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1915براتحصولیفریبااردبیلاردبیل

19عنایتسیمینحسیناردبیلاردبیل

1815عارفصادق وندعلیاردبیلاردبیل

1715رستملطفیآرشاردبیلاردبیل

18مطلبگرجی مهراصغراردبیلاردبیل

14محمدآزمونزهراخلخالاردبیل

-خسروخسرویوحیدخلخالاردبیل

171514صفرراضیمهدیخلخالاردبیل

15سعیدکریم پورپوریاخلخالاردبیل

-شکر علیمحمدیراضیه خلخالاردبیل

-شکر علیمحمدیمرضیه خلخالاردبیل

16اختیارمحمدیاحسانخلخالاردبیل

-ابراهیممیر مرسلیحمیدهخلخالاردبیل

15میرامینتیموریسیدامیرگرمیاردبیل

1714حسنعلیحاجی زادهسوداگرمیاردبیل

-علی گشادرضاییاحدگرمیاردبیل

-صالحصدیقیمحمدرضاگرمیاردبیل

14جعفرعزیزپورعظیمهگرمیاردبیل

1514مسلمکوهنوردامیر گرمیاردبیل

1716محمودشیخ زادهاحمد نمیناردبیل

1517حسینمجردیاکبرنمیناردبیل

14اردشیراخوان طاهریفروغاصفهاناصفهان

1398پایاندوره ای -نتایج امتحانات سراسری دوره عالی

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج



14پرویزاسماعیل زادهخجستهاصفهاناصفهان

14احمدافتخاریالمیرااصفهاناصفهان

15محمدعلیاکلیلیمنصورهاصفهاناصفهان

-علیرضاایزدی پورزهرااصفهاناصفهان

16مهردادباقرزادهسارااصفهاناصفهان

-منصوربزرگزاد ایمانیمهدیاصفهاناصفهان

--محمدعلیپوربافرانیسارااصفهاناصفهان

15ناصرپیشواآذیناصفهاناصفهان

15محمدپیماییمحمد علیاصفهاناصفهان

1514سیاوشتوکلیراضیهاصفهاناصفهان

-عباسجلوانیناهیداصفهاناصفهان

14حبیب الهخلیلیمهنازاصفهاناصفهان

14عسکردواشیمحبوبهاصفهاناصفهان

14جاللرضاپور محمدآبادیزهرهاصفهاناصفهان

14حسینرمضانیزهرهاصفهاناصفهان

16قنبررهبریمحمد حسیناصفهاناصفهان

-محمودزاغیانفرزانهاصفهاناصفهان

-مهدیزینل پورفیروزهاصفهاناصفهان

1414موسیساالریمژدهاصفهاناصفهان

-سعیدسبزیانمهسااصفهاناصفهان

--نعمت الهسرمدبیتااصفهاناصفهان

15غالمسعیدیعاطفهاصفهاناصفهان

--غالمرضاشجاع پورنازنین زهرااصفهاناصفهان

14حسینصالحملیکااصفهاناصفهان

15حسنصالحرضواناصفهاناصفهان

--حمیدرضاصالحیصدرااصفهاناصفهان

14اسدالهصمدیمینااصفهاناصفهان

17محمدطوطیانحجت الهاصفهاناصفهان



14احمدرضاعباسیآیدااصفهاناصفهان

14ایرجعبداله پورزهرااصفهاناصفهان

-بهرامعلی آبادیخداداداصفهاناصفهان

14حسینفاضلمحمداصفهاناصفهان

14احمدفرودسید جعفراصفهاناصفهان

15غالمرضاقضاویعاطفهاصفهاناصفهان

15زین العابدینقندهاریمریماصفهاناصفهان

15محمدعلیقیومی نیاطلیعهاصفهاناصفهان

15کمال الدینکازرونیریحانهاصفهاناصفهان

-جوادکدخداییمریماصفهاناصفهان

16حسنکریمیالهاماصفهاناصفهان

14علیکریمیاعظماصفهاناصفهان

20محمدمحمدزادهآرشاصفهاناصفهان

17محمدرضامحمدیریحانهاصفهاناصفهان

14احمدمحمودیحمیدرضااصفهاناصفهان

-سلمانمرادیاحمداصفهاناصفهان

15حسینمقدسمهرداداصفهاناصفهان

-بهرامملکیشهالاصفهاناصفهان

-15جاللموسوی نژادعلیاصفهاناصفهان

-14علیرضامیرزائیانمحسناصفهاناصفهان

-عیوضعلینبی زادهمحمداصفهاناصفهان

14عوضعلینجفیکیهاناصفهاناصفهان

14محمودنقیب اصفهانیمحمداصفهاناصفهان

-حیدرنکوییاصغراصفهاناصفهان

-محمدعلینمازیراضیهاصفهاناصفهان

16حسننوریمهدیاصفهاناصفهان

--عبدالهنیکبختعاطفهاصفهاناصفهان

14رضاهاشمیمحمداصفهاناصفهان



17رضاهراتیانمحموداصفهاناصفهان

-محمدهیبتیانماهااصفهاناصفهان

-حسینیاوریفاضلهاصفهاناصفهان

-عباسیزدانیالهاماصفهاناصفهان

14نعمت اهللبصیریمریمآران و بیدگلاصفهان

15محمددیاری بیدگلیزینبآران و بیدگلاصفهان

15محمدرضاکاوانیفاطمهآران و بیدگلاصفهان

14جعفراعالییسمیهخمینی شهراصفهان

-محمدپریشانییکتاخمینی شهراصفهان

-حسینعلیربانیمرضیهخمینی شهراصفهان

14فتاحرضاییفاطمهخمینی شهراصفهان

14کریمرضاییفاطمه خمینی شهراصفهان

15سعیدرضاییعلیرضاخمینی شهراصفهان

16محمدزهتابزهراخمینی شهراصفهان

-ولی الهسلیمانیپریساخمینی شهراصفهان

-ولی الهسلیمانینسرینخمینی شهراصفهان

14تقیسعیدیفهیمهخمینی شهراصفهان

-علیرضاشفیعیصادقخمینی شهراصفهان

-امرالهعموشاهیفایزهخمینی شهراصفهان

-پرویزفخاریفاطمهخمینی شهراصفهان

15حجتقصریاحسانخمینی شهراصفهان

14شکرالهمحمدیمرضیهخمینی شهراصفهان

15علیرضامختاریمحمدخمینی شهراصفهان

14محمدعلینکویی  مهرمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

18احمدرضاکریمیانشیرینخمینی شهراصفهان

-محمد جواداحمدیرضاسمیرماصفهان

-فرامرزاسدیمحد یارسمیرماصفهان

-نلصراصفیرقیهسمیرماصفهان



-14بهروزپیرمرادیانمریمسمیرماصفهان

14جاللفلسفینرگسسمیرماصفهان

14نورمحمدامیریروشنکشاهین شهراصفهان

-حبیب الهرحمانیآزادهشاهین شهراصفهان

15هوشنگسنجریحمیدرضاشاهین شهراصفهان

-عباسعالقه مندپریساشاهین شهراصفهان

-اله قلیقربانیجلیلشاهین شهراصفهان

1514محمداباذرینسرینشهرضااصفهان

16ابراهیمبهاریراحلهشهرضااصفهان

14ابوالقاسمترابیمحمدشهرضااصفهان

-علی اکبرچابکغزلشهرضااصفهان

14مصطفیرحمتیهاتفشهرضااصفهان

14محمدحسنرحیمیلیال الساداتشهرضااصفهان

14علیرضارضیمرتضی شهرضااصفهان

-احمدسپهریانزینبشهرضااصفهان

-عزت الهطغراییعنایت الهشهرضااصفهان

14احمدغضنفریعارفهشهرضااصفهان

--بهمنغفوری فردمهرانشهرضااصفهان

-مرتضیقدیمیپریساشهرضااصفهان

15محمدملکیانپرینازشهرضااصفهان

14اکبرابراهیمیسعیدفالورجاناصفهان

19اصغرحسینیالههفالورجاناصفهان

14مهدیعباسیحنانهفالورجاناصفهان

17احمدعباسیمهدیفالورجاناصفهان

14غالمرضاجزائری نوش آبادیمهدیهکاشاناصفهان

14محمد ابراهیمرحمت پناهفاطمهکاشاناصفهان

14حسینصمدیان موخرکاشیمعصومهکاشاناصفهان

18سید محمدطباطبائیان کاشانیسیدحسینکاشاناصفهان



18سعیدمیرزایی برزکیفاطمهکاشاناصفهان

1815غالمرضایدالهیکیانوشکاشاناصفهان

-محسنبهرامیحسنگلپایگاناصفهان

-مجتبیطاالریپرهامگلپایگاناصفهان

16فرامرزخدابخشیفاطمهلنجاناصفهان

16قاسمشهریاریاعظم لنجاناصفهان

15حسینغفاریمحمدمهدیلنجاناصفهان

15محمدقربانیمریملنجاناصفهان

1715محمدقربانلکسمیهلنجاناصفهان

17--امام قلیمرادیانفرشیدلنجاناصفهان

-1416درویشابوطالبیعلیمبارکهاصفهان

18سیف الهابراهیمیمحمدمبارکهاصفهان

-14رضااکبری کوشکچهاعظم مبارکهاصفهان

14محمد علیحیدریمتین مبارکهاصفهان

1414عبدالهمختاریفاطمه مبارکهاصفهان

15علینصراللهیآمنه مبارکهاصفهان

1516حمیدنصراللهیفریبا مبارکهاصفهان

--اسدالهیزدانیزهرامبارکهاصفهان

14مرتضیموسویسید علی مبارکهاصفهان

-رضااسدالهیپوریا مهردشتاصفهان

-محمد صادقرمضانیزهرامهردشتاصفهان

-مصطفیقندهاریامیر حسام مهردشتاصفهان

18محمدکریمیمرضیه مهردشتاصفهان

-حسیننوریحسن مهردشتاصفهان

-حمیدرضاشیبانیسمانهناییناصفهان

-1414ابوالفضلعابدین نژادنائینیاسماعیلناییناصفهان

-یوسففضلیان محمدیمجتبی ناییناصفهان

-علیلطفی مزرعه شاهییگانهناییناصفهان



14سهرابمفتاحمحمدجوادناییناصفهان

191814حبیبنجفیانوحیدناییناصفهان

15حیدرعلیاحمدیانمحمدنجف آباداصفهان

16محمدامینیسعیدنجف آباداصفهان

16علیبهمن پورحسیننجف آباداصفهان

15غالمحسینپویامیترانجف آباداصفهان

14عبدالهسلطانینرگسنجف آباداصفهان

-اسرافیلبهرامی نژادنسرین نطنزاصفهان

-محمدرضااکبریسونیانطنزاصفهان

-سیروسگودرزیعرشیانطنزاصفهان

-احمددایی دهاقانیسعیددهاقاناصفهان 

14احمدصابریانعلی دهاقاناصفهان 

14قاسمهاشمیانحامد دهاقاناصفهان 

16احمداکبریذبیح الهفریدناصفهان 

-خدابخششفیعی بوئینیعلیفریدناصفهان 

18محمدعلیاسماعیلی زادهمریمفالورجاناصفهان 

-صفرعلیآرمانعیسیساوجبالغالبرز

14ضامنابراهیمیفرنازساوجبالغالبرز

-بهزادبابازادهسمیهساوجبالغالبرز

-یوسفحقیقیمعصومهساوجبالغالبرز

14سیدمحمد حسنحمیدیصدیقهساوجبالغالبرز

-محمودحیدریمریمساوجبالغالبرز

-عزیزالهخدابندهمرتضیساوجبالغالبرز

15حجت الهذاکریمعصومهساوجبالغالبرز

--شیرزادسرمستیابراهیمساوجبالغالبرز

-پرویز سلیمی سفلیاسماساوجبالغالبرز

15ابوالقاسمشکاریمحبوبهساوجبالغالبرز

14سید صادقصادقیان مطهرسیده زینبساوجبالغالبرز



-علیرضاگنجهساراساوجبالغالبرز

15جمعه علیمعدنی پورمریمساوجبالغالبرز

15علیرضانعیمایی عالیزینبساوجبالغالبرز

171515اصغرنکوهمت تکوحیدساوجبالغالبرز

-فردینامیریهانیهفردیسالبرز

1615حسنباقریعباسفردیسالبرز

-رحمنبتوئی فرمحدثهفردیسالبرز

16عربعلیبورآمنهفردیسالبرز

-علیرضابهرامیفرشتهفردیسالبرز

14محمد حسنحاجی عسگریبهمنفردیسالبرز

-خییرعلیرومیانیعلی فردیسالبرز

151515احمدسایکانحیدرفردیسالبرز

16قادرسلطانی پورگیتیفردیسالبرز

14صالحشکوهیمرضیهفردیسالبرز

- رضاصراف رضویخدیجهفردیسالبرز

-علی اصغرکیارپوربتولفردیسالبرز

-علیرضافاضلیکیانازفردیسالبرز

-ابوالفضلفداییمیالدفردیسالبرز

14حسنقاسمیسامرهفردیسالبرز

14هوشنگقلخانبازسمیهفردیسالبرز

-فرهادناطقیفاطمهفردیسالبرز

-حسینآزادی خواه سلیمیآذرکرجالبرز

-حسینآزادی خواه سلیمیاعظمکرجالبرز

16پرویزاصغرپورجاویدمصطفیکرجالبرز

-مجیداکبریزهراکرجالبرز

-ناصرامیری حاچمردانیالکرجالبرز

15اوسطامین پورفاطمهکرجالبرز

-سید مرسلانصاریسکینهکرجالبرز



14-یوسفبدرزاده سروآغاجیساراکرجالبرز

15محمدحسینبزرگاحمدکرجالبرز

-حسنبنانیزهراکرجالبرز

14مصطفیپورمندجمال الدینکرجالبرز

14جمال الدینپورمندهلیاکرجالبرز

1615بختیارپیرهادیرضاکرجالبرز

15غالمعلیتعمیری اهوازینازنینکرجالبرز

14فتحعلیجوانمردیامیررضاکرجالبرز

-مرتضیحاجی مالاحمدنراقیامیررضاکرجالبرز

15احمدحدادیوجیههکرجالبرز

14نجم الدینحسین پورزهراکرجالبرز

16فیض اهللحیدرخانیرضاکرجالبرز

-داودخانعلیتیناکرجالبرز

14ابوالحسنخوش سیرت القانیمهریکرجالبرز

14جواددانش خواهمحمدحسنکرجالبرز

--فرج الهدقیقی روچیمهرانگیزکرجالبرز

14محمد تقیدلفانیفرنگیسکرجالبرز

1515حمیددمیرچیفائزهکرجالبرز

15کریمرحمتیزینبکرجالبرز

1414تقیرسولی ریزیطیبهکرجالبرز

16شیرالدینرضایی خواهمحمدمهدیکرجالبرز

--سلیمانرهامیرحمنکرجالبرز

-شیر محمدرهبرساراکرجالبرز

-حسینرودبارانیمریمکرجالبرز

1716ایوبزارع کلینیسهرابکرجالبرز

15محمدحسنزاهدینفیسهکرجالبرز

-یعقوبزندیهزهراکرجالبرز

-عبدالجبارساعدیزهراکرجالبرز



14احمدسرمدیمحمدصادقکرجالبرز

14مسعودسلیمیساراکرجالبرز

-علیصادق پور فردمنفردنرگسکرجالبرز

-سلمانصفدریان شهرضائیخاطرهکرجالبرز

1414سیدعبدالهصیدسیده یاسمنکرجالبرز

14مجیدعزیزی داغیانسوگندکرجالبرز

1414محمدفروتناحمدکرجالبرز

14امان الهفریدمهنازکرجالبرز

14محمدعلیقادری نائینیتورانکرجالبرز

-سیدمحمدقاضی میرسعیدسیده مرضیهکرجالبرز

-صادققربانی خاله سریعلیرضاکرجالبرز

1516عزیزالهقسمتیفاطمهکرجالبرز

15بیژنکاوه ءالههکرجالبرز

14حسنکرمیتیمورکرجالبرز

16مهرانکرمیکیاناکرجالبرز

15سلمانکشت کاروندیمریمکرجالبرز

1618مسعودکمالیبهارهکرجالبرز

15صادقکهنسال ناکلیاشریسیمینکرجالبرز

14غالمعلیمحبی نژادآزادهکرجالبرز

-16سیدرحیممصطفوی نیاسیدمجتبیکرجالبرز

-نعمت الهمطلبیپرنیانکرجالبرز

17علی محمدملک نسب اردکانیمعصومهکرجالبرز

-عزیزالهمهرورزسرونازکرجالبرز

14جهانگیرمیرزا حسینیمهرشادکرجالبرز

14احمدمیرزایی علویجهزهرهکرجالبرز

14علی اکبرنورمحمدیمجیدکرجالبرز

14یداهللهدایتی مه فرپرویزکرجالبرز

-محرمهمتیانمهنازکرجالبرز



14مسیبوحیدیزهراکرجالبرز

14غالمحسینوفاییآیداکرجالبرز

14سید جعفرحسینیسید حسیننظر آبادالبرز

-14علیصالحی ابوالفضلنظر آبادالبرز

14قادرمهین سازانفاطمهنظر آبادالبرز

15مرتضیاعال باف صباغیزهرالندنانگلستان

15خلیلخیرخواهافسانه لندنانگلستان

16مختارصفریزرتشتلندنانگلستان

16عباسغریب بافقیزینبلندنانگلستان

-وزیریمهتابلندنانگلستان

15ابراهیمتوکلی ورکیحواایالمایالم

-18درویشیمحمد رضاایالمایالم

14نادعلیچراغی زادگانسونیاایالمایالم

1815علی عباسحاتمیرضاایالمایالم

14دارابملکیمریمایالمایالم

16جهان بخشملکیمحمد حسینایالمایالم

14محمدامینسلیمان نژادمحمد نبیایالمایالم

-17یعقوبعلیزادهعلی رضاایالمایالم

14عباسمنصوریبتولایالمایالم

1514جبارنورمحمدیحدیثایالمایالم

14جانعلینوریعلیآبدانانایالم

14مرادبیگفالحتی فردگلنارآبدانانایالم

-براتعلیپورمحمدیرضاعلیبدرهایالم

14مجتبیمنصوریسارابدرهایالم

1716عبدالمحمدموسی بیگیوحیدچرداولایالم

14علی اشرفاسماعیلیشاهیندهلرانایالم

14رضاکرمیالینادهلرانایالم

1415حمیدموحدیپریا دهلرانایالم



-محبعلیبهرام زادهمحدثهبستان آبادآذربایجان شرقی

-اسدالهخدایاریابوالفضلبستان آبادآذربایجان شرقی

1514سلیمانآریان فرافسانهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدکاظمابطحی نیاوحیدتبریزآذربایجان شرقی

1516علی اصغراصولی محمودینسیمتبریزآذربایجان شرقی

14-نوروزعلیالوانسکینهتبریزآذربایجان شرقی

14عین الهایمانیحوریهتبریزآذربایجان شرقی

14-علیباباپور ابراهیمطیبهتبریزآذربایجان شرقی

1616حیدربداقلیمحدثهتبریزآذربایجان شرقی

15بهرامبرادرانساراتبریزآذربایجان شرقی

16عباسعلیبهشتیمحمدحسینتبریزآذربایجان شرقی

1617غالمرضاپرتوی نژادیمریمتبریزآذربایجان شرقی

14حسنپورجوادیحامدتبریزآذربایجان شرقی

1417حسنپورمهدیفرینازتبریزآذربایجان شرقی

14--حسینحبشی خیاطمحمدحسینتبریزآذربایجان شرقی

-براتعلیحالجیزیباتبریزآذربایجان شرقی

16محمدعلیحیدرزادهجمیلهتبریزآذربایجان شرقی

1415محمدباقررحیم پور آذرنیائیعلیتبریزآذربایجان شرقی

-اسماعیلرضاپورگلشنیامیرتبریزآذربایجان شرقی

-غالمحسینزالی اصلرضاتبریزآذربایجان شرقی

14علیژاله اصلاشرفتبریزآذربایجان شرقی

14هادیسلطان محمدیرضاتبریزآذربایجان شرقی

14سیدرضاسیدمجتبائیعاطفه ساداتتبریزآذربایجان شرقی

--عزیزشب خیزراحلهتبریزآذربایجان شرقی

-ابراهیمصادق زادهمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

1515حسنصالح حسن نژادرقیهتبریزآذربایجان شرقی

1414غالمرضاعبادیرعناتبریزآذربایجان شرقی

1516علیعبدالهیمریمتبریزآذربایجان شرقی



-14-منصورعدل بخشنصیرتبریزآذربایجان شرقی

15منصورعزیزیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

161717حسینعقابیهادیتبریزآذربایجان شرقی

14ایوبعلیوندفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14رامینفرزبودآرشتبریزآذربایجان شرقی

17اکبرقرارخسروشاهیسعیدتبریزآذربایجان شرقی

1514یعقوبقربانزادهمحمودتبریزآذربایجان شرقی

15مجیدقلی پورنگارتبریزآذربایجان شرقی

1615یونسکبیر نوائیعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

-غالمرضامحسنی نژادحسینتبریزآذربایجان شرقی

18اصغرمسیب زادهحسنتبریزآذربایجان شرقی

14عباسعلیمطلبیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

14رحیممنافیانزهراتبریزآذربایجان شرقی

-التفاتمنوچهریبیژنتبریزآذربایجان شرقی

1714سیدمحمدموسوی عدلسیدفرشادتبریزآذربایجان شرقی

-علی اصغرنساجی متیناحمدتبریزآذربایجان شرقی

-موسیموسوی اردهائیپویاسرابآذربایجان شرقی

14علیرهبریپرستوشبسترآذربایجان شرقی

14علیرضاده نوردنرگسشبسترآذربایجان شرقی

14جلیلعلیزاده حیدرینازیالشبسترآذربایجان شرقی

-16بهراماکبریحسینمراغهآذربایجان شرقی

-رسولفرجیمهرانمرندآذربایجان شرقی

1515رستمعلیاصغرزادهابراهیممیانهآذربایجان شرقی

1617عالالدینبیضاییمحمدمیانهآذربایجان شرقی

-15موسیخالقیاکبرمیانهآذربایجان شرقی

14حسنرجبیحیدرمیانهآذربایجان شرقی

1814عزیزالهقاسمیمجید میانهآذربایجان شرقی

1616مرادعلینوروزیفریدون میانهآذربایجان شرقی



18شریفهادییاسراشنویهآذربایجان غربی

14عثماناحمدیسینااشنویهآذربایجان غربی

1914محمدزاده احمدمجیداشنویهآذربایجان غربی

14علیفاتحیفاطمهاورمیهآذربایجان غربی

-قربانفتحیجعفراورمیهآذربایجان غربی

14اسماعیلآزیزناصر بوکانآذربایجان غربی

-مصطفیاحمدیمتینبوکانآذربایجان غربی

14کریمپیروتیطاهربوکانآذربایجان غربی

1817محمد حسنرضاییامیر بوکانآذربایجان غربی

-عزیزقاسمیحسنبوکانآذربایجان غربی

14غفورمحمدیسلیمانبوکانآذربایجان غربی

14محمدامیناسماعیل زادهشریفپیرانشهرآذربایجان غربی

15احمد برزکاربدیعپیرانشهرآذربایجان غربی

-رحیمحسینی مقدسیمریمپیرانشهرآذربایجان غربی

-حاصلدادپرورعلیپیرانشهرآذربایجان غربی

1614عبدالکریمشریفیعبدلهپیرانشهرآذربایجان غربی

-15فتاحشیخلرسلیمانپیرانشهرآذربایجان غربی

--محمدامینمرادیایوبپیرانشهرآذربایجان غربی

14فیروزجمشیدیمحمدرضاتکابآذربایجان غربی

-اسحقنوریرمیصاتکابآذربایجان غربی

15بهروزولیزادهصابر تکابآذربایجان غربی

14رضازیبادوستسحرخویآذربایجان غربی

171514علیوکیلیداودخویآذربایجان غربی

-17مصطفیمالآقاییمهدیخویآذربایجان غربی

-حسینافراسیابیساالرسلماسآذربایجان غربی

--روح الهمحمدگردش کنانحمیدسلماسآذربایجان غربی

14محمدمصطفاییرضاسلماسآذربایجان غربی

-مسلمرستمیسجادشاهین دژآذربایجان غربی



14علیمیکائیلیسمیهشاهین دژآذربایجان غربی

15-اسفندیاراسماعیل دوختمریمماکوآذربایجان غربی

-شکراهللعظیمیشهالماکوآذربایجان غربی

14محرمقاسمیابراهیمماکوآذربایجان غربی

1516مرادعلینوروز زادههالهماکوآذربایجان غربی

-1514منوچهریوسفی ماکوییعلیماکوآذربایجان غربی

1615علیجهانگیریصالح الدینمهابادآذربایجان غربی

-محمدسلطانمجنونرحیممهابادآذربایجان غربی

16غالمعلیرحمانیغالمرضامیاندوآبآذربایجان غربی

14اللهیارزادحسنقربانعلیمیاندوآبآذربایجان غربی

-اسدالهمحمدنژادمنصورمیاندوآبآذربایجان غربی

15رحیممحمدیانمهردادمیاندوآبآذربایجان غربی

15عیوضاللهیاریصابرنقدهآذربایجان غریی

16غریبخلفیمحمدحسنبرازجانبوشهر

15علیگرگینراضیهبرازجانبوشهر

15محمدرضابحرانیمریمبوشهربوشهر

14خدامرادپاکدامنکرامتبوشهربوشهر

-علیپورمحمدزهرهبوشهربوشهر

14حسینتمیمیطاهرهبوشهربوشهر

-15محمدحسینسیادت نیازینببوشهربوشهر

15محمدغالمیمحمودبوشهربوشهر

14غالمعباسگتوئی زادهندابوشهربوشهر

-سیدعلیهاشمیفرزانه ساداتبوشهربوشهر

1515سید احمدهاشمیسیدعبدالحسینبوشهربوشهر

16فرج الهدینارونیابراهیمخارگبوشهر

14احمدذاکریآمنهدشتیبوشهر

17غالمرضاعشایریمحمدعلیکنگانبوشهر

14ابراهیمشادمان وحید جم بوشهر 



-علیاحمدیامیر مهدیاسالمشهرتهران

-14عطاءالهافتخاریعلیاسالمشهرتهران

-علیاقاخانیعلیرضا اسالمشهرتهران

15حسینامینی چالشت  خوارانیفروغ اسالمشهرتهران

14موسیبزمیلیالاسالمشهرتهران

14ملکعلیپورشهبازعباساسالمشهرتهران

15مهدیپورغفورحبیب اسالمشهرتهران

15فرهتگحبیب پورعلی اصغراسالمشهرتهران

15نادرحنیفه زادهنازنین اسالمشهرتهران

16حسنعلیداودیفاطمهاسالمشهرتهران

16علیرضارحمانیزهرااسالمشهرتهران

-حسنرمضانی فردآمنهاسالمشهرتهران

-علیشوقیانسعیداسالمشهرتهران

14احمدصادق پورهانیهاسالمشهرتهران

14جعفرطاهری بنمارانزعفراسالمشهرتهران

15صادقعطریزهرااسالمشهرتهران

14محمدابراهیمعلی ویسیزهره اسالمشهرتهران

15مهدیکریمینادیااسالمشهرتهران

-سیدحسینمرسلیسیده مریم اسالمشهرتهران

-محمدرضامالیم پورمهدی اسالمشهرتهران

17محمدناصری آروندمیثم اسالمشهرتهران

--سیف الهنعمتیاکرم اسالمشهرتهران

14کاشی باقر آبادزهرابهارستانتهران

-محمودانیسیمهدیهپاکدشتتهران

--مرتضیخیرخواهانحسینپیشواتهران

16مهدیسرلکلیالپیشواتهران

14احمداحمدیسمیراتهرانتهران

1414مهدیاحمدی رحمت آبادیستاره تهرانتهران



14محمدحسناحمدی عراقیفرهادتهرانتهران

14حسیناحمدی کافشانیزهرهتهرانتهران

--محمدجواداخوان مقدمصدیقهتهرانتهران

14جعفراسدیبهارهتهرانتهران

14اسمعیلافشاردرمیانهطیبهتهرانتهران

-فضل الهاکبرپورمریمتهرانتهران

161516عبیدالعبیدیاحمدتهرانتهران

-14نامدارامیریزهرهتهرانتهران

14علیرضاامین غفوریالهامتهرانتهران

1615بهلولایران خواه خانقاهربابتهرانتهران

14بهادرایلخانی زادهسحرتهرانتهران

14حسنآکیانمحبوبهتهرانتهران

15نادربارانیساراتهرانتهران

18غالمعلیبازیاریزهره تهرانتهران

15حسنبرادران سرخابینرجستهرانتهران

1615هزاربرجیبتولتهرانتهران

14محمدبرزکارزهراتهرانتهران

15محمدعلیبیرامیمحمدتهرانتهران

-حسینبیگملیحهتهرانتهران

14-14ریحانیپارسامجدمجتبیتهرانتهران

14ابوالقاسمتهرانیعلیرضاتهرانتهران

14صفرعلیتوکلیمحمدرضاتهرانتهران

16محمدعلیجاسبیمهدیثتهرانتهران

14عباسجزء امیرسیافیاعظمتهرانتهران

14سیدکاظمجزایریسیدمحمدتهرانتهران

-محمدرضاجعفرنژادیآتشتهرانتهران

1517محمدجوانبخت اولجعفرتهرانتهران

-علیرضاچناریطیبهتهرانتهران



14حسینحسین خواهابراهیمتهرانتهران

16محمدباقرحسین نژاداعظمتهرانتهران

14سید محمدحسینی باندریسیده نگار تهرانتهران

-محمدعلیحسینی قوام آبادمحمدحسینتهرانتهران

1514حمدالهحقی شمسیرسورهتهرانتهران

-حسینحقیریعزراتهرانتهران

-14حسینحمزه گرکانیحبیبهتهرانتهران

-علی اکبرحیدری بیانفرشتهتهرانتهران

1714مهدیخضرائی نیاوحیدتهرانتهران

14ارسالنخلیفهمنصورهتهرانتهران

--امیرحسینخلیلیغالمرضاتهرانتهران

15حمزه علیخمسه پورمحمد حسنتهرانتهران

14ابراهیمخونساریاحمدتهرانتهران

1416علیرضاخیرخواهزهراتهرانتهران

14-ذبیح الهدارائیآذرتهرانتهران

17جمشیددوستعلیمهدیتهرانتهران

14مهدیذکاداسدیزهرهتهرانتهران

181714مصطفیرجبی ویشکاییفروغتهرانتهران

16علیرسولیمحبوبهتهرانتهران

14خدادادرضامندلیالتهرانتهران

-محمدرضاریحانی یامیآسیهتهرانتهران

-محمدرضازنگی آبادیعلیرضاتهرانتهران

14-صمدساعدیسپیدهتهرانتهران

16غالمحسینسجادیبهارهتهرانتهران

15محمودسلطانیفرنازتهرانتهران

14احمدسلیمان شاهبازشوکتتهرانتهران

15کریمسیفیمحمدرضاتهرانتهران

171518عباسشاه محمدیمهدیتهرانتهران



14اکبرشاه محمدیپریساتهرانتهران

14حسینشاهسوندمحدثهتهرانتهران

15محمدشریفی مجدآرزوتهرانتهران

14علیشفقتحسنتهرانتهران

1616محمدعلیشکرییوسفتهرانتهران

-مهدیشکیبا فریوآزادهتهرانتهران

1514محمودشمشادیلیالتهرانتهران

-علیشهبازعاطفهتهرانتهران

14حسنشیبانیمحسنتهرانتهران

-غالمحسینشیخانزینبتهرانتهران

-هاشمشیرخدائیملیحهتهرانتهران

-حسینشیرنژادرضاتهرانتهران

14حسینصادقیسعیدهتهرانتهران

14اکبرصادقی الشرافیفریباتهرانتهران

14عبدالصمدصدوقی شبستریزهراتهرانتهران

-محمودصفی یاریراضیهتهرانتهران

1614کاظمصمدیراضیهتهرانتهران

15محمدعلیصومیصادقتهرانتهران

181516محمدعلیصیفی کارسهیلتهرانتهران

15-محمدطاهری مطلقمحسنتهرانتهران

-عباسطهماسبیحسینتهرانتهران

15کاظمعاملیمریمتهرانتهران

14حسنعبادنظامیریحانهتهرانتهران

14رضاعباسیمهدیهتهرانتهران

-علی اصغرعبائیابراهیمتهرانتهران

-14موسیعبدالهیعاطفهتهرانتهران

14حیدرعزیزسلطانیفرانکتهرانتهران

-علیعموحسینمعصومهتهرانتهران



-غفارغفاری خضریشیرینتهرانتهران

-ابوالفضلفخارکهکینسرینتهرانتهران

-غالمحسینفخری زاده اصفهانیمرجانتهرانتهران

1617علیرضاقرجهبهزادتهرانتهران

14علی حسینقره داغی مسعود تهرانتهران

19حسنکماریفاطمهتهرانتهران

15احمدکمالی انارکیویاناتهرانتهران

-محمدمجدسید منصورتهرانتهران

-علی قلیمحمدیسحرتهرانتهران

-1615باللمحمدی پیراهیمرتضیتهرانتهران

-مصطفیمدنی جمسیدمرتضیتهرانتهران

-منوچهرمرادیصدیقهتهرانتهران

-احمدمرتضائی فردپارساتهرانتهران

14محمدعلیمعصومیانمریمتهرانتهران

-14محمدمعظمی گودرزیهانیهتهرانتهران

-14خسرومقدم شفقزهراتهرانتهران

14محمدمقیمی نژادوحیدهتهرانتهران

-امامقلیملک محمدیمیتراتهرانتهران

14محمدحسینمهدویانبهارهتهرانتهران

141416عباسموسویسید حسنتهرانتهران

1414جاللموسویفرزانهتهرانتهران

-سیدرضاموسوی مقدمسیدجوادتهرانتهران

16محمدحسنمیرزاهدایتبهارهتهرانتهران

-ابوالحسننبوی طباطبایینداتهرانتهران

15مصطفینبیدنداتهرانتهران

14احمدنجیبمژگانتهرانتهران

-نورعلینظریابوالفضلتهرانتهران

14محمدنورمحمدیمرتضیتهرانتهران



14غالمحسیننیک رفتارحمیدهتهرانتهران

16محمدعلیهاتفی هاللسمانهتهرانتهران

16سیف علیهدایتعباستهرانتهران

-عباسواقفی اسفیدانیسیدحیدرتهرانتهران

14اسماعیلوحدانیمصطفیتهرانتهران

-محمدویسیارسالنتهرانتهران

15محمودیاسریروح الهتهرانتهران

14علیتیموریانبهنامدماوندتهران

15شعبان علیخرمائیحمیدهدماوندتهران

15پازوکیمژدهرباط کریمتهران

-پوریانشیخ حسینرباط کریمتهران

-14علی اصغراصغری میرزانقمحمدشهرقدستهران

1515محسنافشارمرضیهشهرقدستهران

-عباساله محمدیپریا شهرقدستهران

-مهدیافتخاریان انوشهریحانه شهرقدستهران

-علیخدابنده لوثریاشهرقدستهران

-مهدیسعادتینرگس شهرقدستهران

14خیرالهصارمیاحمدشهرقدستهران

14عطا الهعنایتیمحمدافشینشهرقدستهران

14عنایت الهمقدمسهیالشهرقدستهران

-عبدالحمیدمعالملیال شهرقدستهران

--مالکمرادیاسماعیلشهرقدستهران

14سیداحمدمحمدحسینیکامرانشهرقدستهران

14علیاسد الهیارسالنشهریارتهران

14حمد اهللبابازاده سلوطحسینشهریارتهران

15محمدبرقیمنصورهشهریارتهران

14محمدپور بافرانیمریمشهریارتهران

14ولی اهللچاپار خوپریشهریارتهران



16ابوالقاسمخانیمجیدشهریارتهران

15احمدزمانپورشیما شهریارتهران

14حسنشوخاناعظمشهریارتهران

-14مراد حسینسوریعلیشهریارتهران

14نصرت اهللصادقیصدیقهشهریارتهران

14حسینطبسیمحمودشهریارتهران

14رضاعشق پرستنگینشهریارتهران

-افشینفرمانیعلی رضاشهریارتهران

14حجت اهللمافیسمانهشهریارتهران

-علی رضامحمودیمناشهریارتهران

15نور محمدمراد کرمیمهدیشهریارتهران

-عابدینمیرزاییحمید رضاشهریارتهران

1614یحیینیل قازشکیباشهریارتهران

14میکاییلولی زادهسجادشهریارتهران

15عزیزاکبری اقدم اکبر ریتهران

15-حسینبالرک سعیده ریتهران

14ابراهیمتنهاییمحمد رضا ریتهران

--کمالحاجی رضایی حسن آبادیرضاریتهران

-هومانخسرو نزاد حسین ریتهران

17رضادرودی فاطمه ریتهران

16فتاحرجب علی عادل ریتهران

--نجیبذوالفقارینیلوفر ریتهران

1415محمد علیرنجبرنسرین ریتهران

-عوضعلیزاهدی آسیه ریتهران

15غالمرضاشیرزادی فاطمه ریتهران

-امیر حسینعسگری حنانهریتهران

15غالمحسنکرمی مهناز ریتهران

-15محمدمردانیمصطفی ریتهران



-رضاضانجفی حسین ریتهران

15عقیلاسگندر پورمظاهر قرچکتهران

16حیات الهاشکانی پورفرزانهقرچکتهران

-یارعلیایرانشاهیاحمد رضا قرچکتهران

1614نقیترک قاسم آبادیفهیمهقرچکتهران

14ناصردهقانیفاطمهقرچکتهران

14محمد حسینزمانیکلثومقرچکتهران

14انصافشوقیخدیجهقرچکتهران

1714عزیز الهمیر بکزینبقرچکتهران

--علی اکبرسلطانلومجید واحد امام علیتهران

14علی اکبرعلی ابراهیمیامیرواحد امام علیتهران

15پرویزانتظاریالهامه واحد انقالبتهران

15محمودایزدخواهمولودواحد انقالبتهران

-غالمحیدرباقرزادهحمیدرضاواحد انقالبتهران

15محمدپوررنگنغمه واحد انقالبتهران

-جوادشفق نیامحمد حسینواحد انقالبتهران

1517یوسفصفایی سمنانیفرشادواحد انقالبتهران

19علیعارفیمعصومه واحد انقالبتهران

16دارابفرهودیبرزینواحد انقالبتهران

16رسولقاسمیشکیباواحد انقالبتهران

15محمودمبارکیعلیواحد انقالبتهران

16علیمحمدی حقیقیمهسا واحد انقالبتهران

14محمدنبیمصطفاییرضاواحد انقالبتهران

14رحیمهاشم خانیمریم واحد انقالبتهران

14حسینورادی اصفهانیعلیواحد انقالبتهران

-علیخانحیدریولی الهواحد پردیستهران

-عبدالحسینشریفیسید مرتضیواحد پردیستهران

1818سهرابشیردلرشیدواحد پردیستهران



151514محمدعلوی طباییمحمد رضاواحد پردیستهران

1516عنایت الهتقواییزهرهواحد جیحونتهران

17-مصطفیشفایی فردشهروزواحد جیحونتهران

1919عباسصفر نژادسجادواحد جیحونتهران

17-علی اکبرعباس زادهمعصومهواحد جیحونتهران

15مسعودمحمد وردینازآفرینواحد جیحونتهران

-علی اکبراثباتی الهه واحد دزاشیبتهران

--محمدکاظماسفندیاری امیر حسین واحد دزاشیبتهران

14عزت اهللاسماعیلی زاویهفاطمه واحد دزاشیبتهران

15عباسافروز زینب واحد دزاشیبتهران

14حسنافشاری پور الهام واحد دزاشیبتهران

-محسناکبری یاس واحد دزاشیبتهران

-14جعفرآقا عابدی سعید واحد دزاشیبتهران

16داوودبختیاری بهناز واحد دزاشیبتهران

15محمدحسنبهرامپور فاطمه واحد دزاشیبتهران

14محمدرضابیات حامد واحد دزاشیبتهران

14محمدپایوری مهرام منیره واحد دزاشیبتهران

-اصغرتسنیمی مهین واحد دزاشیبتهران

17رضاتکیه مریم   واحد دزاشیبتهران

-جمشیدحاتمی نرگس واحد دزاشیبتهران

14محمدحاجتمند مجید واحد دزاشیبتهران

1517محمدجوادحقانی ملیکا واحد دزاشیبتهران

14علی اصغرحکاکپدرام واحد دزاشیبتهران

-اسماعیلحیدری فاطمه واحد دزاشیبتهران

14رضاخدابنده لو عسل واحد دزاشیبتهران

-حسینخرازی نیا مهدی واحد دزاشیبتهران

-نعمت الهخراسانی فائزه واحد دزاشیبتهران

-حسنخضرائی کارفرمازهرا واحد دزاشیبتهران



-محب علیخلج امیر حسینی شعله واحد دزاشیبتهران

1514مجیدذاکری مهناز واحد دزاشیبتهران

14محمدرضارجاءگلناز واحد دزاشیبتهران

15حیدررحمتی زهرا واحد دزاشیبتهران

-رحیمی شبنم واحد دزاشیبتهران

14مجتبیرضا زاده رضوان واحد دزاشیبتهران

--ولیروزبهانتقی واحد دزاشیبتهران

-محمدروزبهانی احمد واحد دزاشیبتهران

17بهرامرئیس زاده علی واحد دزاشیبتهران

-محمدرئیسی عبدالغفور واحد دزاشیبتهران

-غفارسعادتمند بحری محسن واحد دزاشیبتهران

15سید حمیدرضاسلیلی مریم واحد دزاشیبتهران

14شهرامسیدی ساینا واحد دزاشیبتهران

-ماشاالهشبری سهیال واحد دزاشیبتهران

18سعیدشعاعی مینو واحد دزاشیبتهران

-محرمعلیشفیعی معصومه واحد دزاشیبتهران

-سید رضاشکرابی کیمیا سادات واحد دزاشیبتهران

-محمدصادقشیخی زاده فرهنگ واحد دزاشیبتهران

14غالمرضاشیرازی مقدمعالیه واحد دزاشیبتهران

-سعد الهضیائی مریم واحد دزاشیبتهران

-جانمرادعلیزاده فریدون واحد دزاشیبتهران

-سامغفاری داریوش واحد دزاشیبتهران

1415محمدرضافراهانی غزل واحد دزاشیبتهران

14مجیدکبیری فاطمه واحد دزاشیبتهران

14حسینکرمی منیره واحد دزاشیبتهران

1618خلیلمبشر وحید واحد دزاشیبتهران

14سید حسینمحمودیمریم سادات واحد دزاشیبتهران

1515محمد رضامنتظر حقیقی مهدیه واحد دزاشیبتهران



15علیوطنی فاطمه واحد دزاشیبتهران

14عباس علیولی زاده طناز واحد دزاشیبتهران

15قاسمهنرجوسیما واحد دزاشیبتهران

15محمدعلیپرچکانی زهرهواحد دزاشیبتهران

14رضاپیروی طالمیزهراواحد رسالتتهران

1414علی اکبرخیاط سلیقهفرحنازواحد رسالتتهران

-محمدرضایی ابیانهبهارهواحد رسالتتهران

-ماشاالهرمضانیلیالواحد رسالتتهران

14ذکرعلیزینالیمهسانواحد رسالتتهران

191815احمدصادقیحسینواحد رسالتتهران

14حمیدصباحیساراواحد رسالتتهران

1717علیعامریانغالمرضاواحد رسالتتهران

-گل محمدفرضیمعصومهواحد رسالتتهران

-بهمنکاردگرنادیاواحد رسالتتهران

-علی اکبرکفافیعباسواحد رسالتتهران

-خسروافشاری کالنیصبا واحد شرقتهران

14علی اصغرپیرانیعلی واحد شرقتهران

-1618محمدابراهیمترکاشوندعلی واحد شرقتهران

18محمدرحمانیعلی واحد شرقتهران

-1514محمدکریمجعفریمحمدرضاواحد شرقتهران

-احمدطالبینفیسه واحد شرقتهران

15یدالهفرشید فرداکبرواحد شرقتهران

14ناصرکرملونغمه واحد شرقتهران

-1719اردشیرکریمیامید واحد شرقتهران

1818اسماعیللطفیمحمدرضاواحد شرقتهران

14اسماعیلمحبوب یگانه عباسعلی واحد شرقتهران

15داوودمشعلی عربزهراواحد شرقتهران

17غالمحسینمیرزاییفاطمه واحد شرقتهران



14سیدابوالفضلمیرعابدینیصدیقه ساداتواحد شرقتهران

181714علی اکبرنیک دوستسعید واحد شرقتهران

19اسدالهیزدیان محسن واحد شرقتهران

14محمدانتظاری ملکیپدرامواحد غربتهران

14محرماسمعیلومهنازواحد غربتهران

-سید مسعودحسینی سهیسیده مهساواحد غربتهران

14قربانعلیغالمزادرامشواحد غربتهران

-سید هاشمموسوی گاوکانیفخرالساداتواحد غربتهران

-محرماسمعیلومهنازواحد غربتهران

14سید مسعودحسینی سهیسیده مهساواحد غربتهران

-عباسفرامرزی نژادلیالواحد غربتهران

17احمدگلسرخیالههواحد غربتهران

-سید هاشمموسوی گاوکانیفخرالساداتواحد غربتهران

-احمدعلیکریمی پری دریمحسنواحد غربتهران

-فیروزنایبی محمدصادقواحد غربتهران

-سیدسراج الدینخداییانمهرنوشواحد غربتهران

14اسکندرصابری تبریزمریم واحد غربتهران

14علیاکبری مقدمسعیدواحد غربتهران

15سعیدبلوطیصدراواحد فرمانیهتهران

1414رضاتنهاحوراواحد فرمانیهتهران

1616مصطفیجعفری فریدونیامیرمنصورواحد فرمانیهتهران

-14کامرانخاتمیطیبهواحد فرمانیهتهران

1514محمدحسنشعاریان ستاریمهساواحد فرمانیهتهران

15حسنشکیباالهامواحد فرمانیهتهران

1514مجمدجوادکالنیعلیرضاواحد فرمانیهتهران

1917ابوالقاسمبشروتنیمحمدواحد قلهکتهران

17خانعلیرضیابوالفضلواحد قلهکتهران

-منوچهر خانساری اصالنیگلرخواحد قلهکتهران



15حسنشریفی بروجردیشهریارواحد قلهکتهران

16فتح الهعباسیرامینواحد قلهکتهران

1817حسینقویدل دارستانیزهراواحد قلهکتهران

1917محمدعلیکیان پورعلیرضاواحد قلهکتهران

17عبدالهگلیاسدالهواحد قلهکتهران

19ناصرنوریبهنامواحد قلهکتهران

1615محسنخراسانیامیرواحد قیطریهتهران

16یداهللرستمانجوادواحد قیطریهتهران

15رضاغالمیشیماواحد قیطریهتهران

14محمدنورایی بیدختعلیواحد قیطریهتهران

14هوشنگایزدیمهشیدواحد مرزدارانتهران

-علیخوشنودآرمیتاواحد مرزدارانتهران

17محمد تقیمحبعلیکاظمواحد مرزدارانتهران

15جلیلالهیامیررضاورامینتهران

19امامعلیپیرانمیکائیلورامینتهران

18عبدالهشیرازیعرفانورامینتهران

15محمدشیرازیحمیدورامینتهران

15حجت الهیوسفیساحرهورامینتهران

1514مهراناسعدیغزالهشهرکردچهار محال و بختیاری

--قدرت اهللبیگی هرچگانییداهللشهرکردچهار محال و بختیاری

14ناصرتیوتورشهرهشهرکردچهار محال و بختیاری

-کرمعلیجوانبختمرضیهشهرکردچهار محال و بختیاری

15علیحق وردیمهدیشهرکردچهار محال و بختیاری

16خیبردرویشی دستگردیپیمانشهرکردچهار محال و بختیاری

15حمیدرحمانیزهراشهرکردچهار محال و بختیاری

14آیت اهللسلیمیمحمد امینشهرکردچهار محال و بختیاری

-امان اهللشهریاریابراهیمشهرکردچهار محال و بختیاری

14حسینصالحفاطمهشهرکردچهار محال و بختیاری



14ایرجفتحیاشرفشهرکردچهار محال و بختیاری

1514سهرابمحبیلیالشهرکردچهار محال و بختیاری

14زین العابدینمهدوی هفشجانیعبدالرضاشهرکردچهار محال و بختیاری

14کوروشولی پورمریمشهرکردچهار محال و بختیاری

14مجیدهیبتینگارشهرکردچهار محال و بختیاری

1414حسنسعیدیمحمد باقربروجنچهار محال و بختیاری

--نبی اهللسعیدیابوذربروجنچهار محال و بختیاری

14سیف اهللمرادیخیراهللبروجنچهار محال و بختیاری

14مهدیابوالقاسمیمهسافارسانچهارمحال و بختیاری

14خدایارداودیصبافارسانچهارمحال و بختیاری

14غدیررحیمیمجیدفارسانچهارمحال و بختیاری

14حیدرقلیعسگریسعیدفارسانچهارمحال و بختیاری

1414کرامتقاسمیرسول فارسانچهارمحال و بختیاری

-حسینمحمدیندافارسانچهارمحال و بختیاری

-سیروسمنصوریزینتفارسانچهارمحال و بختیاری

1416...امراهیبتیمریمفارسانچهارمحال و بختیاری

-...عزت ایداللهیمهدیفارسانچهارمحال و بختیاری

16اسماعیلامیری نژادعلی خضری دشت بیاضخراسان جنوبی

16رضاخسروی خضریفاطمهخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-عباسدهقانیحسینخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14علیزحمت کشمهدیخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-ابوطالباربابی کرقندفاطمهقاینخراسان جنوبی

-حسینرحمانیامیرحسنقاینخراسان جنوبی

18حاجیقندیمحمدرضاقاینخراسان جنوبی

-محمدنوری ابوذریمحمدمهدیقاینخراسان جنوبی

19عبدالرحیمشاه حسینیحامدبیرجند خراسان جنوبی 

14محمودهادی نژادسعیدبیرجند خراسان جنوبی 

15علی اصغرزین العابدینیسارابیرجند خراسان جنوبی 



1415محمد حسینکیانی حمیدبیرجند خراسان جنوبی 

-مهدیسیدخانیابراهیم بردسکنخراسان رضوی

14جوادعباسیانمهدیبردسکنخراسان رضوی

-حسینمدرس مقدماحمدبردسکنخراسان رضوی

-احمداذانیحسینتربت جام خراسان رضوی

-محمد صدیقترحمیرویاتربت جام خراسان رضوی

15-عبدالرحمنجامی االحمدیهانیه تربت جام خراسان رضوی

15عبدالهسرور احمدینظیرهتربت جام خراسان رضوی

-15بختیارسلطانیمحمد تربت جام خراسان رضوی

-حبیب اهللشریفیمعصومهتربت جام خراسان رضوی

1515محمد جمعهمرادیحسن تربت جام خراسان رضوی

14علیرضامرتضویزهراتربت جام خراسان رضوی

1615امراهللموالییمحمد شریف تربت جام خراسان رضوی

15حسنپور اسماعیل:اسماتربت حیدریهخراسان رضوی

15محمدخسرویفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

-اصغرشاه محمدیمسعودتربت حیدریهخراسان رضوی

15محسنطحان صنوبریعسلتربت حیدریهخراسان رضوی

17محمد حسینمحرم زادهجوادتربت حیدریهخراسان رضوی

-براتعلیرفعتیانسمیهدرگزخراسان رضوی

-علیکوثری زادهمینادرگزخراسان رضوی

-محمدابراهیماستیریزهراسبزوارخراسان رضوی

15غالمحسیناسحاقیانمصطفیسبزوارخراسان رضوی

16علیاحسان بخشسعیدهسبزوارخراسان رضوی

14حمیدرضاامین صفارعمادسبزوارخراسان رضوی

14رضاتوحیدمنشهماسبزوارخراسان رضوی

-حسنجوادیانمهریسبزوارخراسان رضوی

-14ذبیح الهچشمیعلیرضاسبزوارخراسان رضوی

-حبیبحصاریسعیدهسبزوارخراسان رضوی



17حبیبحصاریزهرهسبزوارخراسان رضوی

-علی اصغرخسروجردیزینبسبزوارخراسان رضوی

-علی محمدرشیدیملیحهسبزوارخراسان رضوی

14رجبعلیشهیدی رادحمیده سبزوارخراسان رضوی

15حسینعلیشاهیمیتراسبزوارخراسان رضوی

14غضنفرعنابستانیحسن سبزوارخراسان رضوی

14عطاالهفتاحبتول سبزوارخراسان رضوی

15غالمعلیقزوینیزهرهسبزوارخراسان رضوی

15اسمعیلمرادی پورحسینسبزوارخراسان رضوی

15کاظممیریسمیه خاتونسبزوارخراسان رضوی

-رامینندائیتبسمسبزوارخراسان رضوی

-عزیزاهللخاوریحسن سرخسخراسان رضوی

-محمدآزاد اندیشموسیسرخسخراسان رضوی

14صیدمحمدجمعه پورمحمودسرخسخراسان رضوی

-سیادادمحمدیمعصومه سرخسخراسان رضوی

1514محمد رضارضایی نیازهراسرخسخراسان رضوی

--سید مهدیموسویزکیه ساداتسرخسخراسان رضوی

1714محمدعلیابراهیم فتح آبادیمجیدقوچانخراسان رضوی

-سیدمحمدزارعیسیدهاشمقوچانخراسان رضوی

18برات محمدکوهیعلیرضاقوچانخراسان رضوی

-امیریکتایمتینقوچانخراسان رضوی

-حسینابراهیمیسوسنکاشمرخراسان رضوی

-محموداسماعیلیمحبوبهکاشمرخراسان رضوی

1415احمدامیری  مزدهملیحهکاشمرخراسان رضوی

15احمدجهانگیریطاهرهکاشمرخراسان رضوی

14سیدابراهیمسجادیسیده ستایشکاشمرخراسان رضوی

17غالمحسینسلیمان نژادرضاکاشمرخراسان رضوی

-هاشمصادقیعلیکاشمرخراسان رضوی



14محمدصادقیحسینکاشمرخراسان رضوی

-حمیدصالحیانمعینکاشمرخراسان رضوی

14علی اکبرمحمدحسینیمهشادکاشمرخراسان رضوی

14محمدجوادمکنونیداودکاشمرخراسان رضوی

-علینجاتی پورمحدثهکاشمرخراسان رضوی

15علی اکبرنعمتیوحیدکاشمرخراسان رضوی

15برات الههاشم زاده محمدیهزهرهکاشمرخراسان رضوی

-مهدییزدانیمحدثهکاشمرخراسان رضوی

14محمدرضاییسعیدهگنابادخراسان رضوی

15حسینگواهیمحمد حسینگنابادخراسان رضوی

14حمیدمختاریانحامدگنابادخراسان رضوی

14عبد علیآب روشنسیمامشهدخراسان رضوی

1715اسدالهآزادتارامشهدخراسان رضوی

14حسینآهوئیمریممشهدخراسان رضوی

1617عباسابریسحرمشهدخراسان رضوی

1514ابوالقاسماسکندریتهمینهمشهدخراسان رضوی

15حسناصغرنسبمرتضیمشهدخراسان رضوی

14محسناصغریان رضائیفرشتهمشهدخراسان رضوی

15محمدسعیداکبری شعربافمحمدعلیمشهدخراسان رضوی

15غالمعلیامامیانفهیمهمشهدخراسان رضوی

14غالمعلیبحریمعصومهمشهدخراسان رضوی

18علی اکبربرجسته ثانیشاهینمشهدخراسان رضوی

15وحیدرضابرکچیانمطهره ساداتمشهدخراسان رضوی

16غالمحسینبروغنیزهرامشهدخراسان رضوی

14موسیبرهانی جبلیزینبمشهدخراسان رضوی

-مهدیبصیرنژادآزادهمشهدخراسان رضوی

15عبدالرضابنپورینوشینمشهدخراسان رضوی

-برات محمدبهنام رادنجمهمشهدخراسان رضوی



-اسماعیلتازریفرشتهمشهدخراسان رضوی

-محمدرسولتقی زاده حصارمیترامشهدخراسان رضوی

14هاشمجالئیان حدادفهیمهمشهدخراسان رضوی

-جوادجوانشیرشیرینمشهدخراسان رضوی

17قاسمجهانگردیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15ابراهیمچهکندیمهدیمشهدخراسان رضوی

15مهدیحاتمیعلیمشهدخراسان رضوی

16ماشاءالهحسین زادهزینتمشهدخراسان رضوی

1415ناصرحسین زادهلیالمشهدخراسان رضوی

14سیدمرتضیحسینیان منشفاطمه ساداتمشهدخراسان رضوی

14سیدمحمودحسینی نژادمرسدهمشهدخراسان رضوی

-محمدکاظمخالصیامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

-حسینخطایی رشتخوارزهرامشهدخراسان رضوی

14علی اصغرخلیل زاده امینیانصادق المهدیمشهدخراسان رضوی

14سیداحمدخوش نویسپروینمشهدخراسان رضوی

14علیرضادزیانیانمهدیمشهدخراسان رضوی

16محمددهقانفاطمهمشهدخراسان رضوی

17محمدتقیراهزانیسمیهمشهدخراسان رضوی

15رامینرحمانی نیشابوربرهانمشهدخراسان رضوی

1718علیرضاییغالمرضامشهدخراسان رضوی

1517رحمت الهرمضانی مقدممجتبیمشهدخراسان رضوی

14علی اصغرزارع خوش هوااعظممشهدخراسان رضوی

1717مرتضیزاهدیمحمدمشهدخراسان رضوی

15وحیداهللسباوونعایشهمشهدخراسان رضوی

--علیستارچهفاطمهمشهدخراسان رضوی

18اسدالهسرداریانکیومرثمشهدخراسان رضوی

14مهدیسزاوار ذاکرانآذرمشهدخراسان رضوی

-کاظمسعادت منشفاطمهمشهدخراسان رضوی



-محمدباقرسلیمان تبارنشلیشهرهمشهدخراسان رضوی

1717رضاسیمائی نشرود کلیمختارمشهدخراسان رضوی

14محمدحسینشخم گرهادیمشهدخراسان رضوی

15-سید علیرضاشرافتنازنینمشهدخراسان رضوی

-رضاشکوهی تبریزیمحمودمشهدخراسان رضوی

1615حسینشهسواری نسبزهرامشهدخراسان رضوی

15احمدعلیصابری طینت جوانمنصورهمشهدخراسان رضوی

-احمدرضاطاهریمارالمشهدخراسان رضوی

14محمدطاهریمهسامشهدخراسان رضوی

14محمدظفر شریف پورمرضیهمشهدخراسان رضوی

14سخی دادعادلطاهرهمشهدخراسان رضوی

-علیعادلیمعصومهمشهدخراسان رضوی

15رجبعلیعاقلیوجیههمشهدخراسان رضوی

-موالدادعلی پورجینانام البنینمشهدخراسان رضوی

1515احمدفرخنده شایهعلی رضامشهدخراسان رضوی

18محمودفریدانیوحیدمشهدخراسان رضوی

16محسنفهمیده اسکندریبهنازمشهدخراسان رضوی

-کامرانفیاضشعلهمشهدخراسان رضوی

-محمدصادققربانیمریممشهدخراسان رضوی

15محمدحسنکاخکیمحمدعلیمشهدخراسان رضوی

14-غالمرضاکرم زادهنیلوفرمشهدخراسان رضوی

1717محمدحسنکریمیمحمدمهدیمشهدخراسان رضوی

16حسینکمالیالهاممشهدخراسان رضوی

15عباسمباشرطیبهمشهدخراسان رضوی

19سید تقیمجدسیدمحمدعلیمشهدخراسان رضوی

14ظهیرمحمدزادهسانازمشهدخراسان رضوی

17حسینمحمدزادهفاطمهمشهدخراسان رضوی

-محمدحسنمرادیان خیبریفهیمهمشهدخراسان رضوی



15علی اصغرمزروعی گاهمهسامشهدخراسان رضوی

14عباسمعصومیثنامشهدخراسان رضوی

15رجبعلیمعقولسمیهمشهدخراسان رضوی

-محمدمالسیمعصومهمشهدخراسان رضوی

14سیف الهملک جعفریانرقیهمشهدخراسان رضوی

1616غالم نبیمنظمی اقبالیعلی اکبرمشهدخراسان رضوی

15محمدهادیمهاجرراهلهمشهدخراسان رضوی

14حسنمیراب طرقینجمهمشهدخراسان رضوی

17محمدمیرزاپورکاری یزداعظممشهدخراسان رضوی

191814محمدمیرزائییحییمشهدخراسان رضوی

16محمدنجومی تربتیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14محمدجوادنظری پورفاطمهمشهدخراسان رضوی

16محمدعلینعمت زاده رود معجنیامیرمشهدخراسان رضوی

1617سیداحمدنوربخشسیدمهدیمشهدخراسان رضوی

-محمدنیکوکارطیبهمشهدخراسان رضوی

15محمدرضاوحدتی فرتکتممشهدخراسان رضوی

14سید محمودوزیریسید ابوالقاسممشهدخراسان رضوی

1515رضاوالیتی یزدی منشمحمدحسینمشهدخراسان رضوی

1516محمدباقریاوریسجادمشهدخراسان رضوی

14محمدیوسفیمرتضیمشهدخراسان رضوی

16ابوالقاسمباقی وحیدرضا نیشابور خراسان رضوی 

16محمدتقیباللی امیررضا نیشابور خراسان رضوی 

14سید اسحقبیاتسید مجید نیشابور خراسان رضوی 

15علیپهلوان محمد نیشابور خراسان رضوی 

1416محمد مهدیجعفری الهامنیشابور خراسان رضوی 

14اصغرداس زرین مریم نیشابور خراسان رضوی 

14محمدزرعی مهدیه نیشابور خراسان رضوی 

15محمدرضاشورگشتی علی اصغر نیشابور خراسان رضوی 



18غالمرضاصالحی زهرا نیشابور خراسان رضوی 

-سعیدصرافان ایمان نیشابور خراسان رضوی 

-سیدحسینقاضی سمانه ساداتنیشابور خراسان رضوی 

-رمضانعلیموفق ریحانه نیشابور خراسان رضوی 

1414صفی الهتوسلیوحیداسفراینخراسان شمالی

15حسینعلیجعفریمجتبیاسفراینخراسان شمالی

15محمدرضاشارهالهاماسفراینخراسان شمالی

-علیرضانوریمریماسفراینخراسان شمالی

14اکبراسماعیل نژادحبیبهبجنوردخراسان شمالی

-16جلیل اهللزمزمیغزاله بجنوردخراسان شمالی

16علیقلی پورمجیدبجنوردخراسان شمالی

14عبدالوهابصرافمرتضیبجنوردخراسان شمالی

1515حسنمحمدی احسانبجنوردخراسان شمالی

1514امان اهللمؤیدیقاسمبجنوردخراسان شمالی

15عبدالجوادوثوقیعلی اکبربجنوردخراسان شمالی

171517سیدجاللوکیلیسید علیبجنوردخراسان شمالی

15محمدرضااسالمیرحمانشیروانخراسان شمالی

-محمدعلیبهره ورانسیهشیروانخراسان شمالی

14ابوالقاسمعبادتپور شیروانفرزانهشیروانخراسان شمالی

19غالمحسینهنر پیشه خرم آبادصغریمانه و سملقانخراسان شمالی

14حسنقربانیانمحدثه مانه و سملقانخراسان شمالی

17حیدر قلیجعفریقاطمهمانه و سملقانخراسان شمالی

14صالحمطوریخاطرهامیدیهخوزستان

15عبدالهدهقانییعقوباندیمشکخوزستان

-میرزاکیارشمصطفی اندیمشکخوزستان

-عبدالحسینناصری نیاسپیدهاندیمشکخوزستان

14احمداحمد پوراللهاهوازخوزستان

14حسنافشاریامیراهوازخوزستان



1514شاکرایرانی اصلمریماهوازخوزستان

-15سبزواربردالسهیلاهوازخوزستان

-شلهرخبهادریمحمداهوازخوزستان

-محمدحسنبهمن یارسانازاهوازخوزستان

-احمدرضاپریشانیشهرزاداهوازخوزستان

-مرتضیتائب زادهعلیاهوازخوزستان

-غالمرضاجراح زادهزهرااهوازخوزستان

15عبدالهادیجاللیعارفاهوازخوزستان

-مصطفیچهرازیفاطمهاهوازخوزستان

-محمدرضاخلف زادهزهرااهوازخوزستان

-14حموددریسساجدهاهوازخوزستان

-ماشا الهسیستانینعمت الهاهوازخوزستان

-محمدباقرشاعرپورمرضیهاهوازخوزستان

16شاه تقیشالومورد غفاریمراداهوازخوزستان

-علیرضاشنبه زادهآذراهوازخوزستان

15سیدحسنعظیمیمهالساداتاهوازخوزستان

18حسنفرهادیکیومرثاهوازخوزستان

14ابراهیمقاسمیبهروزاهوازخوزستان

-حسینقدک زادهمحمداهوازخوزستان

15علیرضاقهرمانیابوذراهوازخوزستان

15اسمائیلمختاری رادمائدهاهوازخوزستان

14مرتضیمساواتنگیناهوازخوزستان

14عمادمقدمطاهراهوازخوزستان

17علیخاصمنفردفاطمهاهوازخوزستان

-علیمحمدمومنیمحمداهوازخوزستان

1815هوشنگمیناییمحمدتقیاهوازخوزستان

14مجیدراداحمدیاکرمایذهخوزستان

-علی رضاحبیبیمهرانایذهخوزستان



16محمدباباحاجی پورمحمدرضاایذهخوزستان

14حمیدخسرویداودایذهخوزستان

18خیرالهمیرفاطمهایذهخوزستان

15مظفرشاملی کازرونیمریمآبادانخوزستان

14-محمدحسنعرفانی زادهلیالآبادانخوزستان

14عبیدفرحانیقاسمآبادانخوزستان

-مهدیملکشاهیازهار آبادانخوزستان

-14عبداهللنصرالهی رزوهساراآبادانخوزستان

1515سلطانمولویاحمدآغاجاریخوزستان

14عبدالکریمقنواتیلیالآغاجاریخوزستان

15لفیطهحمیدعقیلآغاجاریخوزستان

17ناصراحمدی سر صحرامحمدباغملکخوزستان

-جهانگیرفرهادیسونیاباغملکخوزستان

17محسنی پارسافاطمهباغملکخوزستان

16قاسمجعفرینرگسبندر امام خوزستان

15جهانبخشخدادادیانارغوان بندر امام خوزستان

15سیدصالحسلطانی محمدیسیده ارزوبندر امام خوزستان

18غالمحسینعبدالوندیوسفبندر امام خوزستان

14محمدباشیعلیرضابندر امام خوزستان

-علی میرزافالحیمهدیبندر امام خوزستان

14نعمت اهللابوعلیفرخندهبندرماهشهرخوزستان

14قبادعلیسپنج نیافرزانهبندرماهشهرخوزستان

151514عبدالزهراظهیری رادکاظمبندرماهشهرخوزستان

15نصراهللکوه گردجهانگیر بندرماهشهرخوزستان

14رضااستادیانزهرابهبهانخوزستان

14نذیرباقریانیفریدهبهبهانخوزستان

14محمودخورشیدیانملکبهبهانخوزستان

-اسداهللدهداری نژادعلیرضابهبهانخوزستان



14حسین علیرئیسیاکرمبهبهانخوزستان

15رحیمصالحی ویسیطاهرهبهبهانخوزستان

14شکراهللمحدثیمحبوبهبهبهانخوزستان

14محمدحسینمعمرمعصومه بهبهانخوزستان

14سیدحسینمطلقیسیده نسیمخرمشهرخوزستان

14احمداسفندیاری اصلایوبدزفولخوزستان

-احمدباباحسینیاعظمدزفولخوزستان

-عبدالمجیدبادمیسارادزفولخوزستان

14عبدالرحیمخاتمی فرعفتدزفولخوزستان

15یوسفعلیخدایی نژادحسندزفولخوزستان

1616عبدالکریمخلقتیایماندزفولخوزستان

--رضاروزی طلبعصمتدزفولخوزستان

15عبدهزرکیمجیددزفولخوزستان

16محمدجوادسعادت نیاایماندزفولخوزستان

16مرتضیشریفیمهسادزفولخوزستان

-سلطانعلیعبدزادهمریمدزفولخوزستان

1514رحیمکالنتریاننفیسهدزفولخوزستان

-گودرزفرخوندایراندزفولخوزستان

-علیفرخیانزینبدزفولخوزستان

14علیفروزمندامیندزفولخوزستان

14حمیدرضامرساقیانثمیندزفولخوزستان

14موسیمالبشیر جلودارفرحدزفولخوزستان

14عبداهللظریفیخدیجهرامهرمزخوزستان

-محمدقنبریسهیالرامهرمزخوزستان

-1415عبدالعلیشرهانیفاطمهسوسنگردخوزستان

14محمدبهمنی نیامجتبیشوشترخوزستان

-عبدالرحیمفاتحیافروز شوشترخوزستان

15حمیدفرزادساراشوشترخوزستان



-مرتضیرشیدیحمیدشوشترخوزستان

-15مهدیمنجزیستارهشوشترخوزستان

1716موسیشاهپوریمحمدرضاگتوندخوزستان

171715قبادفتاحیاحمدگتوندخوزستان

1416محمدقلینصیریزینبگتوندخوزستان

-1515اسذالهپورهاشمیآوشمسجدسلیمانخوزستان

15علی یارحاتمیزهرامسجدسلیمانخوزستان

15احمدخورشیدی ورناصریزینبمسجدسلیمانخوزستان

15احمذذوالفقاریمهالمسجدسلیمانخوزستان

16حسیننوریابراهیممسجدسلیمانخوزستان

17مجیدعطشانیعبدالهادی هندیجانخوزستان

15مجیدعطشانیعبدالهادی هندیجانخوزستان

-ابراهیمسبزیعصمتهندیجانخوزستان

14سهرابرحمانیانساغرهندیجانخوزستان

15صالحنیسیرقیهشوش خوزستان 

-موسیزمانی اصلمحمدشوش خوزستان 

1515محمودگنج خانلوزهراخدابندهزنجان

14ذکر الهگنج خانلوفاطمه خدابندهزنجان

-بهروزرفیعیمهساخدابندهزنجان

-سید تقیموسویسید حسنخدابندهزنجان

14یوسفبخشیمریمزنجانزنجان

17حبیببیگدلیمهناززنجانزنجان

1916صفرعلیعباسیمیترازنجانزنجان

1414علیعسگریداود زنجانزنجان

17دوستعلیقاسمیمحمدعلیزنجانزنجان

15حسنقربانیمیثمزنجانزنجان

15محمدمصطفویبهناززنجانزنجان

15مسلممصطفویزهرازنجانزنجان



15بیت الهندرلوزینبزنجانزنجان

14شکرالهآهنگرنارنج بنشبنمدامغانسمنان

14علیباقریانمعصومهدامغانسمنان

-عزیزاهللذوالفقاریحسیندامغانسمنان

-محمدحسنساالریان زادهناهیددامغانسمنان

16محمدرضاشاکریآسیه دامغانسمنان

15علیرضاکشاورزیاننفیسهدامغانسمنان

-مهدیمزینانیمریمدامغانسمنان

14علیاکبر پورکمیل سمنانسمنان

1716سیدحسیناکرامیسیدخلیلسمنانسمنان

14احمدایمانیجبرئیلسمنانسمنان

14هوشنگبیگلریمستانهسمنانسمنان

15میکائیلتیموریمختارسمنانسمنان

15حسنعلیحاجیانفاطمهسمنانسمنان

14غالمرضاحسنانمریمسمنانسمنان

14عباسلیحمزهحسنسمنانسمنان

14غالمعلیدربندیشهربانوسمنانسمنان

14حسنشربتی عالئیفائزهسمنانسمنان

14نصرت الهطاهریانعارفهسمنانسمنان

-سیدشیرمحمدعابدیسیده زهراسمنانسمنان

15حسنغایبیمحمدعلیسمنانسمنان

14سیدآقاحسینمتولیانسیده میتراسمنانسمنان

14عباسعلیمشعشعاعظمسمنانسمنان

-حسینمحمودی خواهمریمسمنانسمنان

14غالمحیدرمعیریمهدیهسمنانسمنان

--رحیمواسععباسعلیسمنانسمنان

1515عباستیموریمحمدشاهرودسمنان

1514حسینعجممهنازشاهرودسمنان



--محمدحسینفتوره چیزهراشاهرودسمنان

14علیکالتهمرضیهشاهرودسمنان

-...نصرت الطفیسهیالشاهرودسمنان

18حسنمحمدیمهدیهشاهرودسمنان

14ابوالقاسمتاج الدینسیماگرمسارسمنان

-یداالهحسین زادهاحمدگرمسارسمنان

16محمودحیدریاحسان زابلسیستان و بلوچستان

15اصغرمالشاهیرجبعلی زابلسیستان و بلوچستان

15محمدمالکیامیرمالکزاهدانسیستان و بلوچستان

-اصغرتمیزمجتبیچابهارسیستان وبلوچستان

-علیخلیلیحسینچابهارسیستان وبلوچستان

-عبدالهدیهیمشهریارچابهارسیستان وبلوچستان

14اکبراسکندریمهساارسنجانفارس

-مهدیمحمد جانیآواارسنجانفارس

16ابوالقاسمافسرمحمداستهبانفارس

141417محمدکاظممعماریاسماءاستهبانفارس

15باشیباشیمسعودپاسارگادفارس

-علیخجستهامیرمحمدخرم بیدفارس

14اسفدیاررنجبرزهراخرم بیدفارس

-اسدالهصادقیفاطمهخرم بیدفارس

-عبدالحسینکریمیآناهیدخرم بیدفارس

-حسنکریمیفاطمهخرم بیدفارس

14سید رسولموسوینفیسه ساداتخرم بیدفارس

-محمدنورزمانیفهیمهخنجفارس

16مختارپوردستانفاطمهدارابفارس

14محمدشریفشاکرعلیرضادارابفارس

1514عبدالحسیندیانتمحمدحسیندارابفارس

1515صفرکهنسالساماندارابفارس



-حسینعدالت پیشهغالمرضادارابفارس

1514بهرامغفاریسحردارابفارس

14محمدثابت فرداسماعیلدارابفارس

15محمدعلیمعصومیسمیه دارابفارس

-سیدمطلبهاشم پورفهیمه الساداتدارابفارس

-16صادقحسینیمحبوبه رستمفارس

15محمد قلیرضاییکوثر رستمفارس

14-صفدرمحمدیحدیثرستمفارس

-امینمحمدیدانیالرستمفارس

-طهمورثنگین تاجیهومنرستمفارس

-فریدوناصغریسهندسپیدانفارس

-ایرجحسینیهاجر سپیدانفارس

--یداهللشرفیانمهناز سپیدانفارس

-کاظممحققمصطفیسپیدانفارس

-خان محمدمعینیخدیجه سپیدانفارس

-رستممهران فراعظم سپیدانفارس

-احمدمحمدیانمحمد سعید سپیدانفارس

171415مهدیعلیرضاییعرفانسروستانفارس

15حسینابنوی زادهالههشیرازفارس

14علی اکبراسالملوزهراشیرازفارس

15محمداکبرینجمهشیرازفارس

-محمدرضاباهنربنفشهشیرازفارس

-عباسبرانگیزیعلیرضاشیرازفارس

14غالم عباسبرزگرمریمشیرازفارس

1616عباسبریزیمهدیشیرازفارس

-شمشادبیرمیعبدالحسینشیرازفارس

14محمد ابراهیمبیناییمرجانشیرازفارس

-یوسفپور زین العابدینیزینبشیرازفارس



14ابراهیمپورحسینزهراشیرازفارس

14محمدرضاپیرویلیالشیرازفارس

-نوازالهتوحیدی مطلقپریساشیرازفارس

14اصغرجبه داریزهراشیرازفارس

14امیرجعفریافسانهشیرازفارس

15سید عبدالکریمجعفریسیده زهراشیرازفارس

1614علیرضاجوکارمحمدحسینشیرازفارس

17علیرضاجوکار کمال آبادیملیکاشیرازفارس

-صدرالهجویندهسولمازشیرازفارس

-غالمرضاحسینی پورمحمد مهدی شیرازفارس

15محمدخادم حمزه محمدجوادشیرازفارس

16سیروسخانیبابکشیرازفارس

17محمدخلیلیزهرهشیرازفارس

14نوازالهخلیلیمحبوبهشیرازفارس

16کاووسرستمیلیالشیرازفارس

-حبیبرضایی خاتونیسمانهشیرازفارس

14رازقرضاییپریاشیرازفارس

-سیدحسنرضویسیده فائزهشیرازفارس

16غالمحسنرنجبرمهساشیرازفارس

14محمدرنجبر دودچیعلی اصغر شیرازفارس

14ایرجرودکیمصطفیشیرازفارس

15دارابرئیسیمحمدحسنشیرازفارس

14حسنزارعساراشیرازفارس

16غالمحسینزارعمه لقاشیرازفارس

2019ابوالقاسمزارعهاشمشیرازفارس

14محمدزمانیصادق شیرازفارس

15اسدالهسالکیفاطمه شیرازفارس

17احمدسوخت زارمیتراشیرازفارس



-فرج آقاشجاعی بلوعشرتشیرازفارس

14محمودشیبانینازنینشیرازفارس

1516امینشیخ متقیفهیمهشیرازفارس

15سیاوششیروانیفاطمهشیرازفارس

15محمد کاظمصفاییاحسان شیرازفارس

16محمد علیعباس زادهآرامشیرازفارس

-نظرعزیزیزهراشیرازفارس

-محمدعظیم نژادمعصومه شیرازفارس

1414سیدحبیبعینیسیده مریمشیرازفارس

1517جعفرغفارزادهطاهرهشیرازفارس

14احمدفروزمندطاهرهشیرازفارس

-نوروزقربانیاصغر شیرازفارس

15کاظمکاظمیمهدیشیرازفارس

16شیرزادکاظمیمحمد حسینشیرازفارس

15عیدالعلیکاویانیاسمعیلشیرازفارس

-تقیکریمیالهامشیرازفارس

1920مصطفیکشتکارمحمدشیرازفارس

-حبیبکشمیریساراشیرازفارس

-محمدکیوانی مهرعلی شیرازفارس

-محمدرشیدمتقیمهنازشیرازفارس

-رضامسرورتاودانیحمیدهشیرازفارس

14کرامت اهللمشکل گشامهدیشیرازفارس

16سعیدمعمارسیناشیرازفارس

15بدیع الزمانمفخمیخاطرهشیرازفارس

17خلیلمنصوریاعظمشیرازفارس

-جوادمنصوریسانازشیرازفارس

14سیدشهابموسویالهامشیرازفارس

14اسماعیلمیرحاجیشهبازشیرازفارس



14حسننیلویی فرنرجسشیرازفارس

15-محمودرضابامیانشقایقکازرونفارس

14محمداسماعیلبهشتیندا کازرونفارس

14محمداسماعیلبهشتیزهراکازرونفارس

14محمداسماعیلبهشتیزینبکازرونفارس

-جمشیدتوکلیمهرجانکازرونفارس

-مرتضیجساسراحیلکازرونفارس

1415کاظمخواجهبهنازکازرونفارس

14منوچهرسبزواریآیلینکازرونفارس

1418قاسمضامن زادهحسینکازرونفارس

-نصرالهعلی نژادآمنهکازرونفارس

15اسماعیلکظیمیعادلکازرونفارس

15علیمغانلونرگسکازرونفارس

14سیدنجفمنصوریسیده مریمکازرونفارس

-سیداحمدمنصوریاسماکازرونفارس

17محمدانصاریخجستهگراشفارس

14عزیز اهللکاظمیانسپهرگراشفارس

14رجبزمانی حقیقیپیمانالرستانفارس

15محمدرضاخودمهرمریمالرستانفارس

15عبدالرضاانصاریمعصومهالمردفارس

15عبدالرضاانصاریمعصومهالمردفارس

15حمزهعباسیعلیالمردفارس

15حمزهعباسیمحمدجوادالمردفارس

14محمدرضاییمصطفیالمردفارس

14ریاضعلیزادههمزه مرودشتفارس

14اصغرعمادیافسانه مرودشتفارس

14ناصرمحمودیمیثممرودشتفارس

1414طمراسمیرزاییازیتا مرودشتفارس



-علی قربانعباسیرضاممسنیفارس

-طمراسکشاورزیمهنازممسنیفارس

-عبدالرضابیگیامیرحسیننی ریزفارس

---احمدصداقت کیشمحمدباقرنی ریزفارس

-14محمدکاظمموسی پورفاطمهنی ریزفارس

1414علیرضانامورفاطمهنی ریزفارس

14محمدحسیننظریعلیرضانی ریزفارس

1717محمدحسیناعرابیعلیآبادهفارس 

14علیرضاپیرمرادیانمهدیآبادهفارس 

14ناصررضانیاالهه آبادهفارس 

--محمدکریمیمحمودآبادهفارس 

171514اصغرمقتدریمحمدآبادهفارس 

--هادیبیت الهی طاهاجهرم فارس 

15مصیبجاماسبی مهدی جهرم فارس 

-اله دادقزلی جهرمی الهام جهرم فارس 

-خلیلافروزه فاطمه جهرم فارس 

-فرهادرزمخواه محمدرضاجهرم فارس 

-لطیفمصلی نژادمژده جهرم فارس 

-عزت الهمردانی سهیال جهرم فارس 

-عزت الهمردانی مژگان جهرم فارس 

--بهرامتقی پورسمیهفسا فارس 

16امینزارعیکوثرفسا فارس 

1815صفرسنگابیسعیدفسا فارس 

14زین العابدینمسرورینزهتفسا فارس 

1615صفدرممتازیحمیدهفسا فارس 

14علی اصغرمهرپیماعبدالرحمان فسا فارس 

-محمدجعفری ملکریحانهمانیلفیلیپین

-محمودفیاض مقدم فومنیحسینمانیلفیلیپین



-علیمروج هرندیمحمدمانیلفیلیپین

14حسینداوودیزهراالوندقزوین

-حمیدسلطانیسهیلالوندقزوین

14مسعودعرفانیمریمالوندقزوین

16عسکرکریمیمعصومهالوندقزوین

-ناصرمافیاکرمالوندقزوین

14امان الهمافیسکینهالوندقزوین

-شمس الهمالییمهرعلیالوندقزوین

14برجعلیاینانلو شویکلومجید بوئین زهراقزوین

14رئوفمرادی زیارانیلیالزیارانقزوین

17علیاحمدیانفرشته قزوینقزوین

15هادیاعتقادیمحمد رضا قزوینقزوین

17غالمحسینافشارنازنین زهراقزوینقزوین

16عبدالرضاآوایوجیههقزوینقزوین

15امینتوکلیسمانه قزوینقزوین

14قدرت اهللحیدریاحمد قزوینقزوین

16عباسسوهان آجینیمحمد رضا قزوینقزوین

15اسمعیلصمدیاعظم قزوینقزوین

16نقد علیطهماسبیفهیمه قزوینقزوین

1716حسینکاظم لو الهام قزوینقزوین

-سیدمرتضیمجابیفاطمه قزوینقزوین

14سید عبداهللموسویسید محمد قزوینقزوین

14علی اکبرمیثمیصدف قزوینقزوین

17ناصرویسههژیرقزوینقزوین

19کاظمتیزرواسماعیلقزوینقزوین

-صفت الهخلیلیفرزانهقزوینقزوین

16عبداهللخوش اخالقفرزادقزوینقزوین

16مهدیرحیمی کهکیمرتضی قزوینقزوین



15علی اصغررمضانیمهساقزوینقزوین

18فردینزمانیپریسا قزوینقزوین

18موسیمداح کلیشمیمهدیه قزوینقزوین

14حسنامین زادهمحدثه قزوینقزوین

14سلیمانحسن پورسمیه قزوینقزوین

14احمدحسین زاده صحافیفرهادقزوینقزوین

15علیارشعبانیمحمود قزوینقزوین

15رجبعلیکیهانیالهام قزوینقزوین

1819ابوالفضلآخوندی قمیرضاقمقم

--رسولآرزوحدیثقمقم

181815احمداحمدیسعیدقمقم

1614غالمرضااسحاقیزهرهقمقم

-عابدیناسماعیل گلطیبهقمقم

14-منصوراسماعیلیانفاطمهقمقم

-محسناکبریمحمدسجادقمقم

16غفاراکبریزهرهقمقم

1515ابراهیمالنعمیامه السالمقمقم

16محمد رضاانصاریفرزانهقمقم

15داودحدادزادهسمیهقمقم

16هاشمحیدریمحمدمهدیقمقم

18نورعلیخرممحمدقمقم

16یوسفخطیبزینبقمقم

171814جعفرداودی نسبعلیرضاقمقم

17روح الهزنگنهریحانهقمقم

17رجبعلیشاه محمدیاحسانقمقم

1417داودشریفیفاطمهقمقم

1416جوادصفریفائزهقمقم

1415نادرعباسیلیالقمقم



1515محمدمهدیعبدالهیزهراقمقم

16رحمانعزیزخواهزهراقمقم

15مجیدعلی میرزاییفاطمهقمقم

14محمدرضاغفاری جاهدساراقمقم

1616محمدفیروز علیزادهالهامقمقم

15علی محمدکالنترسحرقمقم

15محمدعلیکلهرزهراقمقم

15عباسکمالی مهدفاطمهقمقم

1717نصرتگلشنیالهامقمقم

1818علیگلفشاننیرهقمقم

-حسنمحجوبمریمقمقم

-ناصرمحمدزادهمهدیهقمقم

141514محمددادمحمدیسمیهقمقم

15مرتضیمحمدیمریمقمقم

14حیدر علیمختاریمریمقمقم

-سیدمرتضیمعصومیمریم ساداتقمقم

14ابوالفضلمعماریانفرشتهقمقم

14زین العابدینموسویفاطمه ساداتقمقم

1518محمدمهدیمومنمحمدقمقم

20حسنمیرباقریسیدمعین الدینقمقم

15-14علی اصغرنظری حائلمحمدمهدیقمقم

1517غالمعلینوروزیحسینقمقم

16محمدوحیداسفیدانمهدیقمقم

-علیشهریاری پور خیرآبادیاحمد رضاراورکرمان

14ناصرامینیعبد الباقی بانهکردستان

-15محمدعثمانیجمال بانه کردستان

-مختارستارهنویدبیجارکردستان

14ایویکرامانیبرهان الدینسقزکردستان



-محمدرسولانصاریاسرینسقزکردستان

--احمدرمضانیمهنوشسقزکردستان

14خالدصادقیآمنهسقزکردستان

-محمدرسولفتاحیانمسعودسقزکردستان

1519محمدمحمدیآرشسقزکردستان

14عابدمصطفی خانیمحمدسقزکردستان

14نجم الدینپویاعابدینسنندجکردستان

14محمدجماعتیبهاءالدین سنندجکردستان

14محمد سعیدچارداولیگالویژسنندجکردستان

--نوابزندینیانسنندجکردستان

1815محمدزاهدسیدزاهدیآشناسنندجکردستان

16رحمت اهللشکیبااحسانسنندجکردستان

14عباسعلی میرزانژادهیمنسنندجکردستان

-حبیب اهللغالمیناهیدسنندجکردستان

-محمد هاشممحمدیمهیارسنندجکردستان

151414محمد حسینمالییحسنسنندجکردستان

15شهرامنقی پوریانشکیبسنندجکردستان

14رحمت اهللویسی پورمجیدسنندجکردستان

17رشیدحسامیاسراقروهکردستان

1817عزیززارعیمحمد رضاقروهکردستان

15عیسیشهسواریتورجقروهکردستان

1414صفرعلیشیردل ماسولهخدیجهقروهکردستان

14هاشمعبدالملکیجعفرقروهکردستان

14صادققلی پوربهزادقروهکردستان

17توفیقکریمیزهراقروهکردستان

16محمدعلیادیببختیارمریوانکردستان

18بختیارادیبنرگسمریوانکردستان

14سیدحسینحسینیسید حمیدمریوانکردستان



16جمشیدخدادوستبختیارمریوانکردستان

14عبدالقادردانشورعدنانمریوانکردستان

14ابراهیمرحیمیروبارمریوانکردستان

16محمدرزاقیشیالنمریوانکردستان

17محمودمدرسیسمیره مریوانکردستان

17فایقمیرزایی رویامریوانکردستان

16حسینیوسفیبهیهمریوانکردستان

-احمداحمدیوسفیسعیدجیرفتکرمان

-علیامیرمحمدیباقرجیرفتکرمان

-بهرآسمانیرمضانجیرفتکرمان

--14رحیمساالرکریمیزهراجیرفتکرمان

---محمدساالرکریمیفاطمهجیرفتکرمان

--دادعباسکریمیعلیرضاجیرفتکرمان

-امراهللفرخیمحمدجیرفتکرمان

14ماشاهللمالیی پورمحمدجیرفتکرمان

14مجیدحسین پورحمزهرفسنجانکرمان

14سیدمحمدحسینی زیدآبادیبی بی زهرهرفسنجانکرمان

-نجفزینلیعباسرفسنجانکرمان

16احمدشریفیعلیرفسنجانکرمان

16یداهللفتحیعمادرفسنجانکرمان

15عباسفتحیآصفرفسنجانکرمان

1515غالمرضامحسنی نسبفهیمهرفسنجانکرمان

15مهدیمحمودیانهانیهرفسنجانکرمان

1616حسینمیرزاییعباسرفسنجانکرمان

14علیتراب زادهسمیهزرندکرمان

-منصورآذرپیکانصباسیرجانکرمان

-محمدتاج آبادی پورعارفسیرجانکرمان

-کیومرثشیرخانیهانیهسیرجانکرمان



-حبیب اهللعرفانیمریمسیرجانکرمان

1615سیدعلیعلوی زادهسید مهدیسیرجانکرمان

14احمدکارآموززهراسیرجانکرمان

-رضامحیاپور لریعلیسیرجانکرمان

14غالمرضایاراحمدیانیسسیرجانکرمان

14غالمرضاسنجریمیثمشهربابککرمان

-ابراهیمفتحیسمیراشهربابککرمان

-عباسقاسمی نسبدانیالشهربابککرمان

14منصورمحمودیفاطمهشهربابککرمان

-محمدمحمودیمنصورشهربابککرمان

-14عباسمنگلیانمهدیهشهربابککرمان

15قاسماحمد زاده حشمتیآرشکرمانکرمان

14خیراهللایمانیکورسکرمانکرمان

14-محمدبارچی پورفهیمهکرمانکرمان

17احمدبهرامجردیرضا کرمانکرمان

14حسینبیگلریمحمدکرمانکرمان

14ماشاهللحاج ملک پورغالمرضاکرمانکرمان

17ناصرحسینعلی پورکیارشکرمانکرمان

14محمدخادم زاده خبیصیفاطمهکرمانکرمان

-علیزارعیشایستهکرمانکرمان

-منوچهرزعفری زادهمسعودکرمانکرمان

1414غالمرضاشکریانعطیهکرمانکرمان

14محمد قلیشهدادیلیلیکرمانکرمان

17محمدضیافروغیامیرکرمانکرمان

14احمدقاسمیمهرانکرمانکرمان

15حمیدکاظمیهمرضیهکرمانکرمان

-سیداحمدمنصوری پورمنصوره کرمانکرمان

1717علیناصری سعدیرضیکرمانکرمان



15محمدنقیبیمسعود کرمانکرمان

14حسیننوشیونسکرمانکرمان

-حسیننیک پورحامدکرمانکرمان

-جوادابراهیمیمهریکوهبنانکرمان

14محمدپورمیرزاییمریمکوهبنانکرمان

-جوادتردستمحمد علیکوهبنانکرمان

-محمدتکاورامیر علی کوهبنانکرمان

-سید محمد رضاحسینی دهمیریسید محمدکوهبنانکرمان

-محمدخالداریعباسعلیکوهبنانکرمان

14نعمت اهللحاج شریفی تاج آبادیفاطمهکوهبنانکرمان

-سید اکبرروح االمینیفهیمه کوهبنانکرمان

-مرتضیرضاییحامدکوهبنانکرمان

15علیالیاسیرسولاسالم آباد غربکرمانشاه

20صاده میرچراغیفرهاداسالم آباد غربکرمانشاه

15ایمانصادقیشهاباسالم آباد غربکرمانشاه

1414بهراممحضریآریناسالم آباد غربکرمانشاه

-ماشاالهباپیرزادهحجت الهسرپل ذهابکرمانشاه

-اسماعیلآذرهمایونصادقسنقرکرمانشاه

-حشمت الهابراهیمیزهراسنقرکرمانشاه

14علی باالاسکندرینادر سنقرکرمانشاه

15خلیلحاجیمرادیسحرسنقرکرمانشاه

14ایوبساالریمحمد جواد سنقرکرمانشاه

-نجاتمحمدیحشمت الهسنقرکرمانشاه

-محمد رضامظفریفاطمه سنقرکرمانشاه

-محمدعیسیعباسیمجیدصحنهکرمانشاه

-غالمرضاحشمت پناهاحمدرضاصحنهکرمانشاه

-میرحسینحسینی کنگرشاهیفاطمهصحنهکرمانشاه

-یارولیجوادیطیبصحنهکرمانشاه



-سلمانزارعیحیات قصرشیرینکرمانشاه

--یوسفسالمیسانازقصرشیرینکرمانشاه

-14سید یدالهطیاریسید محمد رضاقصرشیرینکرمانشاه

15محمدناصری فرمریمقصرشیرینکرمانشاه

15منوچهرپیامیمرضیهکنگاورکرمانشاه

-ابراهیمتوحیدی پیاماکبرکنگاورکرمانشاه

1416محمد حسنعزیزیمهتابکنگاورکرمانشاه

1414-عبدالحسینفرخ نیافاطمهکنگاورکرمانشاه

1416علی اصغرفالحیمرضیهکنگاورکرمانشاه

1416محمدکارگررضاکنگاورکرمانشاه

-محمد علیگودینیعلی رضاکنگاورکرمانشاه

17محمدهمتیعلیرضاهرسینکرمانشاه

17سیدکرم الهرحمتیخلیل هرسینکرمانشاه

14صیدعلیالماسیپروینهرسینکرمانشاه

14صیدقاسمدولتیاریفهیمههرسینکرمانشاه

16جعفراگستکیوان کرمانشاه کرمانشاه 

1515عبدالعزیزایران دوست سجاد  کرمانشاه کرمانشاه 

14فیض الهاکبریان فرزاد کرمانشاه کرمانشاه 

-بهرامبهمنی جهانبخش کرمانشاه کرمانشاه 

15سیف الهتوفیقیشهالکرمانشاه کرمانشاه 

15احدجلیلیانمبیناکرمانشاه کرمانشاه 

1717شاپورحسنی زهره کرمانشاه کرمانشاه 

16حسینخاموشیعلیرضا کرمانشاه کرمانشاه 

1818محمد علیروشن پور سعید کرمانشاه کرمانشاه 

17بهمنسنگ سفیدیمهتاب کرمانشاه کرمانشاه 

17پیرزادسهرابی محمد کرمانشاه کرمانشاه 

16قاسمعلیشهبازیعزیزکرمانشاه کرمانشاه 

16عباسشجری نرگس کرمانشاه کرمانشاه 



-غالمرضاطهماسبیمحمد مهدیکرمانشاه کرمانشاه 

-یدالهعبدینوشینکرمانشاه کرمانشاه 

15جالل الدینعباسی آمنه کرمانشاه کرمانشاه 

15جالل الدینعباسی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

14یدالهعلیزاده فتانه کرمانشاه کرمانشاه 

1617اله یارفتحی یاسرکرمانشاه کرمانشاه 

1616شهبازفتحی سعید کرمانشاه کرمانشاه 

14خانمرادقبادی ایران کرمانشاه کرمانشاه 

14علیکبوتی پیمان کرمانشاه کرمانشاه 

-شیرعلیلروند شهین کرمانشاه کرمانشاه 

1514صوفیمرادیاهوراکرمانشاه کرمانشاه 

16عباسمحمد پناه رضا کرمانشاه کرمانشاه 

مرتضیمظفری محمد کرمانشاه کرمانشاه 

16محمد علیهادیفر مراد کرمانشاه کرمانشاه 

-زریرحیدریمعصومه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-محمودخوبانیانمینا یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-فرج الهصفر پورماه منظر یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14فرج الهعلیزادهمعصومه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1614قدرت الهمرتضویسیدعلیبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

14سید یونسخردمندسید ابوذربهمئیکهگیلویه و بویراحمد

--محمدرضامحمدیمنصوربهمئیکهگیلویه و بویراحمد

14احمددهقانسعیدچرامکهگیلویه و بویراحمد

14نعمت الهعنایت پورحبیب الهچرامکهگیلویه و بویراحمد

-14مکیسیدی پورفاطیمادهدشت کهگیلویه وبویراحمد 

17سیدمسیحآرامش سیدمحمدگچساران کهگیلویه وبویراحمد 

17غالمعباساسدی مسعود گچساران کهگیلویه وبویراحمد 

14محمداسماعیلی زینب گچساران کهگیلویه وبویراحمد 

-پنجعلیجعفری پورمیالد گچساران کهگیلویه وبویراحمد 



-سپهدارخلیلی پدرام گچساران کهگیلویه وبویراحمد 

-خانعلیرضائی علی گچساران کهگیلویه وبویراحمد 

1517مهدیمهدی پور اعظم گچساران کهگیلویه وبویراحمد 

14سهرابچالشسیاوشلنده کهگیلویه وبویراحمد 

1814علی آقاساجدی اصللیاللنده کهگیلویه وبویراحمد 

16کریمماژرپورسحرلنده کهگیلویه وبویراحمد 

1714سید عبدالرضاموسوی امجدسید ابراهیملنده کهگیلویه وبویراحمد 

-علی محمدده چناشکیمحمد جوادگالیکشگالیکش

-عبداهللعربعلیرضا گالیکشگالیکش

14منصورملکانمحمدگالیکشگالیکش

14جعفر قلیممشلویحیی گالیکشگالیکش

-ابراهیمنادعلیامیرحسینگالیکشگالیکش

-علی محمدکیاکبریکردکویگدلستان

14حسینرحیمینرگسآزادشهرگلستان

14اکبرسندگل مقدممرضیهآزادشهرگلستان

15نظرآهوییمحمد مهدیبندرگزگلستان

15جعفرقلیحجتیآسیهبندرگزگلستان

-رضاخنجریاسرابندرگزگلستان

-محمد تقیعالی نژادعمادبندرگزگلستان

-سیدجوادعبدیسیده صبابندرگزگلستان

14نورعلیکوهستانیامیرمحمد رامیانگلستان

15بهراممداحمریمرامیانگلستان

14علیرائیجی یانسریمحدثهکردکویگلستان

16محمدتقی احمریزینبگرگانگلستان

14محمدبلیارنعمتگرگانگلستان

1515محمدرضاپورسعیدعبداهللگرگانگلستان

19احمدعلیمقدم بقافاطمهگرگانگلستان

14محمد وردیکرتوماججاللگرگانگلستان



15علیرضامشهدچیامیرگنبدگلستان

14-خلیلعطاگزلیکمالگنبدگلستان

16ناصرهامون پومحمدگنبدگلستان

15محمدپاکنعمتساراآستانه اشرفیهگیالن

14حسنحلوایی جاللیزهراآستانه اشرفیهگیالن

151415قدرت الهعبداله زاده گوهریساراآستانه اشرفیهگیالن

15سیدعلیاتقیاءسیدرشیدبندرانزلیگیالن

14غالمرضااحمدپورفاطمهبندرانزلیگیالن

1514علی اکبرسلیمانیهادیبندرانزلیگیالن

14-علیبخشندهآریارشتگیالن

15جمالحسین زادهفیروزه رشتگیالن

--آرشحاجی جعفریطراوترشتگیالن

17سیدحمزهحسینیسیده سعیدهرشتگیالن

-علیداراب زادهسمیه رشتگیالن

16جهانبخشرهنمازهرارشتگیالن

1415محمدرضازیرکمحدثهرشتگیالن

-سیدمجتبیشبگومنصفسیده نفیسهرشتگیالن

14سیدمحسنفاطمیسیداحمدرشتگیالن

14کیامرزقدرتیکتایون رشتگیالن

14-حسنقوامیژالهرشتگیالن

1516رحمنکامران پیرمضان رشتگیالن

14نوروزکاسی قارویررضارشتگیالن

14محمدمعارفیاحمدرضارشتگیالن

1616احمدنقی زادهامیررشتگیالن

-منوچهرواعظیصدیقه رشتگیالن

14حمیدهوشدار مهجوبنویدرشتگیالن

14ناصرهدیهرقیهرشتگیالن

14ناصریعقوبیزهرارشتگیالن



14فردینپوررضایابوالفضلرضوانشهرگیالن

1414عزت الهشکوریفریبارضوانشهرگیالن

15غالمرضافاخریمهرانهرضوانشهرگیالن

14کیومرثگودرزیمحمدصدرارضوانشهرگیالن

14کیومرثمجیدی پیرهراتیروژینارضوانشهرگیالن

15علیرضاپورگل محمدزهرارودبارگیالن

14رمضانحقیقت پورنصیبهرودبارگیالن

15نادرخانلریطاهررودبارگیالن

-ولی الهرحیمی دوگاههمژگانرودبارگیالن

14مالکعسگری رزاقیفاطمهرودبارگیالن

171517هادیتیراندازچنگیزرودسرگیالن

14یوسف علیتفاوتمنیرهرودسرگیالن

17حسینرمضان زاده زاهدیفاطمه رودسرگیالن

15محمدعلیشفیعیفاطمه رودسرگیالن

17مهرابقاسمیمژگان رودسرگیالن

14احمدقاسم نژادفرزادرودسرگیالن

14محمدفداییزهرارودسرگیالن

14محمدعوض پورهادی رودسرگیالن

14محمدتقیمحمد پورکوثر رودسرگیالن

14اسماعیلمتقیرقیه رودسرگیالن

15علینوریسمانهرودسرگیالن

14محسن علینقی زادهابوالفظلرودسرگیالن

14ایرجیگانهآذین رودسرگیالن

--محمد ابراهیمعامرحسینفومنگیالن

1614محمدبلد افشانی بیزن الهیجانگیالن

-بیژنبلد افشانی ایلیا الهیجانگیالن

1716سید حسنشهابی سید رضا الهیجانگیالن

15مرتضیساجدی سهپر الهیجانگیالن



14آرشپیروز بهار الهیجانگیالن

14محمدپور علی علی الهیجانگیالن

14رضامهدوی مهران الهیجانگیالن

14جسینرضایی  خلیق الهه الهیجانگیالن

14داریوشغالمی درسا الهیجانگیالن

-ابراهیمباباییطاهرهلنگرودگیالن

--حسینرحیم خواهآناهیتالنگرودگیالن

-علیرهنماسهیاللنگرودگیالن

15موسیعسکریمحمدلنگرودگیالن

1916حسینعلی محمدی  اشکلکوحید لنگرودگیالن

-مهدیمحمدی رودپشتیزینتلنگرودگیالن

--علیمهدوی آراحمیدلنگرودگیالن

14سلیماناسکندری طاسکوهمعصومهماسالگیالن

14حسنحسنجانیماهان ماسالگیالن

-علیدکریزسولماز ماسالگیالن

-جبارنصیریمعصومهماسالگیالن

16سید محمدپروانهلیال صومعه سرا گیالن 

14کاظمدلجومجتبی صومعه سرا گیالن 

15واحدنعمت پورحسین صومعه سرا گیالن 

1614علیدهقانی نژاداصغرالشترلرستان

-حیدراحمدیفردامینالیگودرزلرستان

14-14فرهادسرلکیعقوبالیگودرزلرستان

14-15صفرعلیشیخ انصاریکیانوشالیگودرزلرستان

15رحیمعباسیاناحسانالیگودرزلرستان

14-16حسینمحمودیمریمالیگودرزلرستان

14جمعهملک محمودی عبدالحسینالیگودرزلرستان

15ماشاالهاصغرزادهمهیار بروجردلرستان

14حسنتقویابراهیم بروجردلرستان



14عبداالمیرچرغونیعلیرضابروجردلرستان

-رضادارائیمحمدبروجردلرستان

14پناه برخداسلیمانی روزبهانینگاربروجردلرستان

1514نوربخشعینی مسافرعلی بروجردلرستان

14الیاسفاضلی نژاداحمدبروجردلرستان

-سیدعباسموسویسیدیزدانبروجردلرستان

-عزت الهمنادیمرتضیبروجردلرستان

16حسینمیرزائیشهرامبروجردلرستان

-احمدنصرالهییحییبروجردلرستان

15محمودنیکوکارمهتاببروجردلرستان

14علینقویمیالدبروجردلرستان

1615حجت اله یگانهحافظبروجردلرستان

1614حسینیارمحمدیمحسنبروجردلرستان

15بیگرضابستامیعلیرضاخرم آبادلرستان

1514اسدالهرشیدیمانداناخرم آبادلرستان

1614رحیمساالر حسنوندسجادخرم آبادلرستان

15عزت الهشرفیعلیرضاخرم آبادلرستان

14محمدقبادی کیاشهرامخرم آبادلرستان

14شیخ علینور محمدیمحمدخرم آبادلرستان

15داودآریناللهدورودلرستان

14غالمامیدیرضادورودلرستان

-14مرتضیجودکینیوشادورودلرستان

-حسینرحمتمحرمدورودلرستان

15مرادحسینشادنیانازنیندورودلرستان

-14عالءعسلیصبادورودلرستان

1715جوادکردیمحمد دورودلرستان

14زینعلیامامیعلینورآبادلرستان

15نورمحمدشیخی کن کتعلینورآبادلرستان



14اکبرفرهادی گله دارعلینورآبادلرستان

14اسماعیلاسمعیلیشکوفه ازنالرستان 

-محمد علیخوانساریفرزانه ازنالرستان 

-محمد رضادهقانعلیرضا ازنالرستان 

14علی اکبرمرادیمرضیه ازنالرستان 

-میرزا حسنحبیبیمحمد حسن ازنالرستان 

-عزت الهعباسی احمد ازنالرستان 

1515عین اهللاکبرزادهوحیدآملمازندران

1515نویدتیماجچیشفقآملمازندران

14مصطفیواحدیمعصومهآملمازندران

-14حشمت اهللقلی زاده اسپاهیمعصومهآملمازندران

--هوشنگنگهدارمبیناآملمازندران

1414سعیدحبیب نژادساتیارآملمازندران

1414عین اهللقنبریفاطمهآملمازندران

14عزیزشکرگزارمحمد حسینآملمازندران

-محسنعطاییترنمآملمازندران

14محمد رضافالحاسد اله آملمازندران

1615علی اکبرقربانیلیلیآملمازندران

15جوادخسروی منشفرزانهآملمازندران

14رمضانحیدریحمید رضاآملمازندران

15مهدیزارعمحمد فاضلآملمازندران

-عیسیعلی پورسید جاللآملمازندران

16عبداهللچیانیمبینابهشهرمازندران

14سید محمدکاظم نژادسیده مریم بهشهرمازندران

15خسرومحمود جانلوحنانهبهشهرمازندران

14سلیمانبهرامیگالرهتنکابنمازندران

15صفرعلیغالمیمعصومهتنکابنمازندران

14ارسالننژاد مقدمفاطمه تنکابنمازندران



-کریمبابائیفاطمهرامسرمازندران

-14کورشپیرایندهپایارامسرمازندران

-15عباسسمامیامیررضارامسرمازندران

-حسنعسگریانامیررضارامسرمازندران

-جوادمهدی آقاییطاهارامسرمازندران

-صیادناظریزهرارامسرمازندران

14فرشادیگانهفرنازرامسرمازندران

16مصطفیابراهیمیمحمدحسینساریمازندران

14مسلماکبریمهنازساریمازندران

15محمدپژم مسلمساریمازندران

14ابوالقاسمچراغیحانیهساریمازندران

16علیدیندارمحمد ساریمازندران

15رضارفیعیکوثرساریمازندران

14غالمعیشاه باباییمنیره ساریمازندران

15سید جبارعمادی منشسید احمدساریمازندران

16حسینفالحیاسمنساریمازندران

-علی اکبرمحمدنژادعلیرضاساریمازندران

15هادیمحمدیحنانهساریمازندران

14هوشنگمقدادیفاطمهساریمازندران

-14حسنمقدمساراساریمازندران

14مسعودملکیمرتضیساریمازندران

14حسیننوروزیعاطفه ساریمازندران

-محمد تقییعقوبیسیامکساریمازندران

-17سید محمدعلیاحسانی امریسید محمدرضاقائمشهرمازندران

15...ولی اآهنگرانمرتضی قائمشهرمازندران

14...عبداشعبانیفاطمهقائمشهرمازندران

-خدابخشصادقیام البنینقائمشهرمازندران

14حسینعلیفرهادیمهرساقائمشهرمازندران



-محرابمحرابیالهامقائمشهرمازندران

16علیمهدیزادهزهراقائمشهرمازندران

16رحمتنیازیکوثرقائمشهرمازندران

15محمدهاشمیفاطمهقائمشهرمازندران

14جهانبخشازوجیفرزانکالردشتمازندران

14سبزعلیسردار نژادمرادکالردشتمازندران

16برزونیرومندنیلوفرکالردشتمازندران

---قربانفضلعلیغالمرضاگلوگاهمازندران

--14اکبرکلبادیخدیجهگلوگاهمازندران

15ایلدارحبیبیفاطمه نکامازندران

141514ابوالقاسمدوست محمدیسمانه نکامازندران

-ابوالقاسمدوست محمدیفاطمه نکامازندران

1416فتح اهللفقیهی تبارمهدینکامازندران

-نورمحمدعالئینویدنکامازندران

--قربانعلیبهرامی نیامرضیهنورمازندران

14قربانعلیشیخ نژادایوبنورمازندران

1517سید محمدمرتضویسید ابوالفضلنورمازندران

14علیرضابیگلری کامیار بابل مازندران 

-محمدتقی زاده طرقبه شهره بابل مازندران 

15ابراهیمجعفرپورکاری مریم بابل مازندران 

-یارعلیحسنی مبینابابل مازندران 

14سیدعلی اصغرحسینی کبریاسید حسن بابل مازندران 

-16محسنخدامی سینابابل مازندران 

15سیدیارمحمدکشاورززیباسادات بابل مازندران 

14محمدیحیی زاده کشتلی عاطفهبابل مازندران 

14حسینامینی رادمهدی اراکمرکزی

-محمدرضاابراهیمی پورمهرسااراکمرکزی

15مهدیبرزگر قاسم آبادیسلمان اراکمرکزی



15محمدتوکلی آغچغلوجمالاراکمرکزی

14غالمحسینربیعیزهرا اراکمرکزی

15حسنرسولی اصلسودابهاراکمرکزی

14رضارئیس زادهمحسن اراکمرکزی

16احمدرضازارعیمهشیداراکمرکزی

14سید ابوالحسنسجادیمحبوبهاراکمرکزی

15مجتبیعزیز محمدیرضواناراکمرکزی

-علیعظیم پورمهدی اراکمرکزی

-محمدغیاث آبادیفاطمهاراکمرکزی

-صفدرکرمینرگساراکمرکزی

181614حسینمحسن آبادیسعیداراکمرکزی

14محمدمحمدی خوسارااراکمرکزی

16مهدیمحمودیفاطمهاراکمرکزی

-محمدرضامعصومی پویاهستیاراکمرکزی

1415بهمنمختاریسهیالاراکمرکزی

15صفرمرادی نژادمحمدرضااراکمرکزی

1514سهل آبادیموالئیبنفشهاراکمرکزی

14سید علی اکبرمیراشرفیاعظم ساداتاراکمرکزی

14سید مجتبینظام آبادیسید محمداراکمرکزی

14احمدنوابخشفرزاداراکمرکزی

-مهدیهمتیهمااراکمرکزی

14عزت الههمتیفریبااراکمرکزی

1614غالمعباسیساولیبهمناراکمرکزی

14حسن پژ مانزکیهتفرشمرکزی

14عباسعسکریامیر حسینتفرشمرکزی

15یدالهناصری زادهامینخمینمرکزی

14علی رضامتقیعطیهخمینمرکزی

14عبداهللمختاریمحمد مهدیخمینمرکزی



-فریدونمجتهدیفرزانهخمینمرکزی

-بهرامطاهریعلیخمینمرکزی

-علی رضاعبدیمائدهخمینمرکزی

-صادقشیخیامیر حسینخمینمرکزی

14حسنیزدان پورزهراخمینمرکزی

15داوداسدیمحمد مهدیخمینمرکزی

-محمدمدنیاحسانخمینمرکزی

14حجتبناییزهراخمینمرکزی

-حمدابن علیعلی رضاخمینمرکزی

14محسنجعفریعسلخمینمرکزی

-مجتبیاله وردیامیر مهدیساوهمرکزی

-سیف الهجوانمردحبیب الهساوهمرکزی

-محسنجواهریساللهساوهمرکزی

-صفرصدیقزهراساوهمرکزی

14صفرصدیقنرگسساوهمرکزی

-سید اشرففتحیسید داودساوهمرکزی

--علی اکبراسماعیلیمهرنوششازندمرکزی

14فرشادترابیفرنوش شازندمرکزی

-شعبانترابیزهرا شازندمرکزی

14محمدرضاخانمحمدیفاطمهشازندمرکزی

14علیرحمتی فیجانیمحمدشازندمرکزی

-محمد حسینرضاییمژگانشازندمرکزی

-ابراهیمرضاییزهرا شازندمرکزی

15علی اکبرصالحیبهارهشازندمرکزی

-14مجتبیقربانیفاطمهشازندمرکزی

-احدناصری فیجانیابراهیمشازندمرکزی

14جمشیدامیریسمیرا محالت مرکزی

201814حسینجواهریوحید محالت مرکزی



14یدالهحمیدیمیثم محالت مرکزی

-14محمد رضاحیدری امیر حسین محالت مرکزی 

-احمدحاجی طالبیرقیهبستکهرمزگان

-محمدخستوانآمنهبستکهرمزگان

-محمدهادیشیخیهدیبستکهرمزگان

-عبدالرحمنفردفاطمهبستکهرمزگان

-معینفقیهفوزیهبستکهرمزگان

-علیکاردانمحمدبستکهرمزگان

1514احمدعلیبایگان هدیبندرعباسهرمزگان

-حسینشاهوردی ویدا بندرعباسهرمزگان

1615حسنمهدی زاده مرضیه بندرعباسهرمزگان

15قنبرمحسنیفاطمهبندرلنگههرمزگان

15سید عباسآهاریسید محمودجزیره کیشهرمزگان

15عبدالصمدافشارفاطمهجزیره کیشهرمزگان

1415محمدامیدیمرجانجزیره کیشهرمزگان

14مظفرامیریرویاجزیره کیشهرمزگان

15خورزنیالههجزیره کیشهرمزگان

15رمضانشکری پورمحمد علیجزیره کیشهرمزگان

-14رحماننظریمژگانجزیره کیشهرمزگان

14محسننورانیرقیهجزیره کیشهرمزگان

-الماسسلیمانیالنازاسدآبادهمدان

-نورمحمدسوخته زاریراضیه اسدآبادهمدان

14ابراهیمکلیائیمریماسدآبادهمدان

15بشیرپناهی فضلرومینابهارهمدان

151415علیرضااسدزادهمبینابهارهمدان

14کریمقنبریکلثوم بهارهمدان

-علی الهمرادیاکرمبهارهمدان

1414خلیلمرادی مقامزهرابهارهمدان



-اسمعیلنوروزیرضابهارهمدان

--حمیدافشاریمهدیتویسرکانهمدان

14بهمندرویشیعلیرضاتویسرکانهمدان

14بهمنرستگاریرضاتویسرکانهمدان

-14-محمدرحمتیمحمدرضاتویسرکانهمدان

-14اسماعیلمیناییمحمدرضا تویسرکانهمدان

14محمد علیجعفریعلی رزنهمدان

15ولی الهرستمیعاطفهرزنهمدان

161414علیفالحامیر علی رزنهمدان

--محمد علیقنبریایوبرزنهمدان

14اکبررسولیروح الهفامنینهمدان

14-14گوهرعلیشمسی گوهرغالمرضافامنینهمدان

14گوهرعلیشمسی گوهرحمیدرضافامنینهمدان

14علیقراگوزلویاسینفامنینهمدان

--علیمحققیفاطمهفامنینهمدان

-1414احمدمومنیعلیفامنینهمدان

-قاسمباقریفاطمهمالیرهمدان

-1515علی اکبرکریمیعادل مالیرهمدان

14گودرزیارمحمد توسکیفاطمهمالیرهمدان

-احمدآدابپریسهمدانهمدان

1514حبیب الهاحمدیطیبههمدانهمدان

-علیاحمدیجوادهمدانهمدان

--مرتضیالوانامیر رضاهمدانهمدان

-عباسبهرامیعلیهمدانهمدان

151417سعیدپیرو دینمریمهمدانهمدان

15مصطفیثامنیهستیهمدانهمدان

1414احمدخلجمهنازهمدانهمدان

-غالمرضاسلیمآینازهمدانهمدان



15محمدرضاشوقیانفتانههمدانهمدان

-عزیزعربیعادلهمدانهمدان

14-پرویزعزیزخانیپگاههمدانهمدان

-اسدالهغالمیرضاهمدانهمدان

15یوسففرجیمحمودهمدانهمدان

16حبیب الهفرح بخشامینهمدانهمدان

15کاظمی اسکوییزهراساداتهمدانهمدان

14رحمت الهکردیمحسنهمدانهمدان

15محمدشریفکریمی ایمانفوزههمدانهمدان

14یوسفمحسنیمحمد جعقرهمدانهمدان

151615محمدرضاملکیعلی اکبرهمدانهمدان

15هاشممقدم پناهسپیدههمدانهمدان

-1414یمینعزیزی قدیریمسیح اله رزنهمدان 

-روح اهللچواری سوگند نهاوند همدان 

-داریوشچاهواری پروا نهاوند همدان 

14خدامرادسیفی نسرین نهاوند همدان 

-محمد ولیسلگی مریم نهاوند همدان 

15سبزمرادکرمعلی احمدنهاوند همدان 

14مهرابی اکرم نهاوند همدان 

-محمدمولوی علیرضا نهاوند همدان 

14نورالدینمحمودی فاطمه نهاوند همدان 

15مجیداکرمیامیرحسینابرکوهیزد

14حبیب الهاسمعیلی زادهزهراابرکوهیزد

15کامرانپروریپریسااردکانیزد

15علیخوشرومبینااردکانیزد

16میرزا محمدفتاحیرضا اردکانیزد

14جوادفروغیمژگان اردکانیزد

15سید مهدیمیر قانعی سید مجتبیاردکانیزد



-سید حسینمیر قانعی سید مهدی اردکانیزد

-سید مهدیمیر قانعی وحیده ساداتاردکانیزد

-محمدتقیدهقانپورحسن تفتیزد

-سیدعلیحسینیبی بی راضیهمهریزیزد

-علیرضاقاسمینرگس مهریزیزد

15حسینزارع خورمیزیپریسامهریزیزد

15جالتلاکبرزادگانفاطمهمیبدیزد

-محمداسالمیمینامیبدیزد

14برهاناقبالیهمامیبدیزد

14اسدالهامامیمحمدحسینمیبدیزد

1415کاظمبرزگرریحانهمیبدیزد

-سیدعلی رضاپورحسینیاعظم الساداتمیبدیزد

15عباسپورطالبیفتحعلیمیبدیزد

15علی اکبرحسین زادهسحرمیبدیزد

15رضاخلخال  زرطیبهمیبدیزد

-رسولخلیفه  قلیفاطمهمیبدیزد

-کمالرشیدی نژادمریممیبدیزد

-مرتضیشفیعیمطهرهمیبدیزد

-محمدعلیغفاریغفارمیبدیزد

-رضاقاسمیعلی اکبرمیبدیزد

-محمدکاظمکالنتریکیانامیبدیزد

-محمدکاظمکالنتریکیمیامیبدیزد

15سیداحمدمکیانعاطفه الساداتمیبدیزد

14علینیکحسینمیبدیزد

15اسداهللابوالحسنیفضهیزدیزد

15حمیدرضااشتریسپیدهیزدیزد

1414محمدرضاامراللهی خرانقپوریایزدیزد

16منوچهرآیت اللهی مهرجردیمهردادیزدیزد



14صادقبهجتنادرهیزدیزد

14نصراهللپور ابوالحسنیمحبوبه یزدیزد

-اکبرجودانعلی اصغریزدیزد

14محمدعلیحاج امینیطاهرهیزدیزد

14شعبانعلیخادمیمجتبییزدیزد

15علی اکبرخواجه پورحسینیزدیزد

16محمدعلیدهقانعرفان یزدیزد

--محمدحسیندهقانیمحمدعلییزدیزد

15محمودرنجبر فخرآبادیسیمین یزدیزد

-غالمحسینزارع زادهعلی محمدیزدیزد

14قاسمسپهرعلی اصغر یزدیزد

-عباسعزیزی قدبهعلییزدیزد

--منصورمصدقمجتبییزدیزد

-محسننادریان زادهمجتبییزدیزد


