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2018رحمانالقائیحسیناردبیلاردبیل

151515علی اصغراصغریعباس اردبیلاردبیل

181718فرهادپناهندهعلی اردبیلاردبیل

14داودتیموریامیناردبیلاردبیل

14خداویردیحفاریعلی اردبیلاردبیل

1415جبرائیلخلیلیسعیدهاردبیلاردبیل

14محمدتقیدشتیمحمدطاهااردبیلاردبیل

14نجاتعلیسعادتیغالمرضااردبیلاردبیل

14صدیفعبادی بیناسمیهاردبیلاردبیل

14براتعلیکاظم نژادرضااردبیلاردبیل

151616غالمرضامحمدپورهدیهاردبیلاردبیل

14عارفمقالیمیترااردبیلاردبیل

15شهریارمحاسنیهادیاردبیلاردبیل

14ابوالفضلمهاجریمهنازاردبیلاردبیل

15علی اصغرنوروزکرکرقنسیماردبیلاردبیل

1615جعفرزادهمحمدخلخالاردبیل

1616سراج الهحبیبیطاهرهخلخالاردبیل

16محمد علیزینالیمهدیخلخالاردبیل

1515عبدالمحمدمددینادیاخلخالاردبیل

1614جبرییلوحدانیمریمخلخالاردبیل

14نادرهدایتیالیناخلخالاردبیل

161716هاشمپارسا نسیم نمیناردبیل

151816عظیمجاهدی نیلوفر نمیناردبیل

15حمیدرئیس زادهمهدی نمیناردبیل

18عبداالحدشریفیسعیده نمیناردبیل

1616هوشمندشفقمحمدنمیناردبیل

16محمد علیمراد پور امیررضا نمیناردبیل

16اسدمنصور زاده اشکانی سینانمیناردبیل

201818میر دامادمیر محمدیسمیه نمیناردبیل

1398تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره مقدماتی، متوسط و خوش

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15حسنمینائیمیترا نمیناردبیل

1717علی اکبربابازادهمطهرهآران و بیدگلاصفهان

19حسنپرنیانحسینآران و بیدگلاصفهان

17عباسجوانیوجیههآران و بیدگلاصفهان

16محسنحاجی زادهامیر حسینآران و بیدگلاصفهان

1617حسینخاری آرانیسمیهآران و بیدگلاصفهان

171716ابوالفضلخدمتی بیدگلیعلیآران و بیدگلاصفهان

171816ماشالهسالمی بیدگلیوجیههآران و بیدگلاصفهان

171617علیسلطان محمدیسمیهآران و بیدگلاصفهان

1618احمدسلطان محمدیهاجرآران و بیدگلاصفهان

1717رحمت الهسمیعی نیافهیمهآران و بیدگلاصفهان

17مهدیسمیعی نیامحمد جوادآران و بیدگلاصفهان

17علیمزروعیسودهآران و بیدگلاصفهان

14قاسمواحدیکیمیاآران و بیدگلاصفهان

14محمد رضایزدان بختمهدیآران و بیدگلاصفهان

17مهدیآقاییمحمدحسینخمینی شهراصفهان

15عبدالمجیدابراهیمیهادیخمینی شهراصفهان

14علیرضاابراهیمیمحمدامینخمینی شهراصفهان

15عبدالرسولابراهیمیانمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

16مهدیاخوانفاطمهخمینی شهراصفهان

14پرویزافشاریمبیناخمینی شهراصفهان

17غالمرضاامینیعارفهخمینی شهراصفهان

14محمدمهدیبصیریعرفانخمینی شهراصفهان

16ابراهیمبهرامیحدیثخمینی شهراصفهان

18محمدتقیبیگینگینخمینی شهراصفهان

15محمدتقیبیگینگارخمینی شهراصفهان

16جلیلپریشانیفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

14براتعلیپریشانیفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

17عزت اهللپورمحمدیزهراخمینی شهراصفهان

15مهدیپیمانیدالرامخمینی شهراصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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15اکبرپیمانیمهدیخمینی شهراصفهان

14مظفرتوسلیمهدیخمینی شهراصفهان

16علیرضاتوسلیمهدیخمینی شهراصفهان

1614عبدالعلیجبیریمحسنخمینی شهراصفهان

15رسولجعفریمهدیخمینی شهراصفهان

15موسیجعفریزهراخمینی شهراصفهان

16مرتضیحدادمبیناخمینی شهراصفهان

16حسینعلیحمصیانمحمدرضاخمینی شهراصفهان

14محمدحسینخسرویمحمدجوادخمینی شهراصفهان

15علیرضاخسرویفاطمهخمینی شهراصفهان

15مجیدداوری پورملیکاخمینی شهراصفهان

15هوشنگرئیسیمحمدعرفانخمینی شهراصفهان

14ابراهیمرضازادهنازنین فاطمهخمینی شهراصفهان

1616صمدرضاییسپهرخمینی شهراصفهان

16احمدرضاییمهدیخمینی شهراصفهان

15حسنرضاییریحانهخمینی شهراصفهان

14جوادرفیعیمحمدخمینی شهراصفهان

14جوادرفیعیفاطمهخمینی شهراصفهان

16محمدصادقروح الهیمهدیخمینی شهراصفهان

15احمدسورانیطیبهخمینی شهراصفهان

1716غالمرضاشریفیانهدیهخمینی شهراصفهان

15غالمرضاشفیعیساریناخمینی شهراصفهان

15امیرحسینشومالیهستی خمینی شهراصفهان

1616مهدیشیروینسرینخمینی شهراصفهان

15اصغرعابدینیطنینخمینی شهراصفهان

14حسینعسگرانیثمینخمینی شهراصفهان

15حمیدعموییمتینخمینی شهراصفهان

1515محمدرضافخاریریحانهخمینی شهراصفهان

14مجیدقائدیفاطمهخمینی شهراصفهان

15ابوالفضلقصریستایشخمینی شهراصفهان
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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16مجتبیمحبیلیالخمینی شهراصفهان

14محسنمحمدیفاطمهخمینی شهراصفهان

1416حیدرعلیمزروعیزیباخمینی شهراصفهان

14کاظممصطفاییامیرحسینخمینی شهراصفهان

16محمدعلیملکیآرینخمینی شهراصفهان

14محمدمهدی خانیزهراخمینی شهراصفهان

14مهدینادریامیرحسینخمینی شهراصفهان

17اصغرنوروزینرگسخمینی شهراصفهان

16مجیدهاشمی پورامیرمحمدخمینی شهراصفهان

17عبدالرسولکاظمیمنیرهخمینی شهراصفهان

15عباسعلیکاظمیزهراخمینی شهراصفهان

14مهدیکاملیغزلخمینی شهراصفهان

1614حسنکرمیفاطمهخمینی شهراصفهان

15علیکریمیساراخمینی شهراصفهان

14علیرضاکریمیکیاناخمینی شهراصفهان

18اکبریاوریمحمدباقرخمینی شهراصفهان

15مصطفییدالهیمبیناخمینی شهراصفهان

15محمدحسنیدالهیالهامخمینی شهراصفهان

15محمدپرندهحسینخمینی شهراصفهان

14محمدرضاجعفریزهراخمینی شهراصفهان

16محمودحاجیانفاطمهخمینی شهراصفهان

17محسنحاجیانسمانهخمینی شهراصفهان

15جمشیدخانینسترنخمینی شهراصفهان

18محمدکاظمخسرویمهساخمینی شهراصفهان

17فتح اهللخسروی زادهعطیهخمینی شهراصفهان

14مصطفیرئوفیعلی اصغرخمینی شهراصفهان

16رضاربیعیعلیخمینی شهراصفهان

16مسعودرضاییفائزهخمینی شهراصفهان

16حیدرعلیشیروینرگسخمینی شهراصفهان

15مرتضیطاهریمهرآساخمینی شهراصفهان
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16محمدعاملیمتینخمینی شهراصفهان

15محسنقوچانیمحمدمهدیخمینی شهراصفهان

18سیدحسامگلستانهفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

16حسینعلیمختاریمائدهخمینی شهراصفهان

15رسولمختارییگانهخمینی شهراصفهان

14اصغرمهدیالیاسخمینی شهراصفهان

15مصطفیموحدیآرزوخمینی شهراصفهان

14حسیننقدیمریمخمینی شهراصفهان

15محمدابراهیمکریمیسناخمینی شهراصفهان

14حسنعلیکمالیمهساخمینی شهراصفهان

16سیدمصطفیاحمدیسیدعلیخمینی شهراصفهان

15سیداحمداحمدیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

15قدرت اهللآقاییفاطمهخمینی شهراصفهان

15جوادامینیستارهخمینی شهراصفهان

15مهدیباقریزهراخمینی شهراصفهان

16امیربراتیعلیخمینی شهراصفهان

15محمدرضاپریشانیفاطمهخمینی شهراصفهان

14ابوالفضلحاجی ابراهیمیزهراخمینی شهراصفهان

14عزیزخاوریروح الهخمینی شهراصفهان

14محمدصادقخسرویعلیخمینی شهراصفهان

16مهدیرضاییلیالخمینی شهراصفهان

15یدالهرضاییمحمدخمینی شهراصفهان

17رضازمانیفاطمهخمینی شهراصفهان

14مصطفیسبحانیسجادخمینی شهراصفهان

14عبدالرسولشکرانیلیالخمینی شهراصفهان

15محمدرضاشکرانیاحسانخمینی شهراصفهان

15نوراهللعابدزادهپریاخمینی شهراصفهان

15عباسعلیعاملیفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

17مهدیعباسیفاطمهخمینی شهراصفهان

16محمدرضاعموشاهیفاطمهخمینی شهراصفهان
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15مرتضیغالمیبتولخمینی شهراصفهان

15حجت الهفتاحیگلساخمینی شهراصفهان

15ناصرقانعیزهراخمینی شهراصفهان

16محمدکریملطفیامیرعلیخمینی شهراصفهان

16رضامحمدییاسمنخمینی شهراصفهان

14رضامحمدیساراخمینی شهراصفهان

15مصطفیمحمدیالهامخمینی شهراصفهان

14محمدمحمدی فردامیرعباسخمینی شهراصفهان

15اصغرمعمارزادهسهیلخمینی شهراصفهان

16مجیدموحدیپریاخمینی شهراصفهان

15سیدرضامیریانطاهره ساداتخمینی شهراصفهان

14رسولوارثیزهراخمینی شهراصفهان

15ابوالفضلکریم خانیمهساخمینی شهراصفهان

14عبدالهخدارحمیحنانهخوانساراصفهان

17رضازارعی فرمحمد حسین خوانساراصفهان

15مهدیفصیحیسلمانخوانساراصفهان

14داودمیرزاییرهاخوانساراصفهان

14اصفهانمجتباییسیدعرفانخوانساراصفهان

14امیر هوشنگابراهیمیان دهاقانیمیمنتدهاقاناصفهان

14غالمرضارحیمینازنین دهاقاناصفهان

14جعفررستمی فاطمهدهاقاناصفهان

1415مصطفیزین العابدینی نسیم دهاقاناصفهان

1514محمدکریمیمهتاب دهاقاناصفهان

14محمدرضامرادیانامیر علی دهاقاناصفهان

-شکرالهمقصودی دهاقانیالهامدهاقاناصفهان

15علی اکبرمقصودیطاهرهدهاقاناصفهان

16سید نعمت الهمیر ابراهیمیریحانه الساداتدهاقاناصفهان

1414نادعلیهزاروندنازنیندهاقاناصفهان

1514حیدرقلییعقوبیسمانه دهاقاناصفهان

14محمد امینافشاریمحدثهسمیرماصفهان
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14احمد علیالهیفاطمه سمیرماصفهان

15هجیرپیرمرادیاننیما سمیرماصفهان

17محسنرشیدیطاهاسمیرماصفهان

16محمودشهبازیمعینسمیرماصفهان

14جمشیدصادقیحمیدرضاسمیرماصفهان

16محمد علیکردهونجانیاحمدسمیرماصفهان

18رحمت الهنادریفرزادسمیرماصفهان

1716ذبیح الهنادریاحمدرضاسمیرماصفهان

17منصوراکبریشادیشاهین شهراصفهان

15حمیدرضارضوانی چیگانیزهراشاهین شهراصفهان

15صمدسیامکیمنیرشاهین شهراصفهان

14حمیدرضامهدیارهستیشاهین شهراصفهان

18عبایعلیاحمدیداودشاهین شهراصفهان

16پیمانرحمانی منشمحمدرضاشاهین شهراصفهان

18عباسعلیاحمدیداودشاهین شهراصفهان

14پیمانرحمانی منشمحمدرضاشاهین شهراصفهان

15مهدیابدالیمطهرهشاهین شهراصفهان

14بهمناوالدیعاطفهشاهین شهراصفهان

14مجتبیبیدرامملیکاشاهین شهراصفهان

15بهمنبنیادیانبهارهشاهین شهراصفهان

14علی پناهزمانیلیالشاهین شهراصفهان

16محمدعلیصحراگردنرگسشاهین شهراصفهان

15علی پناهمرادیالههشاهین شهراصفهان

16خیرعلیاحمدیمیثم شاهین شهراصفهان

14ایرججویاییآرینشاهین شهراصفهان

-غالمرضاخاکسارامیررضاشاهین شهراصفهان

-نعمت الهخلیلیخدیجهشاهین شهراصفهان

15خلیلمانیان سورانیالههشاهین شهراصفهان

-عسکرعلیکرمی اوزونبالغیمهدیشاهین شهراصفهان

-عسکرعلیکرمی اوزونبالغیمحمدامینشاهین شهراصفهان
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14فضل الهآقاربیعاحسانشهرضااصفهان

15عزت الهاحمدیفاطمه شهرضااصفهان

14اسدالهبهاروندپارمیداشهرضااصفهان

14سعیدبهمنیارامیرمحمدشهرضااصفهان

15رحمت الهپایدارسروش شهرضااصفهان

1616حمیدتاج پرستسمانه شهرضااصفهان

1515احمدرضاحیدریهنگامهشهرضااصفهان

15عباسرستمیمرضیه شهرضااصفهان

15روح الهرضاییمهتابشهرضااصفهان

14بیژنسبزواریآرشامشهرضااصفهان

14فرزادشاه علیمحمدپرهامشهرضااصفهان

16نصیرشیرازیزینب شهرضااصفهان

16علی محمدعطاییحانیهشهرضااصفهان

17یدالهعوض پورساحرهشهرضااصفهان

15رضافالح زادهفریبا شهرضااصفهان

16ایرجقاسمیسمیهشهرضااصفهان

14مرتضیقدیمیریحانهشهرضااصفهان

14احمدرضاگالبیایلیاشهرضااصفهان

15حمیدگالبیمهالشهرضااصفهان

15ابراهیممجاهدیمحمدامینشهرضااصفهان

15مرتضیمجاهدیریحانهشهرضااصفهان

1616نصیب الهمحمدیاحسانشهرضااصفهان

16حبیبمنصففاطمه شهرضااصفهان

14یدالهنصیریعظمتشهرضااصفهان

14مهدینیک بختزینب شهرضااصفهان

16علیرضانیکفرزینب شهرضااصفهان

16اسماعیلهاشمیغزاله ساداتشهرضااصفهان

1615ماشاالهاشمیفاطمه شهرضااصفهان

1515خدادادیوسفیلیالشهرضااصفهان

14عباسعلیاسحقیانزهرافالورجاناصفهان
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16قاسمدهقانعلیفالورجاناصفهان

16رسولسقاییمهدیفالورجاناصفهان

14علیشاه محمدیمحمدفالورجاناصفهان

17رجبعلیصادقیمریمفالورجاناصفهان

14محمدرضاصادقییلدافالورجاناصفهان

14حبیب الهصفریزهرافالورجاناصفهان

-محمدعلیمحمدیعباسفالورجاناصفهان

14جعفرمحمدیمجیدفالورجاناصفهان

15مجتبیمویدعلیفالورجاناصفهان

-محمدتقینصرالهیمنیرهفالورجاناصفهان

181716سید عابدینبراورسید حسنکاشاناصفهان

14حسنبسکا بادیمحمدکاشاناصفهان

201818علی اکبرتکبیر گوحمیدرضاکاشاناصفهان

-مهدیخیر خواه راوندیریحانهکاشاناصفهان

16حسینرضاییابوالفضلکاشاناصفهان

1414ذبیح الهزارعیصدیقهکاشاناصفهان

1614سید اصغرسبطینیسید محمد رضاکاشاناصفهان

16سید حسنسیدی نیاسید محمدمهدیکاشاناصفهان

14جوادشهبازیالنازکاشاناصفهان

14علیرضاصدیقیانمحمد صدراکاشاناصفهان

1614محمدصفاریفاطمهکاشاناصفهان

14مجتبیطهماسبیزهراکاشاناصفهان

16علیرضاعابدیمعصومهکاشاناصفهان

17سید محمدعباسی نصر آبادیسید صادقکاشاناصفهان

15محسنغضنفریمهدیهکاشاناصفهان

16حسینقسوریزهرا کاشاناصفهان

16علی اصغرکامل کاردهمعصومهکاشاناصفهان

16محمدگلچینمریمکاشاناصفهان

15حسیننزادیسحرکاشاناصفهان

14محمد رضانوبخت اسدآبادیفاطمهکاشاناصفهان
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16حسنزارعیمهدیه گلپایگاناصفهان

16مجتبیزهدی فاطمه گلپایگاناصفهان

16علی محمدعسگریفائزه گلپایگاناصفهان

16یحییقنواتیانفرخنده گلپایگاناصفهان

171717علی اکبرگلمحمدیعلیرضاگلپایگاناصفهان

181919علی اصغرمشایخیمحمدگلپایگاناصفهان

181717محمدعلیمیرمهدیسیدحسنگلپایگاناصفهان

17محمدالیاسیامین لنجاناصفهان

16نصیرامیریمهدیه لنجاناصفهان

1514اکرامبرزوییمحمود لنجاناصفهان

16کیوانحیدری چرمهینیمرضیه لنجاناصفهان

1617امرالهدریمریم لنجاناصفهان

16قمبرسبکتکینوحیدلنجاناصفهان

181616خدادادشاهمنصوریمحمود لنجاناصفهان

15صادقصادقیزهرالنجاناصفهان

1415سعیدضیاییمریم لنجاناصفهان

14حسنعباسی مقدمملیکالنجاناصفهان

17ایوبعبدل زادهاحدلنجاناصفهان

17خسروقیصری بادالنیفریده لنجاناصفهان

1716حیدرعلیکرباسیانفاطمهلنجاناصفهان

15جعفرکرمی چمگردانیحسینلنجاناصفهان

14سید محسنهاشمیمحدثه الساداتلنجاناصفهان

-مسیحاحمدپور فاطمهمبارکهاصفهان

14جاللاحمدپور مبارکهستایشمبارکهاصفهان

-14محمداکبریبیتامبارکهاصفهان

14محمدرضاامینیسهیلمبارکهاصفهان

14مهردادباقری بداغ آبادیزهرا مبارکهاصفهان

14مهدیباقریانمبینا مبارکهاصفهان

1415احمدبخشیان لنجیستایش  مبارکهاصفهان

14مهدیبهرامی دیزیچهمحمد علیمبارکهاصفهان
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-عوضعلیچاجاییآرزو مبارکهاصفهان

171715قدرت الهرهنماشیرین مبارکهاصفهان

1415حسینشفیعی سرارودیرقیهمبارکهاصفهان

15احمدرضاشیخیسارامبارکهاصفهان

1415احمدرضاشیخیمحسنمبارکهاصفهان

-عبدالهصادقیمهینمبارکهاصفهان

1415احمدصادقیآیدا مبارکهاصفهان

1616حمید رضاصالحیحسین مبارکهاصفهان

14مسعودعقیلیپریسامبارکهاصفهان

1514عبدالعلیعلی آبادیمرضیهمبارکهاصفهان

1414جهانگیرکهیشفرهادمبارکهاصفهان

15رحمت الهمالکیمهسامبارکهاصفهان

15حسینمحمدی خونسارکیفاطمهمبارکهاصفهان

16حمیدمنصورینگارمبارکهاصفهان

151515محمدنصیری زودانیمریم مبارکهاصفهان

151514غریبعلینظریانمریم مبارکهاصفهان

14سید عبدالههاشمیسید حسینمبارکهاصفهان

14حسنابراهیمیامیرعلیمهردشتاصفهان

14مهدیابراهیمیستایشمهردشتاصفهان

1514حجتبافرانیستایشمهردشتاصفهان

1514علیرضاپورجمپریسامهردشتاصفهان

1714عباسعلیتوکلیمنیژهمهردشتاصفهان

1414رفیعیستایشمهردشتاصفهان

1414حسنزمانیساجدهمهردشتاصفهان

-14حسینزمانیفاطمهمهردشتاصفهان

1414محمدشفیعیمهدیمهردشتاصفهان

14حسنصادقیجوادمهردشتاصفهان

1414محمدرضاقندهاریثنامهردشتاصفهان

1414علیکریمی مهتابمهردشتاصفهان

-14بهمنکریمی سبحانمهردشتاصفهان
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1414مجیدکریمی امیرحسینمهردشتاصفهان

171414عباسمیرزاییمبینامهردشتاصفهان

14عباسمحبیمبینامهردشتاصفهان

1414مهدیمحبیآرشمهردشتاصفهان

14عزت الهمهران پورمحمدمهردشتاصفهان

14سعیدنوریرانیکامهردشتاصفهان

14عباسنیکفردسجادمهردشتاصفهان

-14حسننوریعلیمهردشتاصفهان

14محمودنوریحسینمهردشتاصفهان

-14مرتضیهاشمیحسینمهردشتاصفهان

1715محمدحسینایزدیعلیرضانجف آباداصفهان

14جعفرباقریزکیهنجف آباداصفهان

1717مسعودپورقاسمیانازادهنجف آباداصفهان

15رضاپورهادیپروانهنجف آباداصفهان

171716رضادادخواهاحساننجف آباداصفهان

14منصوردیانیسعیدنجف آباداصفهان

161516قربانعلیشکرالهیمیثمنجف آباداصفهان

14حبیب اهللشمسیمهرینجف آباداصفهان

1514مجیدعابدینیارمیتانجف آباداصفهان

1414نعمت اهللعابدانپورسعیدنجف آباداصفهان

14عباسعلیفتاحیحامدنجف آباداصفهان

16قدرت اهللکریمییاسرنجف آباداصفهان

14امینمهراذینامیرحسیننجف آباداصفهان

15محمدحسینمعینیپوریانجف آباداصفهان

14مهدینظرپورمحمدنجف آباداصفهان

14رضایینجیبهنجف آباداصفهان

14محمودمهدیهاحمدنجف آباداصفهان

1514محموداخالقیستاره نطنزاصفهان

15رضااکبریانفرشتهنطنزاصفهان

14حسنپورغالمیزهرانطنزاصفهان
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16حسینرمضانیفاطمه زهرانطنزاصفهان

15سید علیهاشمیزهرا ساداتنطنزاصفهان

16حجت الهاحمدیمرضیهاصفهاناصفهان 

16محمدعلیاحمدی رادلیالاصفهاناصفهان 

-قلیاسدیحمیدهاصفهاناصفهان 

1615کمالاسماعیلیانمحمد حسیناصفهاناصفهان 

14حجت الهاعظمینیما اصفهاناصفهان 

17محمدعلیافیونیانمائدهاصفهاناصفهان 

14مجیداکبریعلیرضااصفهاناصفهان 

15احمدامینی حسنااصفهاناصفهان 

1715سجادامینی علی اصفهاناصفهان 

16احمدآبشاهینسریناصفهاناصفهان 

1515مصطفیآذریزهرااصفهاناصفهان 

16ابراهیمآقاجانیزهرااصفهاناصفهان 

15علی اکبربحرینینسترناصفهاناصفهان 

14محمدبخشیانیاکبر اصفهاناصفهان 

16مصطفیبرندگیمحبوبهاصفهاناصفهان 

15مجیدبلوچستانی مهشیداصفهاناصفهان 

14اکبرپورشیرویآرزواصفهاناصفهان 

16محمدپوالدیعلیاصفهاناصفهان 

15سیف الهتقی یارالهاماصفهاناصفهان 

15حسینجانقربانفاطمهاصفهاناصفهان 

15حمیدرضاجاهیآریااصفهاناصفهان 

16محمدرضاجعفریایماناصفهاناصفهان 

15محمدعلیجمشیدیبهاراصفهاناصفهان 

15علیحجراالسودیحسناصفهاناصفهان 

15ابراهیمحدیدیسیمااصفهاناصفهان 

17عبدالهحسن پورعلیاصفهاناصفهان 

14حسینحسینیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان 

14رضاحکمتمحمد تقیاصفهاناصفهان 
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14سرورخشنودی فراکرماصفهاناصفهان 

15حسینخلیفه سلطانیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان 

14محمدخودسیانیحمیداصفهاناصفهان 

14مجیدخوراسگانیمحدثهاصفهاناصفهان 

15داودخیرآبادیمینااصفهاناصفهان 

15علیذاکریحمیداصفهاناصفهان 

14محمدرادنیکایلیااصفهاناصفهان 

1414جعفررجاییمسعوداصفهاناصفهان 

1414محمدعلیرضایتالههاصفهاناصفهان 

15محمدعلیرضاییسروشاصفهاناصفهان 

14عقیلرمضانپورسهیالاصفهاناصفهان 

16ناصرزمانیالهاماصفهاناصفهان 

14محمدابراهیمزمانیفرزانهاصفهاناصفهان 

16حسنساکتیمهسااصفهاناصفهان 

14منصورسلیمانیبهاراصفهاناصفهان 

15محمودشاکریفاطمه زهرااصفهاناصفهان 

14علیشاهیشریفهاصفهاناصفهان 

15حسینعلیشعیبیمحموداصفهاناصفهان 

14علیصادقیحامداصفهاناصفهان 

14امیرقلیصادقیحسیناصفهاناصفهان 

14امیرقلیصادقیابوالفضلاصفهاناصفهان 

14حسینعلیصالحیالهاماصفهاناصفهان 

15اکبرصالحیونلیالاصفهاناصفهان 

14غالمحسینصباغی نیاعطیهاصفهاناصفهان 

16رسولعبدالهیوجیههاصفهاناصفهان 

14حیدرعبدالهی فرنسیماصفهاناصفهان 

14حسینعبدالییگانهاصفهاناصفهان 

-مهدیعزیزیمجیداصفهاناصفهان 

14رمضانعظیمیسپیدهاصفهاناصفهان 

14منصورعلویهدیاصفهاناصفهان 
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14بهروزعنایتی فرسامیاراصفهاناصفهان 

14عبدالعلیغواصیاقدساصفهاناصفهان 

14کیانوشفاضلعلیاصفهاناصفهان 

15احمدعلیفاطمیلیالاصفهاناصفهان 

14محمد حسینفامیل دردشتیعطیه ساداتاصفهاناصفهان 

14محمودفیض بخشیانمنصورهاصفهاناصفهان 

14محمدعلیقاسمیزهرااصفهاناصفهان 

14ماشاالهقانععلیاصفهاناصفهان 

16عباسقضاویمهدیاصفهاناصفهان 

-مهرعلیقنبری نژادنرگساصفهاناصفهان 

14منوچهرقنبری نژادفاطیمااصفهاناصفهان 

14محمدکدخداییمحمد معیناصفهاناصفهان 

14علیرضاکریمیمبینااصفهاناصفهان 

14اکبرکریمیفاطمهاصفهاناصفهان 

14محمد علیکریمیانمریماصفهاناصفهان 

14کیوانکیانیراضیهاصفهاناصفهان 

14علیرضاگرجیسجاداصفهاناصفهان 

15عقیلگودرزیآرزواصفهاناصفهان 

16علیمباشریزهرااصفهاناصفهان 

14علی اصغرمحمدخانیمهدیاصفهاناصفهان 

15قاسممحمدیزهرااصفهاناصفهان 

15کرمعلیمحمدیمحمداصفهاناصفهان 

14رضامحمدیلیالاصفهاناصفهان 

16رضامحمدیلیالاصفهاناصفهان 

14اسماعیلمختاریانامیر شبیراصفهاناصفهان 

14حسنمرادزادهبهاراصفهاناصفهان 

14علیرضامرادمندامیر حسیناصفهاناصفهان 

14رضامروستی زادهفاطمه ساداتاصفهاناصفهان 

14علیرضامظفری زادهآیلیناصفهاناصفهان 

14عباسمعظمیعلیرضااصفهاناصفهان 
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16محمدمعینیالینااصفهاناصفهان 

15اکبرمغروریگلنوشاصفهاناصفهان 

14حسینمقدسناصراصفهاناصفهان 

16علیمکتوبیانرضااصفهاناصفهان 

15احمدمنظوریابوالفضلاصفهاناصفهان 

14حبیب الهموسویفائقهاصفهاناصفهان 

14مسلمموالییفرشتهاصفهاناصفهان 

15محمدمومنیسبحاناصفهاناصفهان 

14امین الهمومنیمحمد حسیناصفهاناصفهان 

16محسنمومنیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان 

17اکبرمیر شمشیریفرنوشاصفهاناصفهان 

14محسنمیراحمدیفاطمهاصفهاناصفهان 

14علیرضامیرزارضیصبااصفهاناصفهان 

16حسینناجنونینسریناصفهاناصفهان 

15رسولنریمانیریحانهاصفهاناصفهان 

14محمدنعمت اللهینازنیناصفهاناصفهان 

14محمودرضانیکبختبینااصفهاناصفهان 

14مجیدورشاویمائدهاصفهاناصفهان 

14نعمتوکیلیشیوااصفهاناصفهان 

14بیژنولیخانیاحساناصفهاناصفهان 

15محمد علیهاشمیسمیهاصفهاناصفهان 

15مهردادیخچالیفاطمهاصفهاناصفهان 

16علی اکبریزدیمحبوبهاصفهاناصفهان 

16مرتضییوسفینجمهاصفهاناصفهان 

15ابوالحسنآسترکیهانیهساوجبالغالبرز

15ناصرابراهیمیاندرساساوجبالغالبرز

16هدایتاکبریفاطمهساوجبالغالبرز

-غیب الهبکمازفریدهساوجبالغالبرز

16عبدالهپارسامهرپریساساوجبالغالبرز

17جمشیدپوراسدیسمانهساوجبالغالبرز
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15فیض الهپیشگاهیفاطمه ساوجبالغالبرز

14یزدانپیشگاهییکتاساوجبالغالبرز

14ابراهیمتک زارعنگینساوجبالغالبرز

1515ولی الهجهانپور خطبه سراراضیهساوجبالغالبرز

15محمدرضادرختیزهراساوجبالغالبرز

16حمزهسلطانیانمحمدحسنساوجبالغالبرز

14عبدالکریمسلمانیناهیدساوجبالغالبرز

14ذوالفقارسلیمانیساراساوجبالغالبرز

20حسینسلیمانیمهریساوجبالغالبرز

15رضاصادقیانفاطمهساوجبالغالبرز

16سیدمجیدصادقیان مطهرکیمیاساوجبالغالبرز

16حسینعابدیرضاساوجبالغالبرز

14بهمنعباسیفاطمهساوجبالغالبرز

14عبدالهقارلقیسمیهساوجبالغالبرز

14رضاقلی زادهمحمدسیناساوجبالغالبرز

14رضاکوهدارهستیساوجبالغالبرز

14یوسفمحسنی شادثناساوجبالغالبرز

14عبدالهمحمودزادهترنمساوجبالغالبرز

14اسدالهمهین زارعزهراساوجبالغالبرز

14انوشیروانآشتیانیمحمد حسینفردیسالبرز

16اکبراسکندریآنیتا فردیسالبرز

16محمد تقیانصاریجعفرفردیسالبرز

15عنایت الهانصاریسمیهفردیسالبرز

14حسندرویشوندعلیفردیسالبرز

1818محموددهقان نیریفرخ لقافردیسالبرز

14داریوشرحمتیستارهفردیسالبرز

15محمدصدیقرنج کشآرشفردیسالبرز

1919نادررضازارهمنیژهفردیسالبرز

1515اسماعیلزیبایی مریوانزهرافردیسالبرز

17محمدشورگشتیداودفردیسالبرز
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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14محسنشیرازیکیمیافردیسالبرز

14علیرضاصابرینرگسفردیسالبرز

15سلیمعلی حسینیحمیدهفردیسالبرز

14محرمعلیعلی کرمیعباس فردیسالبرز

1715محمدعموزاره کیاسرعلیفردیسالبرز

16هاشمفراهانیعلیفردیسالبرز

15کیانکاظمی نیاسمیرافردیسالبرز

2020ابوالفضلمخلصیمهدیهفردیسالبرز

16نادرمستعالمهدیفردیسالبرز

1714علیابوالقاسمینازنینکرجالبرز

14حسنابوئی مهریزیفرزانهکرجالبرز

18حسناحمدنیااحمدکرجالبرز

15هاشمآذرمیان شیروانه دهپوریاکرجالبرز

18خیرالهارمندئیپیامکرجالبرز

14حسیناسداللهیزینبکرجالبرز

16محسنآقاجانالهامکرجالبرز

16محمدصادقامیردیوانیآواکرجالبرز

15سیدرضاامینیفریده ساداتکرجالبرز

1918پرویزآهنیعلیکرجالبرز

16مهدیباسرهامیرعباسکرجالبرز

17مهدیباسرهعلیکرجالبرز

1918احمدباغبانیمینوکرجالبرز

14فریبرزباقریمعینکرجالبرز

19بزرگی کیاسراییسهیلکرجالبرز

14عیسیبغدادیمحمدکرجالبرز

14علی اکبربهادریهستیکرجالبرز

15سیدرضابیدکیالهه ساداتکرجالبرز

1517محمدپاشائی زرگرزهراکرجالبرز

14محمدپورحیدرآینازکرجالبرز

14حسینتدینصدراکرجالبرز
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18محمدعیسیترکولی الهکرجالبرز

14علی اکبرتوتونچیانامیرصالحکرجالبرز

17محرمعلیتوحیدی فخرلیالکرجالبرز

16حسینتوکلی روزبهانینفیسهکرجالبرز

1614حسینتیرگردانعسلکرجالبرز

16جوادجانفشانشیفتهکرجالبرز

1917احمدعلیجبارزادهآیداکرجالبرز

19محمدحسینجعفریمنصورهکرجالبرز

15ایوبجاللیتینوکرجالبرز

2019جهانگیرجهانگیریسمیهکرجالبرز

15محمدچراغ پورپروانهکرجالبرز

18تقیچوپانیمریمکرجالبرز

15مرتضیحاجی ابراهیمیعلیکرجالبرز

1516حسینحاجی آقانژادپانیذکرجالبرز

18خدابخشحاجیانمحمدرضاکرجالبرز

15علیحدادیجوادکرجالبرز

15جوادحدادیطهوراکرجالبرز

16غالمحسینحسنیفاطمهکرجالبرز

16رضاحسین زاده فردعلیرضاکرجالبرز

-سیدهاشمحسینیریحانه ساداتکرجالبرز

1514سیداحمدحسینیسیده باهرهکرجالبرز

17علیحق جوآریاناکرجالبرز

18محمدعلیخادمرودابهکرجالبرز

19رضاخدادوستانسپیدهکرجالبرز

15حسینخمسهمرضیهکرجالبرز

1916مهدیدالوندمحمدحسینکرجالبرز

18عبدالعلیدستمالچیاکرمکرجالبرز

19احسان الهدودانگهوحیدکرجالبرز

14عمادالدیندیلمی معزیعسلکرجالبرز

18تقیراحتی کلیمانیزهراکرجالبرز
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17ستارربیعیلیالکرجالبرز

16حیدررحیم پورسورهحدیثکرجالبرز

14محمودرحیمینداکرجالبرز

16غالمرضارحیمی حاجی آبادیسعیدهکرجالبرز

15اکبررستمی چگینیسمانهکرجالبرز

15اکبررستمی چگینیفاطمهکرجالبرز

1614محمدرضازارعیعاطفهکرجالبرز

15عبدالهزمانپور کوهستانیمهدیهکرجالبرز

15امیرحسینزینیمهدیهکرجالبرز

16سلیمسرمدیمهدیهکرجالبرز

-اکبرسالمی کوخالوکیاناکرجالبرز

1515مسیبسلکیمریمکرجالبرز

17روح الهشریفزهراکرجالبرز

14محمدشعبان پورهلیاکرجالبرز

15حسنشکاریاسماعیلکرجالبرز

15علیصادقیمحمدحامدکرجالبرز

15مهدیصادقیانکاظمکرجالبرز

1718حسینصدیق ابراهیمی نیاشیرینکرجالبرز

15علیصفارها قزوینیفرحنازکرجالبرز

18قدرت الهطاهرخانیالهامکرجالبرز

17محمدطهماسبی آبدرمهالکرجالبرز

18محسنعادل پورفاطمهکرجالبرز

14وحیدعربهانگارکرجالبرز

14محمدعلیغالم زادهفهیمهکرجالبرز

14درعلیفضلی استبرقشهربانوکرجالبرز

14علیقادری نیازهراکرجالبرز

17شاه محمدقبادیمونسکرجالبرز

18محمدقلی زادهآیگلکرجالبرز

14محمدحسینکارخانهمحسنکرجالبرز

16جلیلکریوندامیرصالحکرجالبرز
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171514رحمانگرجی ازندریانیمهتابکرجالبرز

16سیدحسنگزیده پورتهرانیریحانه ساداتکرجالبرز

15قربانعلیگلوندمریمکرجالبرز

1915علیرضامجذوبزهراکرجالبرز

14سعیدمحمدیبهارکرجالبرز

1714الماسمحمدیلیالکرجالبرز

16احمدمحمودیزهراکرجالبرز

16منصورمستجابیساراکرجالبرز

18علیمشهدی زادهساراکرجالبرز

16محسنمصطفائیفرزانهکرجالبرز

14علی اکبرمعدن پورفاطمهکرجالبرز

201817علیمعینی پورمحمدکرجالبرز

14احمدمکی نیریابوالفضلکرجالبرز

15سعیدمنتظرثابتفرنازکرجالبرز

161715داودعلیمهرپورامیدکرجالبرز

1818علی اصغرموسویسیدمجتبیکرجالبرز

16فرج الهمؤمنی زادهنفیسهکرجالبرز

16سید مهدیمیر فالح لیالستانیسیده مهرنازکرجالبرز

14رضامیرزاعبدالهنیماکرجالبرز

16محمدمهدیمیرزائیفاطمهکرجالبرز

1817سید هادیمیرزکیسیده زهراکرجالبرز

14عبدالهنجارزادهمعصومهکرجالبرز

1919مصلحتنصرتیساراکرجالبرز

1717حسیننصیریفاطمهکرجالبرز

14علیرضانفرهاناکرجالبرز

14محمدنقره ایمریمکرجالبرز

14وهابنکوکارآرینکرجالبرز

15حسیننواییآرادکرجالبرز

16محمدنوروزیسهیلکرجالبرز

15محمدعلینیازیانستایشکرجالبرز
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1715حیدرعلینیک دهقانافسانهکرجالبرز

1719محمدقاسمهاشم خانیزهراکرجالبرز

16امیرعلیهاشمیآیداکرجالبرز

-جهان شاهوثوق گرایلیرویاکرجالبرز

1515بیژنیغمایی پورفائزهکرجالبرز

1516رضاتوکلیستایشنظرآبادالبرز

14بهرامخسروپورفهیمهنظرآبادالبرز

17ابوالحسنرضایی پوررقیهنظرآبادالبرز

14سلطانمحمودیزهرانظرآبادالبرز

1514قاسماکبرنژادساراایالمایالم

191717صیدمهدیتیموریزهراایالمایالم

151615بمانعلیحاجی پورفهادانمحمدحسینایالمایالم

15عباسخیریمعصومهایالمایالم

16مصطفیشادیهشیواایالمایالم

15علیصفرپور عذراایالمایالم

15منصورصیدیناهیدایالمایالم

16حجت الهقیطاسیبهارهایالمایالم

14غالمحسینکاکاوندنگینایالمایالم

14سعیدمرشدیزهراایالمایالم

18حمیدمنصوریانحمزهایالمایالم

14سیدشهابنبی پورسید محمدمهدیایالمایالم

19احمدنوروزیانسجادایالمایالم

15اکبررجبیمرجانایوان غربایالم

16اکبرصیدیفریباایوان غربایالم

15سید رحمنشفیعیسید صمدآبدانانایالم

15احمدخدادادیزینب آبدانانایالم

17حشمت اهللنقیب زادهسید محمد آبدانانایالم

14مرادجواهریطیبهبدرهایالم

14حسینکاظمیسارابدرهایالم

15فیروزکریمیبیتابدرهایالم
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16محمداسداهللفریبابدرهایالم

15کریمکاظمیفاطمهبدرهایالم

-محمدابراهیمیعبدالحسینچرداولایالم

1716کتابعلیاحمدیابولفضلچرداولایالم

15مصیباحمدینورالهچرداولایالم

15علی جانحیدری زادبیتاچرداولایالم

151515قبادحیدری کیا محمدمهدیچرداولایالم

14جوادجلیلیانزینبچرداولایالم

14شهابزیباییآیداچرداولایالم

15مهدیسعیدیصفی الهچرداولایالم

14عباسشمس الهیسونیاچرداولایالم

14شمس الهصیادی زادیالهامچرداولایالم

15علیطهماسبیپریاچرداولایالم

141715علی میرطهماسبیمهنازچرداولایالم

15مرادیوسف شاهیطیبهچرداولایالم

151514منصورشریفیاحمددهلرانایالم

16حسنچراغیپردیسدهلرانایالم

14حمیدگورانپریسادهلرانایالم

14رحینمخانه زرالینادهلرانایالم

-اکبرآقاییایلیاآذرشهرآذربایجان شرقی

-جوادبروایهکلثومآذرشهرآذربایجان شرقی

1616وهابحاجی باباییحسنآذرشهرآذربایجان شرقی

14رسولحاجی باباییمبینآذرشهرآذربایجان شرقی

1514حسنخداییامیرحسینآذرشهرآذربایجان شرقی

14بهرامیحیی خانیپویاآذرشهرآذربایجان شرقی

15حسینحکمتیبهنامبستان آبادآذربایجان شرقی

17علیمهدوی کرگانرحیمبستان آبادآذربایجان شرقی

14عبدالحمیدبرهانیمریم بنابآذربایجان شرقی

14عوضپاشاوندحسین بنابآذربایجان شرقی

19علیپورغفارمهدیبنابآذربایجان شرقی
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17مظاهرداداشی سرجحسنبنابآذربایجان شرقی

15علی اصغردینیسعیدبنابآذربایجان شرقی

14مصطفیریاضیمرتضیبنابآذربایجان شرقی

18اسفندیارسپهریسجادبنابآذربایجان شرقی

15صفرشمس شیرازنسرینبنابآذربایجان شرقی

-محسنقوی پنجهعاطفهبنابآذربایجان شرقی

17یوسفمحمدیصفا بنابآذربایجان شرقی

16مصطفینیک سرشتمیالدبنابآذربایجان شرقی

1615داوودابراهیمی علمداریمارالتبریزآذربایجان شرقی

16حسناحمدزادهزهراتبریزآذربایجان شرقی

14جعفراحمدیامیرعلیتبریزآذربایجان شرقی

15بهمناحمدیانآیدینتبریزآذربایجان شرقی

1617اسرافیلاصغریاحدتبریزآذربایجان شرقی

15محمدالهامی اصلعلیتبریزآذربایجان شرقی

14حسنبابائی فرامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

15وحیدپاشائیماهانتبریزآذربایجان شرقی

15خسروپاکروناهیدتبریزآذربایجان شرقی

16خسروپاکزادعلیتبریزآذربایجان شرقی

15یعقوبپورولیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

17ولیپیریصابرتبریزآذربایجان شرقی

15رضاتوانگر حمزه کالئیبهرادتبریزآذربایجان شرقی

1616صفرتوفیقیپویاتبریزآذربایجان شرقی

15جعفرجاویداحسانتبریزآذربایجان شرقی

1717حسینجعفرپورالیاستبریزآذربایجان شرقی

14حبیبجنگیثناتبریزآذربایجان شرقی

18علیجورابچی امیرخیزیزهراتبریزآذربایجان شرقی

14حمیدرضاجوقاساراتبریزآذربایجان شرقی

15ناصرجوقاحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

14حسینحاجی الف خانیریحانهتبریزآذربایجان شرقی

14موسیحسن پورمریمتبریزآذربایجان شرقی
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1717نوروزحسن زادهسانازتبریزآذربایجان شرقی

14یوسفخانیزهراتبریزآذربایجان شرقی

161817حسنختائیوحیدتبریزآذربایجان شرقی

1516قاسمخدایی بیرامیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

15خسروخوئیمهساتبریزآذربایجان شرقی

151514علیرضادرخشانفردعسلتبریزآذربایجان شرقی

1516علیرامینرقیهتبریزآذربایجان شرقی

14محبوبرستم زادهحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

15محسنرستمیسمیهتبریزآذربایجان شرقی

16علیسیاوش پورامیرمحمدتبریزآذربایجان شرقی

161614علیسیدیبهنامتبریزآذربایجان شرقی

15جهانگبرشاکرحسینیساحرهتبریزآذربایجان شرقی

201818ناصرشیخی حقایقمالکتبریزآذربایجان شرقی

1616علیشیری دیزجیسونیاتبریزآذربایجان شرقی

17علیصادقیهادیتبریزآذربایجان شرقی

14صمدصالح اصلامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

171717عبدالکریمصبحیکوثرتبریزآذربایجان شرقی

-اژدرعابدیآذرتبریزآذربایجان شرقی

15نظرعرب زادهفرزینتبریزآذربایجان شرقی

1514علیعطاریسهندتبریزآذربایجان شرقی

15بهمنعلی محمدیعسلتبریزآذربایجان شرقی

15حسنعلیپورثناتبریزآذربایجان شرقی

15عبداهللفاخریبیتاتبریزآذربایجان شرقی

16نادرفتحیمژدهتبریزآذربایجان شرقی

14محمدعلیفخراییاحسانتبریزآذربایجان شرقی

16حمیدفرشباف صبریاسماتبریزآذربایجان شرقی

14یعقوبفالحیانعلیتبریزآذربایجان شرقی

16مرتضیقزوینیانفهیمهتبریزآذربایجان شرقی

1615کامبیزکاظمیرهاتبریزآذربایجان شرقی

171715عزیزکامل حامدعلیتبریزآذربایجان شرقی
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1716زینالکبیریسمیهتبریزآذربایجان شرقی

17اصغرکراریحکیمهتبریزآذربایجان شرقی

17محمدحسنکنعانیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

181917بهزادلطفینیماتبریزآذربایجان شرقی

1616علیمجیدزادهامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

1617جاویدمحبیعرفانتبریزآذربایجان شرقی

1616مروتمحمدپورمهدیهتبریزآذربایجان شرقی

15علیمحمدصادق زادهنسرینتبریزآذربایجان شرقی

15کریممحمدنژادمریمتبریزآذربایجان شرقی

1616احدمحمدی ساعتیبابکتبریزآذربایجان شرقی

14عباسمحمدیانامیرعلیتبریزآذربایجان شرقی

15محمدرضامونسیلعیاتبریزآذربایجان شرقی

14حسنمهدیزادهربابتبریزآذربایجان شرقی

1716باسممیرزادهاسماتبریزآذربایجان شرقی

14رضانواپورعلیتبریزآذربایجان شرقی

1414رضانواپورمحمدتبریزآذربایجان شرقی

15ایماننوری نژادسمیراتبریزآذربایجان شرقی

1616جوادنونهالکوثرتبریزآذربایجان شرقی

151615یوسفواعظیمهنازتبریزآذربایجان شرقی

1515محمدوکیلیان ملکیمحدثهتبریزآذربایجان شرقی

1615حق محمدولیزادهمهدیتبریزآذربایجان شرقی

1616ایمانعلیهاتفی نیارقیهتبریزآذربایجان شرقی

15محمدرضایغمائیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

16تیمورشاهدی روح اهلل جلفا آذربایجان شرقی

14عیسیفتحعلی زاده زهرا جلفا آذربایجان شرقی

17علیقلیکدیوررضاجلفا آذربایجان شرقی

202019حسنوطن خواه جواد جلفا آذربایجان شرقی

15ابوالفضلاعظامیامیرحسینسرابآذربایجان شرقی

15نادرایزدیلیالسرابآذربایجان شرقی

15صالحبایرام زادهمعصومهسرابآذربایجان شرقی
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16رحیمشفیع پورهستیسرابآذربایجان شرقی

14محمدصفاعلیرضاسرابآذربایجان شرقی

14محمدقیامیهستی سرابآذربایجان شرقی

15سهرابکرامتی قلعه جوقیشقایقسرابآذربایجان شرقی

17محمدحسینلطفیشیرینسرابآذربایجان شرقی

14محمد رضانوراله زادهمهدی سرابآذربایجان شرقی

14محمد حسنوفوریامیرمهدیسرابآذربایجان شرقی

1716محمد حسینیزدانیعلیرضاسرابآذربایجان شرقی

15غالمرضاارونقیهماشبسترآذربایجان شرقی

15محمد باقراقبالیمریمشبسترآذربایجان شرقی

14ذوالفقارایمانخواهپریساشبسترآذربایجان شرقی

1514احدبیگ لوهستی شبسترآذربایجان شرقی

1514احمدجعفری وایقاننسا شبسترآذربایجان شرقی

14باقرحسینی واجاریآرام شبسترآذربایجان شرقی

1514رامینخبازیپانیذشبسترآذربایجان شرقی

1614محسندولگری شرفمهساشبسترآذربایجان شرقی

15صالحزمانیمریمشبسترآذربایجان شرقی

15یوسفسهراب پوررضاشبسترآذربایجان شرقی

14رضاشعبانی دیزج خلیلکوثرشبسترآذربایجان شرقی

15احدصابونیآیالشبسترآذربایجان شرقی

1514حسینصبوحی سیسمحدثهشبسترآذربایجان شرقی

18غیبعلیدرستکارحسنمراغهآذربایجان شرقی

18مصیبسلیمانیرقیهمراغهآذربایجان شرقی

15نصرتمعصومیفاطمهمراغهآذربایجان شرقی

14علیاسماعیلییاسر مرند آذربایجان شرقی

17محمدپورعلی مرز آباد سهیال مرند آذربایجان شرقی

-کریمحساسیعلیرضا مرند آذربایجان شرقی

18میرعلیسرافراز میرحسام مرند آذربایجان شرقی

15محمدرضامحمدعلیزاده سبحانمرند آذربایجان شرقی

15اکبرودادی دیزجیکانصدرا مرند آذربایجان شرقی
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-16صدقعلیاقدمی فراسماعیلملکانآذربایجان شرقی

161414نوروزعلیشجاعی ملکیزهرهملکانآذربایجان شرقی

161515حسینشکوریامیررضاملکانآذربایجان شرقی

14غالمرضاشیمیسعیدملکانآذربایجان شرقی

1615علیفرهنگیشبنمملکانآذربایجان شرقی

15رحمت  الهانوشهرویامیانهآذربایجان شرقی

16جوادبدرخانی ترکیبتولمیانهآذربایجان شرقی

14محرمرجبیسعیدهمیانهآذربایجان شرقی

15رحیمرحیم زادههستیمیانهآذربایجان شرقی

161515ایلدارسینافرعیسیمیانهآذربایجان شرقی

15مجیدقاسمیزهرامیانهآذربایجان شرقی

17محمد شریفخضریرامان اشنویهآذربایجان غربی

14مصلحمام شیخهیمناشنویهآذربایجان غربی

14علیمامیمبیناشنویهآذربایجان غربی

16حمزهفرجعیسیاشنویهآذربایجان غربی

16ابراهیمخاتمیاسماعیل اشنویهآذربایجان غربی

15مرادسبحانیهاللهاشنویهآذربایجان غربی

1414یوسفرازقیمحمدابراهیماورمیه آذربایجان غربی

1717نجیبانصاریآریاناورمیه آذربایجان غربی

1417اکبرپورعلیرعنا اورمیه آذربایجان غربی

16علیگنجینهمعصومه اورمیه آذربایجان غربی

1818نجفگل مرزی امید اورمیه آذربایجان غربی

20احمدمحمد زادهحوریه اورمیه آذربایجان غربی

14اصغرمنافیابوالفضلاورمیه آذربایجان غربی

1415نورالدینمهمان نواز صدفاورمیه آذربایجان غربی

17رستمعلیافصحیعلیرضا اورمیه آذربایجان غربی

15غالمرضابصیرت افشارمحمد اورمیه آذربایجان غربی

14محمدعلیخسرونیامعصومه اورمیه آذربایجان غربی

-مجیدحاجی ایلوزهرااورمیه آذربایجان غربی

15لطف الهحسن پورعلیاورمیه آذربایجان غربی
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18خلیلحسین پوریاحسان اورمیه آذربایجان غربی

18علیرحیم پورعطا اورمیه آذربایجان غربی

14جمشیدعلیزادهآرمان اورمیه آذربایجان غربی

-جبارعدل دوستابوالفضل اورمیه آذربایجان غربی

14شمس الهمیرزاییآرزو اورمیه آذربایجان غربی

14حسیننعمتیهنگامهاورمیه آذربایجان غربی

17سلیمانمعروفیالینابوکانآذربایجان غربی

15رحیمپاک نیاسیمینبوکانآذربایجان غربی

1414محمدشریفیمحمد مبینپیرانشهرآذربایجان غربی

1616عبداهللرابطروانپیرانشهرآذربایجان غربی

181816طالبابراهیمیجوادتکابآذربایجان غربی

16عبدالحمیدابراهیمیهیمنتکابآذربایجان غربی

14سیاوشبهشتیآریاتکابآذربایجان غربی

2020عبدالهپژوهیدهاسالمتکابآذربایجان غربی

191918جاللحسینیحامدتکابآذربایجان غربی

14داودجلیل پورسناتکابآذربایجان غربی

16رزاقدانشورمحمدرضاتکابآذربایجان غربی

16ناصرصالح زادهسپهرتکابآذربایجان غربی

18نبیصبوریامیدتکابآذربایجان غربی

15نادرصبوریپونهتکابآذربایجان غربی

15سعیدصدریمحمدحسینتکابآذربایجان غربی

15حسینقاسملوصدراتکابآذربایجان غربی

16جلیلکمالیامیرحسینتکابآذربایجان غربی

14علینعمتیرضاتکابآذربایجان غربی

18صمدخانیفاطمهتکابآذربایجان غربی

15یدالهرضوانیساجدهتکابآذربایجان غربی

15اکبرفرج زادهامیررضاتکابآذربایجان غربی

17مهدیقدیریپارساتکابآذربایجان غربی

17عیوضملکیزهراتکابآذربایجان غربی

15حسینباسامیبرفینتکابآذربایجان غربی
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14علیچرخینازیالتکابآذربایجان غربی

16علی اکبرعباسپورکیانتکابآذربایجان غربی

-موسیمیرزاییمحسنتکابآذربایجان غربی

1717اسمعیلعلی پور اصل ناهید خویآذربایجان غربی

1816محمدعابدیزهراخویآذربایجان غربی

1615ناصرداشچیمحمدخویآذربایجان غربی

1615زین العابدینجعفریاناکرمخویآذربایجان غربی

1614مهدیپرهام رادیاسمینخویآذربایجان غربی

1815شمس الدیندودکانیکاوهخویآذربایجان غربی

201414میر نقیچایلوشایستهخویآذربایجان غربی

1717شهرامناصریکیمیاخویآذربایجان غربی

1518عبدالهحاج علی بگلوعذراخویآذربایجان غربی

14شهرامناصریپدرامخویآذربایجان غربی

16حسنقاسمیزهراخویآذربایجان غربی

181816زین العابدینباالزادهمهساسلماسآذربایجان غربی

1815علیبایراملومائدهسلماسآذربایجان غربی

1815وحیددامیدهنازنین زهراسلماسآذربایجان غربی

1514هادیغفارزادهمحمد امینسلماسآذربایجان غربی

1914داودقنبر پور اصل مبینا سلماسآذربایجان غربی

1514مختارگل صنملوهادیسلماسآذربایجان غربی

17نادربابازادهمهدیسلماسآذربایجان غربی

14اکبرناصریسجادسلماسآذربایجان غربی

15مصطفیببردلعلیسلماسآذربایجان غربی

16باقردوست گلشنیشیواسلماسآذربایجان غربی

16اسدفتحیبیتاسلماسآذربایجان غربی

15محمدهوشمندعلیسلماسآذربایجان غربی

14سیف الهآذینشهینشاهین دژ آذربایجان غربی

18جمشیدجهانبینحسنشاهین دژ آذربایجان غربی

17حسنجهانبینآتناشاهین دژ آذربایجان غربی

15مالک اشترجعفرپورفاطمهشاهین دژ آذربایجان غربی
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14ساسانچراغیشقایقشاهین دژ آذربایجان غربی

15یدالهحجازیامیرشاهین دژ آذربایجان غربی

14    مسعودرشیدیموژانشاهین دژ آذربایجان غربی

14محمدفتحیدانیالشاهین دژ آذربایجان غربی

14رضاسبزی زادمحمدمهدیشاهین دژ آذربایجان غربی

14خسرومرادیانسامیار شاهین دژ آذربایجان غربی

14کامرانمحمدیانپینارشاهین دژ آذربایجان غربی

14امیراسفندیاریعمرانشاهین دژ آذربایجان غربی

14باقررسولیمحمد امینشاهین دژ آذربایجان غربی

191517ابراهیماسماعیل زادهمهرانمهابادآذربایجان غربی

19یعقوبمحمدزادهفردین مهابادآذربایجان غربی

14رحیمعزت خواهعصمتمهابادآذربایجان غربی

15محمداحمدیلقمانمهابادآذربایجان غربی

17حسنابن عباسیعلیمهابادآذربایجان غربی

16صدیقکاکیابراهیممهابادآذربایجان غربی

18رضااکبریمحمدروینمیاندوآبآذربایجان غربی

15رضااکبریمحمدرادینمیاندوآبآذربایجان غربی

19محمدعلیبیگ زادعلیمیاندوآبآذربایجان غربی

14اوسطعباسخواههادیمیاندوآبآذربایجان غربی

1514احمدفروغی اصلامین مهدیمیاندوآبآذربایجان غربی

20تقیمحبوبیفرانکمیاندوآبآذربایجان غربی

1414فردینمرادیامینمیاندوآبآذربایجان غربی

14حسنجاهدانسانازمیاندوآبآذربایجان غربی

15ترابعاشقیرقیهمیاندوآبآذربایجان غربی

15عزت الهنصیریمهدیامیاندوآبآذربایجان غربی

2018قاسمایوبیسعیدهنقدهآذربایجان غربی

2020محمدعلیطباخیعلینقدهآذربایجان غربی

18علییکانیهادینقدهآذربایجان غربی

17حسیناباصلتیرحیمونکوورآمریکای شمالی
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15اکبرپورعندلیبیفلوراونکوورآمریکای شمالی

19حسینحبیبینجماونکوورآمریکای شمالی

14احسان الهاویسیصوفیاونکوورآمریکای شمالی

19محمداسماعیلپویاامیر حسینبرازجانبوشهر

-حسنخدر زادهمحبوبهبرازجانبوشهر

20بهمنصالحیدانیالبرازجانبوشهر

-کرمقایدی فردهیبت الهبرازجانبوشهر

1918مسلممکاری پورسروربرازجانبوشهر

17مهدیافتخاریمحمدبندردیلمبوشهر

18سیدعبدالهپورمطوریسیده اسمابندردیلمبوشهر

19مهرابپیرامونمریمبندردیلمبوشهر

20عباسرضایی دیلمعلیبندردیلمبوشهر

18عبدالکریمیوسفی نژادحکیمهبندردیلمبوشهر

-ماندنیمرادیفاطمهبندردیلمبوشهر

14مهدیآل حمودیمبینابوشهربوشهر

1818محمدحسینپیرویشیدابوشهربوشهر

17مهرانخورده بین مقدمزهرابوشهربوشهر

-عبدالرسولدیریافسانهبوشهربوشهر

19حمیدرستمی پورحامدبوشهربوشهر

201917حسنعلیزراعت گرابراهیمبوشهربوشهر

17عیسیزنده پیمحمدامینبوشهربوشهر

1916بهمنیارزنگوییرضابوشهربوشهر

15اردشیرشبانیراحیلبوشهربوشهر

19گودرزشهبازپورشکوفهبوشهربوشهر

18ابراهیمصابریحمیدهبوشهربوشهر

18اسدعمرانیحمید بوشهربوشهر

2015غالمرضاعمرانیفاطمهبوشهربوشهر

15حمیدرضاکریمیحامدبوشهربوشهر

14غالمرضاگودرزیتارابوشهربوشهر

1917حسنمحمودینرگسبوشهربوشهر
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-17حسینموسوی مطلقسید قاسمبوشهربوشهر

16عبدالحسیننیکسکینهبوشهربوشهر

16محمدصادقهاشمیسیده هانیهبوشهربوشهر

15باقرپیراستهسامانتنگستانبوشهر

14مرتضیجعفریمحمدحسینتنگستانبوشهر

15محمودجمالیامیرمحمدتنگستانبوشهر

17حسینرحیمیسوسنتنگستانبوشهر

-محمد علیایزدستان مهدیسجمبوشهر

18علیرضادانشور سامی جمبوشهر

19داووددانشور مبین جمبوشهر

17جمشیدسالمی  نژادالهه جمبوشهر

-محمدآرمینزهرهدشتیبوشهر

17سید حسنباقریسید محمد دشتیبوشهر

1917حسنخیارهمیثمدشتیبوشهر

-حسینچاهشوریخدارحمدشتیبوشهر

-محمدزارعیحسیندشتیبوشهر

191714خدرزنده بودیکاووسدشتیبوشهر

19غالمحسینستودهحیدر دشتیبوشهر

19عباسصرافیفاطمهدشتیبوشهر

18خدرعالی نژادزینبدشتیبوشهر

18خدرعالی نژادعاطفهدشتیبوشهر

18عسکرکدخداییمریمدشتیبوشهر

191816حیدرگرامیعبدالهادیدشتیبوشهر

18کنعانمحمودی بهلولیهاجردشتیبوشهر

15محمد رضانعیمی فردیلدادشتیبوشهر

16محمدرضاآل ابراهیمعلیرضاکنگانبوشهر

15هادیتوانافاطمهکنگانبوشهر

14مرتضیدوراهکیمهدیکنگانبوشهر

18احمدمایدیفاطمهکنگانبوشهر

2015عالیمرادیعیسیکنگانبوشهر
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

14ابراهیماحمدیزهراگناوهبوشهر

1717علیتاسامبینگناوهبوشهر

17طهمورثتهمورثیسیماگناوهبوشهر

1714علیجوهریمهدی گناوهبوشهر

1916حسنحیدریمهدیگناوهبوشهر

-عبد الحسینداوودیآینازگناوهبوشهر

1714احمدرستمینرگسگناوهبوشهر

17شهرامشمسیسروشگناوهبوشهر

2020ناصرصالحیغالمحسینگناوهبوشهر

1817علیعرب زادهعبدالوهابگناوهبوشهر

1918محمد علیعمادیفاطمهگناوهبوشهر

19مصطفیمظفریزهراگناوهبوشهر

17اسداهللمعینیفاطمه گناوهبوشهر

17محمداحمدی محمد آبادیسیمااسالمشهرتهران

15اصغراروجلورقیهاسالمشهرتهران

17محمداسدیهستی اسالمشهرتهران

16اقبالاصغریمحمدحسیناسالمشهرتهران

15اکبراکبریسماءاسالمشهرتهران

14ارسالناکبریمهری اسالمشهرتهران

14سیدعلیاندرزکبری سادات اسالمشهرتهران

191616شمس الهایمانیرسول اسالمشهرتهران

19فرهادایمنیمهدی اسالمشهرتهران

15رسولبناییعلیرضااسالمشهرتهران

14حشمت الهبهرام پوریاحسیناسالمشهرتهران

15مجیدپرتواحمدرضا اسالمشهرتهران

14اسماعیلپور امامیزینباسالمشهرتهران

17ولیپورعلی زمهریروحیده اسالمشهرتهران

15رضاتورانیمحمدحسیناسالمشهرتهران

16علیجهان آرامیزهرااسالمشهرتهران

16علیجهانشیریپارسااسالمشهرتهران
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15..عبادالهجهانگیریحانیهاسالمشهرتهران

16موسیحسن زادهنگین اسالمشهرتهران

17پرویزحسینیان سلطانینسرین اسالمشهرتهران

1615داودحیدریابوالفضل اسالمشهرتهران

19هادیخدادادیمعصومه اسالمشهرتهران

14محسندرویشمهدی اسالمشهرتهران

14درویشاحمد اسالمشهرتهران

15ابراهیمدژمزهرااسالمشهرتهران

14رستم علیرستمیحنیفه اسالمشهرتهران

17محمدرضارشیدیمحمدپارسااسالمشهرتهران

18حسینرضائیامیرارشیااسالمشهرتهران

18محرمعلیزارعیمحدثه اسالمشهرتهران

14یوسفزینال زادهمحمدمتین اسالمشهرتهران

16فتح الهسبزی کاریجالل اسالمشهرتهران

1715رجبعلیسرمستمحمدطاهااسالمشهرتهران

16محمدعلیسلیمانیعرفان اسالمشهرتهران

2017محمدسمنبریعلیرضااسالمشهرتهران

19علیرضاسیفمحمد طاهااسالمشهرتهران

17حاجی آقاشاکرمینسرین اسالمشهرتهران

16بایرامعلیصالحیمبینااسالمشهرتهران

1616مهدیصالحینگار اسالمشهرتهران

1615نظامعلیصالحی اندرزفرزانهاسالمشهرتهران

16فرهادصفریسپیدهاسالمشهرتهران

19علیعابدینازنیناسالمشهرتهران

2018منصورعبدالهی صلبناصر اسالمشهرتهران

19کاظمعبدی نیامحدثه اسالمشهرتهران

16سعیدعبدیانشهالاسالمشهرتهران

1515عباسعزیز ساجدیمسعوداسالمشهرتهران

14محمدرضاعلی نجفیعلیرضا اسالمشهرتهران

14علیعلیخواهآرمیتا اسالمشهرتهران
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

18عبدالحمیدعلیمرادیمهناز اسالمشهرتهران

18علیعمرانیرضا اسالمشهرتهران

15مجیدفتاحی  حسن آبادیابوالفضلاسالمشهرتهران

15عیسیفراهانی  واشقانیزهرااسالمشهرتهران

202017رجبقره داغیوحید اسالمشهرتهران

15مهدیقهرمانیآرشاسالمشهرتهران

-رسولکریمیزهرااسالمشهرتهران

19رامینکالنتریهانیهاسالمشهرتهران

1716صفدرمحمدیسجاد اسالمشهرتهران

15مسلممحمدیاناحمداسالمشهرتهران

17تیمورمددیحسناسالمشهرتهران

14حبیبمصطفائیمحمد امین اسالمشهرتهران

1614کاظممقیمیعاطفهاسالمشهرتهران

18سبزعلینصیری کذرجیعلیرضااسالمشهرتهران

15ابوالفضلنورمحمدیدانیال اسالمشهرتهران

15فرهادوصالطاهااسالمشهرتهران

15محموداشرفمحمدمهدیاندیشهتهران

14محموداشرفطهورااندیشهتهران

14محمدمهدیامامیمحمدحسیناندیشهتهران

16مالکایزدیفریبااندیشهتهران

15هادیبابانژادعسل اندیشهتهران

1615عزیزبیگی بگتاشاحساناندیشهتهران

14ولیخلیلیمحمدرضااندیشهتهران

14علی عباسشیخیویدااندیشهتهران

14سعیدکردگارآرمیناندیشهتهران

16علی اکبرمومنیمائدهاندیشهتهران

14حسینمیرمعینیسیدصدرااندیشهتهران

15کورشنقیب زندساینااندیشهتهران

17صدقعلیواعظینسریناندیشهتهران

1716ابراهیمابراهیمیبرات بهارستانتهران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

17حسنانصاریحسینبهارستانتهران

16طیب علیبختیاریاکرم بهارستانتهران

17طیب علیبختیاریرقیهبهارستانتهران

17اکبردرخشانحدیثبهارستانتهران

16جابرشکریارمیابهارستانتهران

16افشینصادقی نیایشایانبهارستانتهران

17بصیرصالحیرباببهارستانتهران

15غیب علیعینیزینببهارستانتهران

16حکمتقربانیمحمدحسنبهارستانتهران

16حیدر علیکوصدقیداریوش بهارستانتهران

16کامراننباتیمهنازبهارستانتهران

14سیدمجیدامیدوارسیاهکل محلهدیماساداتپاکدشتتهران

1615جلیلحسنی سیانیحدیثپاکدشتتهران

-علی بازعبدالهیمحمدعلیپاکدشتتهران

14محمدکردبچهمنصورهپاکدشتتهران

1517سیدجعفرموسویزینب ساداتپاکدشتتهران

18عباسنیکروانمهدیپاکدشتتهران

15علیولی پورمهدیپاکدشتتهران

16حمیدرضاابوالحسن عراقیمهدیهپردیستهران

14غالمعلیبهبهانی نیاآذرپردیستهران

14محمدزائرجعفریحسنپردیستهران

15ولی الهحبیبینگارپردیستهران

1816محمدعلیحسینیسیده هاجرپردیستهران

15حیدرحنیفیزینبپردیستهران

14محمدرضاریاضیعلیرضاپردیستهران

15عین الهسیاه منصورفریباپردیستهران

16علیصابری منشمریمپردیستهران

15لیاقتسفیرزادهمحمدپردیستهران

1616اسمعیلطباخ خیریهزهراپردیستهران

14محمدعلی آبادیعلیرضاپردیستهران
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1716احمدفخارینویدپردیستهران

1515جهانگیرقربانیمطلبپردیستهران

15رمضانمعرفیمنیرپردیستهران

14عباسمومنصالحپردیستهران

15علی محمدهاشمیتابانپردیستهران

15مصطفیهمایونیمهنازپردیستهران

16عبدالرحیمیوسفیمرضیهپردیستهران

15علی اصغرنوروزیمهدیپیشواتهران

15محمدرضا الهی خالدییاسمینپیشواتهران

15نصرالهشوریحسن پیشواتهران

15محمدتقیابکسعیدتهرانتهران

15ابوالفضلاحتمالسمیهتهرانتهران

16علی اصغراحدیمعصومهتهرانتهران

17کاظماحسانی پورمرجانتهرانتهران

16کمالاحمدمرویلیمحمدبهرادتهرانتهران

15حسناسحقیمحمدحنیفتهرانتهران

14اسدیامیرتهرانتهران

16علیاسماعیل بیگیسمیهتهرانتهران

18علینقیافتخاریانفاطمه ساداتتهرانتهران

17مصطفیاکبریوحیدهتهرانتهران

15محسناکبریکیاناتهرانتهران

15عباسالیاسیمهساتهرانتهران

16علیامیریزهراتهرانتهران

15ابراهیمامینینرگستهرانتهران

15علیامینیانزهراتهرانتهران

14حسنایزددوستزهراتهرانتهران

15مصطفیآرزوسنجمرضیهتهرانتهران

19حمید رضاآشتیانیزهراتهرانتهران

14علیآقبالغیمحمدرضاتهرانتهران

15-باقریسپهرتهرانتهران
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

15سلیمانبائی الشکیزینبتهرانتهران

16حسن آقابخشاییمهینتهرانتهران

14پرویزبرادرانمحمدصالحتهرانتهران

20مرتضیبرازندهفاطمهتهرانتهران

16حیدربرف روناصرتهرانتهران

1615عبدالرضابنی کریممریمتهرانتهران

1615محسنبوجانیملیناتهرانتهران

201817حیدرعلیپاک طینتزهره تهرانتهران

16اکبرپایابمریمتهرانتهران

1515امیرحسینپورعظیمیمحمدطاهاتهرانتهران

18الیاسپورنقیسحرتهرانتهران

1515روح الهپیراستهمهدی تهرانتهران

16علی اصغرتوکلیاعظمتهرانتهران

-احمدتیماجچی غالمحسینتهرانتهران

14حمیدرضاجاهدنیامهدیستهرانتهران

14محمودجاویدانهامونتهرانتهران

16شجاعجاللیانسیده آفتابتهرانتهران

14گل پورجمالینگینتهرانتهران

16جمشیدجوادی پورامیرحسینتهرانتهران

16صمدجودکیفاطمهتهرانتهران

171715لطف الهجوکاراحمدتهرانتهران

14محمدحاجی حسنهوشنگتهرانتهران

17عباسحدادیزهراتهرانتهران

16لطیفحسن پورسمیهتهرانتهران

1615محمد جوادحسنیمحمدعلیتهرانتهران

1515آرشحسینیآرمانتهرانتهران

14رحیمحسینیلیالتهرانتهران

17قادرحسینی رادفاطمهتهرانتهران

201816هاشمحکیمیحمیدتهرانتهران

1715حمیدحنیفه زاده مرندیمرضیهتهرانتهران
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15علی اکبرحیدریعلیتهرانتهران

14علی اکبرحیدریمحمدتهرانتهران

14محمدعلیخالوییامیرعلیتهرانتهران

15رشیدخان گلی نژادزهراتهرانتهران

14حمیدخردمندصباتهرانتهران

1615حسنخلوصیانسپیدهتهرانتهران

1715محسنداودیمنصورتهرانتهران

17نبی الهداودیزینبتهرانتهران

15سهیلدرخشانسرشکتهرانتهران

181716غالمرضادولت آبادی فراهانیسعیدتهرانتهران

15محمدحسنذبیحی نوریفرشتهتهرانتهران

1816محسنذوالفقاریزهرا الساداتتهرانتهران

1715اسدالهربانیشنتیاتهرانتهران

16محسنرجاییمهدیتهرانتهران

16مجیدرجبیهماتهرانتهران

14جوادرجبی نطنزینفیسهتهرانتهران

16علیرزاقیزهراتهرانتهران

14خدابخشرستمی عصرآبادینائیریکاتهرانتهران

181716حجت الهرسولیعلیتهرانتهران

17علیرضازادهامیرمهدیتهرانتهران

201815نورعلیرضائیمحمدرضاتهرانتهران

14علیرضارضائیمژگانتهرانتهران

16حجترضائی مقدممحبوبهتهرانتهران

14حبیب الهرنجبرانفائزه تهرانتهران

16رضاروستایی مقدمساریناتهرانتهران

1917خلیلروشنائیمحسنتهرانتهران

18رحیمریاضتیمرضیهتهرانتهران

-محمدزنوزی جاللیفاطمهتهرانتهران

14بهزادزوارثمرینرقیهتهرانتهران

15مصطفیسرداریمبیناتهرانتهران
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نتایج

1616قنبرسرلکفتانهتهرانتهران

17فرهادسلیمان زادههانیهتهرانتهران

1915حیدرسهرابیامینتهرانتهران

16محمدباقرشربتیامیرحسامتهرانتهران

17ناصرالدینشررتیمورتاشمژگانتهرانتهران

-عباسعلیشرفیمنصورهتهرانتهران

15مهدیشریفیعفتتهرانتهران

17محسنشریفیمحمد حسینتهرانتهران

14جوادشمساعظمتهرانتهران

1917عنایت الهشهابیعلیتهرانتهران

1616فرشیدشیخی شینیفرنگیستهرانتهران

14مسعودشیرازی فراشاهمائدهتهرانتهران

16غایت الهشهابیعلی تهرانتهران

1917رحمانشیریراحلهتهرانتهران

2017محمدصادقنرگستهرانتهران

1915حسنصادقیمریمتهرانتهران

14اکبرشیرزاد نظرلوآتناتهرانتهران

16جوادصدیقیسیده زهراتهرانتهران

1616شهابضرغامیباربدتهرانتهران

14ایرجصالح زاده مهابادیرامتینتهرانتهران

1714غالمحسنطالبیبهارتهرانتهران

1917محمودطریقیمریمتهرانتهران

18حسینعالی طبعساراتهرانتهران

19صادقعباس زادهشیداتهرانتهران

17محسنعبدالهیمحمد حسنتهرانتهران

1816محسنعبدالهی نسبالههتهرانتهران

17احمدعلیعزیزمحمدیفهیمهتهرانتهران

17اصغرعسگریریحانهتهرانتهران

17یوسفعظیم لوی شانجانیهادیتهرانتهران

14غالمرضاطالبی دره بیدزهرا تهرانتهران
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-1515اعتمادعقلمندیزهراتهرانتهران

19علی اکبرعلی مددیمریمتهرانتهران

161614علوی فرمحمدمهدیتهرانتهران

19بیرام علیغالمیمجتبی تهرانتهران

201817حسنقلیغظنفریحسینتهرانتهران

1514کامرانغمخواریکتاتهرانتهران

14امرالهفتحینگارتهرانتهران

1816علی اکبرفخردوزدوزانیسیماتهرانتهران

1717بیرام علیغالمیمجتبی تهرانتهران

15علیرضافرجیمبیناتهرانتهران

15محمدفرزانه هل آبادیحدیثهتهرانتهران

17قاسمفرمهینی فراهانیعلی تهرانتهران

14حسنقلیفکورمریمتهرانتهران

14علیرضافرجیمتیناتهرانتهران

171615ابوالحسنفهریسیدطهتهرانتهران

18ناصرفیضیلیالتهرانتهران

17منصورقاسمییکتاتهرانتهران

191616منوچهرفهیمیزهراتهرانتهران

1815رضاقاسمیسجادتهرانتهران

16اسماعیلقسمتی بانینرگستهرانتهران

14محمدقاسمقاسمیزهراتهرانتهران

20منوچهرکریمی سرابسانازتهرانتهران

16حسنکرمی نوریفاطمهتهرانتهران

1916مهدیکشمیریحامدتهرانتهران

15محمدرضاگودرزیفریماهتهرانتهران

16یدالهلطفیمعصومهتهرانتهران

192019صمدگلپایگانسعیدتهرانتهران

17علیرضالطفیریحانهتهرانتهران

1616عبدالهمحمدیسعیدتهرانتهران

14محمودمحمدیسپیدهتهرانتهران
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نتایج

161615اصغرلفظیبهارهتهرانتهران

14محمدرضامحمدیراحلهتهرانتهران

15بهمنمحمدیاکبرتهرانتهران

1716حسنمحمودیزهراتهرانتهران

16روح الهمختاری اصلرقیهتهرانتهران

15سهرابمرادمنشمهروتهرانتهران

14حبیبمرادی کردقشالقینرگستهرانتهران

15محمدمرتضی پورسعیدتهرانتهران

1816عبدالمجیدمرساق دزفولیالهامتهرانتهران

18محمدمقدسپری نازتهرانتهران

201717نقیمحمدی موحدرضاتهرانتهران

181716حبیب الهمقیسهمرتضیتهرانتهران

17سعیدملک جانیفاطمهتهرانتهران

14احمدرضاملکیغزلتهرانتهران

15احمدمقیسهفاطمهتهرانتهران

14غالمحسینملکیمحیاتهرانتهران

16علیملکی مطلقالنازتهرانتهران

14رحیممنصورنژادمسعودتهرانتهران

14حبیبمولوی نارابدیناتهرانتهران

201817نادرمهریفاطمهتهرانتهران

16محمدرسولمیرحسینیسیده مائدهتهرانتهران

1816حمیدمیردامادیفاطمه الساداتتهرانتهران

14میررحیمیامیرعباستهرانتهران

15میربگامیدتهرانتهران

14علیمیرزاجانیتیناتهرانتهران

16میرکاظمیسیدعلیتهرانتهران

18عبدالهمیریسیدمحمدتهرانتهران

-حسینناصریزهراتهرانتهران

14محمدنبوی امریسیده کیمیاتهرانتهران

15مجیدنثاری مقدممحدثهتهرانتهران
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15اسمعلینصیری ورزقانیمرضیهتهرانتهران

15علی اکبرنایینیآسیهتهرانتهران

191817محمودنظام آبادیسعیدتهرانتهران

16مصطفینظرفخاریمریمتهرانتهران

15سید علی محمدنواب کاشانیسید مهدیتهرانتهران

1515شکرالهنورپناهایمانتهرانتهران

14محمدنورمحمدیمیتراتهرانتهران

14داودنیازی ثمرینریحانهتهرانتهران

14علی اکبرنظامی طادیسیدیوسفتهرانتهران

18احمدنیکاناحسانتهرانتهران

19عباسهمامیمریمتهرانتهران

14نیک طینتمحمدمهدیتهرانتهران

16اصغرورزیده کار طهرانیمریمتهرانتهران

16مصطفیورمزیارریحانهتهرانتهران

18حیدرواشقانیمجیدتهرانتهران

18عباسرسولیافسانهدماوندتهران

19حسن علیعلی جانیاشرفدماوندتهران

16هادیبهرامیعلیرضادماوندتهران

16مهدیحاجب نیاجمیلهدماوندتهران

17حسین مرادشکیبابهزاد دماوندتهران

16حسن علیعلی جانیاشرفدماوندتهران

17اکبرمرتضی قلیلیالدماوندتهران

16رضانوری مقدمفاطمهدماوندتهران

17علیاسدالهیمصطفیدماوندتهران

15مرتضیدرویشفاطمهدماوندتهران

15محمدیاسررگنی خطیرسمانهدماوندتهران

16اکبرمرتضی قلیلیالدماوندتهران

15حیدرقزوینیابوالحسیندماوندتهران

18احمدنوریمریمرباط کریمتهران

19کرمواثقی نیاسجادرباط کریمتهران
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16رضااسماعیلیمختاررباط کریمتهران

1615علی حسنابراهیمیمهران شهرری تهران

14سعیداژدهمحمد عرفانشهرری تهران

15مقداداسفندیمحمد امینشهرری تهران

14سلمیاناسدینجمهشهرری تهران

15سعیدبیاتیمحدثه شهرری تهران

14اسماعیلبختیاریالیناشهرری تهران

16علیپروارمحمد شهرری تهران

16علیجمالیمحمد مهدیشهرری تهران

1716علی محمدحافظیفریبا شهرری تهران

14میردامادحسینیسیما شهرری تهران

14میردامادحسینیسیمین شهرری تهران

15قربانخاوریسمیرا شهرری تهران

14ابوالقاسمخانقلیمشکاتشهرری تهران

14محمد صادقدبیریحسین شهرری تهران

15اکبررحیمیآتناشهرری تهران

1717غالمحسینزرندیابوالفضلشهرری تهران

16علیزرین کفشیانالههشهرری تهران

14قاسمسیفیآمنهشهرری تهران

14فرج الهشکریسیمین شهرری تهران

16سید نصرالهشاهچراغیطاهرهشهرری تهران

1615حسینعبدل پورامیر علیشهرری تهران

1515ابراهیمغالمعلی فردالهامشهرری تهران

14محمدعلی خانزادهیاسین شهرری تهران

16حسنعصمتی گودرزیساراشهرری تهران

14محسنمحمدیمجتبیشهرری تهران

17اهرمرادیعلیرضاشهرری تهران

16مجیدمحمدیغزلشهرری تهران

16عیدی محمدکیماسیاعظمشهرری تهران

17حمیدرضافتاحی فرسحرشهرری تهران
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17محمد رضامحمد زاده زهرا شهرری تهران

1817سرورمیرزاییزهرا شهرری تهران

14علیمغانلوفاطمه شهرری تهران

16محسنملکدارصبا شهرری تهران

15رضامسیحی پورابوالفضلشهرری تهران

14محسنآقایاریامیرمحمدشهرقدستهران

15حسناکبریزهرا شهرقدستهران

1818شیرعلیجاللیفائزهشهرقدستهران

14حمزه علیجهانگیریمبیناشهرقدستهران

18ابراهیمخورسندفتانه شهرقدستهران

14رامیندرویش پورمحدثهشهرقدستهران

16جعفررسولیهستیشهرقدستهران

15محمدرضارضاییمریم شهرقدستهران

15حیرانسپهوندیاعظمشهرقدستهران

16علیسجادیمریم شهرقدستهران

16علیسعادتیحسینشهرقدستهران

14مرتضیسلیمانیمهدیشهرقدستهران

17شکرعلیعاقل شاه نشینمهساشهرقدستهران

17رمضانعباسیسمیهشهرقدستهران

17رمضانعباسیزلیخاشهرقدستهران

15اسماعیلعبدینسترنشهرقدستهران

16اسماعیلعبدینرگسشهرقدستهران

15بهمنعلیپورامیدرضاشهرقدستهران

14محمدقاسمیرضاشهرقدستهران

15محمدهادیقاسمیستاره شهرقدستهران

17غیاث علیمحرابینسترنشهرقدستهران

15رمضانعلیمحمدپورمنصورهشهرقدستهران

16محمدرضامحمدیالههشهرقدستهران

14محمدرضامحمدیآیلینشهرقدستهران

1717صدق علینغمههانیهشهرقدستهران
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14شهرامنورمحمدیعلیشهرقدستهران

15حمیدنورمحمدیریحانه شهرقدستهران

16کرمعلیهرمزبخشحانیهشهرقدستهران

1917علیرضااسالمیمریمشهریارتهران

1616حاج علیبحریمحمد مهدیشهریارتهران

-قدر اهللبیاتفاطمهشهریارتهران

-علی اصغرترکرقیهشهریارتهران

14مهدیترابی گودرزیزینبشهریارتهران

1816ستارحیدریمریمشهریارتهران

-حسین علیدارایی پوراراییزهراشهریارتهران

16محمدرادیمریمشهریارتهران

15داوودرستم خانیپارساشهریارتهران

1918رضارضاییزهرا شهریارتهران

-اصغررضاییمطهرهشهریارتهران

16نادررهگذرنداشهریارتهران

15مکاییلرستم پوریکتاشهریارتهران

15صیادسلطانیحسنشهریارتهران

1617سعیدفرج زاده تهرانیسحرشهریارتهران

-صفرقنبریمهر انگیزشهریارتهران

15عباسمردانهابولفضلشهریارتهران

14علی رضامهر افرعسلشهریارتهران

16سید عباسمیر مخملیالهه ساداتشهریارتهران

16حسناراکیفاطمهقرچکتهران

17ایرجتاجیکمحمد رضاقرچکتهران

17علیجاللیمصطفیقرچکتهران

18حسیندانشمند مهربانیسعیدقرچکتهران

15رضادریاگردنیاقرچکتهران

14مهدیدهقاننیلگونقرچکتهران

15حسنرهبریکلثومقرچکتهران

18فرهادزاد حسنهانیهقرچکتهران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

18سیف علیقربانیسهرابقرچکتهران

15 موال مرادقربانی   چاالبهمریم ساداتقرچکتهران

15علی رضاگلزارعسلقرچکتهران

15سعیدمجریانیساریناقرچکتهران

16محمدوکیلیالیاقرچکتهران

1617قربانعلیافشارطهورمعصومهمالردتهران

201717عبدالحسینپویامهرعلیمالردتهران

15علیرضاسیداهریمحمدامینمالردتهران

1916فرج اهللغالمی آهنگرانعطیه مالردتهران

14یعقوبنوروزینیکیمالردتهران

16شعبانعلینجاتیمنصورمالردتهران

17محمودوکیلی منشلیالمالردتهران

2019علیرضاابراهیمی سید مجیدواحد امام علیتهران

16پرویزاسماعیل بیگی نرجس واحد امام علیتهران

15فتحعلیامیری کیارش واحد امام علیتهران

15حسینبزاز طهرانی مریم واحد امام علیتهران

16علی اکبرپایندهصادق واحد امام علیتهران

14عزت اهللخالقوردی حسین واحد امام علیتهران

15مجیدرهبر آرمین واحد امام علیتهران

17علی اکبرروحانیسهیالواحد امام علیتهران

1918علیعباسی سیری داودواحد امام علیتهران

1817حسینفاطمی الناز واحد امام علیتهران

16احمدقالیشوریان مهدی واحد امام علیتهران

16حسنکریمیستایش واحد امام علیتهران

15محمودکریمی نژادزهراواحد امام علیتهران

17حسینعلیکیانی فردسعید واحد امام علیتهران

16فریدالدینمشایخی محمدرضاواحد امام علیتهران

15سیدرحیممطهری مقدمفائزه سادات واحد امام علیتهران

17احمدنظری محدثه واحد امام علیتهران

16محمدنیک بختمحسن واحد امام علیتهران
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15مسیح الههزارخانیحمیدرضاواحد امام علیتهران

181816احمداجتهادیامیرمحمد واحد انقالبتهران

14محمدجوادجاللی قمشهفاطمه واحد انقالبتهران

16اسماعیلحاجی خان میرزاییمهساواحد انقالبتهران

1615محمدرضاحسنینرگسواحد انقالبتهران

15عباسحیدری نظام آبادیبتول واحد انقالبتهران

1716سیدمهدیزمانی علی آبادیزهرا ساداتواحد انقالبتهران

18حجت الهسمیعیفرزانه واحد انقالبتهران

-مصطفیطهماسبیامیرمحمد واحد انقالبتهران

151614محمدرضاکرمی یانزهراواحد انقالبتهران

15کریمهاشمیصبا واحد انقالبتهران

16حسینیوسف بیگیمحمد مهدیواحد انقالبتهران

1917مصطفیاحمدیهستیواحد جنت آبادتهران

17محمدحسناسمعیلیمینا واحد جنت آبادتهران

191714هوشنگاشتری تفتیبهروزواحد جنت آبادتهران

18اسرافیلاورنگیزهراواحد جنت آبادتهران

15حسنالفتینازیالواحد جنت آبادتهران

15محمدبهادری رادزهراواحد جنت آبادتهران

17تازه خانپرویزیگلنازواحد جنت آبادتهران

1717محمدرضاپهلوانی کنیسمیهواحد جنت آبادتهران

17احمدپیشقدم کلشتریجمیله واحد جنت آبادتهران

-مجیدتواناحنانهواحد جنت آبادتهران

181715حسینحیدرمهدیواحد جنت آبادتهران

191816بهمنخورشیدوندسمیهواحد جنت آبادتهران

171615ذبیح الهرضاییان کوچیمهساواحد جنت آبادتهران

1716حیاتصالحیمهنازواحد جنت آبادتهران

1917محمدحسنصادقیفریدهواحد جنت آبادتهران

15محمدحسنصحراگرد کرمانیالیاواحد جنت آبادتهران

1715محمدصدیق فراستیشهرادواحد جنت آبادتهران

15عزت الهطاهرپورنرگسواحد جنت آبادتهران
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18مجیدکریمیبهراد واحد جنت آبادتهران

16احمدمیرپنج قفقازیمژدهواحد جنت آبادتهران

1916حسننازک دستمهدیواحد جنت آبادتهران

1916بهلولنامور وانعلیاساراواحد جنت آبادتهران

15پرویزیاسایینازیالواحد جنت آبادتهران

1917عباسیوسفلیمریمواحد جنت آبادتهران

15حسینپورمهدیانمحبوبهواحد جیحونتهران

15حسینجعفریانحمزهواحد جیحونتهران

15علیرضاخلیلی رادفرزانهواحد جیحونتهران

15ذبیح اهللمالمیثم واحد جیحونتهران

15یونسمیرکریمیمجتبیواحد جیحونتهران

16حسنهدف جوالهامواحد جیحونتهران

16سید محمودابوالقاسمی سمیه واحد دزاشیبتهران

17علی اشرفاحمدی زهرا واحد دزاشیبتهران

16حسیناسفندیاری حامد واحد دزاشیبتهران

14عباسافقهی آرمان واحد دزاشیبتهران

1818عباساکبری حسین واحد دزاشیبتهران

-ناصرایزد فرزهره واحد دزاشیبتهران

14محمودباقریانشایان واحد دزاشیبتهران

14احمدبصیرت آیلین واحد دزاشیبتهران

1414حسنبلوریفروزان واحد دزاشیبتهران

14حسینعلیپزشکی مژگان واحد دزاشیبتهران

14اسماعیلپگاه نادر واحد دزاشیبتهران

15فریبرزپناه آبادی باران واحد دزاشیبتهران

15مصطفیتسخیری فاطمه واحد دزاشیبتهران

15رضاتقی بیک محمدرضا واحد دزاشیبتهران

1616اسحاقتیموری ستاره واحد دزاشیبتهران

-محمدجعفر زاده علی واحد دزاشیبتهران

14آرشجعفر کریمی آوین واحد دزاشیبتهران

15محمدحسنجوان بختامیر   واحد دزاشیبتهران
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14حسیناسمعیل حدادینیلوفر واحد دزاشیبتهران

14ماشاءالهحسنی رایا واحد دزاشیبتهران

1515سید مرتضیحسینی سید محمد صالح واحد دزاشیبتهران

14احمدحسینی آرام حره واحد دزاشیبتهران

14امیر علیحمیدی محمد مهدی واحد دزاشیبتهران

1414حمیدرضاحیدری ترانه واحد دزاشیبتهران

14منصورخانعلی مبینا واحد دزاشیبتهران

14مرتضیخانی یاسمن واحد دزاشیبتهران

15محمودخیر خواه ملیحه واحد دزاشیبتهران

14علیرضادادور شایان واحد دزاشیبتهران

171715جهانگیردوستدار صنایع نیوشا واحد دزاشیبتهران

16علیرضارافتی غزال  واحد دزاشیبتهران

16رحیمرضاییطناز واحد دزاشیبتهران

14علیرفسنجانی نیما واحد دزاشیبتهران

14کامرانرئیسی ایلیا واحد دزاشیبتهران

1616علی اصغرزنجانی نگین واحد دزاشیبتهران

16سیروسسبزوار سعادت واحد دزاشیبتهران

15جوادسلطانی غزاله واحد دزاشیبتهران

14محسنسماواتیان فاطمه واحد دزاشیبتهران

15محمد هانیسید جاللی عسل واحد دزاشیبتهران

161616حسینسید رضائی امیر علی واحد دزاشیبتهران

15علی اکبرسید مهدی مرجان سادات واحد دزاشیبتهران

-حمیدرضاسیف الهی سهیل واحد دزاشیبتهران

14امیرشاکر حوریه واحد دزاشیبتهران

14میکائیلشریفی آیناز واحد دزاشیبتهران

15ناصرصابونچیمحمد حسین واحد دزاشیبتهران

16محمد حسینصابونچی درین واحد دزاشیبتهران

15محمد حسینصابونچی یاسمین واحد دزاشیبتهران

17محمدمرادظهرابی رضا واحد دزاشیبتهران

14محمدعبدالحسینی مریم واحد دزاشیبتهران
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-محمودعبدالهییلدا واحد دزاشیبتهران

1616امان الهعزیزیمحمدواحد دزاشیبتهران

16محمد باقرعمرانی سهیال واحد دزاشیبتهران

1515حسینفخاری الهام واحد دزاشیبتهران

14محمودقاضی فاطمه واحد دزاشیبتهران

14محمد علیقره باغی مارال واحد دزاشیبتهران

14نوراهللقرهی طیبه واحد دزاشیبتهران

15علیقهرمانی پویا واحد دزاشیبتهران

14محمد مهدیکاظمی مریم واحد دزاشیبتهران

14صدرالدینکاظمی محمد آرمان واحد دزاشیبتهران

191716احمدکردستانی فاطمه واحد دزاشیبتهران

-14محمدرضاگل صباغ احمد رضا واحد دزاشیبتهران

16مسعودالجوردی مائده واحد دزاشیبتهران

16 رحمت الهلشکری شفیعی نیلوفر واحد دزاشیبتهران

15امین الهلطفعلی غزاله واحد دزاشیبتهران

14سید حسینلواسانی منصوره سادات واحد دزاشیبتهران

14کاملمحمد زاده زهرا واحد دزاشیبتهران

2018درویش علیمختاری نیاعباس واحد دزاشیبتهران

14مجتبیمشیری بهار واحد دزاشیبتهران

15محمدعلیمعتق نگار واحد دزاشیبتهران

14ابراهیممعززی طهرانی خواه زهرا واحد دزاشیبتهران

15ابراهیممعظمی نیا عاطفه واحد دزاشیبتهران

14اسماعیلمفتخر فاطمه واحد دزاشیبتهران

14سید محمدمیر فصیحی فاطمه واحد دزاشیبتهران

16علینظر پور ماهان واحد دزاشیبتهران

14عباسنهضت فیروزه واحد دزاشیبتهران

14ملک ناصرنوبان بهزاد واحد دزاشیبتهران

1614سید داوودنوری عرفانه سادات واحد دزاشیبتهران

1616محمودواحدی هلیا واحد دزاشیبتهران

1918حمیدونکی علی واحد دزاشیبتهران
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-مهدیهوشنگی امیر علی واحد دزاشیبتهران

1616جواداختیاری بهاره واحد رسالتتهران

1515سهرابامیدی بیرگانیفاطمهواحد رسالتتهران

1614علیامیدی پورمعصومه واحد رسالتتهران

1615محمدحسینپورمنافرویاواحد رسالتتهران

1615ابوالفضلحیدری مدوییهیگانهواحد رسالتتهران

191616غالمحسینزارعیمریم واحد رسالتتهران

1715اکبرسلطاندوست کلوانمریم واحد رسالتتهران

15غالمحسینگوهریسپیدهواحد رسالتتهران

15امیرمردانلوکیمیاواحد رسالتتهران

1715نوحمهدی بهشتیهدیهواحد رسالتتهران

15میرزااقامهردادیانسعیدواحد رسالتتهران

191716محمدنادری گرگریوحیدواحد رسالتتهران

16عباسوحیدیساراواحد رسالتتهران

16عباسوحیدیعفتواحد رسالتتهران

15احمداحمدیان شهرضاییپرستوواحد شرقتهران

16سیامکاقبالیروژینواحد شرقتهران

15هادیاسالم پرست مریم واحد شرقتهران

1815قدرت الهبیات سرمدیساره واحد شرقتهران

1714عبدالوهاببشکارنسرین واحد شرقتهران

16امیربصیرینیلوفرواحد شرقتهران

1717محمدحسنپوربافرانیمحمدواحد شرقتهران

1817حسینعلیحاجی سلطانیاحمدواحد شرقتهران

16مسلمخودسوزبهار واحد شرقتهران

14ماشالهخدابخشیمحسن واحد شرقتهران

16مصطفیخان قیطاقیفاضلواحد شرقتهران

15احمدرضاییمرضیه واحد شرقتهران

2017احمدرضاییمحمدواحد شرقتهران

1817سیدهادیرییس زاده بجستانیالهام الساداتواحد شرقتهران

18محسنریاضتفاطمه واحد شرقتهران
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16اسرافیلصمدیزهراواحد شرقتهران

15علیشفیعیفاطمه واحد شرقتهران

1917نصرت الهشریعتیمهرانواحد شرقتهران

191814محمودفروغی هوجقان داوودواحد شرقتهران

201816مصطفیقره باغیعلیرضا واحد شرقتهران

16علیرضاقربانی دستگردفاطمهواحد شرقتهران

1614علیکثیری بیدهندیحمیده واحد شرقتهران

16مسعودکوخاییسحرواحد شرقتهران

2017مجیدطاهرپوراصلعلی واحد شرقتهران

1514علی محمدعزیزیزهراواحد شرقتهران

201815اصغرمختاریمحبوبه واحد شرقتهران

17عباسمحمدیمهرادواحد شرقتهران

1814عباسنعمتیابتسام واحد شرقتهران

1615امیرنعمتیآیالرواحد شرقتهران

19عزت الهنوری نیارکیسعیدواحد شرقتهران

1918محمدابراهیمهمتی سدهیهومنواحد شرقتهران

14فریدونهدایتی نیاعلیواحد شرقتهران

17نجاتاحتشامیاعظمواحد غربتهران

15محمدباسان فرامیرهواحد غربتهران

16محمودباقری حسینیلیالواحد غربتهران

16علیرضاپناهندهمائدهواحد غربتهران

18محمدچیت سازسعیدواحد غربتهران

17محمد رضادهاقینمجیدواحد غربتهران

14رحمت اهللرحمانیزهراواحد غربتهران

16رحمت اهللرحمانیبتول واحد غربتهران

16بهرامشقاقیسمیراواحد غربتهران

1615محمدشهبازیمبیناواحد غربتهران

16سید علیعلویلیلیواحد غربتهران

18عبد الهعلی جماعتمهدیواحد غربتهران

14عزیزکرمیساریناواحد غربتهران
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17غالمحسینمحمدیانفاطمه واحد غربتهران

14رضامنصوریماهورواحد غربتهران

201918رضانورمحمدیمرتضی واحد غربتهران

17حمیدبریریمحیاواحد فرمانیهتهران

-امیرحسینتفنگ سازیاحسانواحد فرمانیهتهران

-1514مرتضیتفنگ سازیامیرحسینواحد فرمانیهتهران

171715محمدحسینجواهرفروشسمانهواحد فرمانیهتهران

201817علیحسن زادهفاطمهواحد فرمانیهتهران

171715حسینخدابخشستارهواحد فرمانیهتهران

17نعمت الهسلیمی خوشبختفرحناز واحد فرمانیهتهران

181615محمدرسولفرتاش نایینیپیمانواحد فرمانیهتهران

191715رضامحسنیمحبوبه واحد فرمانیهتهران

17غالمرضاجعفرینوشا واحد قلهکتهران

181717علیدولخانیمحمدرضاواحد قلهکتهران

15سید احمدذوالفقاریفاطمهواحد قلهکتهران

191816سعیدرضائیوحیدواحد قلهکتهران

17محمد مهدیزمانیرضاواحد قلهکتهران

16محمدطاهری رستمیزهراواحد قلهکتهران

16حسینعطائیشیواواحد قلهکتهران

1515علی اکبرموسوی نسبسهیالواحد قلهکتهران

1816مطلبوحیدفائزهواحد قلهکتهران

14جوادآقا محمد سمسار موناواحد قیطریهتهران

201917محمدرضادرافشانیمحمدسیناواحد قیطریهتهران

1514ارسطوصادقیانسونیاواحد قیطریهتهران

14مجیدعبدوسشکیباواحد قیطریهتهران

1918کاووسمسعودی فرساراواحد قیطریهتهران

14محمدتقی زاده کردینرگسواحد مرزدارانتهران

15علیرضاجاویدریحانهواحد مرزدارانتهران

15حسنحدادیامیرحسینواحد مرزدارانتهران

17سید حسینحسینیمریم الساداتواحد مرزدارانتهران
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15محمدطاهریبهارهواحد مرزدارانتهران

15محمد علیطاهری دهکردیثمینواحد مرزدارانتهران

1815پرویزعادلی تاجانیمریم واحد مرزدارانتهران

14حسینعلی پورصدفواحد مرزدارانتهران

15رضاقاسمیمجیدواحد مرزدارانتهران

15حمیدرضامرادآبادیمبینواحد مرزدارانتهران

15محمودمشکوتیالهامواحد مرزدارانتهران

16عبدالهاردستانی رستمیامیرحسینورامینتهران

15ناصرپیشرونویدورامینتهران

16اکبرتاجیکزهرهورامینتهران

15احمدتاجیکمبیناورامینتهران

15احمدجعفریمرضیهورامینتهران

16ابراهیمجعفریزینب ورامینتهران

15قاسمحسینیمنصورهورامینتهران

15اصغرحسینی نقویفاطمه ساداتورامینتهران

15محمدخاوریزهراورامینتهران

14احمدرضوی زادهمحترم الساداتورامینتهران

16عبدالهفقیهیمرتضیورامینتهران

17حسینکرمانشاهیفرنازورامینتهران

15مهدیکریمی خوشحالمطهرهورامینتهران

16عبدالهمنشی زادهثناورامینتهران

16رحیمنورپروانهحسینورامینتهران

16جوادجعفریسارابروجنچهارمحال وبختیاری

17مجتبیصادقیغزلبروجنچهارمحال وبختیاری

-محمد علیکاویانیمعصومهبروجنچهارمحال وبختیاری

15منوچهرکیانی بروجنیاعظمبروجنچهارمحال وبختیاری

14خدادادمرادی خانی آبادیمحمد رضابروجنچهارمحال وبختیاری

15عبدالرضاآقاجریپریاشهرکردچهارمحال وبختیاری

15یوسفامینی خوییالههشهرکردچهارمحال وبختیاری

16کامرانجعفر زادهمریمشهرکردچهارمحال وبختیاری



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16سید فتح اهللحسینیسید امیر رضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

15جوادحق شناسمحمد حسینشهرکردچهارمحال وبختیاری

16جهانگیرحیدریپریساشهرکردچهارمحال وبختیاری

16امان اهللحیدریفاطمهشهرکردچهارمحال وبختیاری

15محمدخواجعلیثناشهرکردچهارمحال وبختیاری

18هدایت اهللدهقانیمیناشهرکردچهارمحال وبختیاری

15عبدالکریمراهنوردساحلشهرکردچهارمحال وبختیاری

15غالمرضارحمانیمرضیهشهرکردچهارمحال وبختیاری

15حمیدرئیسیغزلشهرکردچهارمحال وبختیاری

1817فریدرئیسیمحمدرضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

15ابوالقاسمسلطانیالهامشهرکردچهارمحال وبختیاری

16علی اصغرشهرانیحامدشهرکردچهارمحال وبختیاری

16کاظمفتحیپرنیاشهرکردچهارمحال وبختیاری

1717اسفندیارفروزشاکرمشهرکردچهارمحال وبختیاری

1716حسن جانقائیدیعلیرضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

1616براتعلیقربانینجمهشهرکردچهارمحال وبختیاری

17کورشکبیری دهکردیشفیقهشهرکردچهارمحال وبختیاری

1717علیکریمی وردنجانیحسینشهرکردچهارمحال وبختیاری

17حسنمردانیانسمیهشهرکردچهارمحال وبختیاری

16بهناممعتمدیفرنوششهرکردچهارمحال وبختیاری

17یوسفنظری چالشتریساراشهرکردچهارمحال وبختیاری

15صالحنوروزی هفشجانیسناشهرکردچهارمحال وبختیاری

15جعفراحمدیرهاشهرکردچهارمحال وبختیاری

16مهیارآذریمهتابشهرکردچهارمحال وبختیاری

17موسیپندارزهراشهرکردچهارمحال وبختیاری

15حمزه علیحسینی هفشجانیزینبشهرکردچهارمحال وبختیاری

15ذبیح اهللخاکسار حقانیپوریاشهرکردچهارمحال وبختیاری

16ابوالقاسمدایی جوادمجیدشهرکردچهارمحال وبختیاری

1816جوادرئیسی دهکردیرسولشهرکردچهارمحال وبختیاری

15حجت اهللصادقیسلمانشهرکردچهارمحال وبختیاری
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16محمد رضاعزیزاللهیمهتاشهرکردچهارمحال وبختیاری

17خلیلفروزندهمحمد رضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

15حسنقاسمیبهارشهرکردچهارمحال وبختیاری

15سیامکمبینیمحمد مهدیشهرکردچهارمحال وبختیاری

17بهراممهدویحامدشهرکردچهارمحال وبختیاری

16سید مهدیمنافیانسید عباسشهرکردچهارمحال وبختیاری

18محمدبیگلری پور مریکیعلیرضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

17داودجابر زادهعاطفهشهرکردچهارمحال وبختیاری

-خدادادحاجیور میر قائدنسرینشهرکردچهارمحال وبختیاری

15سید قربانحسینی کاکلکیسیده فاطمهشهرکردچهارمحال وبختیاری

14رضاروستایی زانیانییگانهشهرکردچهارمحال وبختیاری

16بختیارصادقی قهفرخیبرزوشهرکردچهارمحال وبختیاری

14اهلل یارفروزندهلیالشهرکردچهارمحال وبختیاری

14کورشکبیریزهراشهرکردچهارمحال وبختیاری

14محمدکیانیمحبوبهشهرکردچهارمحال وبختیاری

-مختارمحسنیسید علیشهرکردچهارمحال وبختیاری

16سید یداهللمرتضویالهه ساداتشهرکردچهارمحال وبختیاری

14حبیب اهللمیرزائیانفرهادشهرکردچهارمحال وبختیاری

-علی اصغرنادریامیر شهرکردچهارمحال وبختیاری

17نور اهللجهانبازینازنینفارسانچهارمحال وبختیاری

17حمید رضاحیدریپردیسفارسانچهارمحال وبختیاری

15سعیدرئیسیصبافارسانچهارمحال وبختیاری

15فرشیدصادقیآوافارسانچهارمحال وبختیاری

15اسماعیلصالحیصبافارسانچهارمحال وبختیاری

15اسماعیلصالحیپریافارسانچهارمحال وبختیاری

15محمد حسینکاظمیآتوسافارسانچهارمحال وبختیاری

16ابراهیمموسی پورمرضیهفارسانچهارمحال وبختیاری

16علیمیراحمدیطاهرهفارسانچهارمحال وبختیاری

15سید چراغعلیمیر احمدیسید سجادفارسانچهارمحال وبختیاری

1616محمد جعفرنوروزیرضا فارسانچهارمحال وبختیاری
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17روح اهللنوذریمهسافارسانچهارمحال وبختیاری

16بهادرحیدریشیوافارسانچهارمحال وبختیاری

18یداهللحیدرییاسمینفارسانچهارمحال وبختیاری

16محسنحیدری رادفاطمهفارسانچهارمحال وبختیاری

16قدرت اهللرئیسی فیل آبادیزهرافارسانچهارمحال وبختیاری

15یوسفکاوهپرستوفارسانچهارمحال وبختیاری

14اسماعیلجهانبازیامیدفارسانچهارمحال وبختیاری

-علیعطاییهانیهفارسانچهارمحال وبختیاری

-شهاببهاریساغرفارسانچهارمحال وبختیاری

16شکراهللمالکیآالءفارسانچهارمحال وبختیاری

1718مهدیآغندهآرزوبشرویهخراسان جنوبی

1517علیرضافاطمی پورزهرابشرویهخراسان جنوبی

16مهدیقدیریامیرحسینبشرویهخراسان جنوبی

1616محمدعلیکریمیمحمدرضابشرویهخراسان جنوبی

1818حسنمرادیانمصطفیبشرویهخراسان جنوبی

15محمدعلیمهرعلیمعصومهبشرویهخراسان جنوبی

1616حسیننظریهمعصومهبشرویهخراسان جنوبی

15غالمحسینوکیل زادهعلیبشرویهخراسان جنوبی

1614حسینشهابادیآرشبیرجندخراسان جنوبی

15مهدیسعیدینیمابیرجندخراسان جنوبی

14علیرضانیکوییابوالفضل بیرجندخراسان جنوبی

1617مسعودشریفیمحبوبه بیرجندخراسان جنوبی

14امیراهللبرزگانمبینابیرجندخراسان جنوبی

171815عید محمداکبریفاطمهبیرجندخراسان جنوبی

171816علیفرخندهمحمدمهدیبیرجندخراسان جنوبی

16محمد علیلطافتپوریابیرجندخراسان جنوبی

14محمدرضاتفکرامیر حسنبیرجندخراسان جنوبی

171716محمدحسین زادهفاطمهبیرجندخراسان جنوبی

17محمدرضانیک اخترصادقبیرجندخراسان جنوبی

1516محمودرمضانیعرفانبیرجندخراسان جنوبی
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15علیرضاعباسیحسین بیرجندخراسان جنوبی

16محمدحسنسورگیسارابیرجندخراسان جنوبی

1817محمدصدیقفاروقی بجدسارابیرجندخراسان جنوبی

15علی اکبررحمانیسمیه بیرجندخراسان جنوبی

15مهدیچهکندی  نژادامیر حسینبیرجندخراسان جنوبی

15نیاطوسمالکیبهزاد بیرجندخراسان جنوبی

1715محمد جانیحمید رضاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14رضارمضانیمریمخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-حسینزارعیعلی رضاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

17حسینساعدیمحمد جوادخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14علیعلیزاده نوقابرضاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

14علیقلی زادهزهراخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

15احمداقبالیمحدثهخوسفخراسان جنوبی

1718 محمد رضا   عرب زادهاطهرخوسفخراسان جنوبی

1616 محمد رضا عرب زادهنگینخوسفخراسان جنوبی

19سید ابراهیممیرزادهسید حسینطبسخراسان جنوبی

18علیرضاایمانی دومسجاد فردوسخراسان جنوبی

15جواداکرمی نژادالهامفردوسخراسان جنوبی

18حسینرحیم زادهعلیفردوسخراسان جنوبی

17حسینکیالمحمدفردوسخراسان جنوبی

16سیدمحمدحسناصفهانیسیدحامدقاینخراسان جنوبی

14علیبرات پور اولفائزهقاینخراسان جنوبی

16سیدعلیبراتیسیدمحمدامینقاینخراسان جنوبی

16محمدصادقیملیکاقاینخراسان جنوبی

15نوراحمدعابدینیابراهیمقاینخراسان جنوبی

16عبدالهفردابوالفضلقاینخراسان جنوبی

201816غضنفربستانعلیبردسکنخراسان رضوی

19علی اکبرچراغیانریحانهبردسکنخراسان رضوی

15مجتبیشایقیامیرحسینبردسکنخراسان رضوی

2015رضاعبدالهیحسینبردسکنخراسان رضوی
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201816منصوراحمدقلیبهنامتایبادخراسان رضوی

18احمدراوتیتسنیمتایبادخراسان رضوی

1719حبیب اهللاحمدی بنکدارفرزانهتربت جامخراسان رضوی

1717قرباناسکندرییسناتربت جامخراسان رضوی

17جعفرالیاسی مقدممحمد رضاتربت جامخراسان رضوی

-احمدبرمغازهغزلتربت جامخراسان رضوی

15حسینحاجی پورپویانتربت جامخراسان رضوی

15جمشیدخلیلی زادهایالر تربت جامخراسان رضوی

191917محمدداودنیامعصومه تربت جامخراسان رضوی

16رشیدرشیدیعارفتربت جامخراسان رضوی

16عبداهللسرور احمدیسعیدهتربت جامخراسان رضوی

15نظر احمدصادقیمحمد جلیل تربت جامخراسان رضوی

151917ضیاالدینعطاییراهله تربت جامخراسان رضوی

172014هادیغالمیعلیتربت جامخراسان رضوی

16عبدالحمیدفراهانیسمیه تربت جامخراسان رضوی

19نورالدینقوامی علیاییعاطفهتربت جامخراسان رضوی

16کریمیمحمدتربت جامخراسان رضوی

18کریمیعایشه تربت جامخراسان رضوی

15محمدرضانیکناممحناتربت جامخراسان رضوی

20محمداحمدیانزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

19محمدعلیاحمدی مهینتربت حیدریهخراسان رضوی

15اهلل قلیباباییمهدیتربت حیدریهخراسان رضوی

2017علیرضاتیموریالهامتربت حیدریهخراسان رضوی

19علیجهانشیریحمیدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی

2018محمدجاللیعلیتربت حیدریهخراسان رضوی

18حسنحیدریفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

15علی اکبرخسرویملیکاتربت حیدریهخراسان رضوی

1819محمدعلیخضرینجمهتربت حیدریهخراسان رضوی

15علی اکبرخسرویتکتم تربت حیدریهخراسان رضوی

1915محمدرضاییفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

19علی اکبرسلطانیمحبوبهتربت حیدریهخراسان رضوی

-اسداهللساالریفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

1715علیشجاعیآرمیتاتربت حیدریهخراسان رضوی

16علی ا کبرشجاعینیماتربت حیدریهخراسان رضوی

1716وحیدشهیدیامیرعلیتربت حیدریهخراسان رضوی

17محمدرضاشیبانیفهیمهتربت حیدریهخراسان رضوی

17علی اکبرصاعدیالههتربت حیدریهخراسان رضوی

17رضاعباسیمحمدمهدیتربت حیدریهخراسان رضوی

15غال معلیعبدالهیکیمیاتربت حیدریهخراسان رضوی

16محسنعباسیانمحمدیوسفتربت حیدریهخراسان رضوی

16ابراهیمکامیارانهادیتربت حیدریهخراسان رضوی

17غالمعلیکرمانچیآرشتربت حیدریهخراسان رضوی

17هادینظافتنیایشتربت حیدریهخراسان رضوی

18سعیدنجفیامیرحسینتربت حیدریهخراسان رضوی

1816محمدحسنیعقوبیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی

18محمدیعقوب زادهالههتربت حیدریهخراسان رضوی

14حسینحیدرنیاعلیخلیل آبادخراسان رضوی

17رمضانعلیرضادوستفرزانهخلیل آبادخراسان رضوی

15علیرشیدیسهاخلیل آبادخراسان رضوی

-مهدیصمیمیمحمدسپهرخلیل آبادخراسان رضوی

-هادیعزیزیساجدهخلیل آبادخراسان رضوی

14ابوالقاسمابریشمیارمیاسبزوارخراسان رضوی

-حسیناستیریاشکانسبزوارخراسان رضوی

14عباسعلیباغانیمهدیسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسینبلوریانامیرحسینسبزوارخراسان رضوی

15حسینبه بینباتیسسبزوارخراسان رضوی

14مجتبیبیهقیامیرمسعودسبزوارخراسان رضوی

16احمدجعفری نسبمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

16حسینجلینیحمیدهسبزوارخراسان رضوی

18رجبعلیحکمت  پورحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی
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181816محمودرازقندیزهراسبزوارخراسان رضوی

17سیدرضارضوینرگس ساداتسبزوارخراسان رضوی

14مرتضیرنجکشمحدثهسبزوارخراسان رضوی

16مهدیساالریزینبسبزوارخراسان رضوی

15ابراهیمسجادی رادکیانسبزوارخراسان رضوی

15احمدسلیمی رادفاطمهسبزوارخراسان رضوی

191918قاسمسیدآبادیعلیسبزوارخراسان رضوی

15علیشرفی پورملیحهسبزوارخراسان رضوی

16سیدحسنطبسیسیدمهدی یارسبزوارخراسان رضوی

16مرتضیطیبی نیامعین سبزوارخراسان رضوی

15حسینعامرقمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

15مهدیعطائیهمتاسبزوارخراسان رضوی

-عباس رضاعظیمیحوریاسبزوارخراسان رضوی

15میرزاحسنعیدیاشرفسبزوارخراسان رضوی

17عباسفتحی ششتمدمحسنسبزوارخراسان رضوی

14محمودفسنقریمحدثهسبزوارخراسان رضوی

18کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی

-17عباسفقیهینگارسبزوارخراسان رضوی

16جوادکنجدیمحمدپارساسبزوارخراسان رضوی

-احمدرضاکیوانفرحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

16محمدمجیدی فردمهریسبزوارخراسان رضوی

1516علی اکبرمحمدیالهام سبزوارخراسان رضوی

15حسام الرضامرادییسناسبزوارخراسان رضوی

16محمدمشقیعلیسبزوارخراسان رضوی

16ابراهیممیرزاییثمینسبزوارخراسان رضوی

18محمدمهدیمیرصباغمحمدامیرسبزوارخراسان رضوی

14مسلمنبوی خواهزهرا سبزوارخراسان رضوی

-غالمرضانجم الدینمرضیهسبزوارخراسان رضوی

14ناصروحدتیسهیلسبزوارخراسان رضوی

16حسینهاشم آبادیمهدیهسبزوارخراسان رضوی
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16سیدحسینهاشمی پورسیدمحمدحسینسبزوارخراسان رضوی

16علیرضایزدیامیرحسینسبزوارخراسان رضوی

17عباسعلییزدی نژادفاطمهسبزوارخراسان رضوی

1716محمدعباسپورناهیدسرخسخراسان رضوی

19حسنکاردانکبریسرخسخراسان رضوی

1918اسماعیلمرندیزیزهراسرخسخراسان رضوی

18احمدکریمیفاطمهسرخسخراسان رضوی

19حسیننایبمریمسرخسخراسان رضوی

14حسینتنهاسمانهسرخسخراسان رضوی

19علی اکبرایمن فراکرمسرخسخراسان رضوی

18رضااسماعیل زادهسمانهسرخسخراسان رضوی

14وحیدگرمرودیشادیسرخسخراسان رضوی

-محمدحسینفرخ نیاسمیه سرخسخراسان رضوی

-سیدحمیدحسینی پورالمیراسرخسخراسان رضوی

-میکائیلجهانگیریسمیه سرخسخراسان رضوی

14سیدعلیسیدکابلیمریمسرخسخراسان رضوی

16مهدینایینیفاطمهسرخسخراسان رضوی

202017محمدبهاریمهدیقوچانخراسان رضوی

14جوادرمضانیآرشقوچانخراسان رضوی

2019محمدصمدیعلیقوچانخراسان رضوی

17محمدحسنفخرائیسمانهقوچانخراسان رضوی

1715علیرضافردوسیحوریقوچانخراسان رضوی

17احمدمولودینعیمهقوچانخراسان رضوی

_سیداحمدنبویسیده الهامقوچانخراسان رضوی

17بهرامهراتیپرنیانقوچانخراسان رضوی

 15پهزادآبساالنمبیناکاشمرخراسان رضوی

15پهزادآبساالنمتیناکاشمرخراسان رضوی

_محمدآریانیمتین کاشمرخراسان رضوی

1916مهدیبقالفرشتهکاشمرخراسان رضوی

19رضاسلیمان نژادحسینکاشمرخراسان رضوی
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1815حسینسیادتیسید ه پرینازکاشمرخراسان رضوی

14رضاشهابیپریاکاشمرخراسان رضوی

17عادلصدوقی نائیمحمد جوادکاشمرخراسان رضوی

18حمیدصالحیانپارمینکاشمرخراسان رضوی

15محمد حسنصنعتیبهارهکاشمرخراسان رضوی

15علیعمارتیرؤفهکاشمرخراسان رضوی

17روح  الهکبیر اوندریمهدیکاشمرخراسان رضوی

17سید مرتضیموسویانسیده زهراکاشمرخراسان رضوی

1717ابوالقاسمنادریانفاطمهکاشمرخراسان رضوی

1818ابوالقاسمنادریانناهیدکاشمرخراسان رضوی

1816سهرابنامور عارفیالههکاشمرخراسان رضوی

15محمدنخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

17سعیدنورافشاناشکان کاشمرخراسان رضوی

15محمد رضااجتهادی عربمهدیگنابادخراسان رضوی

1817حسیناسماعیل زادهحنانهگنابادخراسان رضوی

-محمد امینبخشی بروناکرم گنابادخراسان رضوی

2017ذبیح اهللخلوصی رادزینبگنابادخراسان رضوی

1815غالمرضاخون آبادیصادقگنابادخراسان رضوی

16محمد تقیداوری نژادحنانهگنابادخراسان رضوی

1818علیزارع بیلندیزهراگنابادخراسان رضوی

1718غالمرضازاهدی نیاعاطفهگنابادخراسان رضوی

-ابراهیمزمانینجمه گنابادخراسان رضوی

-حسینسبزه نوقابیزهرا گنابادخراسان رضوی

-علیرضاصمدی نوقابیفاطمه گنابادخراسان رضوی

1614محمدعبدیمهدیهگنابادخراسان رضوی

1615علیعطارمریمگنابادخراسان رضوی

-غالمرضاعلیدوستطاهره گنابادخراسان رضوی

1717علیالوریمریمگنابادخراسان رضوی

1815محمدمعصومیمحدثهگنابادخراسان رضوی

15هاشممیرثانیپریساگنابادخراسان رضوی
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14حسیننجار نوقابیپارساگنابادخراسان رضوی

15علیرضاودیعی نوقابیساراگنابادخراسان رضوی

2016محمدمهدیآرزومندانسولمازمشهدخراسان رضوی

-17رحیمآشنازینبمشهدخراسان رضوی

15علیآقایییوسفمشهدخراسان رضوی

1615مهدیآقائیان دیزقندیپرنازمشهدخراسان رضوی

161515محمدآگاهروح الهمشهدخراسان رضوی

15علیرضاابدالی تکلوتکتممشهدخراسان رضوی

15غالمعباسابراهیم زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

19جلیلابراهیمی قیطاقیدالراممشهدخراسان رضوی

16جلیلابراهیمی قیطاقیدلراممشهدخراسان رضوی

14جواداخالقی پورژابیزمشهدخراسان رضوی

1918حسنارشادی اسماعیل آبادیملیحهمشهدخراسان رضوی

16رضاارغوانیعارفه زهرامشهدخراسان رضوی

16رضاارغوانیعاطفه زهرامشهدخراسان رضوی

17سید مجیداساسیسیدمهدیمشهدخراسان رضوی

17حسناسدی یوسف آبادزهرامشهدخراسان رضوی

15حمیدرضااسکندریان برات زادهمسرورمشهدخراسان رضوی

14سیدمهدیاسالمیسیدعلیمشهدخراسان رضوی

1817موسی الرضااسماعیلیآرمینمشهدخراسان رضوی

2015حسناصغر نسبمرضیهمشهدخراسان رضوی

181614حسیناصغریزهرامشهدخراسان رضوی

15سیدمحموداصغریناهیدساداتمشهدخراسان رضوی

14سیدعلیافضلیسیدسبحانمشهدخراسان رضوی

1717عباسعلیاکبریعالیهمشهدخراسان رضوی

-1817حسینامدادیفرهادمشهدخراسان رضوی

181714فرهادامدادیمحمدامینمشهدخراسان رضوی

14محمدمهدیامیرجهانشاهی سیستانیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

14محمدعلیامین الشریعتیدلربامشهدخراسان رضوی

201514داریوشامینیمائدهمشهدخراسان رضوی
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17حسناندیمریممشهدخراسان رضوی

17قنبرانصاری اردلیعلیمشهدخراسان رضوی

16محمدایزدپناه کاظمیآیدامشهدخراسان رضوی

14علیایزدیفائزهمشهدخراسان رضوی

18عبدالرحیمباباجانی محمدیتکتممشهدخراسان رضوی

16حسینباقرنژادالهاممشهدخراسان رضوی

14مجتبیبایمانیپدراممشهدخراسان رضوی

17علیبراتیآریامشهدخراسان رضوی

14محمدناصربراتیمحمدقاسممشهدخراسان رضوی

2017پرویزبرادران شرکاءفاطمهمشهدخراسان رضوی

1616حسنبراربختیحکیمهمشهدخراسان رضوی

14  شاهینبرجسته ثانیغزالهمشهدخراسان رضوی

15خلیلبرزگرکیمیامشهدخراسان رضوی

14جعفربغیشنیمائدهمشهدخراسان رضوی

-نعمت الهبهرامیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14علیپرکندکسبخیمحمدساممشهدخراسان رضوی

1816محمدپیرانیانبتولمشهدخراسان رضوی

14اصغرپناهندهمحدثهمشهدخراسان رضوی

14حسینعلیپودینه تمیزریحانهمشهدخراسان رضوی

14سیدجوادتاجیکسیده مبینامشهدخراسان رضوی

16یعقوبعلیتبوار حیدرآبادیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15مرتضیتحققی علیاییآراممشهدخراسان رضوی

1614مصطفیترهندهفاطمهمشهدخراسان رضوی

14کاظمتقدیسی عزیزپورزینبمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضاتمیزی حرزادهعلیرضامشهدخراسان رضوی

1714مهدیثابتی دونیقیعلیمشهدخراسان رضوی

15محمدحسینجاقوریملیکامشهدخراسان رضوی

14مهدیجعفریصالحمشهدخراسان رضوی

1717علیرضاجعفری دلوئیفاطمهمشهدخراسان رضوی

18سیدعلی اکبرجعفری رادشروینمشهدخراسان رضوی
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1816محسنجلیلیان قالی بافاحسانمشهدخراسان رضوی

15کامرانجنتی پورپیمانمشهدخراسان رضوی

16مجتبیچشم آغیلیاسمینمشهدخراسان رضوی

-علیحسن پور عالفسوشیانتمشهدخراسان رضوی

1516محمداسماعیلحسنیزهرامشهدخراسان رضوی

18سید ابوالقاسمحسینی قلعه نویسید محمدمشهدخراسان رضوی

1817سیدمصطفیحسینی نژاد عنبرانسیده سمانهمشهدخراسان رضوی

1817قنبرعلیحکیمیوجیههمشهدخراسان رضوی

14امیرحکیمی شکیبفاطمهمشهدخراسان رضوی

16محمدرضاحمیدی نژادفاطمهمشهدخراسان رضوی

17ابراهیمحیدریرویامشهدخراسان رضوی

18محمدجوادخالقی بایگیساجدهمشهدخراسان رضوی

19حسنخالقی فریمانناصرمشهدخراسان رضوی

14مجیدخانینازنین فاطمهمشهدخراسان رضوی

191717صالحخانی زاده بخارائیمهدیمشهدخراسان رضوی

14علیخاوریزهرامشهدخراسان رضوی

15سعیدخاوری خراسانیمحمدمشهدخراسان رضوی

-علیخبیریزهرامشهدخراسان رضوی

15امیرخدابنده بایگیروژینامشهدخراسان رضوی

15مجیدخروشیمحمدمشهدخراسان رضوی

1917جعفرخسرویفرزانهمشهدخراسان رضوی

-علیخسرویقمرمشهدخراسان رضوی

-محسنداعی نسریستایشمشهدخراسان رضوی

-سیداشرفداودیسیده منصورهمشهدخراسان رضوی

1415حسیندل آرامیانمحمدمشهدخراسان رضوی

18علی اصغردهقانی فیروزآبادیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1818عبدالهرجب پورسمیهمشهدخراسان رضوی

14مجیدرزاقیعلیرضامشهدخراسان رضوی

14مرتضیرزمجومقدمعلیمشهدخراسان رضوی

1715رمضانعلیرسولیزهرهمشهدخراسان رضوی
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1818رمضانعلیرشیدفاطمهمشهدخراسان رضوی

17عباسعلیرضاییاحسانمشهدخراسان رضوی

14محمدرضاییخدیجهمشهدخراسان رضوی

14سیدعلیرضویزهره ساداتمشهدخراسان رضوی

19محمودروشن ضمیرمعصومهمشهدخراسان رضوی

201920محمدریحانهحسنمشهدخراسان رضوی

15محمدرضارئوفی فردتسنیممشهدخراسان رضوی

15محمودزاده احمد میاندهیسمیهمشهدخراسان رضوی

18موسیزارعیزهرامشهدخراسان رضوی

17علی اکبرزارعیمائدهمشهدخراسان رضوی

201918یوسفزمزمیجلیل الهمشهدخراسان رضوی

2014غالمرضازوارینجفعلیمشهدخراسان رضوی

14علیرضازهیدیزینبمشهدخراسان رضوی

-15حجتزینلیسارینامشهدخراسان رضوی

14جلیلسعیدیآتنامشهدخراسان رضوی

15علیسلیمانی جمفاطمهمشهدخراسان رضوی

1914مهدیسلیمینرگسمشهدخراسان رضوی

18حبیب الهسمیعیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15هادیسیدخوانیعلیرضامشهدخراسان رضوی

14نظام الدینشبانآرزومشهدخراسان رضوی

171516خلیلشرافتمحمدمشهدخراسان رضوی

14غالمحسینشرفیشرارهمشهدخراسان رضوی

16محمدحسینشفیعیراضیهمشهدخراسان رضوی

-مجتبیشوکتیانمهتابمشهدخراسان رضوی

17محمودشهپری کوشکیسارامشهدخراسان رضوی

1716محمدشهسوارجوادمشهدخراسان رضوی

202020محمودشیرازیحمیدمشهدخراسان رضوی

15محمدحسینشیرزادیزدیشیمامشهدخراسان رضوی

14مهدیصابری ثانیعلی رضامشهدخراسان رضوی

18محمودصادقینگارمشهدخراسان رضوی
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15مقدادصالحیفاطمهمشهدخراسان رضوی

1618محمدرضاصالحی زادهمطهرهمشهدخراسان رضوی

1918محمد جمعهصالحی یگانهفاطمهمشهدخراسان رضوی

-تورجصفاریانداریوشمشهدخراسان رضوی

-سیدحمیدرضاضیاییسیده تسنیممشهدخراسان رضوی

16محمدرضاطالب زادهسارامشهدخراسان رضوی

15محمدرضاطالب زادهسحرمشهدخراسان رضوی

14علیطالبی عسکریهتینامشهدخراسان رضوی

15عباسعلیطاهرپوراکرممشهدخراسان رضوی

18محمدطاهری بنکدارمهدیمشهدخراسان رضوی

15علی اصغرطالییفرزانهمشهدخراسان رضوی

16ناصرطویلیفریبامشهدخراسان رضوی

15صادقطیفوریدانیالمشهدخراسان رضوی

14حسینعابدی پوردیانامشهدخراسان رضوی

20ایرجعاکفپرینازمشهدخراسان رضوی

-جوادعباسپورسبحانمشهدخراسان رضوی

14حمیدرضاعباس نژادامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

16حمیدرضاعباس نژادمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

19عیسیعباسیزینبمشهدخراسان رضوی

1614محمدعباسیزینبمشهدخراسان رضوی

1815علیعباسی نودهمطهرهمشهدخراسان رضوی

17امیرعبدالحیفاطمهمشهدخراسان رضوی

2016محمدجوادعبدی باغ عباسالههمشهدخراسان رضوی

15مجیدعجمیعلیرضامشهدخراسان رضوی

15هادیعراقیانعلیمشهدخراسان رضوی

191614خدادادعسکریحسنمشهدخراسان رضوی

16ابراهیمعطایی خلیل آبادیزینبمشهدخراسان رضوی

16مهدیعظیمی تصدی ثالثعلیمشهدخراسان رضوی

15سیدمحمدعلویزهراساداتمشهدخراسان رضوی

14اسماعیلعلی رضایی ابردهآیدامشهدخراسان رضوی
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18غالم عسگرعلیزادهطیبهمشهدخراسان رضوی

202020عمادعماد محمدمحمدرضامشهدخراسان رضوی

18مسعودعیدی بجستانیروژینمشهدخراسان رضوی

17غالمعلیغالمیزهرامشهدخراسان رضوی

1616محمودغالمیهانیهمشهدخراسان رضوی

15داودفرزین نسبعرفانمشهدخراسان رضوی

1917احمدفریمانهاعظممشهدخراسان رضوی

16حمیدرضافیض آبادیمریممشهدخراسان رضوی

14رضاقربان زادهعرشیانمشهدخراسان رضوی

16حسینقربانییگانهمشهدخراسان رضوی

19غالمرضاقلندر شرشرملیحهمشهدخراسان رضوی

18محمدعلیقنبری کالته بزرگفاطمهمشهدخراسان رضوی

14یدالهکارگرغالمعباسمشهدخراسان رضوی

14علی اصغرکامل کاردهارشیامشهدخراسان رضوی

191715حسنکدخدای عربفاطمهمشهدخراسان رضوی

17غالمحسنکریمیزهرامشهدخراسان رضوی

1818نصرالهکریمینیلوفرمشهدخراسان رضوی

191815غالمرضاکشاورزمریممشهدخراسان رضوی

1817رحیمکشوری بهاراعظممشهدخراسان رضوی

15سیدحمیدرضاکاللی نیاآیدامشهدخراسان رضوی

1915محمدحسینکنکان خسروینفیسهمشهدخراسان رضوی

17محمدهاشمکوشامحمدآرمینمشهدخراسان رضوی

181520غالمرضاکیامهریحسینمشهدخراسان رضوی

1815سیدغالمرضاگرجیسیدمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

1715حسینگردونی آستانه نژادمحمدجوادمشهدخراسان رضوی

16حسنگردوییمحمدمشهدخراسان رضوی

18رضاگل چین فردیاسمنمشهدخراسان رضوی

17ابوالقاسمگواهیسمانهمشهدخراسان رضوی

16علیاللویریحانهمشهدخراسان رضوی

14حمیدلشگری زادهیاسمینمشهدخراسان رضوی



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1515علی اکبرلطفی مقدمزینبمشهدخراسان رضوی

14مسعودلطیفملیکامشهدخراسان رضوی

1916علیلطیفی نوقابیحسینمشهدخراسان رضوی

16علیرضالوخیفائزهمشهدخراسان رضوی

18علی اصغرلولوئیانپیمانمشهدخراسان رضوی

181916حسینمجیدی فیض آبادیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14محمدحسینمحترمعلیمشهدخراسان رضوی

15غالمرضامحسن پورمائدهمشهدخراسان رضوی

14رمضانعلیمحمدزادهحانیهمشهدخراسان رضوی

18رجبمحمدزادهزهرهمشهدخراسان رضوی

17مجیدمرادیامیرمحمدمشهدخراسان رضوی

17محمدمردانیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

17محمدمهدیمشائی پورعارفهمشهدخراسان رضوی

15محمدعلیمظاهریوجیههمشهدخراسان رضوی

16بهراممعمارآروینمشهدخراسان رضوی

1919حسنمقدسفریدهمشهدخراسان رضوی

15محسنمقدسینبهنازمشهدخراسان رضوی

16امیرمقدممحمدطاهامشهدخراسان رضوی

-محمد رضامقرونحمیدمشهدخراسان رضوی

-17حبیبمقصود سنگ آتشخدیجهمشهدخراسان رضوی

1717سیدجعفرمقیمی مقدمسیدیحییمشهدخراسان رضوی

20جوادمالزادهندامشهدخراسان رضوی

14حمیدمالحسین بنکدارفاطمهمشهدخراسان رضوی

18مختارمالمحمدزادهمهدیهمشهدخراسان رضوی

16مهدیمنظری خواهفائزهمشهدخراسان رضوی

14ابوالفضلمنظمی برهانیکوثرمشهدخراسان رضوی

2016محمدمنفردیمجتبیمشهدخراسان رضوی

1716غالمحسینمودت کاخکیناهیدمشهدخراسان رضوی

15سیدمحمدعیسیموسویبی بی زهرامشهدخراسان رضوی

1815سیدمحمدموسویسیدامیرمحمدمشهدخراسان رضوی
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16محمدجوادموسوینسترنمشهدخراسان رضوی

1815محمدکاظممولوی رهبرمحیامشهدخراسان رضوی

-جعفرمهدی زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

-1615سیدحسنمیرابوطالبیمنیرمشهدخراسان رضوی

17کامبیزمیرزاابراهیمیپرستشمشهدخراسان رضوی

20تقیمیرزاییاحمدمشهدخراسان رضوی

17حمیدرضامیرسعیدی حسین آبادنجمهمشهدخراسان رضوی

16صفرعلینارنجیانپرستومشهدخراسان رضوی

14حسنناشر شیروانمهریمشهدخراسان رضوی

161715براتعلینایبزهرامشهدخراسان رضوی

14رمضانعلینجفیزهرامشهدخراسان رضوی

15غالمعلینصرتیزهرامشهدخراسان رضوی

-محمدنصیریاسماءمشهدخراسان رضوی

151617اسماعیلنظریعلیمشهدخراسان رضوی

17مهدینواالهاممشهدخراسان رضوی

17حسیننورآوران فیض آبادمریممشهدخراسان رضوی

18موسینوریشیمامشهدخراسان رضوی

-محمدحسننوریمحمدمشهدخراسان رضوی

15ناصرنویدینیلوفرمشهدخراسان رضوی

14محمدرضانیکنام تلگردمحبوبهمشهدخراسان رضوی

-رضاوفائی نژاددینامشهدخراسان رضوی

2014رسولوفائی مقدمآسیهمشهدخراسان رضوی

17براتعلیولوییسارامشهدخراسان رضوی

16علی اصغرهاجری بجدمحبوبهمشهدخراسان رضوی

16سیدحمیدهاشمیسیده فائزهمشهدخراسان رضوی

17سیدرضاهاشمی بیناباجزرینمشهدخراسان رضوی

17علی یاورهدایتیزهرامشهدخراسان رضوی

15محمدحسنیزدی کاهانیفاطمهمشهدخراسان رضوی

2015علییوسف زادهاکرممشهدخراسان رضوی

16جواداقدام فیض آبادینازنین زینبمه والتخراسان رضوی
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14جوادبیگیرویامه والتخراسان رضوی

16محمودپسندیدهپدراممه والتخراسان رضوی

16غالمرضاحاجی زاده فیض آبادیعلیرضامه والتخراسان رضوی

14سید مهدیحسینیسیدسجادمه والتخراسان رضوی

14علی اکبردهقان مکاریغالمرضامه والتخراسان رضوی

17علی اکبردهقان مکاریمحمدعلیمه والتخراسان رضوی

14جوادفاضلی فردکوثر مه والتخراسان رضوی

-محمدحسینقدردان حصاریمبینامه والتخراسان رضوی

-حسناللوزاییزینبمه والتخراسان رضوی

15علی اکبرمحمدزادهزهرامه والتخراسان رضوی

-مهدیمرادییحییمه والتخراسان رضوی

-رمضانعلیمیرخالقیریحانهمه والتخراسان رضوی

16علیابراهیمی نادیا نیشابور خراسان رضوی

1718احمدابوترابیان مریم نیشابور خراسان رضوی

18سعیداحمدیانعرفان نیشابور خراسان رضوی

18محمدرضااکبری متین نیشابور خراسان رضوی

16محمدحسینامیری ارشیدا نیشابور خراسان رضوی

15مصیبامینی سکینه نیشابور خراسان رضوی

16مصیبامینی  عذرا نیشابور خراسان رضوی

16مهدیامینی پور فاطمه نیشابور خراسان رضوی

17رضاانجیدنی آرماننیشابور خراسان رضوی

18هادیبهروزیه روزبه نیشابور خراسان رضوی

15محمدابراهیمبیاتی بهاره نیشابور خراسان رضوی

17علیجدی محمد مهدی نیشابور خراسان رضوی

16علیرضاحیدرآبادیمبینانیشابور خراسان رضوی

15عباسدشتی محدثه نیشابور خراسان رضوی

14علی اصغررخ فروز فرزانه نیشابور خراسان رضوی

17غالمرضارشید پور محبوبه نیشابور خراسان رضوی

18محمد رسولزارعی معصومه نیشابور خراسان رضوی

16صالحسلیمانیسارا نیشابور خراسان رضوی
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17مهدیسلیمانی توحید نیشابور خراسان رضوی

1717احمدشهبازی نیا مهدیه نیشابور خراسان رضوی

14ابوالحسنشیرازیان فرزانه نیشابور خراسان رضوی

-صادقصابری نیا ملیکا نیشابور خراسان رضوی

1718غالمحسینصادقیان فاطمه  نیشابور خراسان رضوی

1817محمد مهدیعمرانی احمد نیشابور خراسان رضوی

18حسنفعلی فرزانه نیشابور خراسان رضوی

17محمودقاسمیمحمد  نیشابور خراسان رضوی

17مهدیقاسمیان بجستانیمبینانیشابور خراسان رضوی

17حسینقدسی افسانه نیشابور خراسان رضوی

1615براتعلیکلیدری نرگس نیشابور خراسان رضوی

17حمزهکمالی علی نیشابور خراسان رضوی

15هاشمگنجعلی رعنا نیشابور خراسان رضوی

18محمودگیاهی کوثر نیشابور خراسان رضوی

1815غالمعلیمجیدی مقدم زهره نیشابور خراسان رضوی

18محمد مهدیمنتظری امیر نیشابور خراسان رضوی

17موسینوکاریزی فاطمه زهرا نیشابور خراسان رضوی

1716محمد حسنواسعی نیا مایده نیشابور خراسان رضوی

17اباصلتوالیتی حسین نیشابور خراسان رضوی

1616سید رضاتاراآرزو بجنوردخراسان شمالی

15بهمنتیمورزادهفاطمه بجنوردخراسان شمالی

17میرزامحمدجعفریمریمبجنوردخراسان شمالی

1615تیمورحسینی معصوم مریمبجنوردخراسان شمالی

1716علیحصاریزهرا بجنوردخراسان شمالی

1716غالمعلیحمیدیالناز بجنوردخراسان شمالی

161414ایرجخواجویزهرهبجنوردخراسان شمالی

15محمدخیراتیگلثوم بجنوردخراسان شمالی

16اسماعیلرجب زادهرومینابجنوردخراسان شمالی

16محمد ابراهیمرنجبر فاطمه بجنوردخراسان شمالی

15عباسعلیزینل پورحسین بجنوردخراسان شمالی
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1616داوودسرفرازعلیرضابجنوردخراسان شمالی

16منصورمنصوریزهرا بجنوردخراسان شمالی

1514محمدمهدی پورآینازبجنوردخراسان شمالی

15محمدرضاناصری فرشته بجنوردخراسان شمالی

1515رضایوسف زادهستارهبجنوردخراسان شمالی

15حسناحمدیریحانهشیروانخراسان شمالی

15مظاهرالهیاریامیرحسینشیروانخراسان شمالی

16حسینباقریانریحانهشیروانخراسان شمالی

14محمدجعفرباقریانحنانهشیروانخراسان شمالی

14مهدیپورشعبانفاطمهشیروانخراسان شمالی

14هادیحیدریانزهراشیروانخراسان شمالی

14علی اکبردارهامیرحسینشیروانخراسان شمالی

16هادیدهقانیحسینشیروانخراسان شمالی

14محمدحسنرحیمی نودهرقیهشیروانخراسان شمالی

15ابوالفضلروحانیفاطمهشیروانخراسان شمالی

15حسنشرافتمندمهدیشیروانخراسان شمالی

14براتشرافتمندطاهاشیروانخراسان شمالی

16احیاء محمدطاهرنیامحسنشیروانخراسان شمالی

15محمودفرهادی رزمغانیضحیشیروانخراسان شمالی

16قربانقربانیانزهراشیروانخراسان شمالی

16حسنقلی زادهطاهرهشیروانخراسان شمالی

1616خلیلمسعودی فرمسعودشیروانخراسان شمالی

16قدیرخون جهانرقیهفاروجخراسان شمالی

18سید میرزاحسینرجبیزهرافاروجخراسان شمالی

17علیرادکاظم زادهمریمفاروجخراسان شمالی

16محمدولی نژادسحر فاروجخراسان شمالی

201814ابراهیمافضلیاسماعیلامیدیهخوزستان

17شمسسالخوردفرخندهامیدیهخوزستان

201916محمدعامریحامدامیدیهخوزستان

15محمدعامریزهراامیدیهخوزستان
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20صالحمطوریشهالامیدیهخوزستان

18نادربداخانیانریحانهاندیمشکخوزستان

18غالمحسنبیرانوندراحیلاندیمشکخوزستان

15عبدالعظیمخالقیعلی اندیمشکخوزستان

14پیماندری سدهآیلیناندیمشکخوزستان

17حمیدرضادهقانیریحانهاندیمشکخوزستان

1917کرمعباس نیابهنازاندیمشکخوزستان

1818حشمت الهعبداللهیعلی اندیمشکخوزستان

16عصمت الهمرادپورفاطمهاندیمشکخوزستان

18عظیممیردریکوندیمریم اندیمشکخوزستان

19قائداسالمی نسبزینب اهوازخوزستان

191918بهراماصالحپگاهاهوازخوزستان

1716هرمزاالسوندافشیناهوازخوزستان

191616ایرجامیریاسماءاهوازخوزستان

17رسولاورکآریااهوازخوزستان

15علی عسکربارانیکاوهاهوازخوزستان

16خدارحمباغندهفاطمهاهوازخوزستان

201715مرادباقریابراهیماهوازخوزستان

-محمدعلیبخشیبیتااهوازخوزستان

16کریمبیت حردانعباساهوازخوزستان

1815محمدرضاپیرزای خبازیوحیداهوازخوزستان

17جوادتابان فرمهسااهوازخوزستان

15ناجیجاللیمریماهوازخوزستان

19محمدلطیفحاتمیراضیهاهوازخوزستان

16علی مرادحشمتی فرمحمداهوازخوزستان

18منصوردرعلیعرشیااهوازخوزستان

2017اسماعیلدوستیعاطفهاهوازخوزستان

191916محمدحسیندهقان پورمهدی اهوازخوزستان

19محمدسبزغالمیسمیهاهوازخوزستان

151615مهردادسعیدی پوردانیالاهوازخوزستان
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16رحیمسلمان پورامیناهوازخوزستان

15صادقسلیمانییکتااهوازخوزستان

16کورشسلیمانییکتااهوازخوزستان

201915بهرامشهبازیپروااهوازخوزستان

1816سید محمدصالح نژادسیده اعظماهوازخوزستان

16منصورعبادیفریداهوازخوزستان

16محمدرضاقدک پورمریماهوازخوزستان

15علیکاظم زادهمریماهوازخوزستان

151514غالمعباسکریمی شوشترینازنیناهوازخوزستان

16امیدالهیجان زادهآرازاهوازخوزستان

17مهرانمرادیهستیاهوازخوزستان

19فرزادمشهدی زادهریحانهاهوازخوزستان

15فرهادممبینیایلیااهوازخوزستان

15امامقلیموالیی بیرگانیمرضیهاهوازخوزستان

2017محمدعلینصرالهیمهدی اهوازخوزستان

17اعظمنظریغزلاهوازخوزستان

1916علی اکبرنوریمعصومهاهوازخوزستان

2017غریبیوسفیرحیماهوازخوزستان

201715صادقخدریایلیادایذهخوزستان

1717صفررحیمیشکیالایذهخوزستان

161614علی صالحشه پیریشهرامایذهخوزستان

1815علی دادفرهادنژادآرزوایذهخوزستان

171714رضامقصودیپریساایذهخوزستان

 191816سوارعلیمحمودیساتیارایذهخوزستان

1919محمدطاهردستارمریمآبادانخوزستان

1918احمدطالوریحدادآبادانخوزستان

15پیرزادعبدالهیساراآبادانخوزستان

20عباسقادریبهارآبادانخوزستان

1717حسنمزایجانیمیناآبادانخوزستان

15هاشمناصریانابتسامآبادانخوزستان
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17حبیب الهاسدیزینبآغاجاری خوزستان

20رضاجزائیستایشآغاجاری خوزستان

19عوضبشارسکینهآغاجاری خوزستان

16سید عبد الحسینشوکتیسیده آسیه آغاجاری خوزستان

20کاووسسواریمحمدباغملکخوزستان 

15جهانبخشفرازمندزهرهباغملکخوزستان 

20عبداهللآلبوغبیشامین بندر امام خوزستان 

16علی اکبرداوریان زینب بندر امام خوزستان 

17بهمناحمدیانسجاد بندرماهشهرخوزستان 

18اسماعیلامیریعلیبندرماهشهرخوزستان 

17ناصرامینامیرحسینبندرماهشهرخوزستان 

2018عبدالحسینباقریانامراله بندرماهشهرخوزستان 

14عبدالرحمنجاللیفاطمهبندرماهشهرخوزستان 

14عبیدریاحیفاطمهبندرماهشهرخوزستان 

1714احمدقنواتیسیمابندرماهشهرخوزستان 

16شکراهللقنواتیزینببندرماهشهرخوزستان 

191815احمدمحمدیانحدیث بندرماهشهرخوزستان 

19عبدالباقینصاریامینهبندرماهشهرخوزستان 

1919عبیدنیسیحسنبندرماهشهرخوزستان 

2018غالمرضااسکانینرگسبهبهانخوزستان 

14اسداهللاعتبارفرزانهبهبهانخوزستان 

15محمد علیاعتبارمعین الدینبهبهانخوزستان 

201814ساالربابلی زراعتیجلیلبهبهانخوزستان 

16مهدیباغدارآیسابهبهانخوزستان 

18مهردادباغدارزهرابهبهانخوزستان 

1716امیر حسینبناییفاطمهبهبهانخوزستان 

1616امیر حسینبناییعلیبهبهانخوزستان 

17حجت اهللبناییبهاربهبهانخوزستان 

15باقرپوررضازهرابهبهانخوزستان 

16شیروانجویابوالفضلبهبهانخوزستان 



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1618علیحامدیانالمیرابهبهانخوزستان 

17عبداحمیدحداد بهبهانیعلی بهبهانخوزستان 

17محمدحدادینرگسبهبهانخوزستان 

2017فرخحسینیفردوس بهبهانخوزستان 

191714فرخحسینیفاطمهبهبهانخوزستان 

1817مصطفیرزمیمهسابهبهانخوزستان 

1917یوسفسمیلیوحیدبهبهانخوزستان 

1916غالمسوزن یارعبداله بهبهانخوزستان 

-سیدمسلمسیادتثنا ساداتبهبهانخوزستان 

15امیر حسینشفاآنوشابهبهانخوزستان 

-فتح اهللشهبازیانماهرخبهبهانخوزستان 

1817شهرامشهرویینگین بهبهانخوزستان 

17مهدیصادقیانستایشبهبهانخوزستان 

201814رحیمصالحی ویسیسارهبهبهانخوزستان 

171816حسنصفایی مقدممریمبهبهانخوزستان 

17عطااهللطاهرزادهعلیرضابهبهانخوزستان 

1817افشینعادلی مقدممبینابهبهانخوزستان 

17هدایت اهللقدریپردیسبهبهانخوزستان 

14عبداهللقنواتیآذینبهبهانخوزستان 

17مجیدکیمیایینگاربهبهانخوزستان 

1816شکراهللمحدثیبهارهبهبهانخوزستان 

1717غالمعلیمحمودی تبارهانیهبهبهانخوزستان 

-محمدمحمودی نیازهرابهبهانخوزستان 

17پیمانملکیپانیذبهبهانخوزستان 

17سید ابراهیمناصریفاطمهبهبهانخوزستان 

20عزت الهآریانپورصفیهخرمشهر خوزستان 

17عبد النبیجیحونزهرا خرمشهر خوزستان 

1715فرامرزعنایتی مهابادیرویا خرمشهر خوزستان 

1715غالمرضامحمدی مرضیهخرمشهر خوزستان 

17حمیدیعقوبیمحمد سام خرمشهر خوزستان 
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15علی محمدآراامیر حسیندزفولخوزستان 

16سیدکریمآرمونمریم ساداتدزفولخوزستان 

17مجیداسالمی زادهرضادزفولخوزستان 

1817حجتاکابی نژادفاطمهدزفولخوزستان 

1615عباسقلیایزدپناهزهرادزفولخوزستان 

16علیرضاایوسنرضادزفولخوزستان 

16عباسبغدادی حالجمحمددزفولخوزستان 

1615حسن رضابندریراضیهدزفولخوزستان 

1816عبدالمجیدبیانیعلیدزفولخوزستان 

1616علیمرادپاپی جعفریسارادزفولخوزستان 

16غالمعلیتفضلیزهرهدزفولخوزستان 

18عباستقی پورعلیدزفولخوزستان 

16محمدجعفری پورشهیندزفولخوزستان 

16نیماچهره گشانیلرامدزفولخوزستان 

16عبدهخادم بشیریرضادزفولخوزستان 

17عبدالحمیدخدادادزادهایماندزفولخوزستان 

17محمدحسینخیبرکوثردزفولخوزستان 

15حمیدداودیپریادزفولخوزستان 

16محمدعلیدوستانی دزفولیمرضیهدزفولخوزستان 

17حسیندیاحسینمهدیدزفولخوزستان 

-حسینرامهرمزیداریوشدزفولخوزستان 

17اسدالهزحمتیمحمدرضادزفولخوزستان 

16مردعلیرمضانیساماندزفولخوزستان 

1516محمدرضاسپه دوستسروشدزفولخوزستان 

1815محمودشفیع قصابفاطمهدزفولخوزستان 

20حسینشیریفریبادزفولخوزستان 

17محمدشیرین صحراییمارالدزفولخوزستان 

15مهرانصفی پورماهاندزفولخوزستان 

1716علیکرم جواهریمحیادزفولخوزستان 

18علیرضاکرمی فرمحمددزفولخوزستان 
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14محمدعلیکرمی نژادمژگاندزفولخوزستان 

14غالمعلیعبادزادهمهدیدزفولخوزستان 

17کرامتعباسی آریادزفولخوزستان 

14محمدرضاعرفان پورزینبدزفولخوزستان 

15حمیدقائمیمعصومهدزفولخوزستان 

1917محمدقنبرینعمتدزفولخوزستان 

15یحیماه پیکرنوید دزفولخوزستان 

16سیدایمانمرعشیسیدسینادزفولخوزستان 

1818عبدالرحیممعین رادفاطمهدزفولخوزستان 

17فریدونمعینیانسروردزفولخوزستان 

17عبدالعظیمملکی زادهنیوشادزفولخوزستان 

16منصورمهرآقاامیرحسیندزفولخوزستان 

17غالمحسیننویدی مهرپریسادزفولخوزستان 

-17حسینیاسینیمعصومهدزفولخوزستان 

18یوسفامیریانآزیتا رامهرمزخوزستان 

15منوچهربارونی زادهابوالفضلرامهرمزخوزستان 

16غالمفرج زادهنگاررامهرمزخوزستان 

1815اکبربرومندشیرین شوش خوزستان 

20احمدحیدر پورمریم شوش خوزستان 

2017عبدالرضامیناییمریم شوش خوزستان 

1815عبدالرحیمشوهانیلیالشوش خوزستان 

18علیبدل مسجدیحسینشوش خوزستان 

17محمدعابدی فراحمدشوش خوزستان 

201816خدارحماسدیفرببرز شوشترخوزستان 

2019مصطفیدالورفردمریمشوشترخوزستان 

1817حسینساالری نیانرگس شوشترخوزستان 

201815قربانعلیشهابیآیداشوشترخوزستان 

1816احسانفتاحیدرساشوشترخوزستان 

1917هرمزانفتاحیاحسانشوشترخوزستان 

17حمیدالیاسیراضیه گتوندخوزستان 
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17محمدعلیالیاسیمعصومهگتوندخوزستان 

17هرمزپناهینجمهگتوندخوزستان 

19هرمزپناهیفروغگتوندخوزستان 

-خان محمدحیدر زادهمبینگتوندخوزستان 

1818حسنعلیحقیقیشیداگتوندخوزستان 

17ابراهیمخسرویهستیگتوندخوزستان 

18اردشیررحمانیساراگتوندخوزستان 

1818قپانیشهبازی بیرگانیاعظم گتوندخوزستان 

17محمدحسینصدر هاشمیسیده زهراگتوندخوزستان 

1918عبدالحسینمهدی پورراضیه گتوندخوزستان 

15محمداکبریبردیامسجدسلیمانخوزستان 

15محمداکبریشهرزادمسجدسلیمانخوزستان 

1817ناصرتوکلی خواهفریماهمسجدسلیمانخوزستان 

2017ملکیجهانبخشیباخترمسجدسلیمانخوزستان 

2017یوسفنقدی پورزهرامسجدسلیمانخوزستان 

18یاورداودییاسمنهندیجانخوزستان 

18علیرضادرویشیساراهندیجانخوزستان 

18امرالهدرویشیفاطمه هندیجانخوزستان 

1716فریدونشکاریمهیارهندیجانخوزستان 

2017سیف الهشعبانیفاطمه هندیجانخوزستان 

17جعفرشنبدیفاطمه هندیجانخوزستان 

19صمدعاملی زادهمحمدامینهندیجانخوزستان 

14علیرضاکایدیآیداهندیجانخوزستان 

15مسعودمیرزاپورمیکائیلهندیجانخوزستان 

16علیرضاقنواتی نژادفاطمه هندیجانخوزستان 

15قوچعلیآذرزهراابهرزنجان

-فتحعلیامیرخانیاکبرابهرزنجان

16بهرامبختیاریرقیهابهرزنجان

1416محمد حسنبیگوردیمعصومهابهرزنجان

1516علیجباریابوالفضل ابهرزنجان
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1415محمدرضادو دانگه مرضیه ابهرزنجان

16امیررادمهرساالرابهرزنجان

1615عبداهللنوروزیفاطمهابهرزنجان

-حسنمحمدیارشیاابهرزنجان

14حسنمحمدیپوریاابهرزنجان

-14حسینیوسفیزهراابهرزنجان

14محمد تقییوسفیمهدیاابهرزنجان

14حسننادیسحرخرمدرهزنجان

15صفی الهمحمدی پوررقیهخرمدرهزنجان

15صفی الهمحمدی پورزهراخرمدرهزنجان

14صفی الهمحمدی پورمریمخرمدرهزنجان

15محمد صادقبهرامی هیدجیمحمدرضا خرمدرهزنجان

18سید جاللآقامیریزهرازنجانزنجان

15اسداهللاله وردیآیدازنجانزنجان

16بهرامبختیاریرقیهزنجانزنجان

15علیبیاتفیروززنجانزنجان

1817آقاجانتقیلومرتضی زنجانزنجان

16بشیرتیموریحسین زنجانزنجان

17محمودحسنلوکبریزنجانزنجان

1716خلیلحسینخانیفاطمه زنجانزنجان

151515سید جبارجعفری پورسید فرزادزنجانزنجان

1920رجبعلیخالقیمحمد زنجانزنجان

14قاسمخوش صحبت امیر طاهازنجانزنجان

16رشیدستودهامین زنجانزنجان

15منصورفرهادیپارسا زنجانزنجان

1718حجت الهقصابیآرمینازنجانزنجان

192018زین العابدینکالنتری فردمهران زنجانزنجان

171614ابراهیمملکیاسماعیلزنجانزنجان

1716اکبرمهاجریمبینازنجانزنجان

1515محمودنصیری وطنامیر رضازنجانزنجان
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1518مظفروقفچینسرین زنجانزنجان

14مسعودزمانیمحمدرضاسلطانیهزنجان

-سید جعفرصفویفاطمه ساداتسلطانیهزنجان

1415رضافرخنده کارصحیحمحمد حسنسلطانیهزنجان

-1516محمدغفاریسید محمد امین سلطانیهزنجان

151416حیدرعلینادری سنبل آبادیمحمودسلطانیهزنجان

-ابراهیم علیهادیسیماسلطانیهزنجان

14محمدرضاامیراحمدیفاطمهدامغانسمنان

15علی اصغراوحدی زادهرقیهدامغانسمنان

15علی اصغرآقامحمدیمحمدرضادامغانسمنان

14سید محمدجعفریسیده معصومهدامغانسمنان

-حبیبخورزانیزهرادامغانسمنان

14سید امیدطباطبائیسید امیر طه دامغانسمنان

16ابوالقاسمقربانی رادعلیرضادامغانسمنان

16احمدعلیآذرگیتیافسانهسمنانسمنان

19حسناخالقیبهروزسمنانسمنان

14مسعودارغانیکتاسمنانسمنان

14حمیدامیرجانمحدثهسمنانسمنان

1616رضااوجانیامیرمحمدسمنانسمنان

      14       علی اکبرایرانبخشسجادسمنانسمنان

16اسماعیلباغبانعلیسمنانسمنان

14حسنبصیرتعلیسمنانسمنان

18مرتضیجباریفرحنازسمنانسمنان

1717حسینعلیجهانمحمدرضاسمنانسمنان

15حسینچنیانیبارانسمنانسمنان

1716علیحسنی مرمتیولیسمنانسمنان

1414مسعودحمیدیپری نازسمنانسمنان

14علیدامغانیانصباسمنانسمنان

18علیدرزی پورآتناسمنانسمنان

16ابوالفضلدهرویهابوالحسن سمنانسمنان
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1719تقیرضائیروح الهسمنانسمنان

1720علیخانرفیعیحسنسمنانسمنان

1614مهدیرمضان پورامیرحسینسمنانسمنان

15محمدآقاریاضیآرزوسمنانسمنان

19محمدشیرعلیفاطمهسمنانسمنان

17ابوالقاسمشیرعلیمجتبیسمنانسمنان

17محمدصحرانیوشنرجسسمنانسمنان

14خسروطاهریانمحمدسمنانسمنان

16محمدکاظمعالییصدیقهسمنانسمنان

16سامانفریورسورناسمنانسمنان

15امیرقدسانسیهسمنانسمنان

14ناصرکریمیعاطفهسمنانسمنان

1717منصورمداحامیرحسینسمنانسمنان

14مسعودمهرشادرضاسمنانسمنان

1615محمدعلیمهرشادمسعودسمنانسمنان

18یوسفمیرشریفیفرشتهسمنانسمنان

15محمدنجم الدینامیرسمنانسمنان

192019محمدرضاآقاحسینیهادیشاهرودسمنان

15محمدحسناکبریزینبشاهرودسمنان

161814محمدحسینامیریمهتابشاهرودسمنان

15سعیدباباجانیفاطمه شاهرودسمنان

16محمدپایداراحمد شاهرودسمنان

16هادیجعفریریحانهشاهرودسمنان

15علیرضاجواهریساراشاهرودسمنان

-فرزادحسینیسید پدرام شاهرودسمنان

1917آقا بزرگحسینیسیدمحمد شاهرودسمنان

17رضاسلطانعلیمیناشاهرودسمنان

14داوودسلمانیعمادشاهرودسمنان

16محمدشادکاممحمدرضا شاهرودسمنان

15مجیدشفقینگینشاهرودسمنان
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17احمدصادقیمحمدرضاشاهرودسمنان

16میرزا محمدباقرطاهری محمودیمجتبی شاهرودسمنان

16حسنعرب یارمحمدیسعیده شاهرودسمنان

14محسنفاضلیحسنا شاهرودسمنان

17حسنفتحی پورکامبیزشاهرودسمنان

14نصرت اهللکریمیرقیه شاهرودسمنان

1616حمید رضاکوثریفاطمه شاهرودسمنان

1919محمدعلیملکاکرمشاهرودسمنان

16علیرضاملکینفیسه شاهرودسمنان

-سیدصفرعلیموسویسیده طاهرهشاهرودسمنان

17محمدمهرابیملیحه شاهرودسمنان

14محسنایمان زادهاحسانگرمسارسمنان

15حسینجهانشادزهراگرمسارسمنان

16عبدالحسینهاشمیطیبهگرمسارسمنان

17فریدونحیدریهمحمدرضامهدیشهرسمنان

16حمیدرضاسرائیملیکامهدیشهرسمنان

15عباسکریمیآرینمهدیشهرسمنان

18حسنگوهریمحمدیاسینمهدیشهرسمنان

19محمدرضامالئیانفاطمهمهدیشهرسمنان

18حسنملک احمدیمهدیهمهدیشهرسمنان

-علی مراداکبریجوادچابهارسیستان و بلوچستان

-سیدمحمدبامریاسماعیلچابهارسیستان و بلوچستان

۱۷میرانجدگالعبدالهچابهارسیستان و بلوچستان

14محمددوستحسین برنسرینچابهارسیستان و بلوچستان

۱۴محمدبخشخوشخوعادلچابهارسیستان و بلوچستان

۱۵غالم رسولساق زاییمهنازچابهارسیستان و بلوچستان

۱۷غالم محمدسپاهیمهرابچابهارسیستان و بلوچستان

۱۶۱۵قاسمشعربافیانمحمدرضاچابهارسیستان و بلوچستان

-عبدالباسطشیخیمحمدحسینچابهارسیستان و بلوچستان

۱۵علی اکبرکاظمیساراچابهارسیستان و بلوچستان
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-محمداویسیبه آفریدزابلسیستان و بلوچستان

15محمدزمانزمانیعلیزابلسیستان و بلوچستان

15رضاسیاسری زادهمنیرهزابلسیستان و بلوچستان

-محمدشیرزاییحدیثهزابلسیستان و بلوچستان

-ملکجرمهسازابلسیستان و بلوچستان

14محمدچراغداریحسنزابلسیستان و بلوچستان

15عباسعلیگلستانهروفیازابلسیستان و بلوچستان

۱۷۱۶مسعوداحسانیمریمزاهدانسیستان و بلوچستان

۱۸اسماعیلافروزیعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

۱۵اکبربصیریکاظمزاهدانسیستان و بلوچستان

۱۶علیبیرانامیرمحمدزاهدانسیستان و بلوچستان

۱۴سعیدثمرهعصمتزاهدانسیستان و بلوچستان

۱۶محمدعلیخوشخویامیرحسین زاهدانسیستان و بلوچستان

۱۴نادرساالرنیکحمیدهزاهدانسیستان و بلوچستان

14حسینعلیدانشسارازاهدانسیستان و بلوچستان

۱۴غالمحسنعارفیمهتابزاهدانسیستان و بلوچستان

۱۷باقرمیرکمالیمحبوبهزاهدانسیستان و بلوچستان

۱۸عبدالحمیدنارویی مقدمنسترنزاهدانسیستان و بلوچستان

14جعفرامیدیسپیدهارسنجانفارس

15کریماسکندریمعصومه ارسنجانفارس

14مرتضیقائدیفاطمهارسنجانفارس

15مرتضیقائدیمحمدارسنجانفارس

14ناصریوسفیبرسامارسنجانفارس

16ماندگارجاویدیمصطفیارسنجانفارس

-علی عسکراسکندریسارهارسنجانفارس

16غالمرضاحسن شاهیوحیدارسنجانفارس

-منوچهرخسرویمرضیهارسنجانفارس

14مهرزادخسروانیانمهرماهارسنجانفارس

15علی محمدرضاییامیر عباسارسنجانفارس

181918محمدحسینایزدپناهحساماستهبانفارس



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16محمدهادیتوانگرساحلاستهبانفارس

17غالم عباسجمالخواهغزلاستهبانفارس

1814مرتضیخورسندهاجراستهبانفارس

16محمدرضاراکعیزینباستهبانفارس

16حسنعابدپورامیرعلیاستهبانفارس

17عبدالحمیدتدین راضیه اقلیدفارس

18رضاییمرضیهاقلیدفارس

1517محمدبهروزیصدف اوزفارس

17ابراهیمسالمیسارا اوزفارس

18محمد کریماسماعیلیصدیقه آباده فارس

1515الیاسحشمت نیافاطمهآباده فارس

1818محمد تقیخسرویمریمآباده فارس

16ضیا اهللگلشنزهراآباده فارس

17مسعودمدبرفاطمهآباده فارس

19عبداهللمرادیزهراآباده فارس

16حجتکریمیامیرحسینآباده فارس

16سیدرسولموسویمریم الساداتآباده فارس

1917اصغرهمتیزلفاآباده فارس

18غالمرضارجبیمحمدجوادآباده فارس

16مجیدرستمیمهدیهآباده فارس

17الیاسفرامرزیکیانا آباده فارس

15علی اصغررستگارمریمآباده فارس

14محمدصادقیشیرینآباده فارس

14عبد العلیطاووس نژادهومنآباده فارس

-ناصرکیومرثیگوهرآباده فارس

16سهراباسدیفاطمهخرم بیدفارس

17امیر رضااسماعیلیسنا خرم بیدفارس

16غالم حسیناکبری هارونیفاطمهخرم بیدفارس

14غالم حسیناکبری هارونیتاراخرم بیدفارس

15حمیدبراتیآیدا خرم بیدفارس
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17شاپوربهادریابوالفضلخرم بیدفارس

17رضاجعفریفاطمه خرم بیدفارس

16مرتضیدهقانینرگس خرم بیدفارس

16اسماعیلرحیمینیایشخرم بیدفارس

17علیرنجبر عملههانیهخرم بیدفارس

-قاسمروستایینرگس خرم بیدفارس

-کاضمزارع زادهامیرعلیخرم بیدفارس

16علی اکبرزالفاطمهخرم بیدفارس

17حبیبزرنگاردوستملیکاخرم بیدفارس

18سیروسساریخانیثمینخرم بیدفارس

14عبدالغفارستودهاسماخرم بیدفارس

17عبدالرسولطیبی خرمیناصرهخرم بیدفارس

16روح الهکریمییاسمن خرم بیدفارس

16رضاقلیمحمد بیگیزهرا خرم بیدفارس

15داریوششمسی زادهرویاخنجفارس

18شرفقادریمجید خنجفارس

15عبداهللرسولیسهیالخنجفارس

1617محمد علیصداقتالههدارابفارس

1817جهانبخشنیک بختمحمد جعفردارابفارس

16سید ناصرحسینیسیده لعیادارابفارس

17محمد رضامعلمکبریدارابفارس

16محمد حسینآبرانفاطمه دارابفارس

-سید عبدالمحمدکمانیسید حسیندارابفارس

181814امراهللبهروزی پورحسینرستمفارس

1816کریمبوستانیعلیرضارستمفارس

15عباسنیکنامرقیهرستمفارس

-خداخواستحیدریآیالررستمفارس

14جهان بخشامینیعفتسپیدانفارس

14محمد صادقشمشیریرقیهسپیدانفارس

15لطفعلیشمشیریعلی رضاسپیدانفارس
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-عباسمقبلامیرحسینسپیدانفارس

15جهاداسپرجانیزهراسروستانفارس

-کمالبنانیعلیسروستانفارس

15ناصرتقی زادهریحانهسروستانفارس

15جوادخرمی نیافاطیماسروستانفارس

1715علی اکبرراه پیما غیاث آبادیمحدثهسروستانفارس

16مهدیرجبیزهراسروستانفارس

-1717بمانعلیرضاییزهراسروستانفارس

17شهرامرنجبرفاطمهسروستانفارس

16محمدباقرروحانینرجسسروستانفارس

16رضاروستاییعلیرضاسروستانفارس

15عبدالحسینسعیدیزهراسروستانفارس

1517امیرحاتمسلطانیشیالسروستانفارس

1717محمدعلیشفیعیفربدسروستانفارس

16محمدکریمیمبیناسروستانفارس

17حیدرعلیکمالی  سروستانیمحمد رضاسروستانفارس

17محمدرضامحبوبعاطفه سروستانفارس

15محمدمحمودیمحدثهسروستانفارس

17سیاوشهاشمیصدیقه سروستانفارس

14امینآزادینرجسشیرازفارس

16تاج بخشآزاد سنگریسمیهشیرازفارس

16سعیدآسایشنوید شیرازفارس

-مجیداباذریمحمد امینشیرازفارس

14علیرضاابوالوردیسیناشیرازفارس

-علیاحمدیسناشیرازفارس

1818علیاسدیصغری شیرازفارس

17محمد مهدیاسفندیحمیدهشیرازفارس

1517قاسماسفندیاریسبحانشیرازفارس

1819داووداسالم نژادمهدیشیرازفارس

16کورشافتخاریفرنوششیرازفارس
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16اکبرامامیمرضیهشیرازفارس

14علیرضاامیدیمحمد رضاشیرازفارس

17عبدالرسولامیدیصدیقهشیرازفارس

17احمدامیریاشرف شیرازفارس

18امینامینی زادهیاسمینشیرازفارس

15کریمامینی فردفاطمهشیرازفارس

17ابراهیمایزدیثناشیرازفارس

16داریوشایزدییاسمنشیرازفارس

16حمیدباقریحسینشیرازفارس

19محمدبحرینیفاطمهشیرازفارس

17محمدبختیارانراحیلشیرازفارس

15مجیدبختیارجلیانیمحمدشیرازفارس

1816مهرعلیبرج لوآینازشیرازفارس

18بهرامبهشت آئین مصطفی شیرازفارس

15مهدیبهمنیعلی رضاشیرازفارس

15کیهانبویر احمدیهاجرشیرازفارس

1616شهبازبیگی پورزهراشیرازفارس

17عزیزپور بیانالهامشیرازفارس

15حمید رضاپور محمدیابوالفضلشیرازفارس

15نصرالهتابشزهراشیرازفارس

16خسروتن بدمعصومهشیرازفارس

16عبدالمحمدثامنیفاطمه شیرازفارس

14احمدجعفرپورفاطمهشیرازفارس

16علیجعفریفریباشیرازفارس

16محمدجعفرجمشیدیمهساشیرازفارس

18محمدجوادجهاندیدهمحمدکریمشیرازفارس

17مهدیجوادی آزادثمینشیرازفارس

15سلیمانحاتمی زرگرانطیبه شیرازفارس

16عزیزحاجی وندینازآفرین شیرازفارس

14کرامتحسنینجمهشیرازفارس
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14محمد حسینحسینیسیده فاطمهشیرازفارس

16سید حمیدحسینیفاطمه ساداتشیرازفارس

14محمدعلیحیدریفاطمهشیرازفارس

15عبدالهحیدریساراشیرازفارس

17عباسخادم الحسینیغزلشیرازفارس

17محمدخادم الحسینیعباسشیرازفارس

15علی محمدخاکیهاجرشیرازفارس

14سید محمد صادقخالقیفاطمه الساداتشیرازفارس

15کمالخالقیانابوالحسنشیرازفارس

14حسینخسرویسمیراشیرازفارس

15مهدیخلیفه لیراویماهانشیرازفارس

14سلمانخنفرادیمحمدمهدیشیرازفارس

16محمددرویشیمرضیهشیرازفارس

14مصطفیدریاییکیمیاشیرازفارس

-محمد علیدشت بشیمحسنشیرازفارس

19ابوالقاسمدلبخشسارهشیرازفارس

16محمد رضادهقانیغزلشیرازفارس

16عباسقلیدهقانیالهامشیرازفارس

17حسینذوالقرننجمهشیرازفارس

17حسینذوالقرنطاهرهشیرازفارس

18اله کرمرادی اربابینجمه شیرازفارس

15عبدالمجیدرجب زادهمیناشیرازفارس

18بهمنرجبیآرزوشیرازفارس

16هدایت الهرحمتی پورزهرهشیرازفارس

15محسنرحیمیمژگانشیرازفارس

14حسینرحیمیرضاشیرازفارس

15کاکاخانرحیمیروح الهشیرازفارس

18سعیدرزاقیآیداشیرازفارس

15محمد حسینرضایت فاممحمد ابراهیمشیرازفارس

15اسمعیلرضاییساراشیرازفارس
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14عیسیرضاییساراشیرازفارس

15محمدعلیرفیع زادهمهدیسشیرازفارس

17عبدالرضارنجکشمحمد حسینشیرازفارس

17محمدروستاحانیهشیرازفارس

17احمد علیزارعثناشیرازفارس

15غالمعباسزارعاحسانشیرازفارس

17بهروززارعپروانه شیرازفارس

17اکرمزارعیمهساشیرازفارس

16سعیدزارعیساریناشیرازفارس

17محمد حسینزارعیابوالفضلشیرازفارس

17محمد ابراهیمزرد کوهیمهرنوششیرازفارس

17سید غالمرضازیدانیسید دانیالشیرازفارس

18جلیلساجدی رادسید جاللشیرازفارس

16رضاسبزی کارعلی اکبرشیرازفارس

17علی اکبرسخاییفاطمهشیرازفارس

14باقرسرانجاممحمد صادقشیرازفارس

15حمید رضاسلمان پناهآیلینشیرازفارس

17غالمرضاسلیمیزهراشیرازفارس

15اسماعیلسهرابیارمیاشیرازفارس

1517سید تقیسهرابیسید حسین شیرازفارس

15سید محمد هادیسید زادهسیده آیداشیرازفارس

17غالم حسینسینازهراشیرازفارس

16محمودشریفیفاطمهشیرازفارس

1515علیشعبانیرضاشیرازفارس

14رضاشفیعیمهرانشیرازفارس

1716علیشهسواریانرضاشیرازفارس

18حسن علیشوشتریسهیلشیرازفارس

17ظهرابشیردلزهراشیرازفارس

14مجتبیصالحیحنانه شیرازفارس

15آریاصبامحمد امینشیرازفارس
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16محمد رضاصدیق زادهریحانهشیرازفارس

18علیرضاصمدیستارهشیرازفارس

15سید محمدطحامیفروغ السادات شیرازفارس

15اسماعیلعرفان فردزهرهشیرازفارس

1717یدالهعزیزیانمهرانشیرازفارس

18علیرضاعسگرزادههانیهشیرازفارس

18ابراهیمعضدینداشیرازفارس

17فالمرزعطریفاطمهشیرازفارس

1615محمد علیعلی پورزهراپریساشیرازفارس

16محمودعلیزادهفاطمهشیرازفارس

18علیعمادرادسمیهشیرازفارس

1818جهانگیرغفاری دوستاعظمشیرازفارس

18حسینفراحینگارشیرازفارس

14قبادفرج پورنداشیرازفارس

17راه دارفریدونیهادی شیرازفارس

15ایرجفریدونی مقدمداریوششیرازفارس

15حسینقاسمی زادهسیناشیرازفارس

17شعبانقبادیاعظمشیرازفارس

-18سیروسقره کندیامیرعلیشیرازفارس

1717سید عبدالحسینقریشیامیربهمنشیرازفارس

15امیرقلیقشقایی نژادفاطمهشیرازفارس

16عبدالرضاقطرانیزهراشیرازفارس

17درویشقلی زادهامینشیرازفارس

16شعبانعلیکاظمی رادمحمد کاظم شیرازفارس

17علی بخشکاووسیمژگان شیرازفارس

-پیمانکدیورحسینشیرازفارس

14اسفندیارکرانیملیکاشیرازفارس

1717فیض اهللکشاورزمحمود شیرازفارس

16محسنکشاورزاللهشیرازفارس

-حسینکشاورزیکبری شیرازفارس
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1718ساریکشتکارمصطفی شیرازفارس

15اصغرکالنتریشیدا شیرازفارس

17محمد شریفکمالی دشت ارژنحسینشیرازفارس

17اسکندرکوثریلیالشیرازفارس

14اسماعیلکوهیمهدیشیرازفارس

14باقرکیانیآذینشیرازفارس

15اصغرگیتی نژادفاطمهشیرازفارس

17عباسقلیلقمان زادهاسماء شیرازفارس

14جوادمحمدیمبیناشیرازفارس

14شهریارمحمدیسیناشیرازفارس

17محمد رحیممحمدینرگس خاتونشیرازفارس

1717ایوبمحمدیمحمدرضاشیرازفارس

18رضامحمودنیامریمشیرازفارس

14علیمحمودی میمندمحمداحسانشیرازفارس

17رحیممرادیمانیاشیرازفارس

17لطفعلیمسیحامهرماهورشیرازفارس

16خلیلمعتمدامیر مسعود شیرازفارس

14حاصلملکیحسینشیرازفارس

20محمد علیمنفردمریمشیرازفارس

1718سید محسنموسویسیدسیناشیرازفارس

-17جان محمدمیرزاییعطاء اهلل شیرازفارس

-غالمحسیننازک کار حقیقیمحمد حسینشیرازفارس

15غالمحسیننازک کار حقیقیمحمود شیرازفارس

15علیرضاناصرالدینمحمدحسنشیرازفارس

17حجت الهنجفیمحمدحسینشیرازفارس

16سپهدارنجفی منشفاطمهشیرازفارس

16ابوالفضلنظریامیرحسینشیرازفارس

16علینظریرقیهشیرازفارس

19روح الهنعمت اللهیفاطمهشیرازفارس

14عبدالرسولنعمت اللهیعلی رضاشیرازفارس
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1818محمدنگهبان فردسعیدشیرازفارس

16حسینعلینیک فطرتفاطمهشیرازفارس

17ابراهیمنیکوفاطمهشیرازفارس

-احمد رضاهادویانهانیهشیرازفارس

1516مهدیهفت رنگمحمد امین شیرازفارس

17مهدیهل پورحدیثشیرازفارس

14مهدیاریراق طالآیسانشیرازفارس

16رضایوسفی ده بیدیابوالفضل شیرازفارس

15علیاکبرپورمحمد امینفسافارس

17علیامیریهلنافسافارس

17حمیدبصیریوالههفسافارس

17کاووسپیرایشزینبفسافارس

1916حمیدرضاحسین خانیمحمدفسافارس

17حمیدرضاحسین خانیمهدیفسافارس

15حمیدخرمفاطمهفسافارس

14محموددهقانیانیاسمنفسافارس

14اله دادرادپورفاطمهفسافارس

15مهدیرستگارپورریحانهفسافارس

16کریمزره پوشلیالفسافارس

17مجیدشب بوییمبینافسافارس

1717مصطفیفیروزیمحمدجاللفسافارس

17حسینکشاورزعطیهفسافارس

1818مهدیمحمدزادهطاهرهفسافارس

16هوشنگمرادیشیوافسافارس

15اسماعیلمشهورنرجسفسافارس

1617حیدرمعماریبهروزفسافارس

16یحییاعتمادیفاطمه کازرونفارس

16طهماسباعتمادیمهدیکازرونفارس

-1818لطف الهاکبریان خالصزهرا کازرونفارس

17اسدالهآب بیدیستارهکازرونفارس
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1718محمدحسینبامشادمرضیه کازرونفارس

16قاسمپویهمرضیه کازرونفارس

16محمدپویهملیکا کازرونفارس

17یوسفپیروزهرا کازرونفارس

1716محمودتوسلیمعصومهکازرونفارس

1817مجیدجعفری منشفاطمه کازرونفارس

17سیدمحمدحسینحسینیسیده دیناکازرونفارس

-ایرجخدارحمیمحمدرضاکازرونفارس

-17محمودخشنامنوشینکازرونفارس

1817امیرخواجویفاطمه کازرونفارس

18علیرضادیداروستا کازرونفارس

16مهدیراوشکوثر کازرونفارس

1814محمدرستمیعمادالدینکازرونفارس

18سعیدرضوی زادهسپیده کازرونفارس

16محمودرویین تنلیالکازرونفارس

1717هدایتزارعنرگسکازرونفارس

14حمیدرضازالزادهپرنیانکازرونفارس

14یوسفشاعرپارسا کازرونفارس

14فریدشاه امیریسید مهدیکازرونفارس

17سیدمهمدشه پری گردلیدانیسیدمصطفیکازرونفارس

16مسلمصبوری زادهفرشتهکازرونفارس

16عبدالبنیصحرابانزهرا کازرونفارس

1917ابراهیمعابدیزهرا کازرونفارس

17سیدرضاقائمیسید ماهان کازرونفارس

14اسدالهکامجویزهرا کازرونفارس

15فتحعلیکریمیکیانوش کازرونفارس

1718محمدحسینکریمیامیرکازرونفارس

-1618کرامت الهمهرآفرینمژده کازرونفارس

15مهدینحاسیهانیه کازرونفارس

15حمیدرضایزدانیفاطمه کازرونفارس
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16محمدرضاغالمیمرضیهکوارفارس

15تادرربانیپارساکوارفارس

15حسیننام آورمحمدکوارفارس

17اسداهللفزونی اردکانیفرج الهکوارفارس

16سیدبهزادهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

16جمشیدباقریمرضیهگراشفارس

1716ناصرجعفرینرگسگراشفارس

16غالمرضارنجبرهانیهگراشفارس

15حسنزارع سعید آبادیمحسنگراشفارس

16محمد صادقزمانی حقیقیایوبگراشفارس

15حمیدشاکریپوریا گراشفارس

1818رحمتشهیدانفائزهگراشفارس

1617عبدالهمحمدیفاطمه زهراگراشفارس

15سعیدنصریغزلگراشفارس

14علینیکنامفاطمهگراشفارس

1515محمداسماعیلآصفیمریم الرستانفارس

15مهرداداقبالمهدیالرستانفارس

17مهرداداقبالنرگسالرستانفارس

16محمد باقرایزدیافسانهالرستانفارس

17علمدارحسنی زادهنصیب الهالرستانفارس

17صمدخوشحالریحانه الرستانفارس

17قنبرفردزمانالرستانفارس

17...ماشااقهر آلوداسماالرستانفارس

16حسینالدنیثناالرستانفارس

17جوادزارعیفاطمهمرودشتفارس

19جوادزارعیالهاممرودشتفارس

17محمدرضانجفینازنینمرودشتفارس

17محمدرضانجفینگارمرودشتفارس

16امیرکریمیزهرامرودشتفارس

16ناصرمحمودیطاهره مرودشتفارس
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15محسنفارسیرهامرودشتفارس

17داریوشدهقان فارسیمریممرودشتفارس

18بهراماسدیآناهیتامرودشتفارس

16محمدحسینزارعیعرفانمرودشتفارس

16عبدالغفارآیینیفاطمهمرودشتفارس

15مجیدفالحی نژادفردفاطمهمرودشتفارس

16احمدغالمینادیامرودشتفارس

15جواداورنگیسحرمرودشتفارس

1715سیدگرامحبیبیسیدعابدینمرودشتفارس

17محمدکاظمیحدیثمرودشتفارس

16داودبامروتعلی سینامرودشتفارس

15حسنچراغیطاهامرودشتفارس

16بهراماستخربهزادمرودشتفارس

16وحیدحقیقتمهرسا مرودشتفارس

14سیدابراهیمحسینیسیدیاسینممسنیفارس

1416حسینخردمندپورامیررضاممسنیفارس

15امیدعلیزارع خفریزهراممسنیفارس

16عطا حسیناسکندرینگارمهرفارس

18غالم رضاپاسالریعلیرضامهرفارس

16عبد الرحیمخاکدانزهرا مهرفارس

1817محمدسعادتمحدثهمهرفارس

17اسماعیلشمسیامینهمهرفارس

17هادیصفریفاطمهمهرفارس

17حسینمصدقیصدیقه مهرفارس

1716غالم رضاپاسالریعلیرضامهرفارس

-محمدآذرسمیهمهرفارس

18عادل رضاریحانیرایحهنی ریزفارس

18خلیلزارعزهرانی ریزفارس

1517خلیلزارعسارانی ریزفارس

15خلیلزارعمحمد مهدینی ریزفارس
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-هادی رضاسرافرازرقیهنی ریزفارس

15ناصرسلحشورمبارکهنی ریزفارس

20کاووسقره چاهیامیرساماننی ریزفارس

16محمدحسینهاشم نیاآیلیننی ریزفارس

16منصورهمدمیعلی اصغرنی ریزفارس

14مهدیامری محمدیاسین جهرم فارس 

15محموداحمد نیای مطلقکیانا جهرم فارس 

-محمد رضااحمدی راحیل جهرم فارس 

17عبدالمجیداسدنیای فردویدا جهرم فارس 

14علیحقیقت منش علیرضا جهرم فارس 

16محمدحیدریزهراجهرم فارس 

15حسنخوارزمیسجادجهرم فارس 

1719مهدیزارعیان جهرمیمرضیه جهرم فارس 

18علی همتعبدلیمهدیجهرم فارس 

16علی اکبرعالج خادم فاطمه جهرم فارس 

-ابوالفتحعوض پوراسماعیل جهرم فارس 

17حبیبقائمی فرفریده جهرم فارس 

-جمالکارگرنیلوفر جهرم فارس 

18مرتضیکامران پورالهامجهرم فارس 

14جعفرکشتکاراسماعیل جهرم فارس 

18منصورمصلی نژادسحر جهرم فارس 

18عبدالرحیممصلی نژادفاطمه جهرم فارس 

18عبدالمجیدنجاتیمهساجهرم فارس 

18هادیبهرامی زیارانیفاطمهزیارانقزوین

15محمدرازهامیر مهدیزیارانقزوین

1614علیعزیزی نیارامینزیارانقزوین

-سلمانافضلییلدازیارانقزوین

18علیآقاییمعصومهالوندقزوین

1918فیروززاسدی لک لرمرتضیالوندقزوین

16شاهیناعتمادیستایش الوندقزوین
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18بهروزپاک نیتامیرمهدیالوندقزوین

1815ایوبشکرالهی باغبانبهارکالوندقزوین

1817سیف الهصالحیمحمدجوادالوندقزوین

19مرادعبدالهیمهدی الوندقزوین

19نجفعلیمحمدعلی طایفهزهراالوندقزوین

-علیبخشیزینبالوندقزوین

16غالمحسنبیاتی مشعوفریحانهالوندقزوین

14اصغربیگدلومحمد جوادالوندقزوین

17علیدادگرپریساالوندقزوین

17نصرت الهکاظمیبردیاالوندقزوین

16شعبانعلیمحجوبآمنهالوندقزوین

15حسینملکیمبیناالوندقزوین

 17هاشمیوسفیمریمالوندقزوین

14پرویزآقاجانی لیاولیآسیهالوندقزوین

16رضااحمدیفاطمهالوندقزوین

15رضابخشیسحرالوندقزوین

14محمداسماعیلذاکریزهراالوندقزوین

17نظرعلیگرامی فرعلیالوندقزوین

15علیموسی زادهنرگسالوندقزوین

14محرمعلینصریزهراالوندقزوین

16سیداحمدابراهیمیسیده فاطمهآبیکقزوین

14غالمبیک پورعلیآبیکقزوین

1918مقتداحسنییاشارآبیکقزوین

17مجیدرفیعی آتانیرقیهآبیکقزوین

17احمدسلطانیانسیناآبیکقزوین

15صمداهللطاهریزهراآبیکقزوین

1816علی اصغرعباس زاده حصارامیرمحمدآبیکقزوین

18رضاافتخاریاکرمآوجقزوین

18عیوضافتخاریرقیهآوجقزوین

19علیبیاتلوزینبآوجقزوین
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1816نصرت الهرحمانینازنینآوجقزوین

17نصرت الهرحمانیفاطمهآوجقزوین

17ولی الهرضوانیراحلهآوجقزوین

17ابراهیمعلیداداشعلیزهراآوجقزوین

17ابراهیمعلیداداشعلیطاهره آوجقزوین

16قاسمعلیمحمدحسینینصیبهآوجقزوین

18محمدمیرزاییزهراآوجقزوین

15محمدمیرزاییفاطمهآوجقزوین

15علیرضامهربانیرعنابوئین زهراقزوین

14سجاداکرانسیاوشبوئین زهراقزوین

14صفرعلیفتوتعسلبوئین زهراقزوین

-16محمدعلیخاکبازفاطمهبوئین زهراقزوین

-15علی اکبرصفرلومریمبوئین زهراقزوین

1714ابوالقاسمعامرزادهمهدیبوئین زهراقزوین

202019حسنآخوندیداود قزوینقزوین

17محمودانصاریانبتولقزوینقزوین

17مهدیبنایینازنین زهراقزوینقزوین

17هادیپارسایینیماقزوینقزوین

181716محمد علیجنت آبادیانسیه قزوینقزوین

17اصغرحدادیمحدثهقزوینقزوین

17بهمنحسن زادهنیایشقزوینقزوین

171815میر حبیبسرمد رادسید مهرزادقزوینقزوین

15سید محمدسکاکبتول ساداتقزوینقزوین

191817محرمعلیسلیمیقاسمقزوینقزوین

15سید حسنشفیعیریحانه ساداتقزوینقزوین

14محمدصادقشیروانیانایلینقزوینقزوین

17ابوالفضلصحراییملیکاقزوینقزوین

15فرامرزصفریاعظم قزوینقزوین

1816حسینصلح جوامیر عباس قزوینقزوین

19حسینعابدیزهراقزوینقزوین
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15ذبیح الهعبدی نسبسمیه قزوینقزوین

1514حسینعلیپورساراقزوینقزوین

15ارسالنکشاورزناهیدقزوینقزوین

1514اسحاقمحققمهدیقزوینقزوین

16الیاسمهرجوسمیهقزوینقزوین

1817عباسنجفیمهدی قزوینقزوین

-15محمدنظریلیالقزوینقزوین

15عباسهدایتیمحمد امینقزوینقزوین

14علیرضاارجمندپورزهرا قزوینقزوین

1717سلیمانبهاریمحمد مهدیقزوینقزوین

18محمد حسنبهرامیبتول قزوینقزوین

1514پرویزترادیونعلیقزوینقزوین

16محمدتنها کماچانیزهراقزوینقزوین

1815سید حسنحاجی سید جوادیطبیهقزوینقزوین

16کرمجاهدمهدی قزوینقزوین

17علی اکبرجعفریفاطمه قزوینقزوین

16یعقوبخشنود قشالقیمجیدقزوینقزوین

14اکبرخلخالیساریناقزوینقزوین

17ابراهیمخورشیدیمحسن قزوینقزوین

14ابوالقاسمخوینی هازهرا قزوینقزوین

16غالمرضارحمن پور کپتهملیکاقزوینقزوین

-فرهادرشوندمحمدپارساقزوینقزوین

15غالمرضاشعبانیمحمد صالحقزوینقزوین

16مصطفیصفریسانازقزوینقزوین

14چنگیزعبدیمناقزوینقزوین

14مرتضیعلی اکبریمحمد باقرقزوینقزوین

16علی اکبرمحبتفاطمهقزوینقزوین

15قربانمحمودیشهناز قزوینقزوین

15نادرمیرزاییپریا قزوینقزوین

17سید محمدمیرشجاییسید احسانقزوینقزوین
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17حمید رضانظیفستایش قزوینقزوین

18جاللافشاریالهام  قزوینقزوین

18پرویزامینیمحمد رضاقزوینقزوین

15سید اکبرحسینیسیده مریمقزوینقزوین

18ابوالفضلحمزه ای هاسیمین قزوینقزوین

15فخرالدینخلفینرگسقزوینقزوین

18سید اسمعیلرسافرمرضیه ساداتقزوینقزوین

16شکراهللرئیس سمیعیموناقزوینقزوین

15سید مسعودشیرخورشیدیسید محمد قزوینقزوین

16غالمحسینصالحیپریقزوینقزوین

16مرتضیعرب محمدلومحمدرضاقزوینقزوین

14فضل اهللقویدلمریمقزوینقزوین

14علیکشاورز صفییکبریقزوینقزوین

20عبدالحسینمشاطانمحسنقزوینقزوین

14سید تورجمیرعلی مرتضاییسید محمد مسعودقزوینقزوین

15سید ابوالقاسمآقا میریسید محمدصادققمقم

1817علی محمدآقائیفاطمهقمقم

181918ابوالقاسمابراهیمیزهراقمقم

-حسینابراهیمی فردمحمدامینقمقم

15محمدابوترابیالهامقمقم

14محمداسحاقاحمدیزینبقمقم

15کمالادیب زادهمریمقمقم

15داوداردالنی ارجمندیگانهقمقم

14روح الهاسحاقی فردمصطفیقمقم

14مجیداسماعیلیکسراقمقم

1717محمد تقیاشجعیمحمد مهدیقمقم

14سیدعلیامامیانمریم ساداتقمقم

14محمدامیرآبادی فراهانیبهارقمقم

17عبدالخالقامیریبتولقمقم

14حسینامیریغزلقمقم
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15محمدرضاامینیعلیقمقم

17عبدالهامینی پارسازهراقمقم

15کاظمباباخانلوسمیهقمقم

1817یوسفعلیباقرپورکوثرقمقم

1617ابولقاسمبختیارینرگسقمقم

17حسنبراتی حصارینرگسقمقم

14سیدحسینبهاءالدینیسیده مهتاقمقم

17بهروزپاکدلمحبوبهقمقم

15محمدرضاپورمنشکوثرقمقم

14سعیدپیکانیستایشقمقم

15عبدالرحیمپیوندیانسیهقمقم

1817سیروستقوی زادهفائزهقمقم

17محمدعلیجدیدیفاطمهقمقم

16عباسجعفرزادهساراقمقم

18محمدعلیجعفریمعصومهقمقم

14علی کرمجاللوندمحمدحسینقمقم

16یوسفجوادیمحمدحسنقمقم

15مجیدچهاردولیزهراقمقم

14علی محمدحاج غفاریصباقمقم

18حسینحاجی اکبریبهارقمقم

14داودحاجی واحدیمهالقمقم

15رضاحبیبیمحمدقمقم

1715محرمعلیحسامیاحمدقمقم

14علیحسین زادهمحمد جواد قمقم

1715احمدحسینیفهیمه ساداتقمقم

18غفارحیدریابوالفضلقمقم

1616علیحیدری فردمریمقمقم

15سعیدخانکشمحمدامینقمقم

16سیدرضاخردمندفاطمه ساداتقمقم

17محمدعلیخلیلی مفردمرتضیقمقم
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19محمددر امامیطاهرهقمقم

14محسندهقانمحمدجوادقمقم

1716اکبرذبیحیاکرمقمقم

14سمیع الهرحیمیآیساناقمقم

17سمیع الهرحیمیمهساقمقم

16سیدمحمدعلیرحیمی فرزهره ساداتقمقم

17حجت الهرستمی ارشادافسانهقمقم

18محمدرضارشیدیمبیناقمقم

1717محمدحسینرضائیانمحمدامینقمقم

14محمدرمضانیعلیقمقم

14حسینرمضانیامیررضاقمقم

14اسماعیلرمضانی اعتدالیساراقمقم

18محمدرمضانی نورعلیقمقم

14سیدمحمدحسنروحانیسیدمحمدقمقم

19فرامرزرهروانحوراءقمقم

15علی اصغرزکویمحمدجوادقمقم

16روح الهساجدیزینبقمقم

-محمودسبحانی فرفاطمهقمقم

16غالمعلیسبحانی فردمحمد یوسفقمقم

18عباسسلگیمبیناقمقم

15محمودسیفیامیررضاقمقم

15محمدحسنشاطری احمدآبادیمریمقمقم

14حمیدرضاشاکرینمناقمقم

1517محمدشعبانیراحلهقمقم

16موسیشکاریزینبقمقم

171918محسنشکیبا صفتمحمدرضاقمقم

15محمدعلیشهناز زادهمهدیهقمقم

1617محمدجوادشیریزهراقمقم

17علیرضاصادقیزهراقمقم

15حسنصالحی منشفاطمهقمقم
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192020عیسیصفر زادهمهدیقمقم

15مهدیصفر زادهعلی اصغرقمقم

14علیصیامیعرفانقمقم

14سیدمحمدطباطباییسیدحسینقمقم

15محمودطیارپروینفائزهقمقم

16محمدطیبینیلوفرقمقم

2019محمدمرادظهرابیرضاقمقم

-رضاظهرابیریحانهقمقم

15یونسعالی پورکوثرقمقم

19علی اکبرعباسی زادهنرجسقمقم

1918ابراهیمعبدی فرنفیسهقمقم

15رحمانعزتیزینبقمقم

1918حسینعصار زادهریحانهقمقم

14وحیدرضاعطارانپارساقمقم

191818علیرضاعلیاریفاطمهقمقم

1715بیژنعمادیسیدحیدرقمقم

16عبدالهعیسی لوزهراقمقم

14محمدحسنغرویمعصومهقمقم

18غالمحسینغالمزادهزهراقمقم

14مهدیغالمعلیمحمدامینقمقم

16داودفاضل فالورجانیصدرالدینقمقم

14سیداحمدفتحی اردستانیزینب ساداتقمقم

1817محمدفضل الهیابوالفضلقمقم

14اسماعیلفالحیوسفقمقم

17علیقاضیمشکاتقمقم

16محمدرضاقاضیمعصومهقمقم

14امیرقائدیحسینقمقم

14سیدمحمدرضاقرائیسیدمحمدمهدیقمقم

1820عباسعلیقربانیزهراقمقم

1815یفنعلیقلیچ خانی فردمجتبیقمقم
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-عباسکاشانیمحمدحسینقمقم

17عبدالصالحکاظمی زادهمرضیهقمقم

15محمدتقیکدخداییآرزوقمقم

15محمدحسینکرمینفیسهقمقم

14هاشمکریمیزهراقمقم

17حمیدرضاکشاورز محمدیانفاطمهقمقم

14عباسکیانیسمانهقمقم

18بهرعلیگل زادهعلیقمقم

15یاسینلطفی پورسانازقمقم

16یاسینلطفی پورالنازقمقم

14محمدرضامحمد زادهرضاقمقم

14حسینمحمدیزهراقمقم

14ابوالفضلمحمدیکیاناقمقم

1415سیدمحسنمدرسیسیدیوسفقمقم

15مهدیمسکریانعباسقمقم

14حسینمطلبسجادقمقم

14رضامعارف وندمحیاقمقم

-علیمعصومیمحمدجوادقمقم

15حامدمعظمیزهراقمقم

14محمدمالتقیامیرحسینقمقم

16رضامالزادهامینقمقم

14مرتضیملک محمدیفائزهقمقم

171719محمدباقرملکیانعمادالدینقمقم

16نعمتموالییخدیجهقمقم

172020حسینمهدیخانیمحمدباقرقمقم

1715رمضانعلیمیرعرب رضیعلیاقمقم

17سیدابوالفضلمیرکمالیمریم الساداتقمقم

1814سیدمحمودمیری تفتیفهیمه ساداتقمقم

18حسننجفپورزهراقمقم

14علیرضانقابیمحمدصدراقمقم
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1515سیدحسن رضانقویابراهامقمقم

15محمودنقیب زادهفاطمهقمقم

14سیدمحمودنوری زادهسیدمحسنقمقم

14ناصرنیل سازفاطمهقمقم

1716محمدرضاوزیریفاطمه زهراقمقم

15احمدهمایی اسدپورفاطمهقمقم

15محمدجوادهمت زادهحانیهقمقم

14محسنیزدی زاده البرززهراقمقم

171617محمدادوایمبینمریوانکردستان

17حسیناسدیژیالمریوانکردستان

17محمد صالحخدامرادیشنیامریوانکردستان

16یداهللرازدارشانیامریوانکردستان

1717مسعودشریفی سمیهمریوانکردستان

17کمالکهنه پوشینسرینمریوانکردستان

20سعدیمحمودیکیمیامریوانکردستان

18محمد صالحمرادویسیجهانگیرمریوانکردستان

16یونساحمدیماجدبانهکردستان

17مجیدرستمیطاهرهبانهکردستان

17عمرصالح پورژوان بانهکردستان

16رحماننصیریگاللهبانهکردستان

1817عطاالهابراهیمیاسرابیجارکردستان

16علی اکبرذبیح اللهیزهرهبیجارکردستان

16امینمهدی زادهتینابیجارکردستان

18رشیدترابیضیاالدینبیجارکردستان

16محی الدینشاکریراحلهبیجارکردستان

16علی اصغرمهدی زادهسارینابیجارکردستان

1716شمس الهامیریاسرا دهگالنکردستان

17امینشکریسارا دهگالنکردستان

17مسعودجوانمردیکوثردهگالنکردستان

1918علیقادرنژادپروانه سقزکردستان
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171716عزیزسعیدنژادنادرسقزکردستان

1517هادیافراسیابی نازنینسنندجکردستان

19عثماناسمعیلیسمیهسنندجکردستان

19صدیقبهرامیبهارسنندجکردستان

15حسینبهمنیفریدهسنندجکردستان

16منصورشنواناصرسنندجکردستان

17سعیدرحیمیسحرسنندجکردستان

19امینروحانیانسمیراسنندجکردستان

-15عزیززندیکیمیاسنندجکردستان

1716علیرضاخوش گفتارحمیدرضاسنندجکردستان

1817محمودحاجی رحیمیشاهوسنندجکردستان

16محمدرضاخلیلیمناسنندجکردستان

17ایوبصادقیریحانهسنندجکردستان

17محمدنبیصادقیفوزیهسنندجکردستان

15جمالطهماسبیشیناسنندجکردستان

201919حیدرعلیعظیمیمظفر سنندجکردستان

202019منصورعربزاده اسدیپارساسنندجکردستان

17احمدعلوی زادهصهیبسنندجکردستان

19قبادعلوی زادهسیدفرزادسنندجکردستان

18محمدحسینفرامرزیپوریاسنندجکردستان

17مسعودفرجیپوپک سنندجکردستان

18محمدصالحفقیهفروزانسنندجکردستان

17خالدقادرمرزیسورانسنندجکردستان

1817معروفگنجییاسینسنندجکردستان

17صانعکاکه خانیدلنیاسنندجکردستان

18احمدگل محمدیسارا سنندجکردستان

19کمالمندمیآنیتا سنندجکردستان

1819رضامرادیژوان سنندجکردستان

18واحدمحمودینیما سنندجکردستان

15منوچهرمیهمیایلیاسنندجکردستان
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-جاللنصیریدانیال سنندجکردستان

18محمدنبینجفیروح انگیزسنندجکردستان

15مجتبیخالدیانپرنیانقروهکردستان

17حسینعلیخالدیاننگینقروهکردستان

1717هاشمدهقانیفرشادقروهکردستان

181716قدرت اهللسیف پناهیمحمدرضاقروهکردستان

18محمدرضاعسکریحمیدرضاقروهکردستان

20فرشادفیروزبهرزهراقروهکردستان

16محمدرضاقادرمرزیالههقروهکردستان

16محمدجعفرقنبریثمینقروهکردستان

18عبدالحمیدهاشمیمجیدقروهکردستان

16عزیزپوالدیبرومندکامیارانکردستان

15عباسخسروی مشیزیافشینبردسیرکرمان

15محمدموسی پور بردسیریملیکابردسیرکرمان

14عزیزالهاحسانیحسینبمکرمان

15علیآتشیفاطمهبمکرمان

15محمودذوالفقاریحبیبه بمکرمان

-فرشیدسبحانی پورمحمدبمکرمان

15مرتضیکروکیزهرابمکرمان

15رضامحمدپورمریمبمکرمان

-حمیدمداینیفاطمهبمکرمان

-حمیدرضامعین الدینیآیالبمکرمان

-غالم عباسابراهیمیمحمدفاضلجیرفتکرمان

1414محمدباباییزهراجیرفتکرمان

161414اسماعیلبدوییشیماجیرفتکرمان

--علیحافظیزهراجیرفتکرمان

14سیداحمدحسینیزهرا ساداتجیرفتکرمان

-1514حسینعلیرییسیطاهرهجیرفتکرمان

-محمدساالرکریمیمریمجیرفتکرمان

161614علیشکری نژادسمیهجیرفتکرمان
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--14داداهللصالحیحدیثجیرفتکرمان

-مسعودکمالیستایشجیرفتکرمان

14محمدرضامجازیآرینجیرفتکرمان

-1415اصغرمالیی سربیژنشیماجیرفتکرمان

-1515اصغرمالیی سربیژنفاطمهجیرفتکرمان

16حسینقاسمی زاده راوریمهدیراورکرمان

14مهدیقاسمی زاده راورییاسینراورکرمان

15علی اکبراسدیآرینرفسنجانکرمان

14ابراهیمانوشهسامرفسنجانکرمان

-علیبلنبانکوروشرفسنجانکرمان

14اصغرحسینی کیامهدیرفسنجانکرمان

171816رمضانحسینی نوهامینرفسنجانکرمان

14حسینخدائی نژادمحمدرفسنجانکرمان

14محمددره کردیمهدیرفسنجانکرمان

-15علیرجبی بهجتفرزانهرفسنجانکرمان

-عباسزینلیپرهامرفسنجانکرمان

-مهدیزینلیرضارفسنجانکرمان

1614سیدحسنسجادیانرضیهرفسنجانکرمان

1414علی اکبرعباسیفاطمهرفسنجانکرمان

14رضاعلی حسینیایمانارفسنجانکرمان

1514احمدعلی زادهفاطمهرفسنجانکرمان

15حمیدمغویی نژادفهیمهرفسنجانکرمان

14بیژننوروزیدانیالرفسنجانکرمان

15محمودنیازیانفرزانهرفسنجانکرمان

-علیاکبرزادهفاطمهزرندکرمان

1414ایرجامیریفاطمهزرندکرمان

-1414سیدمحمودتهامی پورسیدمهدیزرندکرمان

14حسینزمانیسمیه زرندکرمان

1615محمدعربپورزینبزرندکرمان

1514منصورپورالماسی پاریزیاحدسیرجانکرمان
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-اکبرپورامینایینگینسیرجانکرمان

14کرامت اهللخانعلی زادهفرنازسیرجانکرمان

15حسینرنجبرآزادهسیرجانکرمان

14مهدیروح االمینیمبیناسیرجانکرمان

14سیدحسینشهیدی کرانیحدیث السادات سیرجانکرمان

-14حسنصادقیفاطمهسیرجانکرمان

15رستمصادقیمحبوبه سیرجانکرمان

14کاکاجانقاسمی نژاد رائینیسمیهسیرجانکرمان

14شهابقاسمی نژاد رائینییوکابدسیرجانکرمان

15غالمحسینگلزاریمحمدسیرجانکرمان

15احمدموحدی نیامهدیهسیرجانکرمان

15حسننصرت آبادیجلیلسیرجانکرمان

14حسینپاریزیفاطمه زهراشهربابککرمان

17محمدسعادتمندزهراشهربابککرمان

-محمدشاهیمریمشهربابککرمان

1515حمیدعباسیانیلداشهربابککرمان

14غالمحسینقدوسیزهرهشهربابککرمان

14حسینکیان نژادفهیمهشهربابککرمان

141514محمدمحمودی میمندمهرداد شهربابککرمان

191614محمدمرادی شهربابکمیالدشهربابککرمان

15علیمیرزایی هاوشکیریحانهشهربابککرمان

14حبیبیزدانیمرضیهشهربابککرمان

-مهدیاباذریانمحمدکرمانکرمان

1615عطااحمدیاحمدکرمانکرمان

-1715کاظماسدی خانوکیحمید  کرمانکرمان

15موسیامیرزادهاللهکرمانکرمان

181816یدالهامیریعلیکرمانکرمان

14قاسمامیریمهدیهکرمانکرمان

-احمدامینیانامینکرمانکرمان

1715علیآقایی پورنجمه کرمانکرمان
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15حجت الهبلوچی ماهانیفاطمه کرمانکرمان

16غالمرضاپور تاج الدینیریحانهکرمانکرمان

161515حسینپورامیناییفهیمهکرمانکرمان

14غالمرضاپورشعباننازنین زهراکرمانکرمان

14سید علیرضاحسینی کهنوییسید ه زهراکرمانکرمان

-سید علیرضاحسینی کهنوییسیده فاطمهکرمانکرمان

15حمیدرضاحسینی مجدآینازکرمانکرمان

1514محمد جوادخالقیصالحهکرمانکرمان

14جوادخدادادیساراکرمانکرمان

15حسینخواجوییحجتکرمانکرمان

14حسینخواجوییمحمد مهدیکرمانکرمان

-افشینخوارزمیساغرکرمانکرمان

14محسندهقانیفاطمه کرمانکرمان

-1517حبیب الهذوقی گنجعلیخانیمحمدکرمانکرمان

181817محمودرحمانیساراکرمانکرمان

14اکبررستگاری نژادمهریکرمانکرمان

15محمدرشیدیفائزهکرمانکرمان

14یوسفرضایینرجس کرمانکرمان

-ناصررضایینازنین کرمانکرمان

14سیدعبدالهروح االمینیحنانه الساداتکرمانکرمان

14مظفررئیسی سربیژنحمیدهکرمانکرمان

14عباسزاده محمود آبادیریحانهکرمانکرمان

16حسینزینل آبادیزهراکرمانکرمان

14احمدستایی مختاریمحمد کرمانکرمان

171715جعفرستودهنادرکرمانکرمان

15حسنشجاعیفاطمه کرمانکرمان

16غالمحسینشجره تیگرانیالههکرمانکرمان

16حمیدرضاشرفاآریاکرمانکرمان

1514افالطونصادقی دریاکرمانکرمان

14سعیدصادقی سرآسیابیفاطمه کرمانکرمان
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14محمدصالحی نسبمرضیهکرمانکرمان

14عبدالطیفصالحی نسبمحمدکرمانکرمان

-سید عبدالرضاطباطبایینغمه الساداتکرمانکرمان

14علیرضاعابدینیآتناکرمانکرمان

--15محمودعبدالهیرسولکرمانکرمان

16محمد تقیعدالتیبتول کرمانکرمان

1414جوادعزیزاله خانیفائزهکرمانکرمان

-14محمدجوادعسکری چترودیالهامکرمانکرمان

-عباسغالمرضا زادهمحمد رضاکرمانکرمان

1615علیفرقانیمهالکرمانکرمان

14مسلمکارگرفاطمه کرمانکرمان

151415محمودکاشی زادهاکرمکرمانکرمان

17صمدالهکمالیشیرینکرمانکرمان

14مسعودمحسنی تکلوعلیکرمانکرمان

14رضامحمدیمحسنکرمانکرمان

14حبیب الهمحمدیوحیدکرمانکرمان

-14عباسمددی ماهانیامیررضاکرمانکرمان

-ابوالحسنمعاذالهیریحانهکرمانکرمان

15محمدمعین الدینیراحلهکرمانکرمان

1515حجت الهمهدی پورمحمد مهدیکرمانکرمان

-سید محمد رضاآدیشسید امیر علیکوهبنانکرمان

-سید  علی رضاآدیشسید محمد فاضلکوهبنانکرمان

-محسنباقرزادهرقیهکوهبنانکرمان

-محمدباقرزادهنداکوهبنانکرمان

14هادیخالداریفاطمهکوهبنانکرمان

14هادیخالداریریحانهکوهبنانکرمان

14رضادامغانیکوثرکوهبنانکرمان

14محمددانشیحسینکوهبنانکرمان

14مجیدشفیعیزهراکوهبنانکرمان

1515حسینکبیریانمرضیهکوهبنانکرمان
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15محمودمیرمهدیمریمکوهبنانکرمان

1516افضلمرتضی پورمحدثهکوهبنانکرمان

15محمودنوروزی اپورواریفاطمهکوهبنانکرمان

14محمودپروانه وار اسماسنقرکرمانشاه

14علی رضاجهانگیریمحمد رهامسنقرکرمانشاه

-علی اکبرحدیدیلیالسنقرکرمانشاه

17مصطفی قلیخزاییزهراسنقرکرمانشاه

-بهزادسپاسیطاهره سنقرکرمانشاه

14بهزادسپاسینرگسسنقرکرمانشاه

16اردشیرطاهری نژادسعیدسنقرکرمانشاه

15بهنامکریمیسمیراسنقرکرمانشاه

15علی اصغرگنجاییمایدهسنقرکرمانشاه

-محمدمتولیزهراسنقرکرمانشاه

14محمدرضارضاییپوریاصحنهکرمانشاه

14نجفرضاییفروزانصحنهکرمانشاه

1718نورمرادیادگارینازنینصحنهکرمانشاه

15براقاسمقاسمی سرابادیهنداصحنهکرمانشاه

17نورالهقهرمانیسهیالصحنهکرمانشاه

15فریدوندرستیانفائزهصحنهکرمانشاه

16علینظریطاهرهصحنهکرمانشاه

15جوادفخریمعینصحنهکرمانشاه

-علینجفیمهوشصحنهکرمانشاه

17کامرانخاموشیانیگانهصحنهکرمانشاه

18مهدیاختیاریمریمکنگاورکرمانشاه

15عزیززنگنهمیثمکنگاورکرمانشاه

1615کاکابرارشرفیسمیهکنگاورکرمانشاه

17نورالدینطاهرآبادیامیر حسینکنگاورکرمانشاه

16علیرضاعظیمیکیمیاکنگاورکرمانشاه

181617مرادعلیقنبریناصرکنگاورکرمانشاه

15منصورکارخانه ایزهراکنگاورکرمانشاه
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17منت علیگلشنیافسانهکنگاورکرمانشاه

15جاللگلشنی مهدفاطمهکنگاورکرمانشاه

171817امیرمرادیلعیا کنگاورکرمانشاه

171617عبدالرضانگهداریگلنازکنگاورکرمانشاه

1716نادردولتیاریمحمدمهدیهرسینکرمانشاه

15خدادادشهبازیرحیمهرسینکرمانشاه

17جانمحمدارباب پورخدیجه هرسینکرمانشاه

17علی صفرکاظمی  وفافاطیماهرسینکرمانشاه

2017حبیبحسینیشکوفههرسینکرمانشاه

16حمزهمهری هرسینیبهارهرسینکرمانشاه

1919محمدحسینرجبیفاطمههرسینکرمانشاه

17نوذرنقدی پورمریمهرسینکرمانشاه

-رستم خانمروتیراضیههرسینکرمانشاه

16شعبانعلیهمتیسناهرسینکرمانشاه

19بندرکرمی مسعود اسالم آباد غربکرمانشاه 

16علی نجفمرادی فاطمه اسالم آباد غربکرمانشاه 

17روضانمیثاقیمحمدهادی اسالم آباد غربکرمانشاه 

19عورجعلیقاسمی معصومه اسالم آباد غربکرمانشاه 

18مرادامینی عرفان اسالم آباد غربکرمانشاه 

17صید مرادمنصوری الهه اسالم آباد غربکرمانشاه 

16صید مرادمنصوری مهتاب اسالم آباد غربکرمانشاه 

16حسینخسروانی عبدالرضا اسالم آباد غربکرمانشاه 

17کریماسماعیلی ژاله کرمانشاه کرمانشاه 

181817عباساعظمی بتول کرمانشاه کرمانشاه 

18حسین رضااعظمی سحرکرمانشاه کرمانشاه 

1715رضااکبرزاده امیرعباس کرمانشاه کرمانشاه 

16عزت الهامیری رویا کرمانشاه کرمانشاه 

15فریبرزآذر نوید طه کرمانشاه کرمانشاه 

1414اکبرآزادی ستایش کرمانشاه کرمانشاه 

15بهزادآشتاب رضا کرمانشاه کرمانشاه 
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161615حشمت الهآفتابی فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

15علیپرویزی محمد رضا کرمانشاه کرمانشاه 

17حسینجعفریان فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

15محمد علیجلیلیوند نساکرمانشاه کرمانشاه 

14کاکه علیجمشیدیمریم کرمانشاه کرمانشاه 

16مسعودچوپانی حوریا کرمانشاه کرمانشاه 

14مولودحاتمی بنفشه کرمانشاه کرمانشاه 

17مجیدحیدریاندنیاکرمانشاه کرمانشاه 

-سامحیدریانعلی کرمانشاه کرمانشاه 

14علیخزایی فاطمه کرمانشاه کرمانشاه 

1717سید حسینرستم آبادی سیده راضیه کرمانشاه کرمانشاه 

14یدالهرندید امیررضا کرمانشاه کرمانشاه 

16عباسروشنی قباد کرمانشاه کرمانشاه 

1716اسماعیلرویین تن محمد رضا کرمانشاه کرمانشاه 

17مصطفیریزوندی صفیه کرمانشاه کرمانشاه 

14اکبرزرینی تینا کرمانشاه کرمانشاه 

17احمدزهدی هما کرمانشاه کرمانشاه 

16عباسزین العابدینی مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

1719زیدانسلیمی مریم کرمانشاه کرمانشاه 

18بهمنسنگ سفیدیمریم کرمانشاه کرمانشاه 

18محمدتقیسهرابیفریباکرمانشاه کرمانشاه 

16سلیمانسیدی سید عرفان کرمانشاه کرمانشاه 

1716یدالهشاهمرادی عاطفه کرمانشاه کرمانشاه 

1718علیشعبانی زینب کرمانشاه کرمانشاه 

15فرهادشیرزادی تبار نساکرمانشاه کرمانشاه 

1618محمد رئوفصادقیشهین کرمانشاه کرمانشاه 

17نجاتعلیصالحی علیرضا کرمانشاه کرمانشاه 

17حسنصفی خانی پویا کرمانشاه کرمانشاه 

-مصطفیصید محمدی سهیل کرمانشاه کرمانشاه 

17محمودعبدالهی مسرور کرمانشاه کرمانشاه 
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17محمد علیعزیزی علی کرمانشاه کرمانشاه 

14حسنغفاری نگین کرمانشاه کرمانشاه 

1517آواتقادری پیام کرمانشاه کرمانشاه 

1717محمد ولیقصالنی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

1515علی کرمکرمی پرستو کرمانشاه کرمانشاه 

16اسمعیلگلستانی علی کرمانشاه کرمانشاه 

15حسین رضالطفی نیما کرمانشاه کرمانشاه 

16حسین رضالطفی ابوالفضل کرمانشاه کرمانشاه 

16محمدمحمدی محمد علی کرمانشاه کرمانشاه 

15فرهادمرادی دانیال کرمانشاه کرمانشاه 

16حیدر علیمرادی بلوردی علی کرمانشاه کرمانشاه 

15یدالهمیرزایی لیال کرمانشاه کرمانشاه 

15لطف الهنعمتی کاکایی سارا کرمانشاه کرمانشاه 

18حیدر علینورمحمدی صدیقه کرمانشاه کرمانشاه 

2016پرویزنیک قدم عرفان کرمانشاه کرمانشاه 

1918توفیقولد بیگی پروین کرمانشاه کرمانشاه 

202019منصوریلوه مرتضی کرمانشاه کرمانشاه 

1817نعمت الهرحمانیمجیدچرامکهگیلویه و بویر احمد

16محمدرحیمباقری نسبناهیدیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16ماندنیبصیری رادمحسن یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15عطاالهبناوندسیمینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1817هدایتپاکباززیوریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1817سیدمحمودتقویسیده مریمیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15سردارجعفریانآرامیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17سیدمرتضیحسینیانمرضیه یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17یسیدبیت اهللحسینی فردسیدعلییاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16یوسفخندانیزهرایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

161514خلیفسعدیصبیحهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1817عمراهللعلیزادهفرزانهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16عبداهللقبادپورزهرایاسوجکهگیلویه و بویر احمد
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18گودرز کرمی کالوسعبادالهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17ذوالفقارلشکریمژگانیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16صادقمسعودیپرهامیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16نورالدینمحمودیمحبوبهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17امان اهللنوروزیانمحمودیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14زریرنیکنامنعیمیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1717علی یارهاشمی خواهاعظمیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1817سیدهادیهدایتسید نورالهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1716قبادحاتمی رضاگچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

1716محمدحبیبی افتخار همایون گچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

1617علیرضازندیایمانگچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

1716جوادصادقی دمیهجعفرگچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

15غالمعلیمحمودزادهشورانگیز گچسارانکهگیلویه و بویر احمد 

161515عبدمحمدحاصلی فرداودبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

16علیسادات نیاعباسبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

15صفرکریم نژادحسنبهمئیکهگیلویه و بویراحمد

161716اهلل نظرآرامزهرادهدشتکهگیلویه و بویراحمد

16سید محمدآرامشمهدیه ساداتدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

15دانابهبودیمحمد امین دهدشتکهگیلویه و بویراحمد

1615کرامت اهللدستوارهعلیدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

1516شکراهللفاطمی امجدفاطمهدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

14کاظممنصوریانمصطفیدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

17فرهادزارع تیالنیامیرعلیآزادشهرگلستان

17سیدمصطفیحسینی واعظریحانه ساداتآزادشهرگلستان

18علیدونلوفاطمه آزادشهرگلستان

 19علیخزاییمنیرهآزادشهرگلستان

1817محمدعلیقلی پورزهرابندرگزگلستان

16محمودایمانی کتولیستایشعلی آباد کتولگلستان

18علیغفاری تورانکوثرعلی آباد کتولگلستان

16علیرضاگیلک حکیم آبادآمنهعلی آباد کتولگلستان
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17جوادمازندرانیامیرمحمدکردکویگلستان

19سیدغالمرضاجدی حسینیسیده زهراکردکویگلستان

18محمدایمانیربابهگالیکشگلستان

19حبیب الهآدینهمجتبیگالیکشگلستان

19عبدالستارآذر سافائزه گالیکشگلستان

16کاظمپارسیانیروجاگالیکشگلستان

17محمد ولیتقویطاهرهگالیکشگلستان

18امین الهتولیزهراگالیکشگلستان

16جوادحقوقیمحمدگالیکشگلستان

2020نوروزخسرویفاطمه زهراگالیکشگلستان

17اله یارخسرویعلیرضاگالیکشگلستان

17علی اصغرخسرویغالم علیگالیکشگلستان

18حسینخوشدلفاطمه  گالیکشگلستان

18براتداستانسمیهگالیکشگلستان

18محمودرضاییسانازگالیکشگلستان

17علیصفی الحسینیحنانهگالیکشگلستان

16حمید رضاعارف  فرهلیاگالیکشگلستان

202020صادقعبدالهیاعظم گالیکشگلستان

19تقیفرامرزیزینبگالیکشگلستان

18قربانقربانیمحدثهگالیکشگلستان

19عباسعلیقربانیعلی گالیکشگلستان

19 رحمانمالکیعاطفهگالیکشگلستان

18رحمانملکانرضاگالیکشگلستان

19سید باقرموسوی زادهعصمتگالیکشگلستان

17اسماعیلنامنیفائزه گالیکشگلستان

18محمد تقینقدی پورمریم گالیکشگلستان

2020قاسمابراهیمیمطهرهگرگانگلستان

20مختارآخوندیابوالقاسمگرگانگلستان

19حسنبرهانیسودابهگرگانگلستان

2020حلیمتوماجرحمانقلی گرگانگلستان
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20علیروحانیکبریاگرگانگلستان

17غالمرضادورمحمدیمحسنگرگانگلستان

2020حسینخسرویزهراگرگانگلستان

19علی اکبرشریفیمجیراگرگانگلستان

19علیرضاعلی عربفاطمه گرگانگلستان

18یحییسلیمانی نژادشهرادگرگانگلستان

19موسیسعیدیامیرعباسگرگانگلستان

1920صادقعلیصالحیمطهره گرگانگلستان

2019رضاعقیدیمریمگرگانگلستان

19حمزه علیکامکاربهنام گرگانگلستان

19بهنامکامکارنیلوفرگرگانگلستان

17قدیرکیاییمحمدامینگرگانگلستان

20صادقعلیکیایی رضاقلیکوثرگرگانگلستان

19جبراییلکاووسی پورکیانا گرگانگلستان

18قدیرکرهمحمدامینگرگانگلستان

202019حسنمرادیعصمت گرگانگلستان

182019محمودعلیمیرزاییستایشگرگانگلستان

20غالمعلینسیمی فرمریم گرگانگلستان

20فرمانهمتی زادهادریسگرگانگلستان

20رضاابوطالبیکیمیاگنبد کاوسگلستان

16حمیدرضاسوخته سراییامیرمحمدگنبد کاوسگلستان

1919بهرامقلیشبانیلیالگنبد کاوسگلستان

17براتعلیصابرثانیکبریگنبد کاوسگلستان

202016زلفعلیصدریسمیهگنبد کاوسگلستان

202020محمودصفاریسپهرگنبد کاوسگلستان

1819ابراهیمغیاثیملیحهگنبد کاوسگلستان

202018علیغیبیاسماعیلگنبد کاوسگلستان

18مجیدفرقانیمهدیگنبد کاوسگلستان

2020تاج محمدمتینشهنازگنبد کاوسگلستان

2020محمدمقصودلومارتیاگنبد کاوسگلستان
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17حسینمولویرامیالگنبد کاوسگلستان

19محمدمیرمحمدیاعظمگنبد کاوسگلستان

17رضانوری دالورعلیگنبد کاوسگلستان

18محمدحسینوحیدی پورفهیمهگنبد کاوسگلستان

18غالمرضاسراوانیکیارشگنبد کاوسگلستان

20محمدرضاماستری فراهانیسپیدهگنبد کاوسگلستان

19محمدرضاوحدانیمحمدجوادگنبد کاوسگلستان

18محمدابراهیمیآتناگنبد کاوسگلستان

18رمضان علیاصغریساراگنبد کاوسگلستان

19سعدالهخلیل نژاد سرابی مقدمهادیگنبد کاوسگلستان

19حیدرقورچاییبی بی ساراگنبد کاوسگلستان

19عبدالرحمنیارجانیفاطمهگنبد کاوسگلستان

19روح اهللسبحانیزهراآزادشهرگلستان 

14رحمانبابائی لگموجامیرحسیناملشگیالن

17مرتضیتشکری سورکوهیفاطمه معصومهاملشگیالن

16صادقرجبیعرفاناملشگیالن

16غالمحسنعیسی پوراصغراملشگیالن

14ابراهیمبناییزهرااملشگیالن

16عرتآقاوردی زادهسهیالآستاراگیالن

18جهانگیرآقایاریاحترامآستاراگیالن

15سیدحسیناحمدیسیده ملیکاآستاراگیالن

1617بهرامتسلی نیامریمآستاراگیالن

17ابراهیمعباس زاده چوبراسماءآستاراگیالن

18جمشیدغفارهائیده آستاراگیالن

15بهروزفخریمحمدمهدیآستاراگیالن

1717اسحاقجعفریصفیهآستانه اشرفیهگیالن

15عباسخیری ابراهیم سراییمجیدآستانه اشرفیهگیالن

1514اسماعیلمحمدپورمحمدامین آستانه اشرفیهگیالن

1918مهدیآصفی امشیزهرارشتگیالن

1717محمدتقیاسمعیل زادهنجمهرشتگیالن
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16حسنبزرگ محمدحسانرشتگیالن

16حسینعلیبخشی پورمدینه رشتگیالن

14ابراهیمبی خطرزهرهرشتگیالن

1616ولی الهحاجی پور لیموییسلمه رشتگیالن

1717موسیحق شناسمتینهرشتگیالن

18عنایت الهحاجی زادهکتایونرشتگیالن

1716عباسدستمالچییاسمنرشتگیالن

16رمضانعلیرفیعی  معصومهرشتگیالن

19علیرضارشیدیابوالفضلرشتگیالن

191718محسنرحیم زادهفاطمهرشتگیالن

17حسینرضائی مژدهیبهمنرشتگیالن

1516سیدعباسسیدی لیف شاگردسیده سکینهرشتگیالن

15گلسیرتی دوبخشریشهربانورشتگیالن

1517محمدعلیشعبان پورسکینهرشتگیالن

15محمدشریعت منشپرگلرشتگیالن

14رسولعزیزی نژادفاطمهرشتگیالن

1819محسنعلی نژادمعصومهرشتگیالن

171815مسعودفرجادسارارشتگیالن

1415رحیمقلی پورریحانهرشتگیالن

14حمیدقربانیهیوارشتگیالن

15عباسکاظمی وسمه جانیسحررشتگیالن

1517علی اکبرکریمیانپریدخترشتگیالن

1616احمدمحمدی کلدهحسینرشتگیالن

1617هوشنگمحمودیافسانهرشتگیالن

15حسینمینویی قاضیانیعاطفهرشتگیالن

1515صمدمحتشم سیفیزهرارشتگیالن

16محمدمومنی طارمسریرقیهرشتگیالن

192018مرتضینوری جمشیدرشتگیالن

14ابراهیمندیمیپوپکرشتگیالن

14خسرونوریانیمحمدحسینرشتگیالن
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16حسیناله بخشینرگس رضوانشهرگیالن

15محمدعلیاروج پوررامتینرضوانشهرگیالن

18خیامامیریریحانهرضوانشهرگیالن

16راشدجعفریسحررضوانشهرگیالن

16سهرابخیریدرسارضوانشهرگیالن

18سامانرحیمی بداغنیالرضوانشهرگیالن

17فرزینرمضانی پارگامیفرهامرضوانشهرگیالن

16محسنروحیامینرضوانشهرگیالن

15اکبررضائی متینرضوانشهرگیالن

191920یدالهشفیعیهمایونرضوانشهرگیالن

18سعدالهشافعیمعراجرضوانشهرگیالن

15سعیدشریفیکیانرضوانشهرگیالن

15اسحاقغریبیمهدیه رضوانشهرگیالن

16فریبرزغریبیحنانهرضوانشهرگیالن

19شهریارکالنتریشهرادرضوانشهرگیالن

18فرزادنوروزیفرحانرضوانشهرگیالن

17صمدنظری چرودهتارارضوانشهرگیالن

16طاهرخانلرینجمهرودبارگیالن

14محسنخوشکارمهدیهرودبارگیالن

16یارعلیگودرزوند چگینینرجسرودبارگیالن

16ولیگودرزوند چگینیمهشیدرودبارگیالن

15داریوشمصلحیفاطمهرودبارگیالن

17صابرمسافرفاطمهرودبارگیالن

15اسدالهمدنیامینرودبارگیالن

18محمودبهرامیفاطمهرودسرگیالن

17محمدجمال وندفرانکرودسرگیالن

19بهروزحبیبی کوشکوهیام البنبن رودسرگیالن

18فرزینخسرو پورفرانکرودسرگیالن

19جعفررستمیدانیالرودسرگیالن

1817سیدمحمدشریفیسیده زهرارودسرگیالن
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16عبدالناصرصدوقزهرارودسرگیالن

16جلیلعاشوریزینبرودسرگیالن

16سیامکعبدشاپورابوالفضلرودسرگیالن

17محمدرضاعباسی دوگلسرفائزهرودسرگیالن

15علی اکبرفیض بخشزهرارودسرگیالن

16محمدحسینقلی زادهاحسانرودسرگیالن

1719مرتضیکهنسالپروینرودسرگیالن

1718محمدکاظمگلعلی پورصابررودسرگیالن

17حبیبمرادیامینرودسرگیالن

18ایرجمحمدی  عصمترودسرگیالن

1816سیدموسیمظفریسیدمحمدرودسرگیالن

17ذبیح الهمعراج منشصالح رودسرگیالن

15جعفرمجتهدیزهرهرودسرگیالن

1716رحمتابراهیمیآنا سیاهکلگیالن

15حسینابراهیم پورکیمیاسیاهکلگیالن

16مرادبنورهفائزهسیاهکلگیالن

17محمدحاجی پورساراسیاهکلگیالن

15کیانوشخردمندکلثومسیاهکلگیالن

15غالمرضاصادق پورمطهرهسیاهکلگیالن

15خسروطالعیآناهیتاسیاهکلگیالن

15مهردادعبدالهیسوگندسیاهکلگیالن

14شهریارعفت پناهشیالسیاهکلگیالن

14یونسعاشوریابوالفضلسیاهکلگیالن

15حسنقربانیمحمدساالرسیاهکلگیالن

14ماهانمیرزائییکتاسیاهکلگیالن

14حسینیکتامعصومهسیاهکلگیالن

15حسینیکتامحبوبهسیاهکلگیالن

17انوشجوان حق پرستمهدیصومعه سراگیالن

16اسماعیلرحمان نژادمحمدرضاصومعه سراگیالن

17منصوررضائینگار صومعه سراگیالن
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16کاظمفرزانهسامانصومعه سراگیالن

18کیکاوسقدیمیامیرمهدیصومعه سراگیالن

1716حمیدگرجیتیناصومعه سراگیالن

17محمودمسعودیهمحمدعلیصومعه سراگیالن

16سلمانمسافرنیرهصومعه سراگیالن

16یاسینمسعودی ایلیاصومعه سراگیالن

15صادقمهدی پورهلیاصومعه سراگیالن

15رسولنعمتیعلیرضاصومعه سراگیالن

16رسولنعمتیحسینصومعه سراگیالن

18محمدافشارامیرمحمدفومنگیالن

1716علیباشی فومنیرضافومنگیالن

16یدالهباهوشحمیدهفومنگیالن

14مهدیتیغ نوردهادیفومنگیالن

16مهدیجهانفکرابوالفضلفومنگیالن

16رحمتخوشبین رادفاطمهفومنگیالن

14بهزادخوش قلبعلیفومنگیالن

14عباسروحیامیرمحمدفومنگیالن

14سیدعباسمحب احمدیسیدراضیهفومنگیالن

16رحمتآهنگریحانهالهیجانگیالن

14آهنگرضوانهالهیجانگیالن

1717مرتضیبهره بخشامیرفرشادالهیجانگیالن

16رضابابازادهدادمهرالهیجانگیالن

1818جوادبزرگیسهیل الهیجانگیالن

1514حسنباباییامیرحسینالهیجانگیالن

1616حسنباباییامیرمهدیالهیجانگیالن

14هادیبرمایهتیناالهیجانگیالن

18پرویزبیارسموناالهیجانگیالن

15رضابابازادهدانیالالهیجانگیالن

14احمدپورحسنروشناالهیجانگیالن

1617هادیجعفری قوسیحامدالهیجانگیالن
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
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14مصطفیجنت فریدونیکوثرالهیجانگیالن

1818عبدالکریمحسین زادهزهراالهیجانگیالن

17محمدحسن بابائیجمیلهالهیجانگیالن

17سیدمصطفیحسینی دهبنهسیده زهراالهیجانگیالن

16محمدعلیحسین نیای سلیمیزینبالهیجانگیالن

15محسنخواستهآنیساالهیجانگیالن

17علی اکبررجبیایلیاالهیجانگیالن

16بهمنرمضانپورمحمدرضاالهیجانگیالن

15محمودرضائیانمحدثهالهیجانگیالن

16رمضانعلیرجبیطاهرهالهیجانگیالن

15علیرضارحیم پورصالح الهیجانگیالن

14ابراهیمراستگوآواالهیجانگیالن

1817منصورزمانی قشالقیسامرهالهیجانگیالن

1515احسانزیباییمائدهالهیجانگیالن

1718حسینزیبایی مریداناحسانالهیجانگیالن

16سعیدسلمان پوررومیناالهیجانگیالن

16فریدونشیخ حسینیامیرحسینالهیجانگیالن

17علیصبح زاهدیکوثرالهیجانگیالن

16محمدصنعتیلیداالهیجانگیالن

17ستارطالبیعاطفهالهیجانگیالن

1718عباسعزیزیحسینالهیجانگیالن

16موسیعلیپور شاه قاجیمعصومهالهیجانگیالن

15سیدرضافالح میرموسویسیده ساراالهیجانگیالن

15علی اکبرفقیه شجاعیآناهیدالهیجانگیالن

15یعقوبقربانپوریلداالهیجانگیالن

14قربانعلیقربانپورزهراالهیجانگیالن

1617محمدحسینکامور شلمانیاحمدرضاالهیجانگیالن

16علیکریمیماجدهالهیجانگیالن

15باقرلطفیمریمالهیجانگیالن

15ابراهیممحسن شینیشیماالهیجانگیالن
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14سیدخدابخشمیرمرادیسیدابوالفضلالهیجانگیالن

14سیدحسینمیرمشتاقیسیدآمنهالهیجانگیالن

15عزیزالهوظیفه دانمهیارالهیجانگیالن

15هادیهمتیماهکالهیجانگیالن

1918عبدالحسینآزادیحمزهلنگرودگیالن

16مهدیابدی خواهمبینالنگرودگیالن

14محمدرضاامینیزینبلنگرودگیالن

16سیدتقیابوطبیخسیده مریملنگرودگیالن

1816حسینبردبارلنگرودیکیمیالنگرودگیالن

191516محمدباقرجمالی لنگرودیالهاملنگرودگیالن

15عباسجعفریمهشیدلنگرودگیالن

1817سیدحبیبحسینی دیوشلیسیده فریبالنگرودگیالن

16سیدمهدیحسینی  سیده زینبلنگرودگیالن

16فیروزحسن پورهدیهلنگرودگیالن

15مرتضیحسن زادهفائزهلنگرودگیالن

14محمدرفیعی نژادسیده محیالنگرودگیالن

15رمضانشاهین فرفاطمهلنگرودگیالن

1515سیدعیسیصالحسیده رحیمهلنگرودگیالن

15ایرجغالمیهانیهلنگرودگیالن

14علیغالمپورسیدایلیالنگرودگیالن

15هادیفالح  مبینالنگرودگیالن

14کامرانکشاورزطاهالنگرودگیالن

17محمدعلیکشاورزکیوانهلنگرودگیالن

18نقیکاملی لنگرودیاعظملنگرودگیالن

16نوریمیرفرجودسیده ربابه لنگرودگیالن

1817مصطفیمحمدی فتیدهمائدهلنگرودگیالن

16مصطفیمقدسیراحیللنگرودگیالن

17فریدونسنائی رادسونیاماسالگیالن

16فیروزعلیاریامیرحسینماسالگیالن

15سیدهادیمحمدیسیدهومنماسالگیالن
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17غالمعلیبیاتزهرهازنالرستان

1817غالمعباسجودکیآرزوازنالرستان

1819غالمحسندهقانمحبوبهازنالرستان

17شمس الهشریفیمحمد جوادازنالرستان

15رضااکبریفاطمه الشترلرستان

1820حجت الهرحمتیمسلمالشترلرستان

17محمد علیبرومندفاطمهالیگودرزلرستان

17درویشعلیغالمینادرالیگودرزلرستان

16نادرغالمینادیاالیگودرزلرستان

17رضانظریامیر علیالیگودرزلرستان

1717علیابوالفتحیمهرنازبروجردلرستان

17علیالماسیالههبروجردلرستان

16علیالماسیمحمد صالحبروجردلرستان

16غالمحسنامید علیمحمدبروجردلرستان

1616 محمد صادقبرنجیمریمبروجردلرستان

17خسروبقاییمهدیهبروجردلرستان

171617محمد حسینبهمنی فرمبینابروجردلرستان

1716امید علیبیرانوندمحمد رضابروجردلرستان

16رضابیگلرزهرابروجردلرستان

17...حجت اپشم کارمحمد حسینبروجردلرستان

17سلیمانترجمانلیالبروجردلرستان

181416علیتقویراضیهبروجردلرستان

15بهروزحاجی بشیریروژانبروجردلرستان

16سید محمدحسینیسیده زهرابروجردلرستان

17مهردادحیدری کیاکسرابروجردلرستان

181616حیدربکحیدری کیامهردادبروجردلرستان

1716داریوشخسرویشقایقبروجردلرستان

1516داوددرویشیعلی بروجردلرستان

18مجتبیروزبهانیعلی بروجردلرستان

15...امین ازرگریانروح االمینبروجردلرستان
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1817علیزرینیسامانبروجردلرستان

18مجتبیزمردیانپرنیانبروجردلرستان

17علیرضازندیزهرابروجردلرستان

16محمد ابراهیمزیارنگینبروجردلرستان

1717غالمحسنساکیابوالفضلبروجردلرستان

1616ایمانساکیآینازبروجردلرستان

1616حسینساکیغالمحسنبروجردلرستان

1617رحیمشعبانیمریمبروجردلرستان

17علیشیخ االسالمیمحمد حسینبروجردلرستان

16محمدطوسیمریمبروجردلرستان

1618محمدعباسی دزفولیعسکربروجردلرستان

18غالمعباسغفورینجمه بروجردلرستان

17عباسفرزانفردمینابروجردلرستان

17غالمحسینفروهرآذینبروجردلرستان

1617عباسکاکاوندفاطمهبروجردلرستان

16حامدکرم الهینگینبروجردلرستان

161717محمدکلهریزینببروجردلرستان

17محمد کریمگودرزیسجاد بروجردلرستان

17پناه بر خداگودرزیمریمبروجردلرستان

16علیگودرزیپروینبروجردلرستان

15محمد رضالطفیفاطمهبروجردلرستان

16حجتمعظمی گودرزیفرنوشبروجردلرستان

16رضامقدسیهستیبروجردلرستان

1516حسینملکیالهامبروجردلرستان

17ابوالقاسمموسویفریبابروجردلرستان

1616مهردادموسیوندمحمدبروجردلرستان

1517 محمودنصرالهیامیرحسینبروجردلرستان

17کریمنصرالهیسارابروجردلرستان

17مجتبینصرالهی داویجانی محمد امینبروجردلرستان

17میرولینیازی فردسجاد بروجردلرستان
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نتایج

16صید ولینیازی فردامیر رضابروجردلرستان

18حمیدنیرومندآریابروجردلرستان

19علی اصغرنیک اعتقادسارابروجردلرستان

18عبدالحسینهداییمریمبروجردلرستان

20محمدآرمین رادآریاخرم آبادلرستان

20هاشمباباعلیفاطمهخرم آبادلرستان

18صوفی رضابلواسیروح الدین خرم آبادلرستان

19کیالونبیرانونداعظمخرم آبادلرستان

18نورمحمدپاپیزهراخرم آبادلرستان

18محمد علیحسنوندیساراخرم آبادلرستان

18عبداهللدولتشاهسیناخرم آبادلرستان

17عباسرحمتیدرساخرم آبادلرستان

16مهردادرحمتی چاغروندریحانهخرم آبادلرستان

17حیدرزرین جوییفاطمهخرم آبادلرستان

18محمد قربانسامیساراخرم آبادلرستان

17شیرزادسبحانی فردمبیناخرم آبادلرستان

16علیشرفی ضمیرفائزهخرم آبادلرستان

20حجت الهعزیزیفرزانهخرم آبادلرستان

17قدرت الهفریورانمهدیخرم آبادلرستان

17اسدکریمیمریمخرم آبادلرستان

16فرج الهولدیریحانهخرم آبادلرستان

19عبدالمجیدهمایون پورمریمخرم آبادلرستان

17غالمعباستویسرکانینسریندورودلرستان

17حسینجودکیفائزهدورودلرستان

18محمد علیدرویشیطیبدورودلرستان

17نصر اهللکاظمیان راداسمادورودلرستان

1616عین اهللکد خدایینازنین زهرادورودلرستان

17ولینیک آبادیزهرادورودلرستان

15ذبیح اهللهداونداحمددورودلرستان

16علی حسینیاراحمدیزهرادورودلرستان
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17محمدمراداختیارییسنانورآبادلرستان

16خدامرادنورعلیصبانورآبادلرستان

1415علیرضااسماعیلیرضاآملمازندران

14بابکباغبانطاهاآملمازندران

-یاسرباقریترنمآملمازندران

14مهرزادتسلیمیآراسآملمازندران

14عبدالمجیدحاجی  آقاییباربدآملمازندران

14مرتضیحدادیمبیناآملمازندران

1414احدحسینیاقلیماآملمازندران

14احمدحسینیسید محمدآملمازندران

1414جوادحیدرنژادتهمینهآملمازندران

1517احمدسلحشور نوریمعصومهآملمازندران

14محمدتقیشعبانینیماآملمازندران

14مصطفیصادق پورمنیرهآملمازندران

15حسنطهرانیسانازآملمازندران

14حسنبلباسیثناآملمازندران

171816علیعلوبمصطفیآملمازندران

14علیغالمی نیاحسناآملمازندران

15خیراهللفاضلی فرپارساآملمازندران

14شکراهللفتحی گلپاشاخدیجهآملمازندران

1417قاسمفرزانههمتاآملمازندران

14عزت اهللقاسمیبارانآملمازندران

14محمدباقرقلی زادههستیآملمازندران

1715بهرامقنبریمهناآملمازندران

1514عبدالمجیدمحمدیسیده یاسمنآملمازندران

14محسننائیجیمحمدامینآملمازندران

1415علی اصغریاریرومیناآملمازندران

14 رضااسماعیلی  رزیتا بابل مازندران

14 غالمحسیناسراری  هورنازبابل مازندران

14محسنابوکاظمپور امیری الهه بابل مازندران



ی
مات

قد
م

ط
وس

مت

ش
خو

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

1515عزت الهباقری معصومه  بابل مازندران

14جابرپرج هستی  بابل مازندران

14سیدابو طالبتهم سید فاطمه بابل مازندران

14مرتضیجوادی الهام بابل مازندران

1415محمودجعفری الهیجانی عباس بابل مازندران

14مهدیجویا محمد رضا بابل مازندران

14سیدمهدیحسینی ایمنیسید سارابابل مازندران

14داودخانلری محمدصادق  بابل مازندران

14علی اصغرخمسی راحل بابل مازندران

1515محمدرضادقمه چی  ساره بابل مازندران

-محمد حسینرضایی مفدم متین بابل مازندران

1414محمدزاهدی هدا بابل مازندران

-محمدسلیمانی محسن بابل مازندران

14رضاطوسی  آپامه بابل مازندران

-عادلطیبی نلیسا بابل مازندران

1415علی اکبرعظیمی فرفاطمه  بابل مازندران

14حسینکشاورز طاها بابل مازندران

14حسینگرگانی امیرصالح بابل مازندران

15ابراهیممختاررضایی  اویس  بابل مازندران

1514عبدالهمحمدپورافروزیصدرا بابل مازندران

1515علیرضامجتهدی فر مریم بابل مازندران

14ابراهیم محمدیان  مبینا بابل مازندران

14شیرزادمحمدپور فاطمه  بابل مازندران

-حبیب الهنقی زاده  فرگل بابل مازندران

14سید محمودیوسفی عباس بابل مازندران

14مصیبپور رحیمسکینهبهشهرمازندران

14محمدعلیریاحیمهدیس بهشهرمازندران

1714منوچهرسلیمان زادهمریم بهشهرمازندران

1414حسینصداقتیمرضیهبهشهرمازندران

14محسنعطوفیفاطمه  بهشهرمازندران
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1616عین اهللفرجیرقیهبهشهرمازندران

15محمدمحمدیانحسینبهشهرمازندران

15حسنمرتضویسید سمیرابهشهرمازندران

14بیژننصرتینازنین زهرابهشهرمازندران

15علیرضااشکورلجیزهراتنکابنمازندران

15محمدحسینآهنگراولمهرساتنکابنمازندران

1514محمدصادقبهشتیمعصومهتنکابنمازندران

14عیسیجنت فریدونیفاطمه  تنکابنمازندران

14حسنحسن ساجدیمژگانتنکابنمازندران

14حسینحسین آرموییغزلتنکابنمازندران

-مهدیخدریامیرمحمدتنکابنمازندران

14سعیدخلعتبرینیوشاتنکابنمازندران

1715علی احمدشمالیبهارهتنکابنمازندران

14مصطفیطالشیهستیتنکابنمازندران

14محمدرضاظهیریسمیهتنکابنمازندران

1615آقاجانقاسمیزلیخاتنکابنمازندران

141515محمدقنبرهراتیفاطمه  تنکابنمازندران

1515محمدقنبرهراتیمعصومهتنکابنمازندران

1614هتب اهللقنبریناصرتنکابنمازندران

14احمدمرادی پورملیناتنکابنمازندران

151515عبداهللمشایخیپرگلتنکابنمازندران

16غفاروحدانیابوالفضلتنکابنمازندران

1415عبدالحسینیوسفی حسامتنکابنمازندران

14علیجنت فریدونیفاضلهرامسرمازندران

14مهدیدژآرامهدیس رامسرمازندران

14مهدیرادمردسودارامسرمازندران

-حسینرضاییفردوسرامسرمازندران

-علیرضاعلی لمتریآیدین رامسرمازندران

14سیامکغالمیابوالفضلرامسرمازندران

-محمدجعفرفتوکیانسیده عطیهرامسرمازندران
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141414باباعلیقهرمانمحمد مهدیرامسرمازندران

14هادیکمالی نژادهانیهرامسرمازندران

14محمدعلیکیاکریمیمائدهرامسرمازندران

14محمدمرتضوی فردمهدیس رامسرمازندران

1514لطف اهللمطلبیمهکامهرامسرمازندران

14حمیدرضامعرفبیتارامسرمازندران

14محمدرضامنصور کیاییهستیرامسرمازندران

14محمدرضاموسی پوردالرامرامسرمازندران

16عیسیاسماعیلیحافظساریمازندران

1517اسماعیلآقاجانی موزی رجیکوروشساریمازندران

14هادیاکبرنژادسارویمهدی ساریمازندران

15بابکانوریامیرعلیساریمازندران

15علیایمانیعلیرضاساریمازندران

14رضاباباییلیاناساریمازندران

1816ابراهیمباکریفاطمه  ساریمازندران

1514رجبعلیبرزگرمیالدساریمازندران

1416عباسبیاتیپوریاساریمازندران

14علیپاکزادقادیکالییملیکاساریمازندران

14عابدینتیری خطیریفاطمه  ساریمازندران

14رضاتیری خطیرایلیاساریمازندران

-حبیبحبیبیفاطمه  ساریمازندران

15رضاحسینی نیادیباساریمازندران

1716مهدیحیدریانریحانهساریمازندران

15محمدخانجانینرگسساریمازندران

171714عیسیرجبی ملکشاهفاطمه  ساریمازندران

1615ضیاالدینرحمانیالیاساریمازندران

14محسنرحیمیجعفر ساریمازندران

14عزتاهللرحیمیمحسن ساریمازندران

1614رضارسولیآرشساریمازندران

14دانیالرسولیمهرساساریمازندران
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14بنیامینرضاییدانیالساریمازندران

1416محسنرضائیانمعصومهساریمازندران

14نادرزمانینرگسساریمازندران

14ربیعسیدیکوثرساریمازندران

14هومنشرفیشنتیاساریمازندران

15نورمهرصباغیربابهساریمازندران

17محمدرضاصفری سوخه کالییمبیناساریمازندران

15رضاطالبیپویانساریمازندران

14خدایارطالبیغزالهساریمازندران

18شعبانعلیزادهمهرانهساریمازندران

14محمدغفاریارمیاساریمازندران

1714عشقعلیغالمیشکوفهساریمازندران

14هادیفتاحیسیده فاطمهساریمازندران

1415زین العابدینفالحاکرمساریمازندران

14حسنکاردگرحانیهساریمازندران

17محمدکشاورزطلیعهساریمازندران

14ابوعلیکریم زادهرقیهساریمازندران

16ابراهیمالمعفاطمه  ساریمازندران

1615حسنمحمدینگارساریمازندران

15اسماعیلمحمودیمرضیهساریمازندران

-عباسمدانلوماهانساریمازندران

16آصفمس شناسهستیساریمازندران

171816قدرت اهللملکینسترنساریمازندران

15رضامودبیاحمدرضاساریمازندران

14عشقعلیمهدوی تلوکالییعلی ساریمازندران

15احمدنقی پورزینبساریمازندران

14فتح اهللنوریزهراساریمازندران

1515کیوانوالهیحسنساریمازندران

1714مجتبیهاشمیمهدیساریمازندران

14حمیدرضایزدانیبنیامینساریمازندران
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14حمیدرضایزدانیامیررضاساریمازندران

1717عبداهللیزدانیفاطمه  ساریمازندران

14ایرجیوسفیانساراساریمازندران

14سید احمدقوامیسید امیررضاساریمازندران

14غالمرضامسگریبهارهساریمازندران

14کامراناکبریالنا سوادکوهمازندران

14رحیمامیریآرمینسوادکوهمازندران

14امراهللبهرام نژادمائدهسوادکوهمازندران

14محمدحسینبهرام نژادزهراسوادکوهمازندران

15قدرتجباریابوالفضلسوادکوهمازندران

14سیدرضاموسوی حاجیثمین الساداتسوادکوهمازندران

15 حسیناحمدیتیداقائمشهرمازندران

14علی باباآبچرعاطفهقائمشهرمازندران

14کاوسباوندامیرحسینقائمشهرمازندران

14حمیدبرزوییمهدیاقائمشهرمازندران

14حسین علیبلباسیسدناقائمشهرمازندران

14علیبیاوارامیرحسینقائمشهرمازندران

17احمدتقویسهیلقائمشهرمازندران

1615سیدحسنحسینیسیده رقیهقائمشهرمازندران

14سیدمصطفیحسینی سیدیسیدقاسمقائمشهرمازندران

-حمیدرضاخنکدارزینبقائمشهرمازندران

161515غالمعلیرحیم نژادمجیدقائمشهرمازندران

14علیرستمیهستیقائمشهرمازندران

15مهدیرضاییراناقائمشهرمازندران

1515حسنرضاییمقدسهقائمشهرمازندران

-امرالهرضاییتبسمقائمشهرمازندران

-رحمت اهللشهابیانکبریقائمشهرمازندران

1615محمدعلیشیخیعارفهقائمشهرمازندران

1414رحمانشیرزادیابراهیمقائمشهرمازندران

14مهدیصادقیویاناقائمشهرمازندران
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14مجیدصفریفروغقائمشهرمازندران

14محمودعباس زادهصابرقائمشهرمازندران

15محمدرضافتحیفاطمهقائمشهرمازندران

14اصغرفریدونیزینبقائمشهرمازندران

1514عباسفغانی لرالهامقائمشهرمازندران

14عباسقاضی زادهاعظمقائمشهرمازندران

-محمدمقربموناقائمشهرمازندران

14صادقملک زادهیاسمنقائمشهرمازندران

14مختار نوروزیفاطمهقائمشهرمازندران

14عباسولیانفاطمه زهراقائمشهرمازندران

15سید ربیعحیدریسید علیکالردشت مازندران

1415مجتبیظفر مقدمپیمان محمود آبادمازندران

14پیمانظفرمقدمنیکامحمود آبادمازندران

14غدیرعبدیبهنازمحمود آبادمازندران

15مرتضیمالیریمارینا محمود آبادمازندران

14روح اهللیوسفیالینا محمود آبادمازندران

14اباذرابراهیمیامیرحافظنکامازندران

14علیبابائی زارمیزهرا نکامازندران

14حسنپیریفاطمه نکامازندران

14جعفرزحمتکشامیر حسیننکامازندران

14سید قربانسحرخیزسیده فاطمهنکامازندران

14سید حسنکوثریسید مهیارنکامازندران

15مرتضینوریایلیا نکامازندران

14بابکیزدانی عبدالملکیمهدی نکامازندران

14علیاکبرنژادامیر علینکامازندران

14حسینخوشروامیرمحمدنکامازندران

14حمیدرضارسولیامیر حسیننکامازندران

15عبدالرضازمانی کیاسرینیکنازنکامازندران

15محمدسورتیجیامیر مهدینکامازندران

14سیدعلیمصطفویسید امیرمحمدنکامازندران
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15قربانعلیالبرزیرقیهنکامازندران

14سیدقربانحسینیسیده زهرهنکامازندران

-سیدولیحسینیمحیاالساداتنکامازندران

-مهدیعربامیر رضانکامازندران

14حسنعلیمحبیاحساننکامازندران

14علیمحمدپورطاهانکامازندران

14بهناممسکینیفاطمه زهرانکامازندران

-مجیدمسلمیمحمد مهدینکامازندران

14آقاجاناحمدیرضانورمازندران

14محمدپور محمدیپرنیان نورمازندران

15داوودتجاسبآرمیتانورمازندران

14سید مجتبیحسینیسید هلیانورمازندران

14میراندیوساالرماه تیسانورمازندران

15آرشدیوساالرمبینانورمازندران

15هادیریاحیهانیه نورمازندران

15مرتضیرمضانپوررضانورمازندران

15حسینخسروی لرگانیساجدهنورمازندران

14جهانبخششعبانزادهنگیننورمازندران

15ایرجصادقیزهرانورمازندران

14محمد عطاطالچیانشفقنورمازندران

14محمد عطاطالچیانشقایقنورمازندران

14سلطانعالزهرهنورمازندران

15حسینفالحکیانانورمازندران

14محمدعلیکوهیحسنینورمازندران

14مرتضیمالیریمارینانورمازندران

14امیدمحمدیآوانورمازندران

15مرتضیمهاجرمهشیدنورمازندران

14روح اهللیوسفیالینانورمازندران

14هادیریاحیهانیهنورمازندران

1516غالمعلیاحدمحمد رضا اراک مرکزی 
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1416حسناحسان پور رضا اراکمرکزی 

17علی اصغراحمدی مائده اراکمرکزی 

16مجتبیاسدی کیان اراک مرکزی 

15تقیاسکندری سمیه اراک مرکزی 

1614بهمنآخوندی دینا اراکمرکزی 

14فوادباوی آوا اراک مرکزی 

1819محمدپای وندی نفیسه اراکمرکزی 

14جمشیدیپونه اراک مرکزی 

14احمدحاجیانهدیه اراک مرکزی 

1818علیرضاحیدریزهرا اراکمرکزی 

151514سید مجتبیخاتمی تینا سادات اراکمرکزی 

-سید داودخاتمی نژاد سید محمد تقیاراک مرکزی 

-سید داودخاتمی نژاد سید علی اصغراراک مرکزی 

14علی اکبرخدیمی متین اراکمرکزی 

181616محسنخلیلیفاطمه اراک مرکزی 

15ناصرخلیلی مریماراک مرکزی 

14مصطفیداود آبادی مهدیس اراک مرکزی 

14علی اصغرده نمکی امید مهدی اراک مرکزی 

14قنبر علیراهزانی فاطمه اراک مرکزی 

15مصطفیرباط میلی ستاره اراکمرکزی 

14عباسربیعی محمد حسیناراکمرکزی 

15علی حسینرضاییزهرا اراکمرکزی 

14مرتضیرفیعی سنا اراک مرکزی 

171414رضارموک عباساراک مرکزی 

1916شکر الهروحی حسین اراکمرکزی 

1615رضاسهرابی فاطمه اراکمرکزی 

1514علیشادان پوربهزاد اراک مرکزی 

16محمود علیشریعتیمرتضی اراک مرکزی 

15سید مجتبیشریفی موسویسید علی اراک مرکزی 

1815غالمحسینصالحی پروین اراکمرکزی 
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14سعیدصالحی مبینا اراک مرکزی 

14محمد رضاصمدی محمد مهدی اراک مرکزی 

14حسینطاعتی فاطمه اراک مرکزی 

14علیعبدلی پریا اراک مرکزی 

15حسنعلی میقانی فاطمه اراکمرکزی 

15حمید رضاغفاری غزل اراک مرکزی 

14جوادغفوری غزل اراک مرکزی 

15علیفتحی انسیه اراک مرکزی 

14علیفتحی عطیه اراک مرکزی 

16احمدفرید پور امید اراک مرکزی 

14محمد صادققلمبهاراراک مرکزی 

15محمد صادقکاظمی مهناز اراک مرکزی 

17تقیکریمی سعیده اراک مرکزی 

15عزت الهکیهانی فاطمه اراکمرکزی 

14حبیب الهگلستانی شمسیاراکمرکزی 

1715حجتگودرزی مرضیه اراکمرکزی 

1414حسنمحمد خانیفاطمه اراک مرکزی 

14محمد رضامرادی زهرا اراکمرکزی 

17سجادمال باشی رضا اراک مرکزی 

17محمودملکی سارا اراک مرکزی 

14احمدمیر اکبری  سید محمد اراک مرکزی 

17عبدالهادینادری نوشین اراکمرکزی 

1617ناصریعقوبیحمید اراک مرکزی 

14ناصریعقوبی محمد اراک مرکزی 

14فریدونیوسفیپارمیساراک مرکزی 

15مجتبییوسفی فاطمه اراکمرکزی 

14علی رضااسترابیمحدثهآشتیانمرکزی 

16عباسسربندی فراهانیمحناآشتیانمرکزی 

14محمد رضاشبانی آشتیانیکیمیاآشتیانمرکزی 

14حسینطهماسبی آشتیانیفاطمه زهراآشتیانمرکزی 
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نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

16محسنواحدیانساراآشتیانمرکزی 

14مجیدتوانای آهوئیعمادآشتیانمرکزی 

14بهرامبزرگمهرعلیآشتیانمرکزی 

-محمدفراهانیصالحآشتیانمرکزی 

-نوربخشیوسفی برخوردارمهدیهآشتیانمرکزی 

14حبیبابوالحسینیزهراتفرشمرکزی 

14محمد مهدیاسماعیلینگارتفرشمرکزی 

1414علیرضاالهیانمشکاتتفرشمرکزی 

-حسیناحمدجعفریعلیرضاتفرشمرکزی 

15علیرضاحاجیسحرتفرشمرکزی 

1615محسنخداممریمتفرشمرکزی 

14منصورخوییمتین تفرشمرکزی 

14منصورخوییمعینتفرشمرکزی 

14قنبرشاه حسینیرسولتفرشمرکزی 

1516محب علیطیبیابوالقاسمتفرشمرکزی 

14مهدیعبدالهیهستیتفرشمرکزی 

14مهدیفوالدیمهشادتفرشمرکزی 

14فرهادمسعودیپریانتفرشمرکزی 

14ابوالفضلمعصومیحسینتفرشمرکزی 

16عباسموالییمیناتفرشمرکزی 

16سید مجیدرفیعیفائزهخمینمرکزی 

16رسولمحمدیمحمد طاهاخمینمرکزی 

16احمدرضاراضیعلیخمینمرکزی 

16حمیدمحمدیکیارشخمینمرکزی 

15داوودحبیبیحسامخمینمرکزی 

191715جعفرقلیرضاییعفتخمینمرکزی 

1716سیدعلیموسویزهراخمینمرکزی 

1816علینوروزیسمانهخمینمرکزی 

14حسنمختاریکوثرخمینمرکزی 

-1716محمدرضاجوانمردقدسیهخمینمرکزی 
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نتایج

14علیموذنیامیرحسینخمینمرکزی 

1517احمدحاج هاشمیامیرارسالنخمینمرکزی 

14عزت اهللمحمودیمریمخمینمرکزی 

1816داوودمحمدرضاییرضاخمینمرکزی 

14قدرت اهللاسدیمحدثهخمینمرکزی 

14محمدحسینتوانامیناخمینمرکزی 

14حسنداالییامیرمهدیخمینمرکزی 

15محسناحمدیپگاهخمینمرکزی 

1716آیت اهللقدبیگیسمیهخمینمرکزی 

1715سعیدمحمدیفاطمهخمینمرکزی 

17غضنفردهاقیننرگسخمینمرکزی 

14احمدبهشتیسید علی اصغرخمینمرکزی 

14ابوالفضلدستورزیامیررضاخمینمرکزی 

19محمدباقرخسرویالهامخمینمرکزی 

14داوودمحمودیعلی رضاخمینمرکزی 

17اسداهللسلطانیناهیدخمینمرکزی 

-حسینبهشتیفاطمه ساداتخمینمرکزی 

14علیپروینفاطمهخمینمرکزی 

14محسنهاشمیفاطمهخمینمرکزی 

-منصوراکبریمحسنخمینمرکزی 

16عباسمحمدیزهراخمینمرکزی 

17رضاحسنیکوثردلیجانمرکزی 

1717حمیدرضاحسینزادهامیرحسیندلیجانمرکزی 

14مجیددالوریکوثردلیجانمرکزی 

16احمدمنصوریفاطمهدلیجانمرکزی 

15نادررحیمیایدا ساوهمرکزی 

17سالمرسولی عورعلیساوهمرکزی 

14شمس علیزارع صبافاطمه ساوهمرکزی 

19نصرالهصبوریعلیرضاساوهمرکزی 

16جعفرغفاریعلیساوهمرکزی 
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18محمد حسینحاج جعفریابراهیمساوهمرکزی 

14حسنحسن  پور گنجارودیصدیقهساوهمرکزی 

14محمدسماییامیرحسینساوهمرکزی 

20نصرالهصبوریعلیرضاساوهمرکزی 

19جعفرغفاریعلیساوهمرکزی 

16عقیلغالمیفرزانهساوهمرکزی 

15حیدراکبری نژادسمیهساوهمرکزی 

16افشینخدادادیانرضاساوهمرکزی 

18نصرالهصبوریعلیرضاساوهمرکزی 

14جعفرغفاریعلیساوهمرکزی 

14منوچهراحمدیمحدثهشازندمرکزی 

-محمودامین زادگانمعینشازندمرکزی 

14علیانجمیمعصومه شازندمرکزی 

14علیبهرامی هزاوهنازنین شازندمرکزی 

14حسینتارکبنیامینشازندمرکزی 

14غالمحسینخدادادیمیتراشازندمرکزی 

14بهنامرحمتیشقایقشازندمرکزی 

14براتعلیرحیمیزهراشازندمرکزی 

14حجترحیمیزهراشازندمرکزی 

14عباسشمسیمحمد ماهانشازندمرکزی 

-ابوالقاسمشمسییوسفشازندمرکزی 

15علی حسینصیفیشهرامشازندمرکزی 

14بهرامفرجیسباشازندمرکزی 

14محمدفضلیمهدی یارشازندمرکزی 

-فرزادکیانی تبارمرضیه شازندمرکزی 

14نصرت الهمحمدیاعظمشازندمرکزی 

1715حیدرنجفیزهراشازندمرکزی 

14سعیدنوریآرششازندمرکزی 

16اکبراکبریالهام محالت مرکزی 

15علینورعلییزدان محالت مرکزی 
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15مسعودهادییاسمن محالت مرکزی 

14اکبریوسفیامیر علی محالت مرکزی 

15محمدحاجی قاسمیگلندامبستکهرمزگان

-محمد نورحاجی نیاراحلهبستکهرمزگان

14عباسدیده بانفاطمهبستکهرمزگان

15عبدالرحمنرییسیفرهادبستکهرمزگان

14عبدالرحیمرحمان پورسعیدهبستکهرمزگان

16عبدالقادرصدیقمحمدبستکهرمزگان

192018حسینرییسیکریمبندرعباسهرمزگان

2018اسکندرجعفرنژادفاطمه بندرعباسهرمزگان

1814حسینارژنگیشهرامبندرعباسهرمزگان

14علیآتش آب پرورالیوزابندرعباسهرمزگان

17یوسفدریایییلدابندرعباسهرمزگان

16پرویزاکبرپورفاطمه بندرعباسهرمزگان

1716غالممنصوریمیترابندرعباسهرمزگان

1817علیجمشیدیسهیالبندرعباسهرمزگان

18حسننقی زادهزهرابندرعباسهرمزگان

1917محمدکیخسرویآیدابندرعباسهرمزگان

15محمدرضادهقانمهنازبندرعباسهرمزگان

16جوادشنگانیبهنازبندرعباسهرمزگان

18علیروشن ایسینیمهدیهبندرعباسهرمزگان

1917علیارشیاصادقبندرعباسهرمزگان

-حسینحمزه ایعباسبندرعباسهرمزگان

14حاجی آقاناصریناهیدبندرعباسهرمزگان

14محمدحسینمویدی فرزهرهبندرعباسهرمزگان

18عبدالرحیمقنبریحدیثبندرعباسهرمزگان

15جمشیدعلی نسبمهسابندرعباسهرمزگان

15عبداهللخوش نمکحمیدهبندرعباسهرمزگان

15مهدیزارعیعلیبندرعباسهرمزگان

-محمدرنجبرعلیبندرعباسهرمزگان
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14محمدکریمی حاجی خادمیمیرزابندرعباسهرمزگان

15مالکحسن پورموسیبندرعباسهرمزگان

18عباسرحیمی شهواریسهراببندرعباسهرمزگان

14محمودمیرشکاریمهدیهبندرعباسهرمزگان

14موسیجاویدانسعیدبندرلنگههرمزگان

14امامقلیسلیمیمهدیبندرلنگههرمزگان

14مسعودنصیریمحمدنصیربندرلنگههرمزگان

19امیرجمالیفاطمهاسدآبادهمدان

17امیرجمالیابوالفضلاسدآبادهمدان

20اردشیرسبزه ای مهتاباسدآبادهمدان

19قاسمعلیقربانی حافظمحموداسدآبادهمدان

18بهروزروشنیانمستورهاسدآبادهمدان

16ایرجسجادیزهرا ساداتاسدآبادهمدان

19ایرجسجادیالنازاسدآبادهمدان

16بیژنشفیعیمحمداسدآبادهمدان

20محمدرضاکلوندیزهرا اسدآبادهمدان

20قاسممحمدیاسمااسدآبادهمدان

19محمدرضامردانیامیرحسیناسدآبادهمدان

19شهابنادری آرمانعلیاسدآبادهمدان

19زکریاهژیر دلیرامیداسدآبادهمدان

19نادرهوشنگی قانعزهرااسدآبادهمدان

20محمودجعفریفاطمهبهارهمدان

20فتح الهطورجی سرورزهرهبهارهمدان

20علی اکبرقنبرینازنین زهرابهارهمدان

18محمد حسنجعفریافسانهبهارهمدان

19قهرمانخورشیدیمهدیبهارهمدان

17غالمحسینرئوفیمحمد علیبهارهمدان

14محمد رضاعسگری مزینعلی اصغربهارهمدان

2018محموداسماعیل بیگینسیبه تویسرکانهمدان

19احسانبهرامی مهساتویسرکانهمدان
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19احسانبهرامی مهتاتویسرکانهمدان

1816رضابختیاری علی تویسرکانهمدان

1917خیرالهشوشتریلعیاتویسرکانهمدان

1716مصطفیظاهریدینا تویسرکانهمدان

20وفاهژیر منفردفاطمهتویسرکانهمدان

14محسنخدادادیمحمد مهدی تویسرکانهمدان

16احمد علیخسرویانمصطفی تویسرکانهمدان

17خیر الهحبیبیمحمد  تویسرکانهمدان

-محمدعظیمیعلی تویسرکانهمدان

-محمدعظیمیمهدی تویسرکانهمدان

1917قربانعلیصفری ممدوحاصغررزنهمدان

2017بیرامعلیقنبری فرزانهاکرمرزنهمدان

20امیرحسینلیلیزهرارزنهمدان

19امیرنجفیعلی اکبررزنهمدان

20رجبعلیباذلیمعصومهفامنینهمدان

19حسیننقویفاطمهفامنینهمدان

202017حسنپور عطریطاهرهکبودراهنگهمدان

2020محمدرمضانیشهالکبودراهنگهمدان

20لطف الهکریمی رحمانیالهامکبودراهنگهمدان

17خلیلاحمدیامینمالیر همدان

18روح الهبهرامیامیرساممالیر همدان

19سیدرضاحسینیسیده فاطمهمالیر همدان

16محمدرحمانیرویا مالیر همدان

19فرهادرحیمیمحمدامینمالیر همدان

18خدابخشعبدالمالکی سمیرامالیر همدان

191718سعیدقاسمیمحمدصالحمالیر همدان

18حسینمیرزایی زهرامالیر همدان

18حسننفریمهسامالیر همدان

15احمدنوروزیزهرامالیر همدان

19ایرجهرمزدیآریانامالیر همدان
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18مهدیخدارحمی سمیرا نهاوند همدان

15قاسمخزائی زهرا نهاوند همدان

20علی امیددکامئی علی محمدنهاوند همدان

19مرتضیسلگی سارانهاوند همدان

15سید احمدعطاری سید محمد نهاوند همدان

2015عبدالعلیمحسنی پور علی نهاوند همدان

20علیمحسنی پور مریم نهاوند همدان

15قاسممحمودی پرنیا نهاوند همدان

15ولیتاجوکمژگاننوژههمدان

16علیزارعیمحمدرضانوژههمدان

2017چنگیزمهریآرشنوژههمدان

15علینیک اندیشربابهنوژههمدان

18حسنآخوندیرهاهمدانهمدان

2016علیرضااسدبیگیهانیههمدانهمدان

202019محموداسالمیحمیدرضاهمدانهمدان

19حسینامیریمهدیهمدانهمدان

202016صادقباباییحسینهمدانهمدان

18اکبرباباییزهراهمدانهمدان

1820حسینباباییعلیهمدانهمدان

18سعیدبرازنده کیانازنینهمدانهمدان

1917علی اکبربرزگرصفورا همدانهمدان

1817سید محمد سعیدبطحاییانفاطمه ساداتهمدانهمدان

1820فرامرزبهرامیفائزههمدانهمدان

14یحییپرستشیگانههمدانهمدان

17ارسالنپرتوی شایانعلیهمدانهمدان

1818حسنتوکل نهادراضیههمدانهمدان

16اصغرحسینی فرهمندآاللههمدانهمدان

15سید صفی الهحسینی نیک روشسیده فاطمههمدانهمدان

17علیحیدرپورعلیرضاهمدانهمدان

18علیحیدرپورمحمدرضاهمدانهمدان
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17محمدحیدریزهراهمدانهمدان

1917علیحیدرینازنینهمدانهمدان

19محمدقاسمخاکی زادهثمرههمدانهمدان

1817جوادخانی پورامیر علیهمدانهمدان

1717مجیدخزلیفاطمه  همدانهمدان

1919عیسیخوانساریفاطمههمدانهمدان

17ابراهیمدستجردیمهدیههمدانهمدان

201715حسیندیزچیانزرینهمدانهمدان

17امیرربیعیمیناهمدانهمدان

2019علیرحمتیخدیجههمدانهمدان

19قربانرستمیمنصورههمدانهمدان

1919هدایت الهرشیدینوشینهمدانهمدان

201917حسینرکنیانسودابههمدانهمدان

14ایمان علیرنجبرانمریمهمدانهمدان

1818محمدحسنزورمندماهانهمدانهمدان

202018علیرضاسحرخیزمیتراهمدانهمدان

181815ابوالفتحسعیدی بقارضاهمدانهمدان

17حسینشعبانی راستگوساراهمدانهمدان

19حسنشعبانی راستگویاسینهمدانهمدان

2018حسینشهابیسمیراهمدانهمدان

17حمیدضیاء فرفاطمههمدانهمدان

18نصرت الهطاهری تیزروفهیمههمدانهمدان

14علیطیبیفاطمههمدانهمدان

201817علیعباسیمریمهمدانهمدان

201918محمد عیسیغفوری منشحامدهمدانهمدان

18عبدالهفامیل تخمه چیفاطمههمدانهمدان

20فتح الهفضلیفاطمههمدانهمدان

2019موسیقربانینساهمدانهمدان

2019محمد کریمقرائیصفوراهمدانهمدان

15علیکرامتی پورمعصومه همدانهمدان
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17رسولکرمی فاطمههمدانهمدان

15فرج الهمجیدیفرنازهمدانهمدان

2019محمودمحمدیپروانه همدانهمدان

202014علیمددیمحمدرضاهمدانهمدان

2020نصرتمرادیفریباهمدانهمدان

1818عباسمسیبیاننفیسههمدانهمدان

17فاضلموسوی کتم جانیسیده فاطمههمدانهمدان

17امیرناظمفائزههمدانهمدان

20عبدالهورمزیار نجفیمجیدهمدانهمدان

201917سید محمدعلیهادئیسید داودهمدانهمدان

1918ایوبیعقوبیستایشهمدانهمدان

17سید احمدال علیسید سارهابرکوهیزد

16مسعوداسحاق پناهمحمد پارساابرکوهیزد

18علیبرزگرزهرا ابرکوهیزد

16محمودبمانیساریناابرکوهیزد

17غالمرضاحیدریالهه ابرکوهیزد

17حبیبخاموشینگارابرکوهیزد

15علیرضازارعزادهزهرا ابرکوهیزد

17نادرزارع فاطمهابرکوهیزد

16ناصرستارحدیثابرکوهیزد

1614حسینصالح زادهساغرابرکوهیزد

16غالمرضاصالح زادهزینب ابرکوهیزد

15سعیدصحافیسید محمدابرکوهیزد

16سید علیطباطباییفاطمه ساداتابرکوهیزد

14عباسعلیفرقانیفاطمه ابرکوهیزد

16علیفالحزادهزهرا ابرکوهیزد

14غالمرضافالحزادهفاطمه ابرکوهیزد

16احمدفالحزادهکیاناابرکوهیزد

16احمدفالحزادهکیمیاابرکوهیزد

14علیرضافالحزادهمحمدامینابرکوهیزد
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18ابوالفضلقاری زادهمحدثه ابرکوهیزد

1815اسداهللکاظمیمحبوبهابرکوهیزد

14سعیدگلستانیامیرحسینابرکوهیزد

15حبیبمحمدیانمبیناابرکوهیزد

1818محمودواعظمهشیدابرکوهیزد

14سید سراجهدایتیمحمد جعفرابرکوهیزد

16محمدرضادرم زادهانسیهاردکانیزد

20کاظمسلمانیسعیدهاردکانیزد

14هادیشاکرزهرااردکانیزد

14سعیدشاکرمطهرهاردکانیزد

15حسنشاکرملیکااردکانیزد

15ابوالفضلطباطباییمریماردکانیزد

16علیرضاعظیمیمحترماردکانیزد

15علیرضاهاتفیزهرااردکانیزد

14جاللهاتفیمجتبیاردکانیزد

14جاللهاتفیمومنهاردکانیزد

19صفرآیرمنمریمتفتیزد

15عباسعلیاحمدیامیرمحمدتفتیزد

192016سید محمدحسینی زاده خضرآبادسیدمحمدعلیتفتیزد

17محمد حسیندبستانی تفتیمجتبیتفتیزد

15علیرضایی تفتیامیر حسین تفتیزد

15سید رضاشبانی حسین آبادیفاطمه السادات تفتیزد

14مجیدغفاری علی آبادمطهرهتفتیزد

14مهدیفالح تفتیامیرمحمدتفتیزد

15مهدیفالح تفتیفاطمه  تفتیزد

1714علیرضامحامدیمبینتفتیزد

16سید رضامیرکریم زاده تفتیزهرا الساداتتفتیزد

14علیابوییزهرامهریزیزد

14هادیابوییمبینامهریزیزد

16محمدبیکامیر علیمهریزیزد
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14اصغرحجاریامیر حسینمهریزیزد

1714محمدزارع بیدکیحسینمهریزیزد

14ابوالفضلزارع بیدکیزینت مهریزیزد

-روح الهغفار نژاد بیدکیفاطمه مهریزیزد

14رحمت الهنیک نامعلیرضا مهریزیزد

16علیابوییمینا مهریزیزد

14محموداحمدیمهتابمیبدیزد

-سیدابوالفضلافخمیفاطمه الساداتمیبدیزد

16جاللاکبریسمیه میبدیزد

-محمدعلیاکبرزادهامیرعلیمیبدیزد

14اکبرامامیالهاممیبدیزد

1715سیدحمیدرضاامامیسیدمحمدحسام الدین میبدیزد

1817کمالامامیفاطمهمیبدیزد

14محمدحسینامامیمریممیبدیزد

1615محمدرضاباباحسینیامیرحسین میبدیزد

14ابوالفضلبرزگریشیوامیبدیزد

16رضابرزگرعباسمیبدیزد

14محمدرضابرزگریمحمدجوادمیبدیزد

16رضاعلیپورطالبیمحسن میبدیزد

14جمالپورمحمودآبادیمطهرهمیبدیزد

-محمدتقی زادهعلیرضامیبدیزد

15احمدثقفیمریممیبدیزد

1718امیرحسینجعفریویدا میبدیزد

14سیدمحمدحسینجالل زادهسیدعلیرضامیبدیزد

14حسینحجتیزینبمیبدیزد

18محمددهقانیزهرامیبدیزد

16علی اکبردهقانیفاطمهمیبدیزد

15محمدجواددهقانیفاطمهمیبدیزد

-15حسینرضاییالهاممیبدیزد

14حسن علیزارعالهاممیبدیزد
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14محمدزارعفاطمه میبدیزد

-15محمدرضازارعشاهیالههمیبدیزد

15جلیلزارعشاهیفاطمهمیبدیزد

-مهدیزارعشاهیمحدثهمیبدیزد

14مجیدزارعیفاطمهمیبدیزد

17محمدزمانیامیرمحمدمیبدیزد

14احمدطالبیمحمدطهمیبدیزد

-علی اکبرقاسمیعلی اصفرمیبدیزد

15جوادمتقیمهسامیبدیزد

-سیداحمدمطلبیفاطمه الساداتمیبدیزد

15حسنمنفردمریم میبدیزد

14حبیبمیرزاپورمرضیهمیبدیزد

14محمدحسیننخعیفایزهمیبدیزد

14احمدنیک خویاسمن میبدیزد

1617سید علی محمدابطحی ابرقوئیفریده الساداتیزدیزد

16ابولفضلاسدی زارچملیکایزدیزد

1615سعیداعرابیمتینیزدیزد

14احمدامیریمیثمیزدیزد

16علی اصغرآبادحمید رضایزدیزد

16محمد رضاآسیابان زادهشیما یزدیزد

1515مهدیبخت جومحمدصالحیزدیزد

15محمدبرزگر دهجسجادیزدیزد

14محمدپور طالبیفاطمهیزدیزد

16غالمرضاثوابیمریمیزدیزد

-14غالمرضاجعفری ندوشنامیراحمدیزدیزد

1414غالمرضاجعفری ندوشنامیرمحمدیزدیزد

15داودحاجی بیکیالناز یزدیزد

16سیدمحمدکاظمخامسیسید مهدییزدیزد

14محمدخراسانی گرده کوهیامیرحسینیزدیزد

15غالمرضاخیاطیانفلورایزدیزد
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16علی اصغردانیارفاطمهیزدیزد

18مسعوددشتی نژادفائزهیزدیزد

17محموددهقانالهه یزدیزد

1718محموددهقان بنادکیفرزانهیزدیزد

1716محمدحسیندهقانی اشکذریالهامیزدیزد

17حسنرضائی ابوالحسن آبادیهادییزدیزد

15محمد حسنروح پرورسعیدهیزدیزد

1918فضل اهللزارع بنادکوهیحسن یزدیزد

1717عباسساالریمحمد حجتیزدیزد

17محمودسلیمیان ندوشنمحمدطهیزدیزد

15اصغرسنجیدهزهرایزدیزد

19رضاشریعتیفاطمه الزهرایزدیزد

14علی اکبرشمسنرگس یزدیزد

17امیدشمسعلی اکبریزدیزد

181918علیصادقی رنجبرمرضیه یزدیزد

17محمدجوادصحاف نیاسحریزدیزد

1617باقرصمدی شاه آبادوجیههیزدیزد

1918باقرصمدی شاه آبادفاطمهیزدیزد

1614سیدشهاب الدینطباطبائی اشکذریسیدرضایزدیزد

14غالمحسینطال زادهمحمدیزدیزد

15محسنعاصیریحانهیزدیزد

16محمد حسینفاتحیفاطمهیزدیزد

15سیدمحمدفاطمیون عقدافائزه الساداتیزدیزد

14هدایتفالح کذابیابوالفضلیزدیزد

171614حسنفوقانیمحمد حسین یزدیزد

14محمدقربانینگاریزدیزد

1919اسماعیلکارگر اسفندآبادیمحمد یزدیزد

15احمدمحراب یزدیمنصوره یزدیزد

1718حسینمحسنیانمرجانیزدیزد

14اکبرمحمدی رادمائدهیزدیزد

1716علیمرادی شهربابکندایزدیزد

1918قاسممرتضائیعلیرضایزدیزد

17حسینمعمارزادهمریمیزدیزد

1817اکبرنعمت خواهمحمد حسن یزدیزد
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16محمد علینعمتیزهرهیزدیزد

1719محمدتقیوکیلیفرزادیزدیزد

15خلیلیاوریزهرایزدیزد

15محمدحسنیغماییهادییزدیزد


