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16ابطحیسیدامیرطاهاتهران بزرگتهران1

17حسیناثنی عشریمهرگانتهران بزرگتهران2

16داوداحمدیمحیاتهران بزرگتهران3

1918علیاحمدی رحیم آبادیمریمتهران بزرگتهران4

16احمدیسیدعلیتهران بزرگتهران5

17علیاحمدی رحیم آبادیمبیناتهران بزرگتهران6

15اخباریامیرحسینتهران بزرگتهران7

18امیداخوانعلیرضاتهران بزرگتهران8

18احمدادیب زادهنداتهران بزرگتهران9

16محمداستیریآمنهتهران بزرگتهران10

15حامداسداله سراجآرشیداتهران بزرگتهران11

18گل آقااسدزادهمحمد رضاتهران بزرگتهران12

18محمدمهدیاسمعیلینسرینتهران بزرگتهران13

17اشرفیمحمدتهران بزرگتهران14

18عباسافشارمحمدعلیتهران بزرگتهران15

16افشارامیررضاتهران بزرگتهران16

14محمدحامداقبالییاسمنتهران بزرگتهران17

20عباسالیاسیامیرساالرتهران بزرگتهران18

19عباسالیاسیمهساتهران بزرگتهران19

17امامسیدعلیتهران بزرگتهران20

191717داربلوطامرائیسعیدتهران بزرگتهران21

18امینیحسینتهران بزرگتهران22

16ابراهیماورعیآیلین تهران بزرگتهران23

14محمدمهدیاولیائی طبائیریحانه ساداتتهران بزرگتهران24

20یدالهآجیلیانبابکتهران بزرگتهران25

18احمدآدخی نژادآزادهتهران بزرگتهران26

1919حمید رضاآشتیانیزهرا تهران بزرگتهران27

1917منصورآشکاریمهردادتهران بزرگتهران28

1816رضاآشوریعصمتتهران بزرگتهران29

16رضاآقاکثیریلعیاتهران بزرگتهران30

1916سعیدباقریآریناتهران بزرگتهران31

18علی اصغربخشاییعسلتهران بزرگتهران32

1918مرتضیبرازندهفاطمهتهران بزرگتهران33

17حسینبرزگرسروشتهران بزرگتهران34

17محمدتقیبرزنونیکوثرتهران بزرگتهران35

17فخرالدینبسجیدهبابکتهران بزرگتهران36

19علی محمدبغدادیمنصورهتهران بزرگتهران37

14علیبنداراریکاتهران بزرگتهران38

14سیدعلیبنی فاطمیفاطمه ساداتتهران بزرگتهران39

20روح الهبهبودیفاطمهتهران بزرگتهران40

18محسنبوجانیملیناتهران بزرگتهران41

18غفوربیات بیاتانیمنیرتهران بزرگتهران42

15عبدالحسینبیدینسیمتهران بزرگتهران43

15محسنپازوکیامیرحسینتهران بزرگتهران44

1917رضاپاشاپورمصطفیتهران بزرگتهران45

14سعیدپرندپریدختتهران بزرگتهران46

15رحمانپناهیامیرعلیتهران بزرگتهران47

16کرمعلیپورامامیساراتهران بزرگتهران48

1817حسنتدین پورمحمدتهران بزرگتهران49
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15محسنترابیانپرنیانتهران بزرگتهران50

18محمدتقی چیت ساززهراتهران بزرگتهران51

16محمدتقی زاده قهفاطمه زهراتهران بزرگتهران52

17محمدجوادتوکلی درهفاطمهتهران بزرگتهران53

19غالم حسینتوالئیزهرا تهران بزرگتهران54

18رضاتیموریحدیثهتهران بزرگتهران55

16ثباتیامیرعلیتهران بزرگتهران56

15مهدیجعفریفاطیماتهران بزرگتهران57

15مهدیجعفرییکتاتهران بزرگتهران58

17حسنجعفریمهدیارتهران بزرگتهران59

19محمدجعفرجعفریامیرحسینتهران بزرگتهران60

14محمدرضاجعفری نامورستایشتهران بزرگتهران61

14احمدجمالزادهعسل تهران بزرگتهران62

16مصطفیجهانمردینیلوفرتهران بزرگتهران63

19امیرجوادیمهالتهران بزرگتهران64

20صمدجودکیفاطمهتهران بزرگتهران65

18بهزادچهل امیرانیچکادتهران بزرگتهران66

16ایمانحاتم اوشانیآرتامیستهران بزرگتهران67

19محمدحاجی حسنهوشنگتهران بزرگتهران68

17حامدحاجی محمدشریففاطمهتهران بزرگتهران69

16صیادحرفتیمهدیتهران بزرگتهران70

16محمدحسینیمحمدحسینتهران بزرگتهران71

17سیدحسینحسینی پویافاطمه ساداتتهران بزرگتهران72

16علیحسینی ضابطمحمدرضاتهران بزرگتهران73

17سیدعلیحسینی کهساریمحمدعرفانتهران بزرگتهران74

19حاجی آقاحضرتیطاهره تهران بزرگتهران75

15حسینحمزه بیگیفاطمهتهران بزرگتهران76

20محمدحسنحیدریسپیدهتهران بزرگتهران77

16مجیدحیدریایلیاتهران بزرگتهران78

17علیحیدریمهدیارتهران بزرگتهران79

15وحیدخاندوزیپرنیا تهران بزرگتهران80

16خداپرستعلی تهران بزرگتهران81

18اسماعیلخرمامیرمحمدتهران بزرگتهران82

18سیف علیخوشبینساراتهران بزرگتهران83

19سعدالهداداش زادهسولمازتهران بزرگتهران84

19ذبیح الهداراییآذرتهران بزرگتهران85

14مجتبیداودی پورزهرا تهران بزرگتهران86

16علیرضادائیپارمیستهران بزرگتهران87

17مرتضیدرویش خادمحسینتهران بزرگتهران88

19دولتخواه قشالقچائیسحرتهران بزرگتهران89

19علیذوالفقاریحبیب الهتهران بزرگتهران90

14مهدیرادفاطمهتهران بزرگتهران91

18علیراممحبوبهتهران بزرگتهران92

18علیرضارجبیپریاتهران بزرگتهران93

2020علی اصغررجبیمحدثهتهران بزرگتهران94

15امیررحمانینیکیتهران بزرگتهران95

16هانیرحمانیمحمدرضاتهران بزرگتهران96

18عبدالعظیمرحیمیمهرانهتهران بزرگتهران97
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18اسمعیلرحیمی علی آبادیآرشتهران بزرگتهران98

17طرالنرستگاررجبتهران بزرگتهران99

14محمودرسولینیلوفرتهران بزرگتهران100

18محسنرضازادهفاطمه تهران بزرگتهران101

16علیرضارضاییآرمیتاتهران بزرگتهران102

16حسنرضایی یزدیمحمدمهدیتهران بزرگتهران103

15امیرحسینرضائیمحبوبه تهران بزرگتهران104

14محمدحسینرضائینیرواناتهران بزرگتهران105

18محمدرضائیمحمدطاهاتهران بزرگتهران106

20طهماسرمضان زاده نمینفریباتهران بزرگتهران107

17وحیدروحی علیاییمحمدپارساتهران بزرگتهران108

17رضاروستائی مقدمساریناتهران بزرگتهران109

20میرحسینزاده ختمی آبسید علیتهران بزرگتهران110

18محمودزارعی سنابادیمریمتهران بزرگتهران111

19احمدزلقیام البنینتهران بزرگتهران112

14شاهرخزندیسایناتهران بزرگتهران113

19محمدزنوزی جاللیفاطمهتهران بزرگتهران114

18نادرسرخان پورمحسنتهران بزرگتهران115

15رحیمسلمان زادهزهراتهران بزرگتهران116

20علی اصغرسلیمانیساراتهران بزرگتهران117

19حیدرسهرابیامینتهران بزرگتهران118

16محمدرضاسهرابی زادهامیرمهدی تهران بزرگتهران119

1916مرتضیسهیلی الحاقمحیاتهران بزرگتهران120

16سیدمهدیسیدمیریمحمدطاهاتهران بزرگتهران121

14سیدادیبشاه والیتیآیلین ساداتتهران بزرگتهران122

16محمدرضاشاهرودیمحمدحسنتهران بزرگتهران123

19ولی الهشایانحامدتهران بزرگتهران124

14سیدمجیدشریفیسیده بارانتهران بزرگتهران125

17محسنشریفیمحمدحسینتهران بزرگتهران126

20یوسفشفیع رعیتفرزانهتهران بزرگتهران127

17شهبازیالهتهران بزرگتهران128

16مجیدشهرویفاطمه زهراتهران بزرگتهران129

16احمدشیرازنژادمحمدرضاتهران بزرگتهران130

18مسعودشیرازی فراشاهمائدهتهران بزرگتهران131

17مسعودشیرازی فراشاهزینب تهران بزرگتهران132

18هاشمشیرخدائیملیحهتهران بزرگتهران133

16ستارشیرعالیتاراتهران بزرگتهران134

17محمدشیرمحمدییسناتهران بزرگتهران135

2018رحمانشیریراحلهتهران بزرگتهران136

19فتح الهصادقیمحسنتهران بزرگتهران137

16محمدحسنصادقیمحمدعلیتهران بزرگتهران138

1918خیرالهصادقیان مستان آبادزهرا تهران بزرگتهران139

19اسماعیلصالح آبادیرضوان ساداتتهران بزرگتهران140

16مهدیصالحی آذرریحانهتهران بزرگتهران141

17سعیدصانعیحسینتهران بزرگتهران142

19رضاصانعی بصیریوسفتهران بزرگتهران143

19یوسفصدیق زندهمریمتهران بزرگتهران144

17داودصفیریزهرا تهران بزرگتهران145
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15جمشیدصیوتیرمیساتهران بزرگتهران146

15رضاطالبیملیکاتهران بزرگتهران147

17یحییطالقانی نیاابوالفضلتهران بزرگتهران148

16علی اصغرطاهریامیرعلیتهران بزرگتهران149

مردودمحمدطالئیستیاتهران بزرگتهران150

15محسنطهرانی فردهادیتهران بزرگتهران151

14محمودظفریآواتهران بزرگتهران152

15محمدعابدینیساریناتهران بزرگتهران153

19صفی الهعابریرویاتهران بزرگتهران154

17محسنعادل خانیبارانتهران بزرگتهران155

18عباسعبدالرحمنشیماتهران بزرگتهران156

16سیدمجیدعبداللهیسیده یکتاتهران بزرگتهران157

1917محسنعبدالهی سخامحمدحسنتهران بزرگتهران158

1817هدایتعجمیاسعدتهران بزرگتهران159

17علیرضاعدلیشقایقتهران بزرگتهران160

16محمدحامدعربمحمدحسینتهران بزرگتهران161

14محمدعزت خواهدرساتهران بزرگتهران162

19حسنعلیعزتیلیالتهران بزرگتهران163

19غالمرضاعطوفیجوادتهران بزرگتهران164

18مهدیعظیمیمهدیستهران بزرگتهران165

17مجیدعالقبندمهدیتهران بزرگتهران166

15سعیدعلویامیرعباستهران بزرگتهران167

16امیرعباسعلویدیناتهران بزرگتهران168

18محمدحسنعلی اکبریمهدیتهران بزرگتهران169

16اصغرعلی اوسطعرفانتهران بزرگتهران170

16مجیدعلی دوست شرف شادهماهانتهران بزرگتهران171

18حجتعلی نجاتیپارمیداتهران بزرگتهران172

17اصبرعلیعلیپورعلی تهران بزرگتهران173

20عیسیعلیئیآذینتهران بزرگتهران174

15آزادعمرانی صباغییاستهران بزرگتهران175

17محمدعمرانی طبرستانینگینتهران بزرگتهران176

15محمدحسنغریب دوستمهدیارتهران بزرگتهران177

16بهروزغفاریمحمدجوادتهران بزرگتهران178

17امرالهغالمعلی پورنرگس تهران بزرگتهران179

15سعیدغیابیرهاتهران بزرگتهران180

17عبدالرضافاضلیعلیتهران بزرگتهران181

18عبدالرضافاضلیزهرا تهران بزرگتهران182

15سیدمحمدرضافاطمی اردستانیآتنا ساداتتهران بزرگتهران183

18محسنفدایی مولودیروح الهتهران بزرگتهران184

1918محمدفراهانیسمانهتهران بزرگتهران185

202020باباعلیفرهادیحدادتهران بزرگتهران186

16غالمرضافرهادی مجدهستی تهران بزرگتهران187

14سیدمجیدفضل اله تفرشیمهسان ساداتتهران بزرگتهران188

16امیرهوشنگفالح پورسوگلتهران بزرگتهران189

18محمدرضاقادریفاطمهتهران بزرگتهران190

17علی محمدقادریمحمدحسینتهران بزرگتهران191

19آقاجانقاسمیموناتهران بزرگتهران192

15اسماعیلقاسمیمحمد تهران بزرگتهران193
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17علیرضاقاسمی صبورعارفه زهراتهران بزرگتهران194

16امیرحسینقاضی زادهعلی اصغرتهران بزرگتهران195

15علی رضاقائمیطاهاتهران بزرگتهران196

16سعیدقدیمیعلی تهران بزرگتهران197

18علی حسینقره داغی مسعود تهران بزرگتهران198

20حمیدکاشانی فردمریم تهران بزرگتهران199

17حمیدرضاکبیریآرمیتاتهران بزرگتهران200

16روح الهکرباسیمحمدمهدیتهران بزرگتهران201

14مجیدکرمیمریمتهران بزرگتهران202

1716پرویزکریمیبتولتهران بزرگتهران203

16محمدرضاکریمی ساریمحمدصالحتهران بزرگتهران204

17غالمحسینکشتگرغالمرضاتهران بزرگتهران205

2020ابراهیمکنگرانینگارتهران بزرگتهران206

17ابراهیمکیانیمحمدحسنتهران بزرگتهران207

19محمدکیهانی فراحمدتهران بزرگتهران208

19اله خانگراوندخدیجهتهران بزرگتهران209

18هادیگل پرورفاطمهتهران بزرگتهران210

15روح الهگلستانیمحمدصدراتهران بزرگتهران211

15علیگلیمهدیتهران بزرگتهران212

20محمدرضاگودرزیفریماهتهران بزرگتهران213

16هادیگیوه چیحسینتهران بزرگتهران214

2020ناصرلطفیساراتهران بزرگتهران215

16مرتضیلقمانینگارتهران بزرگتهران216

1915مهدیمالکیمانیتهران بزرگتهران217

16رضامحبعلی تهران بزرگتهران218

18عباسمحدث زادهعلیرضاتهران بزرگتهران219

1817مهدیمحسنیسباتهران بزرگتهران220

1715یوسفمحمدرضاییطاهاتهران بزرگتهران221

2019اکبرمحمدیمرتضیتهران بزرگتهران222

15حسینمحمدی مقانکیشقایقتهران بزرگتهران223

18محمدرضامحمودزاده حسینیعلیتهران بزرگتهران224

15محمدمخلصیهستی تهران بزرگتهران225

16غالمعلیمرادیایلکینتهران بزرگتهران226

20حیدرمرزوانسیهتهران بزرگتهران227

20حیدرمرزوعصمتتهران بزرگتهران228

16همایونمسعودیامیرحسامتهران بزرگتهران229

16رحیممشتاق نظمامیرمهدی تهران بزرگتهران230

16عادلمصطفی زادهدنیزتهران بزرگتهران231

17عادلمصطفی زاده اصیلدنیزتهران بزرگتهران232

15محمدمظلومینمحمدپارساتهران بزرگتهران233

14محسنمعتمدکیاحلماتهران بزرگتهران234

18مسعودمعماریانمژگانتهران بزرگتهران235

17حسنمالصالحیامیرحسینتهران بزرگتهران236

17محمدرضامهاجریمحمدمبینتهران بزرگتهران237

16محمدمهاجریحسینتهران بزرگتهران238

17حسنمهرانیسناتهران بزرگتهران239

19فیروزمهردادیمهرانتهران بزرگتهران240

18عبدالعلیموحدیعلیرضاتهران بزرگتهران241
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شعبه تهران بزرگ                                    

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری                                           

نمره

نام پدرشعبهاستان

مردوداصغرموزون  قمصریمحمدمهدیتهران بزرگتهران242

15عیسیموالشجائیمحمدمهدیتهران بزرگتهران243

17حسینموالییمحمدرضاتهران بزرگتهران244

17علیمومنلوپارساتهران بزرگتهران245

16منوچهرمومنیمهرزادتهران بزرگتهران246

19مرادمیربگامیدتهران بزرگتهران247

16محمدرضامیرزاییغزالتهران بزرگتهران248

14محمودمیرزائیزینب تهران بزرگتهران249

15امیرمیرزائی فردآیداتهران بزرگتهران250

15سیدجوادمیرعبدالهیمحیا ساداتتهران بزرگتهران251

20علی اکبرنایئنیآسیهتهران بزرگتهران252

19مصطفینبیدنداتهران بزرگتهران253

2019رضانجدیدیناتهران بزرگتهران254

18قندعلینظریحسنتهران بزرگتهران255

17حمیدنظری پورامیرمهدی تهران بزرگتهران256

15امیرعباسنوای جانعلیتهران بزرگتهران257

20خلیلنوروزیزهراتهران بزرگتهران258

2019غالمرضانوروزیساراتهران بزرگتهران259

16احمدنوکاریزیمحمدمهدیتهران بزرگتهران260

1817جوادنیک پارساهلناتهران بزرگتهران261

15رضانیک جواعظمتهران بزرگتهران262

16امیرنیکوکردارعلی رضاتهران بزرگتهران263

18قاسمهاشمیمریمتهران بزرگتهران264

17روح الههاشمیمحمدتهران بزرگتهران265

1918محمودهراتیمحمدامینتهران بزرگتهران266

1918احمدواحدیسید حسینتهران بزرگتهران267

15حسینواحدینفستهران بزرگتهران268

19مجتبیواعظیپگاهتهران بزرگتهران269

19مصطفیورمزیارریحانهتهران بزرگتهران270

16اصغروفا جواهریمحمدمهدیتهران بزرگتهران271

17مجیدوهابی باویلیماهانتهران بزرگتهران272

19موسی رضایاراحمدیمبیناتهران بزرگتهران273
تهران بزرگتهران274


