکرجالبرز

15رضامحمدیالمیراکرجالبرز

15جهانگیرمحمدیفرحنازکرجالبرز

18آقامعلیمحمدیمهساکرجالبرز

14سیدحبیبمساواتمریمکرجالبرز

1815محمدتقیمصطفوی نیامحمدرضاکرجالبرز

1916حسنمفتاحیعلیکرجالبرز

14محمدمقدسپرینازکرجالبرز

19منصورمهدوی فرفاطمهکرجالبرز

18میرمحمدموسویمیرصدرالدینکرجالبرز

1615محبعلیمومیوندمرجانکرجالبرز

161614عباسقلیمیراولیاییفرشتهکرجالبرز

1615محسنمیرزاییراحلهکرجالبرز

17علیشاهمیرزاییفاطمهکرجالبرز

17مهردادناصرجبارینگارکرجالبرز

14حجت الهناصریفاطمهکرجالبرز

15حسیننامی صابریمهدیکرجالبرز

171514هوشنگنریمانیکوروسکرجالبرز

1615مجیدنظامیفاطمهکرجالبرز

14عبدالعلینوروزیاحدالهکرجالبرز

17حسننیکرواندیشهکرجالبرز

14هادیواشقانیحمیدهکرجالبرز

2017محمدعلیوحیدیمحمدمهدیکرجالبرز

1615سید محمودافتخاریسید علیرضانظرآبادالبرز

16علیدهقان پیشهبنیامیننظرآبادالبرز
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15حسینشریفیانامیرعلینظرآبادالبرز

17کیوانصادقیمحمدنظرآبادالبرز

15محرمعلیعلیزادهمحمدمبیننظرآبادالبرز

15حسنصدقیفریدهنظرآبادالبرز

15منصورطالبیامیر محمدنظرآبادالبرز

16محمداله دادیزهرا ایالمایالم

1717عباسآسالدیاناایالمایالم

1718صیدکریمبتوراکفاطمهایالمایالم

181918صفرپورعسکریروح الهایالمایالم

17ستارپیشگوسودابهایالمایالم

17عزیزالهزینی وندمریمایالمایالم

18جلیلصفربگیارسطوایالمایالم

19عبدالرضامیرزاییمرضیهایالمایالم

18همتنادیمعصومهایالمایالم

17محمدنجفیفرشته ایالمایالم

17محمدنجفینیلوفرایالمایالم

15بهمناکبریمهنازایوانایالم

1516بندربصیریهانیهایوانایالم

14ستارپیرهکوثرایوانایالم

15شه سوارملکیروح انگیزبدرهایالم

15فیض الهجلیلیانبدریچرداولایالم

18قدرت الهحاتم زادهزهراچرداولایالم

16سبزعلیزکی نهالفرشتهچرداولایالم

17شمس الهعربیفاطمه سدناچرداولایالم

181918کرم الهغالمییوسفچرداولایالم

17علیفایرزادهمهدیچرداولایالم

1616کریممقدم فرسحردهلرانایالم

16یدالهصفریبتولآلمانآلمان

16امرالهبحرینیریحانهبرازجانبوشهر

16حیدرجمالینسترنبرازجانبوشهر

1717غالمحسیندرونمهدیبرازجانبوشهر
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16غالمرضاعلی پورالهامبرازجانبوشهر

1817اسماعیلفرامرزیاحمدبرازجانبوشهر

17محمد علیقائدی پاپریسارابرازجانبوشهر

16ابوالقاسمقنبریالهام برازجانبوشهر

16حسندست بازمریمبوشهربوشهر

17عبدالهرادبهعلیرضابوشهربوشهر

18رضاقاسمیحامدبوشهربوشهر

15محمودکشتگرفیروزهبوشهربوشهر

15جعفرمحمدیان ابرقوئیاحسانبوشهربوشهر

16یدالهموحدنیااسدالهبوشهربوشهر

15غالمرضاهاشمیحمیده ساداتبوشهربوشهر

15باقرپیراستهقاسمتنگستانبوشهر

15سید بهزادحسینیسیده رقیهدشتیبوشهر

16محمدجوادرضوی دشتیسیده مریمدشتیبوشهر

202017عیسیسالمی زادهمیثمدشتیبوشهر

15علیمقاتلیزهرادشتیبوشهر

16محمدظاهردهقانی فرزانهگناوهبوشهر

17غالمحسین ویسی زادهعبدالعظیم گناوه بوشهر 

171717حسینابراهیمیمصطفیاسالمشهرتهران

15مسعودابراهیمیهلیااسالمشهرتهران

17احمداحمدزادهپیمان اسالمشهرتهران

15گل احمداحمدیسیداحمداسالمشهرتهران

14ابراهیماکبرنیاامیر محمداسالمشهرتهران

17یدالهاکرامیمحمد مهدی اسالمشهرتهران

16علی اصغراوتادیلیلیاسالمشهرتهران

15حسینایمانیسویناسالمشهرتهران

16مجیدآذربراءپریسااسالمشهرتهران

17شاهرخآزرمندسارااسالمشهرتهران

17حسینبابالوئیعلیاسالمشهرتهران

14جبرائیلباغش ستانینرگساسالمشهرتهران

1815علیبدخشانشیریناسالمشهرتهران
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17یوسف علیبله وانیفرزانهاسالمشهرتهران

17حشمت الهبهرام پوریاحسین اسالمشهرتهران

15علیبهروان منشمحمد جواداسالمشهرتهران

15مهدیبهکارنگاراسالمشهرتهران

14جعفربیگدلوزینباسالمشهرتهران

17تقیپارسهمنیرهاسالمشهرتهران

14مجیدپرتوامیرمهدیاسالمشهرتهران

14مجیدپرتواحمد رضااسالمشهرتهران

14سعیدپور رمضانماهاناسالمشهرتهران

15حسنتاتالریبهارهاسالمشهرتهران

15صفی الهجباریعذرااسالمشهرتهران

15ابراهیمجعفریکاوهاسالمشهرتهران

16عباسجنابکریماسالمشهرتهران

15علیجوانمردیمحمدرضااسالمشهرتهران

18مهدیحسن زادهعلیرضااسالمشهرتهران

14نوروزحسینیمحدثهاسالمشهرتهران

17حسینخسرویمائدهاسالمشهرتهران

16قربانعلیدلکشسمیرااسالمشهرتهران

16قربانعلیدلکشزهرااسالمشهرتهران

14عبدالهذاکرآرویناسالمشهرتهران

15بهزادرحمانی زادهامیرحسین  اسالمشهرتهران

15احمدرضاپورمطهرهاسالمشهرتهران

14میثمزندوکیلیمحمد طاهااسالمشهرتهران

16مرتضیسبزعلیعلی اسالمشهرتهران

16محمدسعادتیستایشاسالمشهرتهران

15علیرضاسعیدیمحمدحسناسالمشهرتهران

1616انشاالهصمدی پورمریماسالمشهرتهران

14بابکعبدیمهیاراسالمشهرتهران

17حمیدعزتیزهرااسالمشهرتهران

161616رسولعالئیصمداسالمشهرتهران

1617سلیمانعلی اصغرپورعباس اسالمشهرتهران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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16فاضلعلی پورلیالاسالمشهرتهران

15حسینغالمیهستیاسالمشهرتهران

1514وحیدغالمیمحمدطاهااسالمشهرتهران

15اکبرغمگسار صابریفاطمه اسالمشهرتهران

15اله یارفراستسارینااسالمشهرتهران

17علیفرزانهمهدیاسالمشهرتهران

16منصورفالحینگاراسالمشهرتهران

17اکبرکریمیسپیدهاسالمشهرتهران

16امینکریمی مقدمفاطمه اسالمشهرتهران

15نعمت الهکمرکیستایشاسالمشهرتهران

15مهدیکیانی مهرمائدهاسالمشهرتهران

18عارفگل احمدیمحمدحسیناسالمشهرتهران

15علیمحمودییگانهاسالمشهرتهران

16مرتضیمالئیمحمد کیان اسالمشهرتهران

16محسنملکیمحمد اسالمشهرتهران

16سید باقرموسوی تاالریسیدحمیداسالمشهرتهران

1515علینوروزیصدیقهاسالمشهرتهران

16حانینوین روزروح اله اسالمشهرتهران

1516حسناحمدیزهرااندیشهتهران

17سهراباشرفی فشینوشین اندیشهتهران

1715ستارایزدی دوست ششکلراضیهاندیشهتهران

18غالمعلیبلبلیفرشتهاندیشهتهران

1715اسالم الدینجعفری دوگاههسیده نسیماندیشهتهران

15ابراهیمحاتمی کاهکشفریبااندیشهتهران

1616حمیدحیدریرقیهاندیشهتهران

1616صفرعلیحیدریفریبااندیشهتهران

17علیخانی پورآرزواندیشهتهران

16نورعلیخزاییزهرااندیشهتهران

1516رضاربیع زادهیلدااندیشهتهران

18حسینرشیدی طرقیسمیرااندیشهتهران

16حسنرضاییهستی اندیشهتهران
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16جعفرضرابیانسعیدهاندیشهتهران

16جلیلغالمرضاییحانیه اندیشهتهران

15بهرامفروغیفاطمهاندیشهتهران

1717حسینعلیفالح  کاشف زرعشهرزاداندیشهتهران

1717نعمتکرمیمائدهاندیشهتهران

16مهدیکرمییاسمناندیشهتهران

14محمدحسینکریمی بخشمهدیاراندیشهتهران

161718محمدکوهستانیمهدیاندیشهتهران

1616غالمرضاکی زالراضیهاندیشهتهران

1816عزت الهماله چگینیایلیااندیشهتهران

16غریب رضامحرابیمعصومهاندیشهتهران

17سیامک محمدزاده سرابپارمیدااندیشهتهران

16حسینمحمدیسمانهاندیشهتهران

15محمدتقیمحمودیاحمداندیشهتهران

1516مهدیمرادیاهورااندیشهتهران

16سعیدمعتمدیسالومه اندیشهتهران

17ایرجمعتمدیاناللهاندیشهتهران

1816بهروزملک زادهثنااندیشهتهران

16علیمیرزاخانیفاطمهاندیشهتهران

1815مهدییزدیانمعصومهاندیشهتهران

16سجاداسدی نیاامیرعلیبهارستانتهران

17هدایتمحرم زادهمریمبهارستانتهران

1617کمرمهدی خانیعباسبهارستانتهران

1816محمدابراهیمحسینیعفت الساداتپاکدشتتهران

15محمدعلیگودرزیدانیالپاکدشتتهران

1614علیرضاجعفرپورالنازپردیستهران

16مهدیوفاجومریمپردیستهران

14محمدتقیدهدارمرضیهپیشواتهران

17محمدرضاابراهیمیمهدیتهرانتهران

15احسان علیاحمدخان بیگیساراتهرانتهران

1517شکرالهاحمدیکبراتهرانتهران
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161814حسناحمدیحسینتهرانتهران

16محمدحسیناحمدیداودتهرانتهران

17علی حسیناسدیعاطفهتهرانتهران

1516عباسعلیاسالمیفاطمهتهرانتهران

1819توحیداسالمیسوگندتهرانتهران

17علی اکبراشرفی اطهرمهدیتهرانتهران

181814لطیفامیریمنیژهتهرانتهران

1718رضا علیانتظاریفرهادتهرانتهران

17امیر عباسانصاری اصلبهارتهرانتهران

15محسنایرائیامیرهوشنگتهرانتهران

16حسینآهنیاننغمهتهرانتهران

15مهدیبادزهرهحسینتهرانتهران

1816احمدباقریلیالتهرانتهران

1917عباسبهارلودینا تهرانتهران

1816علیبهبودی مقدمآناهیتاتهرانتهران

1817یارمحمدبهرام زادهافسانهتهرانتهران

1917محمدقاسمبیگدلوپریساتهرانتهران

18محمدپیروزیشهنامتهرانتهران

14سردارتشکر کلخوراننرگستهرانتهران

18ولی الهتوحید لواعظمتهرانتهران

15وحیدتوسلیعلی صادقتهرانتهران

1616وحیدتوسلیمحمدامینتهرانتهران

1816احمد رضاحسینی وفازینب ساداتتهرانتهران

15حسنحیاتیمریمتهرانتهران

171616علی اصغرحیدریاکبرتهرانتهران

17حمیدرضاخاتمیهستیتهرانتهران

15منوچهرخانی علی اکبریمحمد جوادتهرانتهران

15علیخوشحال زادهمحمدمهدیتهرانتهران

15عبدالهخوشدلامیر حسینتهرانتهران

16حسینداداشیانطاهرهتهرانتهران

16نصرت الهداناتباربهرامتهرانتهران
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16مهرزاددانشبهارتهرانتهران

17محمدحسینذاکریزینبتهرانتهران

16رئوفرابطیرامتین تهرانتهران

14جمالرام بجندیمائدهتهرانتهران

1715مسعودربانی بیدگلیمحمدتهرانتهران

14یحییربیعیمحمد رضاتهرانتهران

17تقیرجب زادهمیثمتهرانتهران

-نصرت الهرمضانعلیفاطمهتهرانتهران

15عیدی محمدرمضانیزهراتهرانتهران

181716باب الهرمضانی قادیکالئیراضیهتهرانتهران

1716حمدالهرهنمافرشتهتهرانتهران

-مهردادزاهدی عبقریحامیتهرانتهران

17حسین علیزمانی جوینانیشهنازتهرانتهران

16عبدالرضاساالروندعلیتهرانتهران

1717محمد قاسمسوریبیتاتهرانتهران

1716مرتضیشجاعیمحبوبهتهرانتهران

201917لطفیشکر خواهجوادتهرانتهران

17علیشوقی آبکنارمهتابتهرانتهران

1715حسینشیرازی فردمجیدتهرانتهران

171815محمدصمدیفاطمهتهرانتهران

16صفی الهعابدیرویاتهرانتهران

1716محبوبعابدی نودهغزلتهرانتهران

17محمدعباسیابوالفضلتهرانتهران

16فرامرزعباسی فردابوالفضلتهرانتهران

16منصورعبداللهیآناهیتاتهرانتهران

16عسگرعبدلینرگستهرانتهران

17عباسعلیعطائیسودابهتهرانتهران

16حسینعطائیسمانهتهرانتهران

16محمودعمرانیشیواتهرانتهران

181614محمدعلیغضنفری نیکومسعودتهرانتهران

17اصغرغفاریحانیهتهرانتهران
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171615محمد رضاغالمزادهزهراتهرانتهران

17احمدغالملویاستهرانتهران

19شیرزادفتاحیفرزادتهرانتهران

18سهرابقریشیمحمد سجادتهرانتهران

17حسنقلی پورآسیهتهرانتهران

17نجابتقهرمانیزهراتهرانتهران

15عبدالهقهرمانیزهراتهرانتهران

15محمدرضاکاشانیامیر حسینتهرانتهران

1717ان شاءاهللکردحسینتهرانتهران

1918علیکرمیعلیرضاتهرانتهران

1516محمدکریمی راسته کناریماهرختهرانتهران

1716کیوانکیانینسترنتهرانتهران

18امرالدینکیانی محمودینیکوتهرانتهران

15حسینمحجوب زاده شیداتهرانتهران

17محمودمحمدقلیزهراتهرانتهران

18علیرضامحمدینداتهرانتهران

16کریممحمدی باغمالییمحمدکاظمتهرانتهران

1816محمدتقیمرادی فردمریمتهرانتهران

17علیمعینی رادپوریاتهرانتهران

14فرامرزمفاخریامیدتهرانتهران

1816موسیممشتیطاهرهتهرانتهران

1817جاسممنادیموناتهرانتهران

15هادیمهرزادمریم تهرانتهران

1816سیدعدالتمیر اکبریسیده فاطمهتهرانتهران

18علیمیرزائیعلیرضاتهرانتهران

1816سیف الهمینارخسارهتهرانتهران

18حشمتناصریساراتهرانتهران

18نصرت الهنصیریجمالتهرانتهران

1716غالمرضانوتاشفهیمهتهرانتهران

1917علی اکبرنیک روفاطمهتهرانتهران

201918محمد حسینهادیحسنتهرانتهران
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1717مهرعلیهزارخانیزهراتهرانتهران

16محمد رضاهمتیساراتهرانتهران

1717فرهادورپشتیریحانهتهرانتهران

18مصطفییاسمحسنتهرانتهران

17عباساسالمی نذیرمحمد هادیرباط کریمتهران

1818شهرامبهرام پورآیدارباط کریمتهران

1716مهدیبهرامیماهانرباط کریمتهران

18احمدخزائیفاطمهرباط کریمتهران

17مصطفیخلجیفهیمهرباط کریمتهران

1617بساطدوستیعبدالرضارباط کریمتهران

17علی اکبرروشنیمریمرباط کریمتهران

17علیسهرابیریحانهرباط کریمتهران

16رضاسهرابیمهدیرباط کریمتهران

1716محمد علیشهید اولنفیسهرباط کریمتهران

1717محمد علیفداییسعیدرباط کریمتهران

1617عباسعلیقالسیالنازرباط کریمتهران

191718اهلل قلیمزدهشمسیرباط کریمتهران

17سید قاسممیر محمد علیآمنه ساداترباط کریمتهران

16ستارنظریزهرارباط کریمتهران

17بهمنوحیدیآرتینرباط کریمتهران

16ولیاحدی قره تپهشهین ریتهران

17غالمعلیبابائیمحمدریتهران

14محمد یوسفقلیتبیانیانرضوانیهریتهران

15محمدرضاخسروی فرد شهرام ریتهران

17وحیدرمضانیپرهامریتهران

17زین العابدینسرشارحمیده ریتهران

19محمد علیشاه طهماسبیصادق ریتهران

16محمدرضاعرب کرمانیامیر ارسالنریتهران

14حسینعوض بخشیتینا ریتهران

16داودغیاثوندریحانهریتهران

1916داوودفدائی اردستانیلیالریتهران
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17عزت الهقاسمیمهریریتهران

15محمدقره داغیفاطمهریتهران

16حمید رضاکاشانکیمحمد صدراریتهران

16رضاگوشکی زادمجیدریتهران

17رضامحمدیامیر علیریتهران

17محمدمظفریاعظمریتهران

16سیدحمیداسحاقیآتناشهرقدستهران

1716قربانپرویزیحسینشهرقدستهران

16محمدحسینپیرنیابیت الهشهرقدستهران

16علیحسینیمحمدمهدیشهرقدستهران

1616اسدالهخداپرستفاطمهشهرقدستهران

16فتح الهخزاییمعصومهشهرقدستهران

16علیرضاخزلیحسنشهرقدستهران

16محرمعلیخلیفهایلیاشهرقدستهران

15علیدهقانیفاطمه هدیشهرقدستهران

14غالمحسینرجب زادهلیالشهرقدستهران

1716فرهادرحمانیشیرینشهرقدستهران

16محمدزرگرانیپارساشهرقدستهران

1414اله وردیشجاعییحییشهرقدستهران

17امیرغدیریمحیاشهرقدستهران

17-کرمی فرشهنازشهرقدستهران

17جوادکریمیکیانشهرقدستهران

15یحییکریمینرگسشهرقدستهران

1615پرویزماه پسندطاهرهشهرقدستهران

14اکبرمجیدیمهدیشهرقدستهران

17احمدمسعودیمحمدشهرقدستهران

15محمدمهرجوامیدشهرقدستهران

15باقرمیرحسینیطاهاشهرقدستهران

17حاتممیرزاییمریمشهرقدستهران

16فرهادناصریآرادشهرقدستهران

17دانیالنورالدینیزهرهشهرقدستهران
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17رحیم علیافتخاریالهامشهریارتهران

15علیبیگلر حسنیزهراشهریارتهران

17هاشمدرکهمیناشهریارتهران

19مجتبیشفیعیمحمد حسینشهریارتهران

17نظر علیصالحیجعفرشهریارتهران

17علیعلیخانیمعصومهشهریارتهران

16میکاییلنقیلومهدیشهریارتهران

18ناصرجعفریآرمانفیروزکوهتهران

18هدایترئیسیالنازفیروزکوهتهران

18جعفرساالرپورنرجسفیروزکوهتهران

17شیرعلیفیروزنیایاسرفیروزکوهتهران

15امیراستواریسیناقرچکتهران

16صادقاسماعیلیمیناقرچکتهران

1514رضااکبریپارساقرچکتهران

15رضااکبریطاهاقرچکتهران

-عباساکبریمحمد مهدیقرچکتهران

16اسماعیلاکبریمهدیهقرچکتهران

15مسلمباجالنجوادقرچکتهران

14مصطفیتوکلیثناقرچکتهران

16مهدیخزائیاوستاقرچکتهران

15مهدیصفر علی اصل زنجانیآیداقرچکتهران

15فضل  الهعلومیالهامقرچکتهران

18محمدحسینعلیزادهرحمانقرچکتهران

16داوودکامرانیساعدهقرچکتهران

-محمد قلیکرمانیانمحدثهقرچکتهران

16مجیدگلستانیمبیناقرچکتهران

15مهرانگلستانیمحمد حسامقرچکتهران

15محمدپرویزیطهورامالردتهران

1716حیدرقلیتقی زادهفاطمهمالردتهران

17محمدمقبولرسولیسمیهمالردتهران

16محمدتقیساجدیعلیمالردتهران
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17احمدشاکری شیرغانیفاطمهمالردتهران

15خسرویوسف پورمریممالردتهران

15اکبربهشتی فروتنیمحمدرضاواحد ابوذرتهران

17سلیمخان پورالهامواحد ابوذرتهران

16فریدونخدایاریهانیهواحد ابوذرتهران

2016محمدرضاییزهراواحد ابوذرتهران

16ولی محمدروستاییفاطمهواحد ابوذرتهران

19غالمرضاشفیعیسمیهواحد ابوذرتهران

1816حسینشمس پورمریمواحد ابوذرتهران

15علی اصغرصالحی سیاوشانیهانیهواحد ابوذرتهران

14محمودضرغامیزهراواحد ابوذرتهران

15محمدعلی نژاد فردمحمدرضاواحد ابوذرتهران

15هادیعلیدادیمریمواحد ابوذرتهران

15حمیدفرنقی زادهریحانهواحد ابوذرتهران

1715علیفقیه کمالیمعصومهواحد ابوذرتهران

17ابوالقاسمابراهیمیسیماواحد اکباتانتهران

1715علیاختیاریاکرمواحد اکباتانتهران

17محموداسالمیلیالواحد اکباتانتهران

16پرویزاسالمیناهیدواحد اکباتانتهران

16محمدامیریافسانهواحد اکباتانتهران

16جعفرچوپان دوستفاطمهواحد اکباتانتهران

16آرشحسینیآرمانواحد اکباتانتهران

1716منصورخرم طوسینفیسهواحد اکباتانتهران

1816رحمت الهرئیسی فیل آبادینرگسواحد اکباتانتهران

19مهدیعلیزادهمحمدعلی واحد اکباتانتهران

1915علیغظنفریطیبهواحد اکباتانتهران

16فرهادمشهدی فراهانیلینداواحد اکباتانتهران

1815ناصرمقدمفتانهواحد اکباتانتهران

16کلیم الهملکانمهیارواحد اکباتانتهران

1716غالم حسیننجاریرجبواحد اکباتانتهران

1615رحمت الهابوالقاسمی پژمان واحد امام علیتهران
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16امین پیرعلی پویاواحد امام علیتهران

15سعیدثالثه سهیل واحد امام علیتهران

1516حمیدرضادرویش الیکاواحد امام علیتهران

161615صادقدریاباریفاطمه واحد امام علیتهران

14محمودده نمکی زهراواحد امام علیتهران

15بهیارذوالفقاری ریحانه واحد امام علیتهران

15سیدحسنذوالفقاری سیده مریم واحد امام علیتهران

17علیرضاسیریمهناز واحد امام علیتهران

17 محسنصادقی شهرزاد واحد امام علیتهران

1616سلیمانطزری معصومهواحد امام علیتهران

181717غالمحسینعبداله پور بی ریامحمد واحد امام علیتهران

181717علی اکبرعطاییسعیده واحد امام علیتهران

181717محمدعظیم بیکمصطفیواحد امام علیتهران

16ابوالفضلغدیری هانیه واحد امام علیتهران

16سید محمودفراهانی سید مهدیواحد امام علیتهران

1816علیرضاقاسمی وحیدرضا واحد امام علیتهران

1616مرتضیقدسیرونیکا واحد امام علیتهران

16خلیلکاجنادیاواحد امام علیتهران

1615علی اصغرکاههمعصومهواحد امام علیتهران

15محمدتقیکریمی سمیراواحد امام علیتهران

17رحمت اله کریمی محبوبهواحد امام علیتهران

1516حمیدرضامحیطی الهام واحد امام علیتهران

181717حسنناظمی محمد واحد امام علیتهران

15مهدینیت خیرمهین واحد امام علیتهران

19شیرویهیوسفخانیلیالواحد امام علیتهران

1716حسیناسماعیل زادهعلیواحد انقالبتهران

17قاسمایالنلوروشنکواحد انقالبتهران

181716محمد علیآقاییفاطمه واحد انقالبتهران

191715گل برار باروج کیاکالصمدواحد انقالبتهران

201716طاهربلورچیحسینواحد انقالبتهران

191918تقیبیاتمحمد رضاواحد انقالبتهران
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171716امیرعلیجمشیدیسمیراواحد انقالبتهران

1717محسنجنت آبادیزهراواحد انقالبتهران

14محمودحسن نوریآزیتاواحد انقالبتهران

181517اردالنحق گشاامیرواحد انقالبتهران

15محمد حسینحکیم زاده اصلمهریواحد انقالبتهران

1717محمد رضاخدابندهنگین زهراواحد انقالبتهران

1515حسنخسرو آبادینازنین زهراواحد انقالبتهران

1516محمد رضادهقانزادهفرشتهواحد انقالبتهران

1917محسنرحیمیسارهواحد انقالبتهران

18حمدالهرشوندمنوچهرواحد انقالبتهران

1916فرحمندستودهامیرعلیواحد انقالبتهران

1715شهرامشهدی علیزادهروشانواحد انقالبتهران

1514غالمرضاشهسوار  پیرکوهیمحمد امینواحد انقالبتهران

181917عباسصیادیپریاواحد انقالبتهران

-پرویزطالبی بایقرابهارهواحد انقالبتهران

15محمدعباسیمعصومهواحد انقالبتهران

1615محمدقربان شیرودیفاطمه واحد انقالبتهران

151614حسینعلیکابلیغزالهواحد انقالبتهران

1816حکمت الهمحمودیمریمواحد انقالبتهران

1717ستارمصری پور علویجهمنیرهواحد انقالبتهران

1716فاضلمورودینادیاواحد انقالبتهران

16عباسنصرت بخشنازنین واحد انقالبتهران

14بهروزنوری قره تپهآینازواحد انقالبتهران

15محمدیوسفیمیناواحد انقالبتهران

1515مهدیاحمدینفسواحد تهرانسرتهران

171716غالمحسینبناییکامبیزواحد تهرانسرتهران

17روح الهحبیبیالناواحد تهرانسرتهران

14مجیدحشم فیروزامیرعباسواحد تهرانسرتهران

15حسینخالقیانعمرانواحد تهرانسرتهران

201715محمدظاهری مهربانیفاطمهواحد تهرانسرتهران

201815محمدظاهری مهربانیعاصفهواحد تهرانسرتهران
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14رامینابراهیمیبرسامواحد جنت آبادتهران

17چنگیزاسبقی خانقاهفاطمهواحد جنت آبادتهران

191615محمداسالمیپیامواحد جنت آبادتهران

181716حسناسماعیلیعلیرضاواحد جنت آبادتهران

16علیافتخارامیر رضاواحد جنت آبادتهران

14مهرعلیافتخاریالههواحد جنت آبادتهران

201816قلیاکبریحسینواحد جنت آبادتهران

-حسیناکبری فردبارانواحد جنت آبادتهران

1916علیآمری نیامجتبیواحد جنت آبادتهران

1816عبدالرضابهمنشسیماواحد جنت آبادتهران

161715علی اکبربیک رسولیتورجواحد جنت آبادتهران

16محمدپازوکیعباسواحد جنت آبادتهران

201816بهروزپیرداوریطنازواحد جنت آبادتهران

1615مرتضیتاجیک خاوهاکرمواحد جنت آبادتهران

1515حسنتوفیق حقمعصومهواحد جنت آبادتهران

15فرخحجاریانترگلواحد جنت آبادتهران

1515اسماعیلخسرویمعصومهواحد جنت آبادتهران

15سید سیاوشدانیالیسید حامدواحد جنت آبادتهران

15خیرالهرضایی رویالیداواحد جنت آبادتهران

18محمدجوادسلیمی جهرمیسپیدهواحد جنت آبادتهران

16سیدمسلمقلیچ خانیسید امیر حسینواحد جنت آبادتهران

15سیدمسلمقلیچ خانیسیدامیرعلیواحد جنت آبادتهران

14ناصرکردهانیهواحد جنت آبادتهران

15احدمجیدیانی جرتودهفاطمهواحد جنت آبادتهران

14مهدیمحمدپورمحمدجوادواحد جنت آبادتهران

1617حمیدرضامختاری نیامهرسامواحد جنت آبادتهران

1817علیرضامال صالحیمیناواحد جنت آبادتهران

14حیدرمیرزا خانیمعصومهواحد جنت آبادتهران

15علی اصغرنادریفاطمهواحد جنت آبادتهران

1817فاضلنصیریمهرنازواحد جنت آبادتهران

15محمدنوریفرزامواحد جنت آبادتهران
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16ابوالقاسمنوفرامیدواحد جنت آبادتهران

14محمدحسننیک جوفرنازواحد جنت آبادتهران

181814سید مهدیانوارپریسا ساداتواحد جیحونتهران

1516عباسبهروزیانعاطفه واحد جیحونتهران

1717عباسبهروزیانعارفهواحد جیحونتهران

1716علیرضابیاواررونیکاواحد جیحونتهران

191716مجیدجوادی نسبمحمد رضاواحد جیحونتهران

18قبلعلیحسن پورزهراواحد جیحونتهران

1616مرتضیزند کلهرزهرهواحد جیحونتهران

191715غالمرضاسید علیخانیسیده نغمهواحد جیحونتهران

1717عبداهللصبوریملیحهواحد جیحونتهران

181714علی یارفرزانهمحمدواحد جیحونتهران

171714نصرت الهفالح جعفریزیورواحد جیحونتهران

181715حسنمختارینسترنواحد جیحونتهران

16محمد علیمرادیمهبدواحد جیحونتهران

181615ناصرمسلم خانی جممعصومهواحد جیحونتهران

14بهرامعلینامورحامدواحد جیحونتهران

171614لطیفهادیگلمهینواحد جیحونتهران

1717مسلمیساولی شراهیسمیراواحد جیحونتهران

15رحمت الهآب باریکیمرضیه واحد چیتگرتهران

20منوچهرآلتونیپژمانواحد چیتگرتهران

1815نجم الدیندماریاحمدواحد چیتگرتهران

16عبدالهراسخفاطمهواحد چیتگرتهران

17محمدرش احمدینادرواحد چیتگرتهران

19عادلغفرانیمحدثهواحد چیتگرتهران

18هادیغالمینیایشواحد چیتگرتهران

17فرهادفرجیسمیراواحد چیتگرتهران

15احمدکحالیحامدواحد چیتگرتهران

1717محمدزمانکدیورعلیواحد چیتگرتهران

16عباسگل محمدالههواحد چیتگرتهران

15عباسگل محمدراحلهواحد چیتگرتهران
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15هوشنگگودرزیمحمدامینواحد چیتگرتهران

17عباسعلیمحمدیاعظمواحد چیتگرتهران

19مسعودنجاریروژینواحد چیتگرتهران

15عبدالهنقی پوریانسیروانواحد چیتگرتهران

1615نیماابریشمی کاشانیپارساواحد دزاشیبتهران

15سعیدابوالحسنیعرفانواحد دزاشیبتهران

14حسنابوالحسنی ندافاعظم ساداتواحد دزاشیبتهران

14غالمحسیناستداللعلیرضاواحد دزاشیبتهران

15علیانصاریباربدواحد دزاشیبتهران

201616محمدآجودانی اسکوئیکاوهواحد دزاشیبتهران

1716حسنآرامیفاطمهواحد دزاشیبتهران

1615محمدجعفرآقا میرزاییشکیباواحد دزاشیبتهران

1515جوادبخیرنیامانداناواحد دزاشیبتهران

14عزیزالهبصیریمهشیدواحد دزاشیبتهران

15رضابیامنشمریمواحد دزاشیبتهران

-اسماعیلپگاهنادرواحد دزاشیبتهران

14میراحمدتوکلی تهرانسیده هدیواحد دزاشیبتهران

14کامرانجعفری نژادراحینواحد دزاشیبتهران

1514مرتضیحاجی علیساراواحد دزاشیبتهران

14غالمعلیحاجی قاسمیمریمواحد دزاشیبتهران

1515عبدالحسینحاجیانلیدا واحد دزاشیبتهران

15احمدحامدساراواحد دزاشیبتهران

15محمدرضاحبیبیانساراواحد دزاشیبتهران

14احمدحیدریساراواحد دزاشیبتهران

17حسنخانلرینرگسواحد دزاشیبتهران

15حیدرخواجکیامینواحد دزاشیبتهران

14حیدرخواجکیثمینواحد دزاشیبتهران

16محمد علیخواجه نوریفاطمهواحد دزاشیبتهران

17ایرجرحیم تبریزیعلیواحد دزاشیبتهران

14رضارستمیمحمدامینواحد دزاشیبتهران

15محمدرستمیزهراواحد دزاشیبتهران
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201718منوچهررفیعیهدیهواحد دزاشیبتهران

1615مهرانزبرجدینیلوفرواحد دزاشیبتهران

15ناصرساورمندحسینواحد دزاشیبتهران

191716حشمت الهسلیمانیغزالهواحد دزاشیبتهران

17هوشنگسلیمانیمائدهواحد دزاشیبتهران

17فریدونسمیعسحرواحد دزاشیبتهران

15سید امیرسید رضا زری بافریحانه ساداتواحد دزاشیبتهران

16علیشایگانشهروزواحد دزاشیبتهران

14ناصرشعاعیعاطفهواحد دزاشیبتهران

19محمودشکوهیعاطفهواحد دزاشیبتهران

15اشکانشهرام نژادبهار واحد دزاشیبتهران

15احمدصابری انصاریمریمواحد دزاشیبتهران

15محمدحسنصابونچییاسمینواحد دزاشیبتهران

191715جوادصادق عابدینفائزهواحد دزاشیبتهران

15عمارصالحیمریمواحد دزاشیبتهران

16لطف الهصبوریفائزهواحد دزاشیبتهران

18محمدرضاصدرعضدیآرمیتاواحد دزاشیبتهران

15عباسصدیق کریم وندصدیقهواحد دزاشیبتهران

14نوابصفاریساحلواحد دزاشیبتهران

17عبدالرسولعزیزیوحیدواحد دزاشیبتهران

15محمدتقیعلیدوستیعلیواحد دزاشیبتهران

15محمد یوسفعلیزادهحلماواحد دزاشیبتهران

16قدرتعلیزاده مغانلومریمواحد دزاشیبتهران

-ماشاءالهغالمرضاییفریدهواحد دزاشیبتهران

15علیفضل اللهیمهدیسواحد دزاشیبتهران

1817رجبعلیقناعتی فردحمیدواحد دزاشیبتهران

201718کاظمیاحمدواحد دزاشیبتهران

15محمدحسینکاظمی نمینیاسرواحد دزاشیبتهران

15امیرحسینالجوردیعطیهواحد دزاشیبتهران

161614حسنلعلیمژگانواحد دزاشیبتهران

15محمدکاظممجتهدمهراوهواحد دزاشیبتهران
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1715خدایارمحفوظیالنازواحد دزاشیبتهران

17منوچهرمحمدیمُناواحد دزاشیبتهران

16اسفندیارمحمودینداواحد دزاشیبتهران

14حسینمرتضویملیکاواحد دزاشیبتهران

1614علی مرتضیمقصودیآذرواحد دزاشیبتهران

151515سعیدمیرحیدریفاطمه ساداتواحد دزاشیبتهران

-15سیدصادقمیرهادی زادهمریمواحد دزاشیبتهران

15اسماعیلمیریفیروزهواحد دزاشیبتهران

14فرامرزنقشسیاوشواحد دزاشیبتهران

16محمدطاهاهاشمی راشدسیدعلیواحد دزاشیبتهران

14پرویزهوسمی نژادمعصومهواحد دزاشیبتهران

15محمدیوسف زادهمحمدپرهامواحد دزاشیبتهران

14محمدیوسف کیاییجوادواحد دزاشیبتهران

1816مهدییوسفیانیسه واحد دزاشیبتهران

18غالمرضااسحاقی اشتیاقنسیبهواحد رسالتتهران

181614سیدمومنحسینی هاشمیسیده فاطمهواحد رسالتتهران

1916محمدرمضانی زادهمسعودواحد رسالتتهران

191615منوچهررییس داناساویزواحد رسالتتهران

1816حبیب الهسلیمی مقدمزینبواحد رسالتتهران

181716علی دادعبدالهیرضاواحد رسالتتهران

1816قاسممبینی کیاالنازواحد رسالتتهران

191615خدامرادمومنیپریچهرواحد رسالتتهران

1615کریمصبریسمانه واحد شرقتهران

1916محمدکاظمعاشوریحسین واحد شرقتهران

15غالمعلیعبدالمحمدی بنچناریقاسمواحد شرقتهران

1916اکبرقایمیآتناواحد شرقتهران

161614محمدرضاکریمیحمیدواحد شرقتهران

161614ابوالحسنمدرسیمرجانواحد شرقتهران

15محمدنبی زادهمحسنواحد شرقتهران

14حسیننجارزاده هنجنیامیرمهدیواحد شرقتهران

15حسیننجارزاده هنجنیامیرعلیواحد شرقتهران
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1615مرتضینجفیامیرعلیواحد شرقتهران

17عزیزولدخانیحسین واحد شرقتهران

-مهدییعسوبیزیباواحد شرقتهران

161515قنبریعقوبیهمتواحد شرقتهران

1514سیدعباسحسینیفاطمه ساداتواحد فردوستهران

1715نصرت الهبیاتمهرآساواحد فردوستهران

1816محسنجاللوندیمریم واحد فردوستهران

1716عابدینحاجیانحمید واحد فردوستهران

-فرج اهللحصارباشیمیتراواحد فردوستهران

15محبعلیذوالقدرآسیه واحد فردوستهران

1816قاسمرحیمیایمانواحد فردوستهران

16محمودشاه محمدیمعصومهواحد فردوستهران

14صفرشفیعیغزالهواحد فردوستهران

1714محمدعلیشهدادینرگس واحد فردوستهران

1815داودصالح نیامحبوبهواحد فردوستهران

1714ذبیح اهللغالمیمعصومه واحد فردوستهران

18حسینفضائلیپرینازواحد فردوستهران

1815علی اصغرکسماییپروین واحد فردوستهران

1816سعیدمانگشتیزهراواحد فردوستهران

1615محمدامینمنصوریمحیاواحد فردوستهران

14محمدآقامیرعبدل برزیمریم واحد فردوستهران

17داودنورمحمدفاطمهواحد فردوستهران

1715عبدالرضامرزبانمژدهواحد فرمانیهتهران

1815مصطفییاسائیفاطمهواحد فرمانیهتهران

16احمداخباریحمیراواحد قیطریهتهران

171715بایرامسلمانینسرینواحد قیطریهتهران

1616علی اصغرصابرییدالهواحد قیطریهتهران

15جمشیدصنعتگرانهاله واحد قیطریهتهران

161715ناصرعین اللهیهانیهواحد قیطریهتهران

15محمدرضاجاللی اسبفروشانیحسین واحد مرزدارانتهران

14حمیدشریفیهلنواحد مرزدارانتهران
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14عباسمیکانیکپریوشواحد مرزدارانتهران

14عبد المجید نونچیزینبواحد مرزدارانتهران

1816علیحسینیفاطمه ساداتواحد میرعمادتهران

15محمدابراهیماله یاریابوالفضلواحد میرعمادتهران

1617اشرفبدخشاندریاواحد میرعمادتهران

171615محمدحسینیمرضیهواحد میرعمادتهران

201716ابراهیمحکمتیملکواحد میرعمادتهران

16حسینخراسانیمنیژهواحد میرعمادتهران

1616علیخوش اخالقسمیهواحد میرعمادتهران

1414امیررحیمی مهرسیناواحد میرعمادتهران

191615مهدیسیدرضاییسیده عصمتواحد میرعمادتهران

16منصورغالمعلی پورفاطمهواحد میرعمادتهران

1715محمدعلیفوالدلومرجانواحد میرعمادتهران

15غالمرضاملک یاریسمانهواحد میرعمادتهران

14احمدناصریمهدیواحد میرعمادتهران

14مهدیناصریحانیهواحد میرعمادتهران

1716محمدباقرواالمنشمیناواحد میرعمادتهران

1715مراداداویزهره ورامینتهران

16علی اصغرارجمندسمیهورامینتهران

16اسماعیلاسمیزینب ورامینتهران

15محمودحسنی کشاورزنجمهورامینتهران

1815حسنعلیزکی زادهمحمدمهدیورامینتهران

15غالم حسنعاشوریمعصومه ورامینتهران

1815حسینفرضیلیالورامینتهران

15عمرانفیلیفاطمهورامینتهران

17محمودکلکوئیغزلورامینتهران

16بیژنمحمدیزهراورامینتهران

16علیاراحمدی بنیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری

17حمزهافروزفاطمهشهرکردچهار محال و بختیاری

16قاسمامیدیانشیرینشهرکردچهار محال و بختیاری

15حسنآزادگانالمیراشهرکردچهار محال و بختیاری
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-نبیجمالیمریمشهرکردچهار محال و بختیاری

15علیدهقان قهفرخیمحمد عرفانشهرکردچهار محال و بختیاری

15حجت الهرحیمیمهشیدشهرکردچهار محال و بختیاری

16بختیاررضایی دهکردیمهدی شهرکردچهار محال و بختیاری

15بختیاررضایی دهکردیفاطمهشهرکردچهار محال و بختیاری

15عبدالعلیرئیسی وانانیمریمشهرکردچهار محال و بختیاری

16صادقسلیمانیخدیجهشهرکردچهار محال و بختیاری

15محمد رضاسمیع قهفرخیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری

17جهانبخششاهرخ شهرکیسمانهشهرکردچهار محال و بختیاری

16حمیدشمسنیکوشهرکردچهار محال و بختیاری

16فروتنعباسی سرتشنیزیفروغشهرکردچهار محال و بختیاری

15جعفرعسگری پیر بلوطیساجدهشهرکردچهار محال و بختیاری

16رحمانقاسمیشیرینشهرکردچهار محال و بختیاری

17موسیکریمیان کاکلکیطاهرهشهرکردچهار محال و بختیاری

15مسیحمرادیمحمد طاهاشهرکردچهار محال و بختیاری

16مرادعلیمولوی وردنجانیناصرشهرکردچهار محال و بختیاری

17مصیبنیک زادابوالفضلشهرکردچهار محال و بختیاری

20محمدرئیسی اردلیامیناردلچهارمحال و بختیاری

17محمدکاظمرئیسی اردلیعلیاردلچهارمحال و بختیاری

15جوادرئیسی اردلیمهسااردلچهارمحال و بختیاری

17احمداحمدیزهرا اردلچهارمحال و بختیاری

16اصغرانصاریزهرا اردلچهارمحال و بختیاری

18اصغرانصاریفاطمهاردلچهارمحال و بختیاری

14قدرت الهخدادادیان اردلیریحانهاردلچهارمحال و بختیاری

18علی رضارجب زاده اردلیسکینهاردلچهارمحال و بختیاری

16شهرامظفری ده کهنهمهدیساردلچهارمحال و بختیاری

1517حجت الهبدریانمجیدبروجنچهارمحال و بختیاری

1917مصطفیشیرانیالهامبروجنچهارمحال و بختیاری

16فرج الهگودرزیانزهرابروجنچهارمحال و بختیاری

17سعادت الهناصریفاطمهبروجنچهارمحال و بختیاری

1716اردالنامیرینگارفارسانچهارمحال و بختیاری
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14ابراهیمایزدپورایلیافارسانچهارمحال و بختیاری

15محمدآقاجانینادیافارسانچهارمحال و بختیاری

16محمدطاهرباقریمریمفارسانچهارمحال و بختیاری

14حسینجمشیدیحسنفارسانچهارمحال و بختیاری

14خواجه علیحیدریسحرفارسانچهارمحال و بختیاری

17عبدالمنافخسرویمحمدرضافارسانچهارمحال و بختیاری

16صابرخورشیدیفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

18نصرت اهللرئیسیمحدثهفارسانچهارمحال و بختیاری

16احمدسلجوقیریحانهفارسانچهارمحال و بختیاری

1916اسماعیلغالمینیلوفرفارسانچهارمحال و بختیاری

2015محمودکاظمیمرتضیفارسانچهارمحال و بختیاری

15اسماعیلمالکیمهدیهفارسانچهارمحال و بختیاری

1516غالممحمدیراضیهفارسانچهارمحال و بختیاری

16حسینمرادیآناهیتافارسانچهارمحال و بختیاری

1717سید ایوبمرتضویمازیارفارسانچهارمحال و بختیاری

20مصطفیمیراحمدیفائزهفارسانچهارمحال و بختیاری

16سعیداحمدیان عرفان نیشابورخراسان

16حسناردمهروح الهنیشابورخراسان

15ابراهیماصلی زادهمحمدرضانیشابورخراسان

15اسماعیلاصلی زادهریحانهنیشابورخراسان

1515امیراوالدیبنیامیننیشابورخراسان

16مهدی باری زهرانیشابورخراسان

18حسینباقریلیالنیشابورخراسان

14محمد بینافر محسن نیشابورخراسان

16مهدی پاکیزه تالی ضحا نیشابورخراسان

16محمدجعفریکوثرنیشابورخراسان

15سیدمحمد حسینی مریم نیشابورخراسان

1917محمدرضاحیدریسجادنیشابورخراسان

16احمد خرم آبادی محمد نیشابورخراسان

18عباسخرم نیانیایشنیشابورخراسان

191716سید محمود رضوی نژادملیحه سادات نیشابورخراسان
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18حسنسرچاهیمهدیارنیشابورخراسان

-محدباقرشیثمحدثهنیشابورخراسان

16علی فتح آبادی آیدا نیشابورخراسان

1614مهدیکاریزنویینازنین زهرانیشابورخراسان

1716غالمحسنمحمدیانمرضیه نیشابورخراسان

1615رضاموسوی عمادیمحمدطاهانیشابورخراسان

16مهدی ناصری نرجس نیشابورخراسان

17عبدالحسیننصرآبادیزهرانیشابورخراسان

181616قاسمنصرآبادیمهدینیشابورخراسان

16جعفرنوکاریزیامیر حسین نیشابورخراسان

14حسین هدایتیانعلی اکبرنیشابورخراسان

1616امیرحمزهاسماعیلیسارا بیرجندخراسان جنوبی

14حمیدرضاافزامحمدرضابیرجندخراسان جنوبی

1717محمدبینامهنوش بیرجندخراسان جنوبی

1716عباسچوپانینرگس بیرجندخراسان جنوبی

1616علی اصغرخسرویزهرابیرجندخراسان جنوبی

1816علیعسکری پناهسمانه بیرجندخراسان جنوبی

1717محمودفضائلیمرتضی بیرجندخراسان جنوبی

16رجب غلیقیطاسیغالمرضابیرجندخراسان جنوبی

17غالمحسینکرباسیمحمدرضابیرجندخراسان جنوبی

18حسننخعیساجده بیرجندخراسان جنوبی

16هادیهمه کسیمرضیه بیرجندخراسان جنوبی

16علیتاجدار اکبر آبادزکیه خوسفخراسان جنوبی

17محمدرضاجاللیساجدهخوسفخراسان جنوبی

15حسنحیدریزهراخوسفخراسان جنوبی

17فرهادقلی زادهمهشاد خوسفخراسان جنوبی

16محمدرضاکرمیفاطمه زهراخوسفخراسان جنوبی

18غالمعلیسلمان زاده  ساراطبس  خراسان جنوبی

16حسنصفرزادهحبیب اله طبس  خراسان جنوبی

1916غالمرضاعبدلی مقدم فاطمهطبس  خراسان جنوبی

16حسینعطاری فاطمهطبس  خراسان جنوبی
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15میثمکهن ترابیکوثرقاینخراسان جنوبی

18علیرضااعظمیاکرمبجستانخراسان رضوی

17علیرضااعظمیثمینبجستانخراسان رضوی

15محسناحمدیمبینابردسکنخراسان رضوی

15حسیناسماعیلیسحربردسکنخراسان رضوی

17سیدقاسمبابادیمبینابردسکنخراسان رضوی

171716هادیجنگ آزمافاطمهبردسکنخراسان رضوی

15مجیدجهانیفاطمهبردسکنخراسان رضوی

1617محمدحسینیسید عرفانبردسکنخراسان رضوی

1716حسینحمیدی کفاشستایشبردسکنخراسان رضوی

1517محمدحیدریالهامبردسکنخراسان رضوی

16یارمحمدخانمحمدیشمسیبردسکنخراسان رضوی

1616ذبیح الهرستگارسجادبردسکنخراسان رضوی

15عباسرضایی مقدمرقیهبردسکنخراسان رضوی

15محمدصدوقیزمانبردسکنخراسان رضوی

1617رضاصمیمیثنابردسکنخراسان رضوی

15علیعمرانیپریسابردسکنخراسان رضوی

16حسینفاضلیمریمبردسکنخراسان رضوی

15رحیممحمدزادههانیهبردسکنخراسان رضوی

17حسننخعیسوگندبردسکنخراسان رضوی

1717علی اکبرنصیریمحمدبردسکنخراسان رضوی

1618احمدهاشم زادهمرضیهبردسکنخراسان رضوی

16علی یعقوبیانزینببردسکنخراسان رضوی

1717سید حیدرحسینی باغسنگانیسید جوادتایبادخراسان رضوی

1817براتعلیمحتشم رادهادیتایبادخراسان رضوی

14قرباناسکندرییسناتربت جامخراسان رضوی

16جمال الدینپورافضلیعقیلتربت جامخراسان رضوی

14اصغرتن زنآریاناتربت جامخراسان رضوی

18نصرالهتناسانکاوهتربت جامخراسان رضوی

15عبدالناصرحمیدیپریاتربت جامخراسان رضوی

17محمدرضافغانیسمیهتربت جامخراسان رضوی
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17ضیاالدینمسعودی فرملیحهتربت جامخراسان رضوی

1617محمدجمعهمنظوریمحدثه تربت جامخراسان رضوی

1717محمدجمعهمنظوریمهناتربت جامخراسان رضوی

15محمدرضانیکناممحناتربت جامخراسان رضوی

16محمودرحمانیابوالفضلتربت حیدریهخراسان رضوی

17علیشیرزادطاهاتربت حیدریهخراسان رضوی

18هادیطاهرینادیاتربت حیدریهخراسان رضوی

1717محمدحسینفرستادهسمانه تربت حیدریهخراسان رضوی

17مسعودمخلصیهلیاتربت حیدریهخراسان رضوی

17محمدعلینورمحمدینازگلتربت حیدریهخراسان رضوی

14ابراهیمشایان نصبافشیندرگزخراسان رضوی

16براتمداح بنده قراییمحمدعلیدرگزخراسان رضوی

18براتمداح بنده قرایینرگسدرگزخراسان رضوی

17داوودابارشی آرام سبزوارخراسان رضوی

191717عباساحمد آبادیمریمسبزوارخراسان رضوی

15احمدالهی نژادمحیاسبزوارخراسان رضوی

14ابوالقاسمآقاکالننداسبزوارخراسان رضوی

16جعفربرغمدیابوالفضلسبزوارخراسان رضوی

16علی اکبربهزادفرهلیاسبزوارخراسان رضوی

191816ابراهیمبهنام پورحسین سبزوارخراسان رضوی

17حسینبیدیامیرعلی سبزوارخراسان رضوی

18حسینپوریانفائزهسبزوارخراسان رضوی

15مهدیجوانمردطاهاسبزوارخراسان رضوی

15مهدیچشمیرکساناسبزوارخراسان رضوی

15علیرضاچشمیامیرعلی سبزوارخراسان رضوی

16مصطفیحسینی بجدنیزهرا سادات سبزوارخراسان رضوی

17محمد علیخسروجردیمریمسبزوارخراسان رضوی

17حسینعلیدابویهمهدیسبزوارخراسان رضوی

17ابوطالبدابویهنرگسسبزوارخراسان رضوی

14علیداوطلبابوالفضلسبزوارخراسان رضوی

16خسرودرخشانی نیافاطمهسبزوارخراسان رضوی
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16محمد رضادرخشیدهمریمسبزوارخراسان رضوی

17علیرضادلبریحسین سبزوارخراسان رضوی

18ایماندولت آبادی کیمیا سبزوارخراسان رضوی

16علیرحمان پناهمرساناسبزوارخراسان رضوی

17سیدجوادسجادیانسیده ریحانهسبزوارخراسان رضوی

1715نور محمدصالحسمانهسبزوارخراسان رضوی

15محمودصالحی پارسامعیناسبزوارخراسان رضوی

191616علیرضاضرغامیمهنازسبزوارخراسان رضوی

17محمد حسینطزریمعصومهسبزوارخراسان رضوی

1816سید حسینفاضلیانسید وحیدسبزوارخراسان رضوی

165علی اکبرفخراییزهراسبزوارخراسان رضوی

19سعید رضافصیحیمبینسبزوارخراسان رضوی

18سعید رضافصیحیمحمد فاضلسبزوارخراسان رضوی

19محمدرضاقلیچیمهدیهسبزوارخراسان رضوی

17قدرت الهگل بینی مفردفاطمهسبزوارخراسان رضوی

16مهدیلطفینیکیسبزوارخراسان رضوی

17حسینمحرومیمحمد سبزوارخراسان رضوی

1614یوسفمشهدیامیررضا سبزوارخراسان رضوی

16علی اصغرمیرزاییمحمد سبزوارخراسان رضوی

16جوادنصرآبادیمتین سبزوارخراسان رضوی

191717عبدالهنورافشانفائزهسبزوارخراسان رضوی

15محسنیزدان مهرآرشیدا سبزوارخراسان رضوی

18علی اصغرپارسامعصومهسرخسخراسان رضوی

18کاظمنوریعالیهسرخسخراسان رضوی

14حسینانقالبی فرمحبوبه قوچان خراسان رضوی

14علیآدینه پوریاسمنقوچان خراسان رضوی

14محمدقاسمحیرانیرقیه قوچان خراسان رضوی

16سیداصغرذبیح نیاسیده فاطمهقوچان خراسان رضوی

17سیداصغرذبیح نیاسیده مهساقوچان خراسان رضوی

14مجیدسعدیساجدهقوچان خراسان رضوی

18سیدعباسناظرآستانهسیده اعظمقوچان خراسان رضوی
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14حمیداکبرزادهنازنینکاشمرخراسان رضوی

15مرتضیباهوشسید رسولکاشمرخراسان رضوی

18حسینترشیزیکوثرکاشمرخراسان رضوی

18برات الهرجبی مغانی مریمکاشمرخراسان رضوی

15محمودزاده حسینمناکاشمرخراسان رضوی

15محمدساالری اولفهیمهکاشمرخراسان رضوی

15 حسینسعادتیمجتبیکاشمرخراسان رضوی

15سید عباسسیادتییاسمینکاشمرخراسان رضوی

-منصورشوکتیامیرحسینکاشمرخراسان رضوی

16علیصفایی زهراکاشمرخراسان رضوی

15محمودصمدی سهیالکاشمرخراسان رضوی

17مجیدعلیزاده اولمهدیارکاشمرخراسان رضوی

17محمد رضامیرزاییعلیرضاکاشمرخراسان رضوی

16غالمرضانخعی فدافنعصمتکاشمرخراسان رضوی

17رضاوفاییمحمد حسامکاشمرخراسان رضوی

1718یاسینبصیریمحمدگنابادخراسان رضوی

15مهدیخوش دستمینوگنابادخراسان رضوی

14میثمزمردیانزینبگنابادخراسان رضوی

171714علیرضاصادقی روشناوندمهدی گنابادخراسان رضوی

14حسنعطارجوادگنابادخراسان رضوی

14حسینیعقوب نیامحمدگنابادخراسان رضوی

161716غالم حیدرابراهیمیمحمدمشهدخراسان رضوی

15حامدابریشمییاسمینمشهدخراسان رضوی

181817محمدابوالفضلیمجیدمشهدخراسان رضوی

15حسینادیبانغزاله مشهدخراسان رضوی

1617محموداربابیسمیه مشهدخراسان رضوی

14محمد رضااربابی فتاح شبنم مشهدخراسان رضوی

16مهدیاسحاقیانزهرامشهدخراسان رضوی

16باقراعتدالی مشهدرضامشهدخراسان رضوی

1815اکبراکرمیمحمد حسنمشهدخراسان رضوی

1716تقیاکرمییونسمشهدخراسان رضوی
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17حسین اکرمی زهرهمشهدخراسان رضوی

17رستمعلیامکانیمینامشهدخراسان رضوی

15حسینعلیآذری اله ابادنسرینمشهدخراسان رضوی

16مصطفی باقرزاده فالح امیرعباس مشهدخراسان رضوی

16حمیدباقریعلیرضامشهدخراسان رضوی

15بابا نظرباقری درباداممژگانمشهدخراسان رضوی

16مهدیبقال خراسانیشادیمشهدخراسان رضوی

1716سیدابراهیمبنی هاشمیاعظم ساداتمشهدخراسان رضوی

17قربانعلیبوسعیدملیحهمشهدخراسان رضوی

161616غالمرضابیرقداری کرهرودیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

181817خادمعلیپرستنده زهرامشهدخراسان رضوی

14مجیدپورحسینی طرقنجمه ساداتمشهدخراسان رضوی

191617حسنترنج سیمینمهدیمشهدخراسان رضوی

1515محمدرضاتقدیسینازنین زهرامشهدخراسان رضوی

1516لفتهتویلی پورهدیهمشهدخراسان رضوی

16هوشنگتیموری اوغازمریم مشهدخراسان رضوی

15حسنجندقیمهسامشهدخراسان رضوی

15حسینچراغی فارمدحامدمشهدخراسان رضوی

1616غالمحسینچناریفاطمه مشهدخراسان رضوی

1514سید محمدحسینیسیده ملیکامشهدخراسان رضوی

16مجیدحقیر حصاریعلیمشهدخراسان رضوی

15اکبرحیدریرادینمشهدخراسان رضوی

15مهدیحیدری رباطیزهرامشهدخراسان رضوی

15محمدحسندارابیفهیمهمشهدخراسان رضوی

14علیدانشیثنامشهدخراسان رضوی

16مهدی دزیانی محمد حسین مشهدخراسان رضوی

15مهدی دزیانی مهدیسا مشهدخراسان رضوی

16غالمرضادشتیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

15جعفردهقانی محمودآبادیعلیمشهدخراسان رضوی

16سید جواد ربیعی سیده ستایش مشهدخراسان رضوی

14محمدرضادادی چهارتکاباسماءمشهدخراسان رضوی
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1617ماشاهللرضاییعلی اکبرمشهدخراسان رضوی

15رضوان پورجوادمشهدخراسان رضوی

202019صفدررمضانیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

2017احمدزارعفریدهمشهدخراسان رضوی

191614محمدحسینزمانی بهابادیمهدیهمشهدخراسان رضوی

1515محمد تقیزنگوئی پور فردآیدامشهدخراسان رضوی

17محمودزوارحسن آبادیمهریمشهدخراسان رضوی

16علیرضاساالری اره کمرریحانهمشهدخراسان رضوی

15حمیدساالری اره کمرامیر علیمشهدخراسان رضوی

1816علیرضاسبحانیمحبوبهمشهدخراسان رضوی

181616علی اکبرسدیری ناصری نیاعلیرضامشهدخراسان رضوی

14محسنشریعت گراخگیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1716قربانشکیب زهرامشهدخراسان رضوی

-نجیب شهیدزاده نسیمه مشهدخراسان رضوی

1516منصورصابرمحمدمشهدخراسان رضوی

15محمد ناصرصابری فتحیسیدمحمد صدرامشهدخراسان رضوی

14رضاصادقی بجستانیحانیهمشهدخراسان رضوی

15محمدصبور کازراننفیسهمشهدخراسان رضوی

16علی اکبرصدق دوستحساممشهدخراسان رضوی

1415مصطفی صدوقی دویننازنین فاطمه مشهدخراسان رضوی

1617محمدصادقصفامنظرجوادمشهدخراسان رضوی

15رضاطالبیسمانهمشهدخراسان رضوی

191714حسینطاهریپدراممشهدخراسان رضوی

18محمد طاهری کوهبنانی عزتمشهدخراسان رضوی

18محمدعاشرینرجسمشهدخراسان رضوی

16کاظمعاملیعمادمشهدخراسان رضوی

1716علیعباس زادهمرضیهمشهدخراسان رضوی

17حسینعباسپور هستیمشهدخراسان رضوی

15کرمعلیعبدیاکبرمشهدخراسان رضوی

18احمدعرب نظرگاهعلیمشهدخراسان رضوی

16حبیب الهعرفانیان رضازادهسیده الهاممشهدخراسان رضوی
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161614مهدیعزیزیانعطیه مشهدخراسان رضوی

1514شیرمحمدعالج الههمشهدخراسان رضوی

14فرزادغفارییوسفمشهدخراسان رضوی

18یدالهغالمیزهره مشهدخراسان رضوی

14محمدعلیغیبیان طوسیلیالمشهدخراسان رضوی

15اسمعیلفربُد نیاپرویزمشهدخراسان رضوی

15علی رضافرخنده شایهفردیسمشهدخراسان رضوی

191715غالمحسنفرخنده نژادمرضیهمشهدخراسان رضوی

1615مومن علیفرخی فرخانیالههمشهدخراسان رضوی

16غالمعلیفرهیزهرامشهدخراسان رضوی

17حسنقربان زادهسمامشهدخراسان رضوی

16احمدکاربخش راوریراضیهمشهدخراسان رضوی

181918غالمرضاکرمی مقدم محسن مشهدخراسان رضوی

15میثمکریمیام سلمهمشهدخراسان رضوی

14محمدکریمیان شیرازیکتایونمشهدخراسان رضوی

1514سید جواد کاللی پرنیا سادات مشهدخراسان رضوی

151716محمد کهنسال نسرین مشهدخراسان رضوی

16محمدابراهیمکوه جانیزهرامشهدخراسان رضوی

16غالمحسنگلی شیر حصارراضیهمشهدخراسان رضوی

1717غالمرسولگنجعلی بنجارتکتممشهدخراسان رضوی

15مجتبیلشگریملیکامشهدخراسان رضوی

15حسینمالدار حسین آبادیحکیمهمشهدخراسان رضوی

151615محمد مهدیمتقیانمحسنمشهدخراسان رضوی

15علی اکبرمحمدی نژاد لیلی مشهدخراسان رضوی

16علیمرادیاشرفمشهدخراسان رضوی

1716محمد علیمشاریناهیدمشهدخراسان رضوی

1917ابراهیممطیعی نقندرفاطمهمشهدخراسان رضوی

15محمد جواد مظفری معارفنگارمشهدخراسان رضوی

14امیرمقدممحمدطاهامشهدخراسان رضوی

14محمد حسینملکیانملیکامشهدخراسان رضوی

14محمدتقیمناقبیبهارمشهدخراسان رضوی
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1715یحییمهدی نیااکرممشهدخراسان رضوی

151714علی اکبرمهذبمحبوبهمشهدخراسان رضوی

-مرادمهردوستمهناز مشهدخراسان رضوی

16شیرجان میرشهالمشهدخراسان رضوی

15ابوالقاسممیرزا بیگیاعظم ساداتمشهدخراسان رضوی

1514ابراهیممیرزاباباییمجتبیمشهدخراسان رضوی

14علیمیرشاهیستایشمشهدخراسان رضوی

-قهرماننصراله زاده کپریطاهرهمشهدخراسان رضوی

14علینعمتیمحمدمشهدخراسان رضوی

15عباسعلینعیمینازنین فاطمهمشهدخراسان رضوی

14علیرضانوای عربهانیهمشهدخراسان رضوی

14علی اکبر نیکخو زهرهمشهدخراسان رضوی

15سیدجوادهاشمیزهراساداتمشهدخراسان رضوی

15هاشمهاشمی گلستانیمرتضیمشهدخراسان رضوی

15رجبهاشمی واالسیمامشهدخراسان رضوی

15احمدهراتیفائزهمشهدخراسان رضوی

1616مصطفیوجدانیسمانهمشهدخراسان رضوی

16مصطفیوضیعمحدثهمشهدخراسان رضوی

15عیسیولیان پورمجتبیمشهدخراسان رضوی

17علییوسف نصیریلعیامشهدخراسان رضوی

-محمودپسندیدهپدراممه والتخراسان رضوی

18غالمرضاچاکریجوادمه والتخراسان رضوی

16غالمرضاحیدریزهرامه والتخراسان رضوی

17حیدرحیدریعلیمه والتخراسان رضوی

15امیررجبی مقدمامیرعباسمه والتخراسان رضوی

15حسنصادقیانمجیدمه والتخراسان رضوی

15ابوالقاسمعبریزهرامه والتخراسان رضوی

15کاظمکریمینرجسمه والتخراسان رضوی

16محمدرضامحمدزادهحمیدهمه والتخراسان رضوی

16محمدرضانادریپروینمه والتخراسان رضوی

171817محمد علیاجتماعیپدرام بجنوردخراسان شمالی
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1717علی اکبرامیرخانیمحبوبهبجنوردخراسان شمالی

1716قاسمبداغ آبادیمرجان بجنوردخراسان شمالی

17علیبراتزادهامیر محمدبجنوردخراسان شمالی

17محمد برزوییلیال بجنوردخراسان شمالی

16غالمحسینپورحسینمهدیس بجنوردخراسان شمالی

16حسنحاج طالبیپریا بجنوردخراسان شمالی

15میرزاعلیحسین زاده زکیه بجنوردخراسان شمالی

15هادیخضریایلیا بجنوردخراسان شمالی

16اردشیردرگزینیشهال بجنوردخراسان شمالی

15احسانروحانیبردیابجنوردخراسان شمالی

192019حسینسبحانیمحمد تقی بجنوردخراسان شمالی

17قاسمصابری ایرجفاطمه بجنوردخراسان شمالی

17محمودصفرزادهحسینبجنوردخراسان شمالی

191817حسینقدوسیعلیبجنوردخراسان شمالی

17علیقربانیفاطمه بجنوردخراسان شمالی

191718قهرمانمصباحمجیدبجنوردخراسان شمالی

16سلطانعلیبراتیمحدثهشیروانخراسان شمالی

19جعفرذوالفقاریمهالشیروانخراسان شمالی

19حبیب الهرهنماحسنشیروانخراسان شمالی

14اسماعیلسلیمانیمهبدشیروانخراسان شمالی

18ایرجقزوینیکیاوششیروانخراسان شمالی

15علی حسینکریمیمطهرهشیروانخراسان شمالی

20علی حسینمنصوریزهراشیروانخراسان شمالی

17رمضانعلینوروزینایبعلیفاروجخراسان شمالی

16حبیب الهابراهیمیمحمد مانه و سملقانخراسان شمالی

16رضابادلیرقیهمانه و سملقانخراسان شمالی

17امیدکاظم زادهبهارهمانه و سملقانخراسان شمالی

17حمیدبن رشیدلیالامیدیهخوزستان

2017محمدجوادشیرعلیشیدهامیدیهخوزستان

18محمدکیهان داشتافسانهامیدیهخوزستان

16نورخداقالوندفاطمه نرجساندیمشکخوزستان
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18عبدالرضاناجی پورمحمداندیمشکخوزستان

1615علیاسدیستارهاهوازخوزستان

17محمدحسیناسدیالهاماهوازخوزستان

191717ابوالقاسمامیدعلی پورشیمااهوازخوزستان

18جعفرامینیمحمدامیناهوازخوزستان

1615حمیدبندریمهدیاهوازخوزستان

16علیبیگدلیشهالاهوازخوزستان

16عبدالحمیدپنبه دانه زادهفاطمهاهوازخوزستان

20محمدحسین پورفاطمهاهوازخوزستان

1616محمدرضاخسروی نیکوآترینااهوازخوزستان

18صالحدشت بزرگیمنااهوازخوزستان

1619عباسدهداری ویسیمرجاناهوازخوزستان

17محمدرضادوستی میرقائدرضااهوازخوزستان

17رحمانضرغامهدیهاهوازخوزستان

1617عبدالرضاطراویانمعصومهاهوازخوزستان

1616مرتضیعالمشاهمصطفیاهوازخوزستان

18محمدعلیپورطاهرهاهوازخوزستان

1516عبدالعظیمفاضلیمریماهوازخوزستان

1616فریحفاضلیزیاباهوازخوزستان

17رضافرهادزادهسیمیناهوازخوزستان

16حسنکاظم دوستعاطفهاهوازخوزستان

18جمشیدکردستانینسترناهوازخوزستان

18علیرضاکوکبیکیمیااهوازخوزستان

1817نوذرمحمدیشرارهاهوازخوزستان

1816علی کبرملک خیاطمهنازاهوازخوزستان

171717یداهللممبنی کاظمیمسعوداهوازخوزستان

1614سالمیاسری زادهداووداهوازخوزستان

16کریماسمعیلیمیناآبادانخوزستان

181817عبدالرحیمخیامیمحمدحسینآبادانخوزستان

14عبدالرضاشریفیمنصورآبادانخوزستان

171818خسروشکرینرگسآبادانخوزستان
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15رمضانطبیب زادهطیبهآبادانخوزستان

17ابراهیمغفوریساراآبادانخوزستان

17بهمنفیروزشهریمحمدرضاآبادانخوزستان

1817یحییمحسنیلیالآبادانخوزستان

1617حمدانمحمداصلقاسمآبادانخوزستان

16حمزه علیمسعودیفرشادآغاجاریخوزستان

1818نعمت الهرضاییحفیظ اله باغملکخوزستان

1816صفدرفتاحیفاطمهبندر امامخوزستان

1616محمدابراهیمیفاطمهبندرماهشهرخوزستان

16خرمارزانیمیالدبندرماهشهرخوزستان

151617علیاسدیهلیابندرماهشهرخوزستان

15حسینبهوند یوسفیروشابندرماهشهرخوزستان

1715علی حسینجاللی فردمریمبندرماهشهرخوزستان

18عبدالرضادادروانزهرابندرماهشهرخوزستان

1917جعفرداوودیزهرابندرماهشهرخوزستان

17عبدالنبیدشتی پورنیلوفر بندرماهشهرخوزستان

171615یدالهصالح نژادمهریبندرماهشهرخوزستان

17عادلعلویزینببندرماهشهرخوزستان

18عبدمنافغبیشاویفاطمهبندرماهشهرخوزستان

181715احمدفاطمی زادهامیر حسینبندرماهشهرخوزستان

201917کاظمفاطمی زادهاحمدبندرماهشهرخوزستان

1516جاسممجدم صباهیامیر صادقبندرماهشهرخوزستان

17علی اکبرمعیری پورسیمابندرماهشهرخوزستان

1919فریدونمهدشتیالههبندرماهشهرخوزستان

1717مسعودآقاجانینیالبهبهانخوزستان

17یدالهدرویش پسندمریمبهبهانخوزستان

16مجیدروغنیزهرابهبهانخوزستان

14علی حسینشجاعیامیرحسینبهبهانخوزستان

16خسروصادقیانسیف الهبهبهانخوزستان

15رامینکالئیمهدی بهبهانخوزستان

191615حسنامینی راداکبردزفولخوزستان
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181615عبداالمیراندربایکوثردزفولخوزستان

1616حسناورکیفاطمهدزفولخوزستان

2019بزرگ مهربزرگیرهام دزفولخوزستان

16نورعلیپیره زادهپریسادزفولخوزستان

191715بهرامجیلکمحمدرضادزفولخوزستان

17اسماعیلخیرهالهام دزفولخوزستان

181716محمدعلیدلجونسیم دزفولخوزستان

1817علیرسولیانکیمیادزفولخوزستان

19غالمعلیزمانی رادمریم دزفولخوزستان

17علیرضاسبزقباپورپریادزفولخوزستان

1919رضاشاکرنیازینبدزفولخوزستان

18محمدرضاشعبان زادهحسیندزفولخوزستان

18علیرضاصباغیانآرزودزفولخوزستان

1917داودعلی زاده لوشانیطیبهدزفولخوزستان

191617ابوالفتحمختاری چهاربریمهدیدزفولخوزستان

16علیرضامرادپوردزفولیگلنوشدزفولخوزستان

17داودموفق پورآوادزفولخوزستان

15غالمحسینمیرشکارالههدزفولخوزستان

17کاظمناجیمینادزفولخوزستان

18سعیدنظام زادههلیادزفولخوزستان

18مرتضیهنرمند نیاریحانهدزفولخوزستان

19عبداالمیرآقاطبائیکوثررامهرمزخوزستان

16جانعلیبادفرمریمرامهرمزخوزستان

18مهرانکاظمیحسینسوسنگردخوزستان

15عبدالسادهماکیانیعبداألمیرسوسنگردخوزستان

16خدارحمخطیبی زینبشوش خوزستان

19قدرتدلفان بیرانوندفاطمهشوش خوزستان

19حمیدکردهاجرشوش خوزستان

17صید موسیکریمی پور زهراشوش خوزستان

19علیرضاکمالی بنانمریمشوش خوزستان

2017لهراسبباقریرضاشوشترخوزستان
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1916یوسفحسن زادهرضاشوشترخوزستان

1817رضادیلمیفاطمه شوشترخوزستان

2017غالمرضازاده ناظرمعصومهشوشترخوزستان

1816حسیناحمدی بابادیعباساللیخوزستان

16جانیجهانگیریاکبراللیخوزستان

-1815رمضان علیاسفندیاریمریممسجدسلیمانخوزستان

181514نادرحسین مطلبیعسلمسجدسلیمانخوزستان

201714اله مرادحکمت نژادزینبمسجدسلیمانخوزستان

16نوابخراسانیمحمدطاهامسجدسلیمانخوزستان

1715امینراکی قلعه سفیدسوشیامسجدسلیمانخوزستان

15علی محمدغالمیسمیهمسجدسلیمانخوزستان

18عجیدتقی زادهمریمهندیجانخوزستان

16جعفرشریفی پورزهراهندیجانخوزستان

17جعفرشریفی پورنسیمهندیجانخوزستان

16یحییفرح پورمریمهندیجانخوزستان

17عبدالکریمقائدیمریمهندیجانخوزستان

16بهرامقلعه گنجیراحلههندیجانخوزستان

15علی کرمکریمیحسینهندیجانخوزستان

1718خیرالهبیگلرحبیبابهرزنجان

17قدرت الهجهانفردبهمن  ابهرزنجان

15عزیز الهحیدریحمیدرضاابهرزنجان

14نصرت الهصالحیجعفرابهرزنجان

16مهدیفقیهیعبدالکریم ابهرزنجان

18مهدیمهدوی ابهریفائزهابهرزنجان

15حمیدموالئیمهدیابهرزنجان

17رضاجاللی فرمهشیدخرم درهزنجان

16ولی الهذوالقدرسهیالخرم درهزنجان

15ناصرصادقیزهراخرم درهزنجان

17عبدالهعباسیعلیخرم درهزنجان

15رحمانعباسیمحمد جوادخرم درهزنجان

18قدرتقاصدیسعیدخرم درهزنجان
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16وهبکریمیسمیراخرم درهزنجان

16ولیکالنتریسمیهخرم درهزنجان

15مسعودکالنترییوناخرم درهزنجان

19قسمت علیگروسیآمنهخرم درهزنجان

1718حجت الهاحمدیامیرحسینزنجانزنجان

1817مظاهرامیریفاطمهزنجانزنجان

20محمدحسنلومهدیزنجانزنجان

191718حسینحسنیخلیل زنجانزنجان

17جوادخالقیسمیرازنجانزنجان

1817محموددارابیانفرزانهزنجانزنجان

16اسدالهمحمدیناهیدزنجانزنجان

181617سعیدنجفییلدازنجانزنجان

18حجتاستقامتمحمدسمنانسمنان

16عبدالرضاباباییالناسمنانسمنان

17مهدیباستانیصدیقهسمنانسمنان

16محمودبرهانیمحمدعلیسمنانسمنان

19داودبهرامیبهارهسمنانسمنان

1917علیحافظی نسبنیماسمنانسمنان

18عسکریدربانیانفاطمهسمنانسمنان

17علیرضادوست محمدیدانیال سمنانسمنان

1817مهدیسماویمهسا سمنانسمنان

16عیسیشاهبفاطمهسمنانسمنان

15ناصرصبیریسباسمنانسمنان

15علیکامیارمحمدسمنانسمنان

15محسنمؤمن آبادیرضاسمنانسمنان

18محمد تقیامیر احمدینعمت اله شاهرودسمنان

16محمدتقیامیر احمدیمهدیشاهرودسمنان

18احمدجاجرمیعلی اکبرشاهرودسمنان

15محمدرضاحسین پورساراشاهرودسمنان

16ابراهیمحسین پورحسینشاهرودسمنان

15احمدرحمتیفاطمه شاهرودسمنان
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1717محمدعلیرضوانیپارساشاهرودسمنان

1716امیرحسینزاهدیآوا سادات شاهرودسمنان

191617محمدرضاساغریاحمدشاهرودسمنان

18مجتبیشریعتیصباشاهرودسمنان

1717محمدحسنصدیقیامیررضا شاهرودسمنان

1918امراهللصفاییعطیه شاهرودسمنان

1917احمدعابدینازنینشاهرودسمنان

16حسینعرب عامریانسیهشاهرودسمنان

16سعیدعرب یارمحمدیامیرعلیشاهرودسمنان

17کاظمغالمرضاییهلیاشاهرودسمنان

18رضا غالمی امیر علیشاهرودسمنان

17درویشعلیکشمیرهدیهشاهرودسمنان

1917حمیدکوهیزینبشاهرودسمنان

18محمود رضا کیقبادیعلیرضا شاهرودسمنان

1917منصورگلپایگانیسعید شاهرودسمنان

1717قاسممحبیساراشاهرودسمنان

2016محمدعلیناظمیرضاشاهرودسمنان

15غالمحسینپارسافاطمهمهدیشهرسمنان

15غالمحسینپارسانگارمهدیشهرسمنان

14علیشجاعانمائدهمهدیشهرسمنان

19مرادبخشدانشحمیدایرانشهرسیستان  و بلوچستان

18درگوشسپاهیحامدایرانشهرسیستان  و بلوچستان

16حاجیسراوانیمحمدایرانشهرسیستان  و بلوچستان

17بشیراحمدسراوانیعبدالهایرانشهرسیستان  و بلوچستان

19مرادبخشعبدالهیعبدالرحیمایرانشهرسیستان  و بلوچستان

16یعقوبفرحانیمهدیایرانشهرسیستان  و بلوچستان

16خالدواضعهناعمهایرانشهرسیستان  و بلوچستان

18محمدپروینام البنینزابلسیستان و بلوچستان

18محمدجامیسعیدهزابلسیستان و بلوچستان

17رضاسرگلزاییفاطمهزابلسیستان و بلوچستان

191818محمودتابان سارانیرضازاهدانسیستان و بلوچستان
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191618سعیدثمرهشریف زاهدانسیستان و بلوچستان

1716علیسرگزایی جوانالناززاهدانسیستان و بلوچستان

15حمیدپایابمحدثهچابهارسیستان وبلوچستان

16گل محمددیودلمرجانچابهارسیستان وبلوچستان

18امیدافشار عقیلارسنجانفارس

17بابکجاویدیپارساارسنجانفارس

15بهنامجاویدیزهراارسنجانفارس

16عزیزحسینیسیده آال ارسنجانفارس

16محمدحسنخادم الحسینیفاطمهارسنجانفارس

16مصطفیدهقانیزهرا ارسنجانفارس

17ستارروستازهرهارسنجانفارس

16الماسزارعزهراارسنجانفارس

16محمدعلیمحمدیسپیدهارسنجانفارس

17امرالهمحمدیمحمد مهدیارسنجانفارس

15محمدنعمت الهیهاجرارسنجانفارس

16کریمنعمتیتسنیمارسنجانفارس

17رضاابراهیم پورحدیثاستهبانفارس

1919احمدحقیقت پورمحمداستهبانفارس

17حسنخوش نیتپرنیاناستهبانفارس

16حسنخوش نیتپرهاماستهبانفارس

16عبدالمطلبعزیزیامیرحسیناستهبانفارس

171715علیفربوداصطهباناتیمجتبیاستهبانفارس

15حجتفریبرزوحیداستهبانفارس

15سیداصغرکیوانیزهراساداتاستهبانفارس

16مهدیهمتی نژادسارااستهبانفارس

15رضاهمتی نژادعلیرضااستهبانفارس

15مصطفیرضاییمریماوزفارس

14علیرضاخجستهپگاهآبادهفارس

14علیرضاخجستهفریباآبادهفارس

1416منصوردانشورزینبآبادهفارس

16محمد علی رجاییراضیهآبادهفارس
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1416قاسمروستامریمآبادهفارس

16شرفیشرفیاحمدآبادهفارس

16رضاصفی خانیراضیهآبادهفارس

1415مهدیکریمیحمیدرضاآبادهفارس

14محمودکریمییلداآبادهفارس

14یدالهمنصوریفهیمهآبادهفارس

1616کاظمنعمت الهیمریمآبادهفارس

15کاوسولی زادهافسانهآبادهفارس

1815عبدالکریماحراریزینتجهرمفارس

15مسعودتوکلپژمانجهرمفارس

17محمدخادم پیرسیناجهرمفارس

15عباسزرنگاهعلی اصغرجهرمفارس

191919حسینفالمرزینعمت الهجهرمفارس

17رحیمکاظمیامینجهرمفارس

16مسعودبهمنیمریم خرم بیدفارس

17سید حسامجعفریمحمدامینخرم بیدفارس

17سید ابوطالبحسینی خرمیرقیه بیگمخرم بیدفارس

17محمدخسروانی فردزهراخرم بیدفارس

17اکبردهقانیانسیهخرم بیدفارس

16فریبرزرضاییشهالخرم بیدفارس

17حمیدرنجبرعلی خرم بیدفارس

17میرزازارعیحلیمهخرم بیدفارس

2018رضاقلیساریخانیعلی خرم بیدفارس

15ولی الهسرکاریمحمد مهدیخرم بیدفارس

17محمدشیروانیزهراخرم بیدفارس

17جعفرقلیکارگر شهرآبادیفائزهخرم بیدفارس

171715سعیداکبریزهراخفرفارس

191715جان محمداکبری باالشهریفاطمهخفرفارس

191815حاج حیدرانصاریرضاخفرفارس

201917محمد علیجاوید پورعباسخفرفارس

16ابوالفتحعوض پوریسناخفرفارس
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14عباسعوض پورامیر حسینخفرفارس

181814امام قلیمومنینرگسخفرفارس

18وحیدناصریمهدیخفرفارس

2018فرجترمسفرزاد زرین دشت فارس

17علی آقا رمضانی روح افزازرین دشت فارس

17بهروزشاکر حافظ زرین دشت فارس

18محمد شکری داوود زرین دشت فارس

14جعفرقائدی عصمت زرین دشت فارس

17صادق کمالی حسین زرین دشت فارس

17داوودمحجوبنگین زرین دشت فارس

1817راهدارمختاری فاطمهزرین دشت فارس

14رضا عابدی فردروژانسپیدانفارس

2017اکبرحدادزهراسروستانفارس

14علیرضاحسینیفاطمهسروستانفارس

18مجتبیروشنمحمدطاهاسروستانفارس

17سیدستارمختارینرجسسروستانفارس

15محمدجعفرابراهیمیساراشیرازفارس

16غالمحسینابوالحسن بیگیهستیشیرازفارس

1815عباسابوترابیانگلبرگشیرازفارس

15عبدالمجیداحمد پورکیمیاشیرازفارس

1614گرامیاحمدلوفتح الهشیرازفارس

1617علیاستخرحمیدشیرازفارس

18خلیلاسفندیاریفاطمهشیرازفارس

201617ساریافخمیمحمدرضاشیرازفارس

17پرهاماکبرزادهآرشامشیرازفارس

16غالمحسینامین پورالهام شیرازفارس

14محمودانصاری مهرمریمشیرازفارس

16ابراهیمایزدیثناشیرازفارس

15داریوشایزدییاسمنشیرازفارس

15عبدالحسینبازگیرخوبحجت الهشیرازفارس

1416اسداهللباغبانیحسینشیرازفارس
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18بمانعلیبرازندهمعصومهشیرازفارس

15محمدجوادبزرگ پورزهراشیرازفارس

1617علیرضابه نژادبهروزشیرازفارس

16علی رضاپیشگرمحمد شیرازفارس

14مهدیتاجآرزوشیرازفارس

16اهلل قلیتوانگریزهراشیرازفارس

1615عبدالعزیزتوکلیمسعودشیرازفارس

16امامقلیجعفریآمنهشیرازفارس

14هوشنگجعفریزهرهشیرازفارس

-سیف الهجلیانیسحرشیرازفارس

14اسدالهجوانمردی حقیقی فردزهرهشیرازفارس

16منصورجیحونیاکرم السادات شیرازفارس

18ابراهیمچراغیمحمدجوادشیرازفارس

16علیحسینیزهراشیرازفارس

18حسنحمیدنیاپریساشیرازفارس

16منوچهرحیدرزادگانمحمدرضاشیرازفارس

14غالمعلیحیدریحسنشیرازفارس

15محمدعلیخاقانیلعیاشیرازفارس

171616علی اصغرخاک خستهجمالشیرازفارس

16محمدخالقیانریحانهشیرازفارس

17عبدالهخواجه پورقاسمشیرازفارس

14مصطفیدریاییکیاناشیرازفارس

17اسماعیلده بزرگیمسعودشیرازفارس

17عبدالعلیدوکوهکیالهامشیرازفارس

15مسلمذاکریفخریهشیرازفارس

181717قربانعلیرحیم زاهدیغالمرضاشیرازفارس

15تیموررحیمی بدمرضیهشیرازفارس

1514امیدرضایی زادهآرزوشیرازفارس

16غالمرضارضائیسمانه شیرازفارس

17سیدجعفرریاستی فردنجمه الساداتشیرازفارس

18کریمزارعنجمهشیرازفارس
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17غضنفرزارعمجیدرضاشیرازفارس

14جمعه بیگزارعصفرشیرازفارس

14خانیزاهدیان نژادمحبوبهشیرازفارس

15رضازره پوش قصراحمدیمجیدشیرازفارس

191615محمدحسنزندی قشقاییعلیشیرازفارس

17غالمحسینسادات رفیعیحدیثشیرازفارس

15حبیبسبحانینرگسشیرازفارس

14حسینسراجیناهیدشیرازفارس

15حسینسلحشورنژادمیتراشیرازفارس

14سلیمانسناییصدیقهشیرازفارس

15علی محمدسنایی جهرمیمحمدحسینشیرازفارس

1814سیدعلیشایگانسیده زهراشیرازفارس

15داریوششریفینسیمشیرازفارس

2015جوادشقاقیانمحمدمحسنشیرازفارس

15حیدرشکرریز الریمهدیشیرازفارس

18ابراهیمشکرگزارسمیهشیرازفارس

17نادرشمسیماهانشیرازفارس

16سعیدشیعتیالههشیرازفارس

15محمودشیخیساراشیرازفارس

17حسینصادقیحمیدرضاشیرازفارس

15قاسمصالحیپردیسشیرازفارس

18جلیلصالحی زادهزهراشیرازفارس

14حسین علیصرافتمحمدهادیشیرازفارس

15فتحعلیصفاییآذرشیرازفارس

15محمدطالبیفاطمهشیرازفارس

15محمدجوادعابدین پورنجمهشیرازفارس

14خداکرمعزیزیاعظمشیرازفارس

1916سعیدعیساییمهدیشیرازفارس

15اصغرغالمی حقیقی فردمهدیشیرازفارس

20محمدتقیغالمی نژادالهامشیرازفارس

15عبدالعلیغیاثی شیرازیسامهشیرازفارس
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15علیفتاحیفرزادشیرازفارس

17امان اهللفرمانیالههشیرازفارس

-جعفرفریدونیزهراشیرازفارس

16غالمقارداش پورمسعودشیرازفارس

17عباسقربانیمارالشیرازفارس

15ابراهیمقوامی فرامیرعلیشیرازفارس

17محمدکاشی گرعلی اکبرشیرازفارس

18سید کاظمکاظم پورحسینیلیالشیرازفارس

14احسانکدیورالیناشیرازفارس

16شیرعلیکشاورزیفاطمهشیرازفارس

15قاسمکشتکاریسروششیرازفارس

1916جعفرکالئیمرضیهشیرازفارس

14سعیدگل پردازکیاناشیرازفارس

18محمدگلستان پورصدیقهشیرازفارس

201716محمدالجوردیپیروزشیرازفارس

15هادیالریآرشیداشیرازفارس

19محمدرضامحبوبعلیشیرازفارس

17سیدمهدیمحمدیسیده رامیالشیرازفارس

191615عزیزمحمودیسعیدشیرازفارس

14یارمحمدمرادی سیبکیفاطیماشیرازفارس

19غالمرضامرادیانالمیراشیرازفارس

1816عبدالهمژدهحسینشیرازفارس

15احمد علیمکاریانآرزوشیرازفارس

1916دالورمنوچهریمژدهشیرازفارس

14سیاوشمهرجوآتریناشیرازفارس

15سیاوشمهرجوالیناشیرازفارس

1615کاوسنعمتیفاطمهشیرازفارس

16جاللنوروزیآواشیرازفارس

18منوچهرنوروزییعقوب شیرازفارس

14مسعودنیک بینمحمدمتینشیرازفارس

17اکبرهاشمیمریمشیرازفارس
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15محمدهنرکارزهراشیرازفارس

14ایرجهوشیارعلی اکبرشیرازفارس

14امیدیزدان شناسپوریا شیرازفارس

14احمدیزدانیامیرمحمدشیرازفارس

14جاللابوالحسنیزینبفسا فارس

14عسکرابوالحسنینازنین زهرافسا فارس

19امیرحمزهباباییحمیدرضافسا فارس

14ایوبحقانیفاطمهفسا فارس

1816غالمحسینخدادادینسرینفسا فارس

15وحیدخراسانیپانیذفسا فارس

14عبدالرضاخرمزهرافسا فارس

17اصغرخیاط زادهکریمفسا فارس

14مهدیدستانفاطمهفسا فارس

16رمضاندیلمیزهرافسا فارس

1717عبداهللرجبیانمحمدطاهافسا فارس

15ناصرشاهینسعیدهفسا فارس

16علیشریفیمعصومهفسا فارس

15صمدغزنویفروزانفسا فارس

15محمدسعیدکارگریفریمافسا فارس

16رضاکیالیزهرافسا فارس

17محمدرضانوری زادهمحمدطالبفسا فارس

15ملک محمدهمتیجمشیدفسا فارس

1817پرویزامیدیعادلفیروزآبادفارس

1615یادعلیبهزادیالهامفیروزآبادفارس

15غالمعلیحیدریپریسا فیروزآبادفارس

16محمدنبیغالمیسعیدهفیروزآبادفارس

15نصرت الهمهرآورانمژگانفیروزآبادفارس

1615منوچهرنبی پوررحمانفیروزآبادفارس

15علیرضاسپیدنامهنرگسکازرونفارس

15ناصرشجاعیمرجانکازرونفارس

16سلماناکبرزادهمرضیهکوارفارس
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-اسماعیلمیرزاییطاهاکوارفارس

-جعفرمیرزاییپریوشکوارفارس

1816عبدالعلیاحمدیفاطمهگراشفارس

16محمدباقراشکوهحسینگراشفارس

15محمدجوادآزمفاطمهگراشفارس

16عباسخیل تاشسکینهگراشفارس

18جعفرنصرتینداگراشفارس

14رسولرسولیاحمدعلیالرستانفارس

15محمدمحرابیطاهاالرستانفارس

1715مهردادوطن خواهزهراالرستانفارس

16غالمرضازارعدرنامرودشتفارس

18قنبرزراعت پیشهالهاممرودشتفارس

15عبدالمجیدستودهزهرامرودشتفارس

14طمراسشیروانیاعظممرودشتفارس

15مجیدفالحیفاطمهمرودشتفارس

15عنایت الهکریمیامیرمحمدمرودشتفارس

14عنایت الهکریمیابوالفضلمرودشتفارس

16قاسمملکیمهسامرودشتفارس

17ایرجنجفیفاطمهمرودشتفارس

1714بهرامجعفریکیوانممسنیفارس

-1515غالمرضارستمیسیده تاراممسنیفارس

15قاسمشفیعیپارمیسممسنیفارس

1514روح الهکریمیبیتاممسنیفارس

181614خوشیارکریمیعبدالعلیممسنیفارس

-1615دژبخشکشاورزیرویاممسنیفارس

171614سهرابکشاورزیفهیمهممسنیفارس

-مسلمکشاورزیکارنممسنیفارس

-1715علیهوشیارکیانممسنیفارس

1617محمدبیگیمریمنی ریزفارس

16حمیدرضامظفریارشیانی ریزفارس

16مهدی افتخاریمحیاآوج قزوین
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1618فتح اله افتخاریاکبر آوج قزوین

18محمدافتخاری حدیثه آوج قزوین

17غالمرضاافشار نژاد میالد آوج قزوین

14منصوررحمانیمحمدمعینآوج قزوین

18محمد محمدی معصومه آوج قزوین

17علی اوسطنوریاعظم آوج قزوین

18مصطفیهاشمیسیده زینبآوج قزوین

18هوشنگمیرین بیگلوعلیآبیکقزوین

1717حسیناحمدیطنازالوند و البرزقزوین

14حسینخانیابوالفضلالوند و البرزقزوین

17محمدحسنزیباییمائدهالوند و البرزقزوین

17عزیزالهشادابیعنایت اهللالوند و البرزقزوین

17مرادعبداللهیمهدی الوند و البرزقزوین

1716شکرالهعبدیزهراالوند و البرزقزوین

16محمدیوسفقربانی نیامژگانالوند و البرزقزوین

18نجفعلیمحمدعلی طایفهزهراالوند و البرزقزوین

16علی اکبرمهدوی سیگارودیامیرمهدیالوند و البرزقزوین

16علیواحدی گنبدفاطمهالوند و البرزقزوین

16علی اصغراحمدیمهدیبوئین زهراقزوین

1917قاسمحسینی منفرد زنجانمحمدرضابوئین زهراقزوین

1919رستمقره گوزلیمهدیبوئین زهراقزوین

171716اسالماسالمیمهدیتاکستانقزوین

16عباسپورمند محمد جواد تاکستانقزوین

16سیدرضاحسینیسید احمدتاکستانقزوین

1817فتح الهخانی اصلنرگستاکستانقزوین

15یاسررحمانیآریا تاکستانقزوین

14علی اکبررحمانیآواتاکستانقزوین

15ستاررحمانیمنیژهتاکستانقزوین

17علی  رحمانیپریساتاکستانقزوین

-محمدغفوری حبیب اله تاکستانقزوین

14روح الهفرجیفاطمهتاکستانقزوین
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17مقصودگروسیامیرحسینتاکستانقزوین

17محمدرضاشریفیعلیزیارانقزوین

19محمدصباغیانافسانهزیارانقزوین

18علیفالحامیرعلیزیارانقزوین

15نامدارملکانزهرازیارانقزوین

17جواد احمد لو پرهام قزوینقزوین

19تقی احمدیسیده سودابه قزوینقزوین

201715محمد احمدیرضا قزوینقزوین

17خدابخشاردشیریمهسا قزوینقزوین

1617قربانایراندوستمحمد امین قزوینقزوین

18حسینآقاعلیمهدیقزوینقزوین

16علیرضا آهنی مهدیه قزوینقزوین

1815علیرضا بابایی نژاد پریسا قزوینقزوین

16علی عمران بخشی غالمرضا قزوینقزوین

18احمدعلیبراریمیتراقزوینقزوین

19محمدابراهیمبرزنونیلیالقزوینقزوین

161415رکابعلی پناهی نیاعلی قزوینقزوین

1615مسعودپیش علمیزهرهقزوینقزوین

1615علی توکلیمحمد حسن قزوینقزوین

1817محمد جانی صغری قزوینقزوین

191616عباس جعفر خانی امیرمحمد قزوینقزوین

17نبیجاللی جممعصومهقزوینقزوین

17-جاللی جمفاطمهقزوینقزوین

171614بشیرجلیلیمجیدقزوینقزوین

16علی اصغر حاجی کاظمی ها تبار زهره قزوینقزوین

15مسعودحبیبیمحمد حسامقزوینقزوین

1616اصغرحدادیمحدثه قزوینقزوین

16حسین حریر چی پرنیان قزوینقزوین

1815سید محمدخادمی بابلیسیده سمیهقزوینقزوین

181718حیدرخان محمدی فالحقاسمقزوینقزوین

18محمدحسینخلیلیعلیرضاقزوینقزوین
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1815سید ابراهیمخویینی ها عفت السادات قزوینقزوین

15علیدوست محمدیمریم قزوینقزوین

1916پرویز ذوالقدریمحمد صالح قزوینقزوین

17ناصررادمنشروزبهقزوینقزوین

18حجت اله رحمنی فاطمه قزوینقزوین

1816ابوطالب رضایی علی قزوینقزوین

16محمد حسنروستامحبوبهقزوینقزوین

171614غالمرضازارع پورحسینقزوینقزوین

16اشکانزواریرادینقزوینقزوین

16حجت الهزینلیطاهرهقزوینقزوین

14احمدسلطانیهبتولقزوینقزوین

15عباس سنماری مهدیه قزوینقزوین

16علیمحمد شالچی رامینه قزوینقزوین

17غالمرضا شفیع سرونازقزوینقزوین

14محمدشمس دوسترحمت الهقزوینقزوین

15صفدرشیخیزهرا قزوینقزوین

1816عبداله صادقلو زکیه قزوینقزوین

15محمد علی صادقی نیارکی صدراله قزوینقزوین

1615ابوالفضلصادقیان فهیمهقزوینقزوین

15مرتضی صدیق دوست علی قزوینقزوین

15صفر صفری عاطفه قزوینقزوین

19بیت الهعبدیسمیهقزوینقزوین

14مصطفی عزیزیزینب قزوینقزوین

15مرتضی علی اکبری محمد باقر قزوینقزوین

17حجت الهفره زادهاسمانهقزوینقزوین

14رضا قلی بیگی مژگان قزوینقزوین

15محمد باقرکاشی زاده منیرقزوینقزوین

14عباس کاشی ها علی قزوینقزوین

18عباس کامران محمدرضا قزوینقزوین

16اسرافیل کلهر سمیه قزوینقزوین

16قدرت اله کلهر هنگامه قزوینقزوین
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14سید حسین المعسید جعفر قزوینقزوین

16حسین محسنی کیمیا قزوینقزوین

15یونسمحمد رسولیمریم قزوینقزوین

1616حسینمحمد علیخانیرقیهقزوینقزوین

1717نوروزعلیمختاری پور رفعت قزوینقزوین

171614سید عظیم موسویسیده سمانه قزوینقزوین

16حسینموسوی زهرهقزوینقزوین

15تاریوردی نامی رقیه قزوینقزوین

15بهزادنجفیسحرقزوینقزوین

18احسانندافزهراقزوینقزوین

14حسننصرتی قزوینی نژاد محمدحسین قزوینقزوین

14علیرضا نوائی معصومه قزوینقزوین

15محمد حسنهوشامیمریم قزوینقزوین

16فرزام وحید پور شایان قزوینقزوین

18علی ولدیعرفانقزوینقزوین

17غالمرضااردستانیمنصورهقمقم

1915غالمعلیارژنگبنت الهدیقمقم

15حسینالماسی موحدزهرهقمقم

15اسماعیلامین رعیایمحبوبهقمقم

16اکبرایزدیمحمدقمقم

15محمدعلیآرمینهالهامقمقم

16محمدرضاباجالنبهروزقمقم

15معصومبزرگیزهراقمقم

16سیدرضابنی هاشمیانسیده منیرهقمقم

16اکبربهرمندپورالهامقمقم

16محمدبیکی شورکیمحمداسماعیلقمقم

-کورشبیگدلوکمندقمقم

16محمدعلیترکیزینتقمقم

17تورجتوکلیانساهرهقمقم

15حسینجانبازیمسعودقمقم

15رحیمحسین آبفروشروح الهقمقم
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17علیحسین زادهزینبقمقم

2017سیدحسینحسینیمحمدهادیقمقم

14محمدرضاحسینی رکن آبادیمعصومه الساداتقمقم

18سیدهاشمحسینی لواسانیفاطمه ساداتقمقم

15قاسمخالقیفاطمهقمقم

16مهدیدهقانی گلستانیعلیقمقم

17قربانعلیراستیمریمقمقم

16عبدالکریمرجبیعلی رضاقمقم

1915علیرستگارنژادمحمدامینقمقم

17هادیرضاپورامیرعلیقمقم

16نعمت الهرضاییمحمدجوادقمقم

19محمدرضارضوان طلبفاطمهقمقم

15صادقزارعانحسینقمقم

15حسینزارعیمنوچهرقمقم

171516غالمحسینزلفی گلمحسنقمقم

1716غالمعلیساجدیاکرمقمقم

15حامدسعیدی صابرعلی رضاقمقم

15غالمعباسسلطانی میرزائیطاهرهقمقم

17حسینسلگیمیثمقمقم

17محمدرضاسلیمی نمینمهدیقمقم

15ابراهیمسهیلیمحمدمهدیقمقم

15غالمحسینصادقی زادهعلیقمقم

17علیصادقی یکتازهراقمقم

14محمدرحیمصالحی فعالامیرعلیقمقم

1715کتابعلیصالحی فعالمحمدرحیمقمقم

17محمدحسینصمدی فردفاطمهقمقم

18سیدمجتبیطاهریسیداحمدقمقم

16محسنعابدین زادهموناقمقم

15علی محمدعباسیمهدیقمقم

17بهمنعبدویزهراقمقم

16بهروزعلیخانیفاطمهقمقم
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16هاشمغفوریامیرحسینقمقم

201918محمدعلیغالمیمجیدقمقم

19احمدغمخوارابراهیمقمقم

1514نور الهفرجیمهساقمقم

15سید اسماعیلفرجیسید محمدیاسینقمقم

17کاظمفقیه صالحییاسرقمقم

16ترابقربانیانفاطمه زهراقمقم

14عباسکاشانیمحمدحسینقمقم

14محمدکاظمیسعیدهقمقم

18مرتضیمتقیلیالقمقم

14جوادمحمدپورمهدیارقمقم

1716محمد حسینمحمدی نجاتمطهرهقمقم

1816محسنمقدس زادهمعصومهقمقم

1915عباسملکی مطلقنسترنقمقم

17حسنمهدوی مهرانسیهقمقم

14سیدحسینموجانیزهرا ساداتقمقم

1816سیدمحسنموسوی سلیمیسیده زینبقمقم

17اسدالهنادریمیثمقمقم

14امیرنوایی لواسانیفاطمهقمقم

15علینوراییستیا زینبقمقم

201717ابوالحسنوفاییابوالقاسمقمقم

17محمدیزدانی فردمائدهقمقم

1816علی رضایوسفیانریحانهقمقم

18ذبیح الهخسروانی نیا  حمیدرضا  دهگالن کردستان

17محمودکاتبی کردمحمدیزداندهگالن کردستان

16صالح الدینمنصوریسروش دهگالن کردستان

17حاجیمرادورمقانیمسعوددهگالن کردستان

1818احمدذبیحیحمدیدیواندرهکردستان

16عابدرستمی بارزاندیواندرهکردستان

20کریمصادقیابراهیمسقزکردستان

16فرزینفغفوریهیژاسقزکردستان
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1917مصطفیفکریفاروق سقزکردستان

18سید جمیلیوسفیسید سالمسقزکردستان

17کریمامینیمریمسنندجکردستان

17محمدشریفجهانبخشنسترن سنندجکردستان

2016منوچهرجواهرینسترن سنندجکردستان

2016حبیبسجادیابوبکرسنندجکردستان

1917احمدسجادیجمیل سنندجکردستان

16فتح الهشیخیسمیهسنندجکردستان

15کریمفرجوندفریدونسنندجکردستان

17نظیرقادریسحرسنندجکردستان

18رسولمحمدی موخرفریده سنندجکردستان

17منوچهرمیهمیایلیاسنندجکردستان

181817مصطفینورانیسیرانسنندجکردستان

17فتح الهپدیدارحبیب الهکامیارانکردستان

19احمدپشابادیژالهکامیارانکردستان

-نادرخالدیانجبارکامیارانکردستان

15رشیداشکاوندهانامریوانکردستان

16علیرمضانیمریممریوانکردستان

1616محمدسعیدمکیعطامریوانکردستان

17رضاابراهیم پورحلیمهبمکرمان

15محمدابراهیم پورمریمبمکرمان

14علیرضاالماس زادهفاطمه زهرابمکرمان

17مصطفیاندیشمندسودهبمکرمان

201819علیثمره جهانیمحمدرضابمکرمان

16غالمرضاده میری جهانبینحمیدبمکرمان

16رمضاندهقانیانزینببمکرمان

15ذبیح الهدهقانیانمرضیهبمکرمان

17قاسمشجاعی مهیباورانوسبمکرمان

16علیشهنوازیحکیمهبمکرمان

17ابراهیمکاظمی پور برواتیفهیمهبمکرمان

19ناصرکدوریریحانهبمکرمان
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17عزیز الهنرمال زادهمریمبمکرمان

15خدابخشهاشم زهیزلیخابمکرمان

17حسینولی نژادمبینابمکرمان

1816علیافشاری پورنواجیرفتکرمان

161616ماشاالهامیری نیجانامیرحسینجیرفتکرمان

15محمدحاتمیشهنازجیرفتکرمان

17هوشنگحسینی نسباللهجیرفتکرمان

16حسندامغانیامیررضاجیرفتکرمان

1715مهریارساالری رادیاسینجیرفتکرمان

161616اسمعیلسیدیامینجیرفتکرمان

1615اسمعیلسیدیزهراجیرفتکرمان

1615جمشیدشریفینجمهجیرفتکرمان

17علیکرمشاهی امجزیحسینجیرفتکرمان

181818شهمرادکمالیعلیجیرفتکرمان

171617برکتمجاز دلفاردینداجیرفتکرمان

1516سیدزماننخعیفاطیماجیرفتکرمان

1514سیدزماننخعیکیانجیرفتکرمان

14جواداحمدیفاطمهراورکرمان

1814حسنرسولیمحمدرضاراورکرمان

-اکبرکاربخش راوریفاطمهراورکرمان

14محمدکاربخش راوریفاطمهراورکرمان

17غالمعباسمحمودیریحانهراورکرمان

14محمودمظفریعلیراورکرمان

201820محموداسماعیلی مقدمشهینرفسنجانکرمان

2018احمدرزاقیان پورمحمدرفسنجانکرمان

17محمودزندوکیلیمتینرفسنجانکرمان

191718احمدعسکرنژاداکرمرفسنجانکرمان

18غالمرضاگلستانیفاطمهرفسنجانکرمان

17عباسهاشمیمحمد پارسارفسنجانکرمان

15حجتاسالمیفاطمهزرندکرمان

15ماشاهللپورسلطانیمصطفیزرندکرمان
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16سید بیژنزمانیفاطمه ساداتزرندکرمان

1817اکبرسنکارمریمزرندکرمان

16عباسعربپورزهرازرندکرمان

17علیقاسمیعباسزرندکرمان

16جواداسالم پناهمحمدسیرجانکرمان

191816مهدیاندیشهصالح سیرجانکرمان

1715علیحیدریفاطمه سیرجانکرمان

17محمودخادم الحسینیمحمد طاهاسیرجانکرمان

15محمد حسینرجاییآتنا سیرجانکرمان

15اکبررئوفیانعظیمهسیرجانکرمان

16حسینسلطانیعلیسیرجانکرمان

14فرهادشاهبداغیمحمد پارساسیرجانکرمان

16عطاصفی نژادفاطمه سیرجانکرمان

16محمد حسینمهدویعظیمهسیرجانکرمان

14احمدمؤذنینسترنسیرجانکرمان

14رضاآرام نیاساراکرمانکرمان

-مهدیبهرامی کوهشاهیبردیاکرمانکرمان

1616مجیدپور یزدان پناه کرمانیحامدکرمانکرمان

14محمدرضاتهرانیهانیهکرمانکرمان

16محمددائی زادهنجمهکرمانکرمان

1615یداهللرنجبربهارهکرمانکرمان

16قاسمشاهرخیطاهاکرمانکرمان

19محمدرضاشیخ زاهدیریحانهکرمانکرمان

1615رضاصاحب قدم لطفیمحمد صادقکرمانکرمان

15کیوانعبداهلل پورمحمد کرمانکرمان

15جوادعلی خانی نژادشیما کرمانکرمان

171715غالمرضاعلی زادهیاسرکرمانکرمان

17علی یارفالح الله زاریمهدی کرمانکرمان

16مهدیقوامیزدانکرمانکرمان

16احمدکشاورزیمریم کرمانکرمان

17یحییمریدیبتولکرمانکرمان
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17مرتضیمهدی پورآرتمیسکرمانکرمان

15عباسباباییمحمد علی کوهبنانکرمان

16تقیمجیدیستایشکوهبنانکرمان

16محمد رضامحمدیحسینکوهبنانکرمان

20کیومرثاحمدیپوریااسالم آباد غربکرمانشاه

17سهراباکبریهوشمنداسالم آباد غربکرمانشاه

1916رضا حسینانجم روزثریااسالم آباد غربکرمانشاه

1816خانجانآتش پیکرفاطمهاسالم آباد غربکرمانشاه

17جانعلیآریانژادعلیاسالم آباد غربکرمانشاه

16بهروزبالیصدیقهاسالم آباد غربکرمانشاه

18بهروزبالیمینااسالم آباد غربکرمانشاه

19محمد تقیبرزوئیفاطمهاسالم آباد غربکرمانشاه

20فرامرزبساطیعلیاسالم آباد غربکرمانشاه

17رجبرحیمی تجرعلیاسالم آباد غربکرمانشاه

1919اسدرستمیروناکاسالم آباد غربکرمانشاه

1718علی محمدرستمیمعصومهاسالم آباد غربکرمانشاه

1717رستمرضائیزهرااسالم آباد غربکرمانشاه

1818سعدالهصادقیفریبااسالم آباد غربکرمانشاه

17علیرضاغریبزهرااسالم آباد غربکرمانشاه

17فتح الهکریمیپرستواسالم آباد غربکرمانشاه

18علی میرمحمدیحسیناسالم آباد غربکرمانشاه

14خدامرادمرادی سیمانیفرحنازاسالم آباد غربکرمانشاه

16احمدنصرتیحیراناسالم آباد غربکرمانشاه

17ستارنوروزی فرمحمد طاهااسالم آباد غربکرمانشاه

19مصطفینوریزینباسالم آباد غربکرمانشاه

16عزت الهدارابیایمانسرپل ذهابکرمانشاه

16بهزادامامی مامیوندیاهوراسنقرکرمانشاه

14رسولپارسیسینا سنقرکرمانشاه

16حشمت الهپیروزفرمحمد رضا سنقرکرمانشاه

-علی اکبرحدیدیلیال سنقرکرمانشاه

15حیدر علیصفری قمامالهام سنقرکرمانشاه
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181717سیروسعامریانمحمد جواد سنقرکرمانشاه

15محمدقاسمیمتینسنقرکرمانشاه

14منصورمصلحیفرحناز سنقرکرمانشاه

14حسینآذرکمند کوثرسنقر کرمانشاه

18رضاشاه حسینیفرزانهصحنهکرمانشاه

1817ابوالقاسمشمشادیانالهامصحنهکرمانشاه

1817غالمرضاکرمیخدیجهصحنهکرمانشاه

1615مرادباوندیطاهره قصرشیرینکرمانشاه

1715جوانمیرچولکیفرشاد قصرشیرینکرمانشاه

1715علی رضاخالقی نژادآریاقصرشیرینکرمانشاه

15بندرعسگریعسکرقصرشیرینکرمانشاه

1916امینعینیپریسا قصرشیرینکرمانشاه

15حبیب الهکرندیویداقصرشیرینکرمانشاه

14حبیب الهکرندیمریمقصرشیرینکرمانشاه

17مصطفیمرادیالهامقصرشیرینکرمانشاه

15رسول احمدی ساره کرمانشاه کرمانشاه

14مصطفی اشجاری معصومه کرمانشاه کرمانشاه

1816فرهاد امجدیان امیر حسین کرمانشاه کرمانشاه

15احمدامیری راداسماعیل کرمانشاه کرمانشاه

14نصرت اله امینی مقدم گلرخ کرمانشاه کرمانشاه

16حسینعلی اهری تورج کرمانشاه کرمانشاه

14مرتضا بسامی علیرضا کرمانشاه کرمانشاه

-جمشیدبهرامی تینا کرمانشاه کرمانشاه

181615درویش حجازی مرتضی کرمانشاه کرمانشاه

14علیرضا خانه آباد ابوالفضل کرمانشاه کرمانشاه

16محمد صفر رحمانی معصومه کرمانشاه کرمانشاه

181714ابوالفتح رحیمی پیمان کرمانشاه کرمانشاه

1716امامعلی زارعی حسین کرمانشاه کرمانشاه

201716عزیز علی زیاد زاده علی کرمانشاه کرمانشاه

171714حشمت اله سمسارپورمظفری مجید کرمانشاه کرمانشاه

-17محمد اسمعیل صادقی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه
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14علی محمد صیدی سمیراکرمانشاه کرمانشاه

16علیرضا عبدالهی مریم کرمانشاه کرمانشاه

-1915مهدی فالح عزیزی سجاد کرمانشاه کرمانشاه

1816عباس قادری مریم کرمانشاه کرمانشاه

191714علی قلعه زاده مریم کرمانشاه کرمانشاه

1616علی ورکاظمی مریم کرمانشاه کرمانشاه

171615علی مردکریمیمحمدکرمانشاه کرمانشاه

15محمد طاهر کولیوند فاطمه کرمانشاه کرمانشاه

1516یوسفمحمدیمحمدسیناکرمانشاه کرمانشاه

1517احمدمرادیعادل کرمانشاه کرمانشاه

1816محمدرحیممرادی میرآقامحمدناصرکرمانشاه کرمانشاه

1715اسداله ملک شاهی ورله عاطفه کرمانشاه کرمانشاه

1916فرامرزمیهن زادهماریاکرمانشاه کرمانشاه

1515محمدنثاریمحسنکرمانشاه کرمانشاه

1615صلواتعلینجاتیرعناکرمانشاه کرمانشاه

171615کامبیزاکبرپورسانازکنگاورکرمانشاه

1714علی مرادامینیکبریکنگاورکرمانشاه

181614باقرآزادی تبارآذرکنگاورکرمانشاه

16احمدخزاییفاطمهکنگاورکرمانشاه

1615میرزاحسینصفریبهرامکنگاورکرمانشاه

1616داریوشکرماجانیثناکنگاورکرمانشاه

-مصطفیمرادیاسراکنگاورکرمانشاه

-احسانمصدقآرمیتاکنگاورکرمانشاه

1714حمیدرضاملکیانفاطمهکنگاورکرمانشاه

16وحیدنظریامیرعلیکنگاورکرمانشاه

15محمدرضادارایی نیاآنیاهرسینکرمانشاه

16علیمردانقاسمیفاطمههرسینکرمانشاه

15قربانعلیقلندریفاطمههرسینکرمانشاه

16هدایت الهکرمیمریمهرسینکرمانشاه

18مرادعلیماواییانآمنههرسینکرمانشاه

15صیدولیمحمدی نیامرضیههرسینکرمانشاه
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15محمدحسینمنزهمحمدحسنهرسینکرمانشاه

18فریبرزمهریمحمدصدراهرسینکرمانشاه

1615سیدعلیموسویاعظمهرسینکرمانشاه

-یداهللولدی نیاافسانههرسینکرمانشاه

18نریمانیادگاری تلیابیتیناهرسینکرمانشاه

16غالم حسنظفریفاطمه باشتکهگیلویه و بویراحمد

17صلبعلینظیفیعاطفهباشتکهگیلویه و بویراحمد

15عبدالکریم خردمند خوبجمال الدین بهمئی کهگیلویه و بویراحمد

16نعمت الهفرهنگی فردنصرالهچرامکهگیلویه و بویراحمد

191717گودرزودیعی نژادماریهچرامکهگیلویه و بویراحمد

1616سید احمدتقوی جهان آبادفاطمه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

181515رضاجهرمی نژادهادییاسوجکهگیلویه و بویر احمد

18سید حاتمحسینی صالحسید رحمانیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15سید رسولساداتسید سجادیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16شیر احمدشریفیشهر بانو یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1716علیعبد الرضاییفهیمه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1817غالمحسینکیلومرضیه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1815فریدونمصطفی پورمهدیه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

18اسمائیلموسویفتانه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17دالورنجفی پورسیما یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15علی اصغرخزاییمحمدآزادشهرگلستان

17حمیدرضامسکنیالنازآزادشهرگلستان

1917عبدالمجیدامامیتارابندرگزگلستان

1615جوادجوادیعلی اصغربندرگزگلستان

1616رضاشیرزادی آهودشتیعباسبندرگزگلستان

1716اصغرکاویانسارابندرگزگلستان

17اصغرکاویانسعیدهبندرگزگلستان

1816رمضانعلیمسعودیام البنینبندرگزگلستان

181617باقرندافیعطیهبندرگزگلستان

1614حبیب الهابراهیمیزهرهعلی آباد کتولگلستان

14مجتبیادیبی فرزهراعلی آباد کتولگلستان
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14سیدحسینصالحیمحمدطاهاعلی آباد کتولگلستان

17حسینمزیدیملیحهعلی آباد کتولگلستان

14حسینملکینادرعلی آباد کتولگلستان

14حسننادریمحمدمبینعلی آباد کتولگلستان

1816نبی الهجعفر پورریحانهکردکویگلستان

15امانگلدیدهقانامیدکردکویگلستان

14باب الهصابرینازنینکردکویگلستان

14محمدعربمهدیه کردکویگلستان

15حاجی بردیکتولیقرباندردی کردکویگلستان

16محمدکالنترراحله کردکویگلستان

-اسمعیلنوروزیآتنا کردکویگلستان

16سلمانخسرویپارمیسگالیکشگلستان

16براتدادستانسمیهگالیکشگلستان

16غالمحسینسایریعلی رضاگالیکشگلستان

16محمدسایریمرضیه گالیکشگلستان

16رحمانسهیلی فردنرگسگالیکشگلستان

16حبیبشیخیایلیاگالیکشگلستان

17جوادصباغیانملیناگالیکشگلستان

16حمزهموسوی خسرویساجدهگالیکشگلستان

17احمدوطن پرست مقدمفاطمهگالیکشگلستان

19رمضانعلیاحمدخالقینفیسهگرگانگلستان

171515محمداحمدی فرشیماگرگانگلستان

16حسیناسماعیلیمیناگرگانگلستان

1615غالمرضااعلمیطیبه ساداتگرگانگلستان

1618سطلقاونقساراگرگانگلستان

17محمد علیآنا محمدیعاطفهگرگانگلستان

16قاسمپرسندهصفرگرگانگلستان

161514ابوالقاسمتاجیک قنبریمحمدرضاگرگانگلستان

16محمدرضاترسلیصدیقهگرگانگلستان

14فرج الهتشکریحسینگرگانگلستان

1917سلیمانجرجانیفاطمهگرگانگلستان
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17حسینعلیخاندوزیابوالفضلگرگانگلستان

1615محمد علیراه نشاننسرینگرگانگلستان

15سید احمدروهندهامیرمهدیگرگانگلستان

17صفرعلیزمانیجابر گرگانگلستان

14یحییزمانیمریمگرگانگلستان

14تاج محمدصیادیاسماگرگانگلستان

1617غالمرضاعابدینی دستگردیرویاگرگانگلستان

1615حلیم  بردیقرنجیکحبیبه گرگانگلستان

1516جبرائیلکاووسی پورکیاناگرگانگلستان

16رستمکرمانیریحانهگرگانگلستان

181718ولینجاریمجیدگرگانگلستان

16حسینعلینظرنوکندهسمانهگرگانگلستان

15قربانعلیهادویمنصورهگرگانگلستان

1916آنه محمدایگدریحلیمهگنبدکاووسگلستان

16عبداهللبشاوردمعصومهگنبدکاووسگلستان

15مرتضیبهرام نیافاطمه زهراگنبدکاووسگلستان

1614اصغربهرام نیامرتضیگنبدکاووسگلستان

15امان محمدپاک روانمرجان گنبدکاووسگلستان

15حاجی محمدپهلوان دوجیعلیگنبدکاووسگلستان

14عبدالقادرپیرنیادولت محمدگنبدکاووسگلستان

17حسینخوش صولتطاهرهگنبدکاووسگلستان

15حسنسلیمانیفرشتهگنبدکاووسگلستان

1715محمدرضاقدیمیفردیسگنبدکاووسگلستان

15مجتبیقربان صادقیپارساگنبدکاووسگلستان

15حسنقزلیاعظم گنبدکاووسگلستان

14حسینعلیکوچکمیثم گنبدکاووسگلستان

16براتعلیمحسنی فرسمیهگنبدکاووسگلستان

1715علیرضاهوشمندیهدیهگنبدکاووسگلستان

1515ذبیح الهآذین فر محیا مینودشت گلستان 

14علی اصغر پسرکلو مهدی  مینودشت گلستان 

15کامبیز زرکی علی رضا مینودشت گلستان 
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17محمدتقیفرامرزی رضامینودشت گلستان 

15علی محبی زهرا مینودشت گلستان 

16حسنممشلی فاطمه مینودشت گلستان 

14غالمرضاایزد خواستی نواآستانه اشرفیهگیالن

151715اسمعیلآتش بهارحدیثهآستانه اشرفیهگیالن

141818احمدآذری آستانهصاحبآستانه اشرفیهگیالن

151816محمدرضارستمیفاطمهآستانه اشرفیهگیالن

14حسینطالب پور کماچالیصغریآستانه اشرفیهگیالن

151616میرمحمدعلیولمیسیده زینبآستانه اشرفیهگیالن

20احتشاماعتمادی زادهالنازبندرانزلیگیالن

2019پرویزعلیزادهرضابندرانزلیگیالن

17هوشنگقرطاسیپرنیانبندرانزلیگیالن

17حمیدگیلزادکهنماریابندرانزلیگیالن

19قاسمنجفیانمهدیهبندرانزلیگیالن

17حسنکنف کارشبنمرودبارگیالن

18سیدعلیآل نبیسیده ساجدهسیاهکلگیالن

17رحیمپورصفرمحمد صالحسیاهکلگیالن

16حسینعاقلشهریارسیاهکلگیالن

16داودفریدفرروژانسیاهکلگیالن

16شهراملشکریانیمهدیهسیاهکلگیالن

1716محمدعلیلطفیالهامسیاهکلگیالن

1816عباسمرزبندسمیراسیاهکلگیالن

16صارممیرزاییمهدیهسیاهکلگیالن

181714مختارآلیانیرقیهصومعه سراگیالن

16فیروزجمشیدنیاعلیصومعه سراگیالن

15محمدرضاحسن پورپدرامصومعه سراگیالن

14حسنعلیرجبیصادقصومعه سراگیالن

14محمدرضارضاییمعصومهصومعه سراگیالن

15علیقربانعلی پورویداصومعه سراگیالن

16مصطفیقطبیعلیرضاصومعه سراگیالن

14رسولمحسن نژادسمیهصومعه سراگیالن



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15اسماعیلمطبوع رفتارهانیهصومعه سراگیالن

15غالمرضااقامتیاعظمفومنگیالن

1614حسیناکبریمعصومهفومنگیالن

16مهدیاخالقی پیرپشتهمبینالنگرودگیالن

14ایرجاسکوییسوگندلنگرودگیالن

1815عادلامیرپورعارفهلنگرودگیالن

15مهدیپورحسنریحانهلنگرودگیالن

15علیرضاپورعیسیپانیسالنگرودگیالن

1515حسنتهمتننسیبهلنگرودگیالن

14جلیلجعفرزادهفاطمهلنگرودگیالن

14رسولحسن پورروژینالنگرودگیالن

14اسماعیلحق شناسمهرنازلنگرودگیالن

2016محمدراسخی گیالنیفاطمهلنگرودگیالن

14سیدرضارضوی  محیاساداتلنگرودگیالن

14محمدرنجکش لیلیمژدهلنگرودگیالن

14حسنشریف پورزهرالنگرودگیالن

15علی اصغرعبادت طلبصفورالنگرودگیالن

16رمضانعلیدوستبهسالنگرودگیالن

15رحیمفکری پویامعصومهلنگرودگیالن

17ایمانکنفچیانآتبینلنگرودگیالن

15فرزادمرادحاصلعلیلنگرودگیالن

15سیداحمدمیراسدیسیده سعیدهلنگرودگیالن

16بهروزاسماعیل نژاد چاله سراییمریم ماسالگیالن

15محمدمقدمسمیهماسالگیالن

16محمدامیدیحسیناملشگیالن 

16سیروسعادلی پورسپهراملشگیالن 

17علی نقیاقبالی املشیاحساناملش گیالن 

15عبدالهترابیسید پویاناملش گیالن 

18رحمتجاللی مریدانیعلیاملش گیالن 

1716رسولشفیعیمحمداملش گیالن 

15حسین علیزادهعدنااملش گیالن 
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16احسانمطهریآدینهاملش گیالن 

18شکرالهشکوریفاطمهبندرانزلیگیالن 

1818حسینقوامیبهارهبندرانزلیگیالن 

1816محمدحسن احمدیهنگامه رشت گیالن 

18حاجت اله اسدزادهفاطمهرشت گیالن 

-حسن اقدسی عین اله رشت گیالن 

191817اقبال الهیاری محرم رشت گیالن 

1715حسین علیامیدیزهرا رشت گیالن 

15حسین آزادی خواه زهرا رشت گیالن 

17حسن بزرگ محمدامین رشت گیالن 

191718علیرضا بهشتی کیانا رشت گیالن 

17حسین پورکارجدیدمریمرشت گیالن 

1717علیرضا پیشدادرویا رشت گیالن 

17حسن توکلی الکه الهام رشت گیالن 

1916فاضلخاتمیسیده خدیجه رشت گیالن 

14علی داعی علیرضا رشت گیالن 

18فردین داوودی محمدرضا رشت گیالن 

15عباسدهقانپورسامیار رشت گیالن 

17علیرضائی سیامک رشت گیالن 

1715فتح الهشفیعیبتول رشت گیالن 

1916شعبان شهبازیمعصومهرشت گیالن 

16امیرصدیقزینب رشت گیالن 

17روح اله طالب زاده مهیا رشت گیالن 

1617روح اله طالب زاده پریسا رشت گیالن 

15مهدیعلی اصغریمریمرشت گیالن 

1717محمداسمعیل فرحی تاجمهدیرشت گیالن 

17منوچهر محجوب زهره رشت گیالن 

14فرهادمعنویفاریا رشت گیالن 

1818مسعود نباتی غزاله رشت گیالن 

1615اکبر نوذری مهرمعصومه رشت گیالن 

15فرزادیکتاماهرخ رشت گیالن 
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18سهرابعلی ابراهیمی سمیه الهیجان گیالن 

16گداعلی اصغر نژاد فاطمه الهیجان گیالن 

15غالم اصالنی مریم الهیجان گیالن 

15فیض اهلل ئاللهیاری فاطمه الهیجان گیالن 

14حسن امیدی نوبیجاری مائده الهیجان گیالن 

1515حبیب اهلل آقاباباریحانه الهیجان گیالن 

15رمضانعلی پور علی گلرودباری اختر الهیجان گیالن 

16پورنگ پور قانع ملیکا الهیجان گیالن 

1816تقی پیچ بینی صاحبه الهیجان گیالن

15رضا چائی چی منصور رکسانا الهیجان گیالن 

191617محمد حسین حسین وند صدقی فاطمه الهیجان گیالن 

1615حسین دادرس مریم الهیجان گیالن 

18جعفر دلخوش زهراالهیجان گیالن 

1916نامدار شاه محمدی سمیه الهیجان گیالن 

14علی شجاع اعال الهیجان گیالن 

15مازیار صفرپناه امیر رضا الهیجان گیالن 

16جهانگیر طالب نازنین الهیجان گیالن 

15رضاعاشوری هانیه الهیجان گیالن 

1617محمد علی غالمی مهشید الهیجان گیالن 

17علی محمد فخار زاده محمد رضا الهیجان گیالن 

161616حسن قنبرنژاد نرجس الهیجان گیالن 

1916عباس قیامتیون سمیه الهیجان گیالن 

16محمد کریمی درهجیری علی الهیجان گیالن 

15محمد حسن مرادی محمد صدراالهیجان گیالن 

14جواد مسرور خسروی مهتا الهیجان گیالن 

15بهرام مالاحمدی نغمه الهیجان گیالن 

14علی میر موئد ابوالفضل الهیجان گیالن 

15علی نظری انارستانی طیبه الهیجان گیالن 

16بهرام نور محمدی فاطمه الهیجان گیالن 

17رامین نیکبخش مریم الهیجان گیالن 

15جعفر هدایتی سپهری نیایش الهیجان گیالن 
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15مقدم وارسته مرسانا الهیجان گیالن 

171816حیدرعلیبلقدرفاضلازنالرستان

15احمدآقاتوکلیداودازنالرستان

18غالمعلیزنگنهخدیجهازنالرستان

19نادرملک محمدیفاطمهازنالرستان

17جعفرمهدویریحانهازنالرستان

1917یدالهجمشیدیفاطمهالشترلرستان

19رضاقاسم پورمحمد مهدیالشترلرستان

19رضاقاسم پورمحمد امینالشترلرستان

15فرودافروغحسینالیگودرزلرستان

15حمیدحاتمی کیاامیرعلیالیگودرزلرستان

17مجیدامریامیربروجردلرستان

16کلبعلیبیرانوندفریدونبروجردلرستان

16فریدونبیرانوندمائدهبروجردلرستان

16ابوالقاسمتنه کارمریمبروجردلرستان

15فرهادثابت عملپویابروجردلرستان

20محمد اسماعیلجبلیسید امیربروجردلرستان

1917عبدالحسینحسینی روزبهانیمژگان بروجردلرستان

16نادرحسینی روزبهانیپرستوبروجردلرستان

14محمد تقیسلیمانیفاطمهبروجردلرستان

16شمس الهشمسهمهسابروجردلرستان

17شمس الهعلیدادیسارابروجردلرستان

17عبدالرحیمفرمانبردارحمیدبروجردلرستان

17حمید فرمانبردارفرزانهبروجردلرستان

16علی کریمی پورالهام بروجردلرستان

17محمدگودرزیایوببروجردلرستان

1717حسنگودرزیمهدیبروجردلرستان

18هبت الهگودرزیامیرفرهنگبروجردلرستان

201817حسینگیوه کیسمیه بروجردلرستان

1818شکرالهاستوانمحمد مهدیخرم آبادلرستان

19جوزعلیبارانیمرضیه خرم آبادلرستان
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18فضل الهجعفریاناشکانخرم آبادلرستان

2020صادقحسینیسید سامانخرم آبادلرستان

1819خوردعلیحورگلستانشریفخرم آبادلرستان

2015شریفحورگلستانالناخرم آبادلرستان

18ولیدوستیویریاخرم آبادلرستان

1718ولیدوستیفضیلتخرم آبادلرستان

1718علیزارعامیرمحمدخرم آبادلرستان

18باباحسینزرین جوی الواربردیاخرم آبادلرستان

18حسنسقاییفاطمهخرم آبادلرستان

16صفرعلی حسین پورمهردادخرم آبادلرستان

1817عباسکرم وندیسپیده خرم آبادلرستان

1918شمس الهمعتمدیفاطمهخرم آبادلرستان

18ابراهیمملکی رادآزادهخرم آبادلرستان

1917محمدباقرنعمت پورسیدغالمرضاخرم آبادلرستان

1917جلیلنوری دهنوسعیدهخرم آبادلرستان

1917مرادبگهمت فرمحمودخرم آبادلرستان

2020عینعلییاری ونداکبرخرم آبادلرستان

2018عبدالهآسترکیاصغردورودلرستان

15ولیآسترکیافسانهدورودلرستان

20ناصرتقواییمهرداددورودلرستان

18عیوضتوحیدیفاطمهدورودلرستان

191717محمدراستینمریمدورودلرستان

18صفی الهکیهانیمصطفیدورودلرستان

201919حسینتیموریامیرحسین کوهدشتلرستان

1715شیرمحمدتیموریمریمکوهدشتلرستان

191614امامقلیعباسی نژادعباسکوهدشتلرستان

181614حمیدمالییآتوساکوهدشتلرستان

15مجتبیاحمدیعلیآملمازندران

15علیرضاپورکاظمپویان  آملمازندران

141916حسنحیدریسامانآملمازندران

16تقیخداییعلی اکبرآملمازندران
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16علیرحمانیرضاآملمازندران

141715رضارمضانیفاضلهآملمازندران

161917حسینزارعسیناآملمازندران

14مقدارسیارزینبآملمازندران

16یار علیشیراوندمریمآملمازندران

141514محمد باقرصادقیخیرالهآملمازندران

16میثمطالبیبهارآملمازندران

14میثمطالبیمحمد سجادآملمازندران

15ماشاالهعدیلیصباآملمازندران

16ابراهیمعمرانعسلآملمازندران

-حمیدفتحیهیرادآملمازندران

15مجتبیفرجیستایشآملمازندران

141715ابراهیمفصیحالهامآملمازندران

16محمدفالحماهانآملمازندران

141718احمدقربانیاندیشهآملمازندران

141715علی حسنمرادیمحسنآملمازندران

-خسرونقی زادهتسنیمآملمازندران

16حسیننیک پورپرنیاآملمازندران

18محمدعلیاحمدنژادنسیمبابلمازندران

16مرتضیاسبکیانآریامهربابلمازندران

15عبدالهاسدیامیرمحمدبابلمازندران

1515گداعلیاسالم پناهزریبابلمازندران

201817صادقایازیعلیبابلمازندران

1817نورعلیجعفرزادهمهدی بابلمازندران

1516شهرامحسین زادهیگانهبابلمازندران

16عبدالهحقیقیانحسنبابلمازندران

16ناصرخلیلیصبابابلمازندران

19عباسشفاعی نقدرزهرا بابلمازندران

16سیدحسینصالحی امیریسیده مهنازبابلمازندران

17حبیبفرشباففرینازبابلمازندران

1818محمدجوادقربانیانمصطفی بابلمازندران
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1818حسینکفشگرزهرابابلمازندران

14علی مرادمجیدتبارابوالفضلبابلمازندران

14علی مرادمجیدتباررضابابلمازندران

14شعبانمحسنیانآرشبابلمازندران

18غالمعلیمهدی نیامحمدحسینبابلمازندران

181916سیدمسلممیرنژادسیدجعفربابلمازندران

14علینیک فردنورابابلمازندران

16سیدمحمدهاشمی بصراسیدحسینبابلمازندران

181718علیولی پور افروزیمرتضیبابلمازندران

181817رمضانعلیافشارنادرییاسینبابلسرمازندران

171718ابراهیمسلیمانیحامدبابلسرمازندران

18فرامرزقربانیشیرینبابلسرمازندران

18محمودبهنیامحمدحسین بهشهرمازندران

19رجبعلیتقوی فاطمه بهشهرمازندران

14سید جوادجعفرپورسید رهام بهشهرمازندران

1817امیرحجاری زادهفروغ بهشهرمازندران

19عیسیرهبر رستمیفاطمه بهشهرمازندران

17مصطفیسجادیبنت الهدی بهشهرمازندران

15حسینعموزادسلیمه بهشهرمازندران

15محمدعموزاد خلیلیمعصومه بهشهرمازندران

16رحیمکابلیزهرابهشهرمازندران

16کاظمکجوریسعید بهشهرمازندران

18حسینکرم نژادفاطمه بهشهرمازندران

16سیدرضاموسوی کنتیسیده زهرابهشهرمازندران

17رمضاننصیری خلیلیعباس بهشهرمازندران

19اصغریخکشیزهرابهشهرمازندران

18ابوالحسنیوسفیفاطمه بهشهرمازندران

18نعمتالهابراهیمیمحمدتنکابنمازندران

1817ابوالفضلآزادیالنازتنکابنمازندران

18محسنپور علممحمدتنکابنمازندران

191918نعمتالهحبیب زاده نعمتیحبیبتنکابنمازندران
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18نادرحق دوستکبریتنکابنمازندران

15محمد علیذوقیموسیتنکابنمازندران

1818محمودرجبییاسمنتنکابنمازندران

16مرتضیسام خانیانیآویناتنکابنمازندران

17علی احمدسلیمیمهدیتنکابنمازندران

1917علیصادقیانزهراتنکابنمازندران

17حمزهعزت الهیجانانتنکابنمازندران

1917هوشنگفالح مرادسمیراتنکابنمازندران

1816باقرکریمی کالیهناهیدتنکابنمازندران

15ابراهیممیرزا مفخمیامیررضاتنکابنمازندران

16علیآزادیحدیثهجویبارمازندران

17احمدتبریزیفاطمه زهراجویبارمازندران

1717محمودحبیبیمحمدرضاجویبارمازندران

1716محمودحبیبینرگسجویبارمازندران

18الیاسخاکی نهادابوالفضل جویبارمازندران

18علیذبیحیفاطمه معصومهجویبارمازندران

17رضاشاکریهمتاجویبارمازندران

16وحیدصادقیفاطمهجویبارمازندران

17سید کمالمطیعیمهرنیاجویبارمازندران

18سید رحیممطیعیآمنهجویبارمازندران

17اسماعیلتوکلیساراچالوسمازندران

16علیرشیدزادهوالهچالوسمازندران

16عنایت الهقمیحسینچالوسمازندران

18اله مرادکریماییآیهچالوسمازندران

1715سید مرتضیکالنتریانسید مانداناچالوسمازندران

18ارسالنمنصوریمهدیهچالوسمازندران

19علیولی پورفاطمهچالوسمازندران

18علییونس پورالناز چالوسمازندران

1717مصطفیتیموریسهیالرامسرمازندران

1917اسماعیلشاهنظریحسین رامسرمازندران

15ایمانصادقیایلیارامسرمازندران
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-علیرضاعلی لمتریآیدینرامسرمازندران

16مختارفضل کریمیزهرارامسرمازندران

2017غفارهمایونفرشهالرامسرمازندران

1817محمداصغریعالمهساریمازندران

17رضاامامینیماساریمازندران

1717محمدرضاحامیحمیدهساریمازندران

17ابولحسنحمزهشبنمساریمازندران

1817نعمت الهذوالفقاریمیناساریمازندران

17حبیب الهرحمانیرسولساریمازندران

18رضاروحیآرمینساریمازندران

17کاظمزندشفاطیماساریمازندران

201818شعبانعلیقلی نژادیاسرساریمازندران

16سیدرضاکریمیعلیرضاساریمازندران

16سیدرحیممنانیفاطمهساریمازندران

19محمداسماعیلمهدوی پلنگیحسنساریمازندران

1514رضامؤدبیاحمدرضاساریمازندران

17علیداداشیساراسوادکوهمازندران

17رضازمانیرهاسوادکوهمازندران

1718قاسمساریخانیسعیدسوادکوهمازندران

17سیروسطالبیسناسوادکوهمازندران

18علیعلی نیاامیرعلیسوادکوهمازندران

1818رضامحمدیزهراسوادکوهمازندران

186حسینعلیابوالحسنیمریم قائمشهرمازندران

15ابراهیماحسان نیاراحیلقائمشهرمازندران

16حسناحمدیمهنازقائمشهرمازندران

1616نورالدیناعوانیمریم قائمشهرمازندران

1716محمدحسنباغبانیمهدی قائمشهرمازندران

15حسنباقرنژاد عمرانپرنیانقائمشهرمازندران

1516مجتبیبرادرانفربدقائمشهرمازندران

15شمسعلیجوادیانمرضیهقائمشهرمازندران

1617حیدر علیحسین پورطاوسقائمشهرمازندران
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15سید رضاحسینیترنمقائمشهرمازندران

17حمیدرضاحمیدیاننگار قائمشهرمازندران

15جواددهقانزینب قائمشهرمازندران

15صفرعلیرامین فرآزادهقائمشهرمازندران

1716مجتبیرضاییامیررضاقائمشهرمازندران

14حسینروحانیمهدیهقائمشهرمازندران

14نورالهزکی زادهاعظمقائمشهرمازندران

161614منوچهرشاهرخیرضاقائمشهرمازندران

15حسینشعبانیکوثر قائمشهرمازندران

161616همتعابدی پرچیکالییسمیهقائمشهرمازندران

16احمدعنایتیعاطفهقائمشهرمازندران

17سهرابفتحیآیداقائمشهرمازندران

1616علی اکبرقاسمی گل افشانیامیر فرهنگقائمشهرمازندران

15غالم رضاقدرتینوراقائمشهرمازندران

16حمیدرضاکربالیی زادهصباقائمشهرمازندران

1616نور الهکریمیگل آرهقائمشهرمازندران

16حسینکریمیعلیقائمشهرمازندران

1715صفرعلیکریمیانهانیهقائمشهرمازندران

1615مجیدگنجیان خناریرژانقائمشهرمازندران

16رضامحمدیمحدثه قائمشهرمازندران

15رضامحمدیشبنم قائمشهرمازندران

1516یدالهمدانلومحمدعلیقائمشهرمازندران

16اسماعیلمیرزاییمایساقائمشهرمازندران

16عباسنوریمحمد مهدی قائمشهرمازندران

15پیوندنوشیروان پوراوستا قائمشهرمازندران

1715شعبانعلیوکیلیانطاهرهقائمشهرمازندران

15عبدالحسینیوسفینازنین زهراقائمشهرمازندران

17محمدحسینیونسینازنین زهراقائمشهرمازندران

15محسنسناییمحمدکالردشتمازندران

17موسیپاکزادنسیممحمودآبادمازندران

1817اسفندیارجهینراحلهمحمودآبادمازندران
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16عباسخواجوندحمیدرضامحمودآبادمازندران

15عباسخواجوندهستیمحمودآبادمازندران

15فرهادعابدیامیرعباسمحمودآبادمازندران

16فرهادعابدیهانامحمودآبادمازندران

1516مهرعلیعابدی فرآیسانمحمودآبادمازندران

17قدرت الهنوروزیحسنمحمودآبادمازندران

15علیرضا اعالیی نسبشکیبانکامازندران 

16علی اکبر امیری یگانهنکامازندران 

16حمیدرضابرزگرمهرآسانکامازندران 

17سید رضا پرهینسیده فاطمهنکامازندران 

-جوادجعفری نیوشانکامازندران 

16نوربخشخداپرست علیرضا نکامازندران 

16علی اکبر خورنگمائده نکامازندران 

16محمدرضا داربویهدینکامازندران 

15محمددوست محمدی فاطمه زهرا نکامازندران 

-نقی سیاوشیعلیرضا  نکامازندران 

-سید مهدی شفیعی دارابی سیده زهرانکامازندران 

16محمدشهرکی مقدمانسیه نکامازندران 

15ابراهیمعابدی ارزفونی  محمدمهدی نکامازندران 

14حسینعلیزاده مهرآسانکامازندران 

14نجفعلی غالمی سیاهدشتی سارا نکامازندران 

15هاتم فالحفاطمه نکامازندران 

16عبداهلل کارگرمهنانکامازندران 

15 احمد مصطفوی محمدطاهانکامازندران 

16مسعودواحد عابد نگار نکامازندران 

17بهروزبازیارپریانورمازندران 

15کیوانچهره گشاملیکانورمازندران 

17منصورذکوییکتانورمازندران 

17صفررودباریمهدیهنورمازندران 

1615ولیسیاه سرانیآسنانورمازندران 

16بهمنعلیزادهفریبانورمازندران 
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16جمشیدکالرستاقیفاطمه زهرانورمازندران 

17صادقکمالیفاطمهنورمازندران 

191718ابراهیممحمدیرقیهنورمازندران 

18محمدرضانیازیانفاطمهنورمازندران 

171514حسناسحاقینسریننوشهرمازندران 

161615فریدوندریاییمحمدنوشهرمازندران 

1817رسول شرج شریفیمحدثهنوشهرمازندران 

1816عباسعلیشیرینی همپاآتریسانوشهرمازندران 

181515ولی الهمحمدیزکیهنوشهرمازندران 

1815علیاحمدیکیاناراکمرکزی

15محسناشتریکیانااراکمرکزی

161815حیدراصفهانیمریماراکمرکزی

16داوداکبرپوردنیزاراکمرکزی

161615جعفراکبرخان زادهفرنوشاراکمرکزی

1616منصورامیرآبادیفاطمهاراکمرکزی

16محمدآرام فرزهرااراکمرکزی

15محمدحسنآهنگرانیمحمدمهیاراراکمرکزی

161616رحمان خداجمشیدیانمعصومهاراکمرکزی

15نصرالهحیدریمژدهاراکمرکزی

17مجیدحیدریمحمدعلیاراکمرکزی

15علیرضاحیدریسنااراکمرکزی

18محمدرحیمخاکیطاهرهاراکمرکزی

18حسیندانش پژوهلیال اراکمرکزی

16وجیه الهدریفاطمهاراکمرکزی

14مهدیدستجانی فراهانیتسنیماراکمرکزی

-مجیدرضایینازنین زهرااراکمرکزی

18سجادرفیعیمازیاراراکمرکزی

1517مسلمزمانیسعیدهاراکمرکزی

18حاجیگلسالمت طلب تجن گوکهمظاهراراکمرکزی

1716قدرت الهسلطانی مقدم رضواناراکمرکزی

15حمیدشفیعیسارینااراکمرکزی
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16داودصمیمی پورفریدهاراکمرکزی

17محمدصیدیامیرعلیاراکمرکزی

1617ابوالفضلفاضلی نیامعیناراکمرکزی

15محمدفرزین جوعلیاراکمرکزی

15وحیدقنبریمهرنازاراکمرکزی

19محمدمهدیکارچانیمحمدحساماراکمرکزی

17ابوالقاسمکریمیمولوداراکمرکزی

16محمدرضاکمال آبادطهورااراکمرکزی

-عباسگونه فراهانیحشمت الهاراکمرکزی

18علی حیدرلطیفیالهاماراکمرکزی

1619اسدالهمحمدمیرزاییمحمداراکمرکزی

16مهدیمختاریپرهاماراکمرکزی

1917علیمرادیمریماراکمرکزی

1917غالمرضامستعانفاطمهاراکمرکزی

1919محسنمالکریمیمریماراکمرکزی

18وحیدمهدویسپینوداراکمرکزی

16ابوالفضلنظریمائدهاراکمرکزی

16حجت الههراتیمحمدحسیناراکمرکزی

1616حمیدرضاهمدانیپریااراکمرکزی

16علیاوسطی آشتیانیکوثرآشتیانمرکزی

14محمدمهدیساده وندستایشآشتیانمرکزی

18احمدمحمد زمانیسجادآشتیانمرکزی

15اسماعیلسهرابیمحمد حسینتفرشمرکزی

15مصطفیاسدیآترینخمینمرکزی

17احمدحسینیهدیهخمینمرکزی

17سیدحسنرضاییامیرحسینخمینمرکزی

17حسنرضایینازنینخمینمرکزی

171814ناصرعاشق حسینیزهراخمینمرکزی

16جعفرغالمیسمیراخمینمرکزی

17محمدکرباسیشیرینخمینمرکزی

20عاشق علیبختیفرحنکساوهمرکزی
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15علیبهادرلومهرشادساوهمرکزی

1816محمد اسماعیلحدادحسین ساوهمرکزی

18باقردلدارزریساوهمرکزی

16یاسرصاحبابوالفضلساوهمرکزی

1817محمودطاهریانمهدیساوهمرکزی

16رسولقاسمیعلیساوهمرکزی

17محمد رضاکاوهامیرحسینساوهمرکزی

18داودکیانی رادثنا ساوهمرکزی

191918فرامرزنیکو کارمحمد رضا ساوهمرکزی

19ابو طالبوزیری مهرمجید ساوهمرکزی

1817ناصراسماعیلیمائدهشازندمرکزی

16رضاافشین مهرثناشازندمرکزی

17حجت الهبوالحسنینداشازندمرکزی

1816جلیلترکمان پریلیالشازندمرکزی

1716محمودخدارحمیملیکاشازندمرکزی

16کاظمسرانجامشقایق شازندمرکزی

15حسینصفریآینازشازندمرکزی

15جمعهعباسی اصلمژگانشازندمرکزی

15مصطفیقاسمیهلیاشازندمرکزی

19محمدمرادی مقدممریم شازندمرکزی

14مهدیمشهدیابوالفضل شازندمرکزی

2017ولی الهمظفرجاللشازندمرکزی

1515علیرضاآقامحمدیآزادهمحالتمرکزی

1716حسینبخشیمونامحالتمرکزی

191717ابوالقاسمجعفریفاطمه محالتمرکزی

1917آریارضاییرهامحالتمرکزی

16حسینصیادیالهاممحالتمرکزی

16علینورعلییزدانمحالتمرکزی

19ابراهیماسکندریسمانهبندرعباسهرمزگان

1716فریداقتداری بختیاریعسلبندرعباسهرمزگان

1817هرمزپوراحمدمریمبندرعباسهرمزگان
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17علیرضاپورفیضهستیبندرعباسهرمزگان

1817فرحبخشجهانداریسمیرابندرعباسهرمزگان

18جوادخورانیاسدالهبندرعباسهرمزگان

1817علمدارراستگوالههبندرعباسهرمزگان

1917محمدزحمتکشریحانهبندرعباسهرمزگان

18آهنعلیزرینعلیبندرعباسهرمزگان

17بهرامطبسیمریمبندرعباسهرمزگان

1517مرادعامریعاطفهبندرعباسهرمزگان

17محمدعبداله زادهالهامبندرعباسهرمزگان

151615شهابکامرانیلیالبندرعباسهرمزگان

1717ناصرمحمدیان مصممآیدابندرعباسهرمزگان

19روضانمیثاقیمحمدهادیبندرعباسهرمزگان

17محمدمیرزاییحکیمهبندرعباسهرمزگان

17رضااسدیکیانجزیره کیشهرمزگان

1817وجیح الهانصاریمهستیجزیره کیشهرمزگان

1815عبدالرحمانبازرگانفائزهجزیره کیشهرمزگان

18حمزهبیاتسمیهجزیره کیشهرمزگان

1617عباسعلیرنجبرتیناجزیره کیشهرمزگان

1516طالبصداقتطاهاجزیره کیشهرمزگان

16محمدضرغامیمحیاجزیره کیشهرمزگان

17رسولعنایتمحبوبهجزیره کیشهرمزگان

19نصرت الهقادری مقدممسعودجزیره کیشهرمزگان

1617حسینکمالینفیسه ساداتجزیره کیشهرمزگان

15رضانوریرادوینجزیره کیشهرمزگان

1615محمداحمدیغالمرضامینابهرمزگان

15اصغرحسینیحمیدرضامینابهرمزگان

14محمددهقانییونسمینابهرمزگان

15عباسذاکریامیرمهدیمینابهرمزگان

16امیدرهپرورمهرابمینابهرمزگان

1919کاوهرستمیرازاوهاسدآبادهمدان

16وحیدشفیعیسپینازاسدآبادهمدان
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16اسدالهصوفیتانیااسدآبادهمدان

16اکبرفتاحیان مهرترنماسدآبادهمدان

16اصغرفتاحیان مهرپرنیااسدآبادهمدان

18محسنفتاحیان مهررهااسدآبادهمدان

17محمدرضاعزتی هنرمندنازنینبهارهمدان

18حبیب الهغیبیفاطمهبهارهمدان

17مصطفیقاسمی طاهرهستیبهارهمدان

16ابراهیممیرزایی صبافاطمهبهارهمدان

181815مرادباباییمریمتویسرکانهمدان

15حسینسرداریشیواتویسرکانهمدان

17اسماعیلشمسعلیعرفان تویسرکانهمدان

1920علیعلیزادهمهدیتویسرکانهمدان

1918جاللمیجانیعاطفهتویسرکانهمدان

17رجبعلیاسماراعظم فامنین همدان

17رجبعلیاسمارراضیهفامنین همدان

201614محمد باقر حجتی علی فامنین همدان

151514رضاسهرابی علی فامنین همدان

18محمودکاوندی سارافامنین همدان

191914ستارکاوندی طیبه فامنین همدان

2018یوسفمحققیزینبفامنین همدان

18کریمحسنیامیرعباسکبودرآهنگهمدان

18نصرالهخلجیزینبکبودرآهنگهمدان

16رحمت الهسلطانیحسینکبودرآهنگهمدان

14حسینمحمودیزهراکبودرآهنگهمدان

16یوسفمسلم خانیفاطمهکبودرآهنگهمدان

15علی محمداحمدوندمعصومه مالیرهمدان

14رحیم بیات فاطمه مالیرهمدان

1917خالقجاللوند فاطمه مالیرهمدان

17محمدرضاصفاکیشسید امیر مالیرهمدان

14محمدعبدالملکی فاطمه مالیرهمدان

14قربانعلی فراهانیمهدی مالیرهمدان
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14علی کارگرحمید رضا مالیرهمدان

14فرامرزکولیوندسورن مالیرهمدان

1714فخرالدین کیانیشهیاد مالیرهمدان

17عزیزکیانی شیوامالیرهمدان

1615محمدصادقاحمدی مهیارساراهمدانهمدان

17خلیلاکبریبهنازهمدانهمدان

1616سید جعفرآرومندیسیده خدیجههمدانهمدان

1816امیربنی صفرنجالهمدانهمدان

171816عبدالهبیاترویاهمدانهمدان

-محمد ترابیان شهپرسعیدهمدانهمدان

17گودرزجان آفرینیهلیاهمدانهمدان

16داودحاتمی فرمحسنهمدانهمدان

16مرادخدرینیکوهمدانهمدان

14علیخلجطاهرههمدانهمدان

1817بهرامرستگارافسانههمدانهمدان

1615اکبرروشن خواهطاهاهمدانهمدان

16محمدرضارئوفی زادهآرمانهمدانهمدان

16احمدسراجیانصباهمدانهمدان

15مهدیسلطانی میرزایی زادهبنیامینهمدانهمدان

1414ناصرشریعتی نیافائزههمدانهمدان

-بیرامعلیشیواپورمریمهمدانهمدان

1515جوادطاهری نژادمحمدهمدانهمدان

1715علیعبادیمحمدحسینهمدانهمدان

14ابراهیمغالمیداودهمدانهمدان

151415حسینفضل اله زادهطاهرههمدانهمدان

14شمسعلیفقیه قلجیمریمهمدانهمدان

16حسینقهرمانیسپیدههمدانهمدان

2016امیرقیطرانینیماهمدانهمدان

1915نقیکاظمیانهشامهمدانهمدان

2016حشمتکاوهفرزانههمدانهمدان

1515ابراهیمکرباسیسعیدهمدانهمدان
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171614حاج رضاکریمیمسعودهمدانهمدان

17احمدمحمدیافسانههمدانهمدان

1615علیمحمدیمریمهمدانهمدان

18ایرجمرادیملیکاهمدانهمدان

17غالمرضامظلومیانمهدیهمدانهمدان

1516محمدمکارچیمحمدعلی همدانهمدان

1817احمدنظریمحمدرضاهمدانهمدان

15سعیدنیازیلعیاهمدانهمدان

18علینیکویی نژادخدیجههمدانهمدان

1716سید جلیلهزاوه ئیسیده محدثههمدانهمدان

15سیف الهیعقوب انصاریمهدیسهمدانهمدان

15قنبرعلییوسفیفاطمههمدانهمدان

16فرهادبیک وردیلوپرنیا رزنهمدان 

1716اصغررضایی مهرامیر حسینرزنهمدان 

1816رضاسلطانی منصورهادیرزنهمدان 

1917فرامرزفتاح فرزهرا رزنهمدان 

15محمد محمدیسیمارزنهمدان 

1715حسنهماییسحرناز رزنهمدان 

16محمد افشاری مریم نهاوند همدان 

17صدراله سعیدیحسن نهاوند همدان 

20محمد نبی سلگی اکرم نهاوند همدان 

1917حسین مراد طاهری اسماء نهاوند همدان 

15ابوالقاسماحمدزادهجوادابرکوهیزد

1416علیاکرمیهانیهابرکوهیزد

1515منوچهرامیدواریمهدیابرکوهیزد

1616احمدبرزگرفرزانهابرکوهیزد

14ابراهیمخوشحالی پناهفاطمهابرکوهیزد

16مسلمصالحیفاطمهابرکوهیزد

1618حسنفالح زادهزهراابرکوهیزد

15قدرت الهمظهریزهراابرکوهیزد

15کاظمموسویانبی بی فاطمهابرکوهیزد
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17کامرانپروریبیتااردکانیزد

16مهدیتقدیرینجمهاردکانیزد

17مجتبیزاهدیمبینااردکانیزد

1717محمدحسینسعیدی پناهفاطمهاردکانیزد

17محسنصالحیآرزواردکانیزد

17محمودعباسیمریماردکانیزد

15صابرعبدالهیمهتاباردکانیزد

15صابرعبدالهیمریماردکانیزد

16علیعلی عسگریمحمداردکانیزد

15جلیلهاتفیندااردکانیزد

1718جعفراسماعیلینیماخاتمیزد

16ابوذربیگیآواخاتمیزد

171617حسنحسین زادهمهرانخاتمیزد

16ناصردهوئیعارفخاتمیزد

15عباسعلیزارع بیدکیخدیجهخاتمیزد

14مجیدمرادی پورپریساخاتمیزد

17محمدمرتضویزکیهخاتمیزد

17علی اکبرخوانین زادهسمیرامهریزیزد

17علیرضازارعریحانهمهریزیزد

1516محمدرضااقبالیاناسماعیلمیبدیزد

16حسینبیکیزهرامیبدیزد

15حامدپورطالبیبشرامیبدیزد

14ابوالفضلتوکلیفاطمهمیبدیزد

14محمد تقیدانشورندامیبدیزد

14محمدرضادهقانیمجیدمیبدیزد

1616محمدجوادزارعمریممیبدیزد

1715عباسزارعشاهیفاطمهمیبدیزد

1614احمدزارعیاکرممیبدیزد

14محمدحسینزارعیثنامیبدیزد

15محمدزارعیزهرامیبدیزد

14محمدحسینفالحطاهرهمیبدیزد
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16محمودکریمیمهدیهمیبدیزد

17سیدحسینموسویریحانه الساداتمیبدیزد

14سید مصطفیموسویمائده الساداتمیبدیزد

14محمدنایبیفائزهمیبدیزد

14ابوالفضلاسالمیمهدیهیزدیزد

16بهراماللهیاریفاطمه یزدیزد

16احساناویسیامیر حسین یزدیزد

191716مجیدآزادیمحمدرضایزدیزد

1617حسینباقریانمحمدرضایزدیزد

191718محمودبرقیسلمانیزدیزد

15محمدحسینجالدتنگینیزدیزد

16ستاردهقاننازمهریزدیزد

15محموددهقانی سانیجمحمدحسینیزدیزد

15علی اکبررعیتیاقدسیزدیزد

161615علیرضازارعمحسنیزدیزد

14محمودرضاشمس الدینیحمیدهیزدیزد

15حسینفتوحینرگسیزدیزد

181615نصرالهقانعمحمدعارفیزدیزد

1816نورالهقندهاریزهرایزدیزد

1815عباسکریمیسهیالیزدیزد

17محمدحسینگرجی پورسارایزدیزد

15مسعودگلرسانحسین یزدیزد

-اکبرمحمدی رادمائده یزدیزد

16محمدرسولمردانیریحانهیزدیزد

1615محمودمصباحیزکیه یزدیزد

16حسنمهدویانیندا یزدیزد

1716مصطفیمیرزاباباییمهدیه الساداتیزدیزد

1715محمودنظریفاطمه یزدیزد

15مصطفیهادئیفاطمه یزدیزد

14علیرضاهندمینیفاطمه یزدیزد


