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17علیابراهیمیسمانهتهران بزرگتهران1

1818مهدیابراهیمیمعصومهتهران بزرگتهران2

16حمیدرضااتابکیمحمدرضاتهران بزرگتهران3

17مصطفیاحدیمهردادتهران بزرگتهران4

14سیدشهاب الدیناحمدیسیدامیرسجادتهران بزرگتهران5

14حسیناحمدی فردمهدیتهران بزرگتهران6

19جواداحمدی کلهریمریمتهران بزرگتهران7

1717محمدرضااخالقی فردپگاهتهران بزرگتهران8

17امیداخوانعلیرضاتهران بزرگتهران9

19رحیماردالن یکتابهنامتهران بزرگتهران10

2018بهراماسدنیاعطیهتهران بزرگتهران11

19محمدعلیاسماعیل پورسلیمهتهران بزرگتهران12

15سعیداسماعیل زادهسامیاساداتتهران بزرگتهران13

1414رضااسمعیلیعرشیاتهران بزرگتهران14

17محمدابراهیماشتری تفرشیعلیرضاتهران بزرگتهران15

1515جواداشرافیمحمدرضاتهران بزرگتهران16

16جواداشرافیریحانهتهران بزرگتهران17

18رضااصالنیالهامتهران بزرگتهران18

2019مهدیاعالئیفاطمهتهران بزرگتهران19

2019اسمعیلافشار درمیانهطیبهتهران بزرگتهران20

15محمدکاظمافشاریعلیتهران بزرگتهران21

17مجیداقبالیفرنوشتهران بزرگتهران22

17اکبراکبریپارساتهران بزرگتهران23
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2019علیاکبریمحمدامینتهران بزرگتهران24

1918علیاکبری مرخالیفاطمهتهران بزرگتهران25

15عباساکبریانمحمدارشیاتهران بزرگتهران26

17مصطفیاکرمی آرانیمحمدهادیتهران بزرگتهران27

17محمدالهی نیامحمدرضاتهران بزرگتهران28

15صالحالیاسیمحمدتهران بزرگتهران29

15غالمحسنامیریعلیتهران بزرگتهران30

15مهدیامیری کردستانیرامانتهران بزرگتهران31

16بهرامامینیمحمدتهران بزرگتهران32

15محمودامینیمتینتهران بزرگتهران33

16حمیدرضاانصاریعلی تهران بزرگتهران34

1919سید رضاآبیارفاطمه ساداتتهران بزرگتهران35

1919حسنآذرپیکآزادهتهران بزرگتهران36

18حمیدرضاآشتیانینسرینتهران بزرگتهران37

15حمیدرضاآقا میرنبی پورسیده الناتهران بزرگتهران38

19جوادآقاییمهدیستهران بزرگتهران39

19سعیدآالدپوشزینبتهران بزرگتهران40

19علیباباخانزادهاحمدرضاتهران بزرگتهران41

17صفرعلیباباییطاهرهتهران بزرگتهران42

17مجتبیباباییسبحانتهران بزرگتهران43

15سعیدباقری حسن آبادیعلیرضاتهران بزرگتهران44

14محسنباالزادهمحمدایمانتهران بزرگتهران45

19هادیبختیاریعلیرضاتهران بزرگتهران46

18محمدتقیبرزنونیکوثرتهران بزرگتهران47

16سیدمحمدرضابرقعیسیدامیرعلیتهران بزرگتهران48

18حسنبشردوستمحمدصدراتهران بزرگتهران49

1817سید محمدبطحایی زهرا ساداتتهران بزرگتهران50

1816لطف الهبهادریآفاقتهران بزرگتهران51

20بهرامبهلولیکبریتهران بزرگتهران52

16علیبهمنیمهرنوشتهران بزرگتهران53



17امیربیات ترکعلی تهران بزرگتهران54

14مصطفیبیدکیمحمدتهران بزرگتهران55

2019ابوالقاسمبیک محمدیافسانهتهران بزرگتهران56

19محمدقاسمبیگدلوپریساتهران بزرگتهران57

1614علیبیگیمحمدحسینتهران بزرگتهران58

15محمدرضاپارسایی اطهرمحمدحسینتهران بزرگتهران59

20علی اکبرپایندهصادق تهران بزرگتهران60

17کریمپرناآرزوتهران بزرگتهران61

−رحمانپناهیامیرعلیتهران بزرگتهران62

14مهدیپوراکبریانمحمدطاهاتهران بزرگتهران63

2020علی اصغرپورمهدیانسعیدتهران بزرگتهران64

1915شهرامپورنگساریناتهران بزرگتهران65

1616مهدیپیرهادیامیرطاهاتهران بزرگتهران66

16محسنپیرهادیالههتهران بزرگتهران67

17عبدالحسینپیریاییسمیهتهران بزرگتهران68

19فخرالدینتاجدینیسید نصرالدینتهران بزرگتهران69

1419حمیدتبریزیانامیرتهران بزرگتهران70

16شهاب الدینتسلیمی رنانیفاطمهتهران بزرگتهران71

15شهاب الدینتسلیمی رنانینرجستهران بزرگتهران72

2017حسنتقی پورساراتهران بزرگتهران73

17حمزهتقی فرعباستهران بزرگتهران74

18حمزهتقی فرزهرهتهران بزرگتهران75

2019عباستندافشانالمیراتهران بزرگتهران76

1515مهدیتوسلیفرزانه تهران بزرگتهران77

16امیدتوکلیسپهرتهران بزرگتهران78

15مهدیجابریآناشیدتهران بزرگتهران79

17مرتضیجعفرقلی زادهزهراتهران بزرگتهران80

1616غضنفرجعفریپیمانتهران بزرگتهران81

15محمدرضاجعفریملیناتهران بزرگتهران82

−هاشمجعفری پارساریحانهتهران بزرگتهران83



14مرتضیجاللی فردامیرحسینتهران بزرگتهران84

14ابوالفضلجمالینیماتهران بزرگتهران85

17محمدرضاجمالی فردعلیرضاتهران بزرگتهران86

17عبدالمجیدجوادیکورشتهران بزرگتهران87

14مجیدجوادیامیرعلیتهران بزرگتهران88

14ناصرجوادی رادمرصادتهران بزرگتهران89

18مهدیجواهریانامیرعلیتهران بزرگتهران90

2020احمدجودکیفهیمهتهران بزرگتهران91

1717میکائیلجودیمجیدتهران بزرگتهران92

15ناصرجورابچی بروجردیفاطمهتهران بزرگتهران93

2018غالمرضاچهاردولیصباتهران بزرگتهران94

1615حسینحاتمیبیتاتهران بزرگتهران95

16سعیدحاج محمدیبابکتهران بزرگتهران96

1919سید ضیاءالدینحاجی سید حسینسید مهدی تهران بزرگتهران97

16حسینحاجی قاسممهدیتهران بزرگتهران98

18محمدعلیحاجی مال میرزاییمحمدجوادتهران بزرگتهران99

14داودحاجیان نصرآبادیصدراتهران بزرگتهران100

17امیرحاجیعلیامیرمحمدتهران بزرگتهران101

15سیدمهدیحافظیسیدیاراتهران بزرگتهران102

1515محمدحبیب پور تهمتنامیرحسینتهران بزرگتهران103

−علیحبیبی یارفیفاطمهتهران بزرگتهران104

16منصورحسن پورکیاناتهران بزرگتهران105

14سیدمصطفیحسینی نژادسیدمحمداسماعیلتهران بزرگتهران106

18سیدمحسنحسینیانروژانتهران بزرگتهران107

1918محمدابراهیمحکمیانمجتبیتهران بزرگتهران108

14سعیدحکیمیشهرادتهران بزرگتهران109

1716محمدحیدرزادهمحمدطاهاتهران بزرگتهران110

−مجیدحیدریایلیاتهران بزرگتهران111

17محمدخالقی نژادمهدیارتهران بزرگتهران112

15هادیخان احمدلوامیرعباستهران بزرگتهران113



1917مرتضیخانی خورشیدیپارساتهران بزرگتهران114

17محمداسماعیلختائیمحسنتهران بزرگتهران115

1818مهدیخجسته کیازهراتهران بزرگتهران116

16کامبیزخدادادیرکساناتهران بزرگتهران117

18عباسعلیخسروجردیزهرهتهران بزرگتهران118

202019داودخطیبیمریمتهران بزرگتهران119

2019حجتخواجه وندیعرفانتهران بزرگتهران120

1717فوادخوش نیت نیکوفاطمه ساداتتهران بزرگتهران121

16احمدخیرخواهمحمدطاهاتهران بزرگتهران122

20اسماعیلداداشی پورثریاتهران بزرگتهران123

19حسینداودیپونهتهران بزرگتهران124

14بابکداوریکیانتهران بزرگتهران125

15عبدالهدخت محمدی مقدم نیانیماتهران بزرگتهران126

17محمددروگرسودهتهران بزرگتهران127

16علی رضادرویشیغزالهتهران بزرگتهران128

16علی رضادرویشیترانهتهران بزرگتهران129

14محمدرضادلیرپدرامتهران بزرگتهران130

17داودده نمکیریحانهتهران بزرگتهران131

2018محمدرضادهقانیمهدیهتهران بزرگتهران132

14مهدیدهقانیامیرحسینتهران بزرگتهران133

16محموددوخته چی زادهعلی تهران بزرگتهران134

17علیرضادودانگهامیرمحمدتهران بزرگتهران135

15سهرابدوستیعلیرضاتهران بزرگتهران136

18محسنراست بودعلیرضاتهران بزرگتهران137

1917محمودراغمریمتهران بزرگتهران138

−ایرجرجبی قادریمحمدرضاتهران بزرگتهران139

16افشینرحمانی نژادپارساتهران بزرگتهران140

1816محمدرحیمیملیساتهران بزرگتهران141

16مجیدرحیمیعرفانتهران بزرگتهران142

14سعیدرحیمیانعلیتهران بزرگتهران143



17علیرضارسولیسپهرتهران بزرگتهران144

14کاظمرضابیکمحمدمهدیتهران بزرگتهران145

16غالمرضارضانیامعصومهتهران بزرگتهران146

1817محسنرضاییحسینتهران بزرگتهران147

2018علیرضارضویامیرعلیتهران بزرگتهران148

15محمدرضوی زادهنگارساداتتهران بزرگتهران149

18عبدالمجیدرکنی حسینیسیداحمدتهران بزرگتهران150

14امیرحسنرمضانپورسبحانیمحمدمهدیتهران بزرگتهران151

18اکبررمضانیمحدثهتهران بزرگتهران152

15حسینرنجبرآرمانتهران بزرگتهران153

17علی اکبررنجبریلداتهران بزرگتهران154

15حمیدروحانیمحمدطهتهران بزرگتهران155

1717حسینریحانیسیدمحمدمهدیتهران بزرگتهران156

16آرشرئیسیشادیتهران بزرگتهران157

1717عزت الهزارعیتیناتهران بزرگتهران158

2019حسینزارعی حاجی آبادیفاطمهتهران بزرگتهران159

15مهدیزاهدیارشان تهران بزرگتهران160

1919محمداسمعیلزمانمریمتهران بزرگتهران161

1919محمودزمانی زادهالهامتهران بزرگتهران162

14عطاءالهزمانیانمحمدحسینتهران بزرگتهران163

18علیرضازهره صبحآرمیتاتهران بزرگتهران164

17محمدرضازهریمحمدطاهاتهران بزرگتهران165

1716حسنزینلیمحمدعلیتهران بزرگتهران166

14مسعودستاریفریدتهران بزرگتهران167

16سیدمهدیسجادیسیدمحمدحسنتهران بزرگتهران168

17نادرسرخان پورمحسنتهران بزرگتهران169

17علیسروریمحمدحسنتهران بزرگتهران170

18سعیدسعیدیمهدیتهران بزرگتهران171

19حیدرسلحشورلیلی تهران بزرگتهران172

17ابوالفضلسلطان محمدیفاطمه الساداتتهران بزرگتهران173



18مهدیسلمانیمحمدحسنتهران بزرگتهران174

1818محمودسلیمانی نژادملیناتهران بزرگتهران175

18محمودسلیمانی نژادمهدیهتهران بزرگتهران176

14سهرابیسپهرتهران بزرگتهران177

16سیدداودشاکریسیدحسینتهران بزرگتهران178

16احمدشاه محمدیمحمدامینتهران بزرگتهران179

1818فیض محمدشاهقاسیمحمدعلیتهران بزرگتهران180

16سیدمحمدشاهین مجدسیدمحمدحنیفتهران بزرگتهران181

16نایب علیشایگان شمسسمیهتهران بزرگتهران182

16حمیدرضاشریعتیسیمینتهران بزرگتهران183

17شریفیسیدمجتبیتهران بزرگتهران184

16محسنشریفیمحمد حسینتهران بزرگتهران185

1818محسنشفائی نیکابوالفضلتهران بزرگتهران186

20لطف الهشفیع زادهسعیدتهران بزرگتهران187

17علیشکوریمحمدتهران بزرگتهران188

19غالمرضاشهریاریستایشتهران بزرگتهران189

16حمیدرضاشهمیرزادیمحمدحسینتهران بزرگتهران190

16علیشیخ زین الدینصدراتهران بزرگتهران191

15علی اکبرشیدائیانمجیدتهران بزرگتهران192

14مسعودشیرازی فراشاهمائدهتهران بزرگتهران193

17ستارشیرعالیتاراتهران بزرگتهران194

15میثمصابریآرتینتهران بزرگتهران195

18علیصادقعمادتهران بزرگتهران196

18محمدتقیصادقیالهامتهران بزرگتهران197

15مهدیصادقیحسینتهران بزرگتهران198

18داودصادقیفاطمهتهران بزرگتهران199

16حامدصادقیانعلی اکبرتهران بزرگتهران200

17خیرالهصادقیان مستان آبادزهراتهران بزرگتهران201

19اسماعیلصالح آبادیرضوان ساداتتهران بزرگتهران202

2020حمیدرضاصالحیهانیهتهران بزرگتهران203

17محمدعلیصحافیمهدیتهران بزرگتهران204

18یوسفصدیق زندهمریمتهران بزرگتهران205

14محمدصدیقیانعلیرضاتهران بزرگتهران206

17مهدیصرامی فروشانیامیرعلیتهران بزرگتهران207



2020محمدصفاروپریساتهران بزرگتهران208

15وحیدصفاییحسینتهران بزرگتهران209

16علیصفریمحمدمهدیتهران بزرگتهران210

16هاشمصفری پورمحمدرضاتهران بزرگتهران211

15محمدجوادصلواتی طهرانیمحمدصادقتهران بزرگتهران212

18حسینصمدیثناتهران بزرگتهران213

17محمدصمدیفاطمهتهران بزرگتهران214

14مازیارصنیعیعلیتهران بزرگتهران215

17سید اسد اهللصیدسید علیرضاتهران بزرگتهران216

18مهدیضابطیسامانتهران بزرگتهران217

15ایوبضیا صفریاحمد علیتهران بزرگتهران218

19اکبرضیائینسترنتهران بزرگتهران219

1718محمدطاهریمنیرهتهران بزرگتهران220

16حمیدطایفه یراق بافهاامیرحسینتهران بزرگتهران221

17محمودطریقیمریمتهران بزرگتهران222

18صفی الهعابدیرویاتهران بزرگتهران223

20عزت الهعبدالحسینی امینتهران بزرگتهران224

17حمیدرضاعبدالرحیمنیکانتهران بزرگتهران225

14محمدعبدالکریمیامیرعلیتهران بزرگتهران226

18عبدالرضاعسگرخانیعلیتهران بزرگتهران227

18حسینعطائیسمانهتهران بزرگتهران228

1515امیرحسینعظیمیمحمدسجادتهران بزرگتهران229

1717سیداحمدعالمهسیدمحسنتهران بزرگتهران230

1917حسنعالئدینیحمید رضا  تهران بزرگتهران231

19محمدحسینعلی پورسمانهتهران بزرگتهران232

19احمدعلی پور جهانگیریرقیهتهران بزرگتهران233

17حجتعلی نجاتیپارمیداتهران بزرگتهران234

15هادیعلی نژادابوالفضلتهران بزرگتهران235

16بابکعلیزاده ماکوییپرنیاتهران بزرگتهران236

1717حسنعلیئیمعصومهتهران بزرگتهران237

14علیعمرانیمسیحاتهران بزرگتهران238

16امرالهغالمعلی پورنرگستهران بزرگتهران239

15رمضانعلیغالمیهانیهتهران بزرگتهران240

17امیرحسینغالمیعلیرضاتهران بزرگتهران241



14حسینغمیلوییسیدمهردادتهران بزرگتهران242

15ناصرفاتحیآرمانتهران بزرگتهران243

16محسنفاضلیزهراتهران بزرگتهران244

16مصطفی...فتح امحدثهتهران بزرگتهران245

14مجتبیفتحیعلیرضاتهران بزرگتهران246

18فرهادفتوت جاهحمیدتهران بزرگتهران247

14بابکفخارآرادتهران بزرگتهران248

1818محمدفراهانیزهراتهران بزرگتهران249
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1818ابراهیمفقه افخمیمعصومهتهران بزرگتهران255

17محسنفقیهی رضاییمهدی تهران بزرگتهران256

14حسینفیروزهاشمیعرفانتهران بزرگتهران257
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14علیقادریارشانتهران بزرگتهران259

17حمیدقادریطنازتهران بزرگتهران260

18محسنقاسمیریحانهتهران بزرگتهران261

18آقاخانقاسمیموناتهران بزرگتهران262
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17مهدیقالیبافیانعسلتهران بزرگتهران265

18حسنقائدی محمد تهران بزرگتهران266

1919غضنفرقدیمیمریمتهران بزرگتهران267

15یوسفقرآنیاالیتهران بزرگتهران268

15محمدرضاقره بخشیامیرحسینتهران بزرگتهران269

18علی حسینقره داغیمسعودتهران بزرگتهران270

1817محمدباقرقریشیمحبوبهتهران بزرگتهران271

1818حمیدقریشیسهرابتهران بزرگتهران272

19هتب الهقنبریناصرتهران بزرگتهران273

17محمدمهدیکاشفامیرحسینتهران بزرگتهران274

1719تقیکاشفی رفیعزهراتهران بزرگتهران275



14جلیلکاشی تراشطاهاتهران بزرگتهران276

14آرشکاظمیامیرعلیتهران بزرگتهران277

14مصطفیکامیارافشینتهران بزرگتهران278
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17شکرالهکریمیحسامتهران بزرگتهران280

17حسنکریمیحسینتهران بزرگتهران281
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1716محمد حسینکالییعلیتهران بزرگتهران284

18نویدکلباسیمحمدحسنتهران بزرگتهران285

1616خدامرادکلوندیزهراتهران بزرگتهران286

2020سیدحبیبکمونیسیده فاطمهتهران بزرگتهران287

19علی اصغرکوشکیبیتاتهران بزرگتهران288

15علیکیان پوریاسمین زهراتهران بزرگتهران289

14علیکیان پورنازنین زهراتهران بزرگتهران290

16رضاگرشاسبیستایشتهران بزرگتهران291

17سیدمرتضیگل آزادسیداحسانتهران بزرگتهران292

16مهردادگلشن نژادعلی تهران بزرگتهران293
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17قربانلشگریشهنازتهران بزرگتهران295

18علیرضالطفیریحانهتهران بزرگتهران296

1717محسنلطفی زادهحلماتهران بزرگتهران297

15مرتضیلقمانینگارتهران بزرگتهران298

17محمدماوندادیعلی تهران بزرگتهران299

17مهدیمتقی پورمحمدحسینتهران بزرگتهران300

15شهراممتولی باشیشهریارتهران بزرگتهران301

16عمادمحرابیانامیررضاتهران بزرگتهران302

15سعیدمحمدحسینیعرفانتهران بزرگتهران303

1616سعیدمحمدیصباتهران بزرگتهران304

15داودمحمدیمحمدجوادتهران بزرگتهران305

15مهدیمحمدیسهیلتهران بزرگتهران306

1618اکبرمحمدی تیرآبادیفائزهتهران بزرگتهران307

16حسنمحمدیانهستی تهران بزرگتهران308

17مجیدمحمودیعاطفهتهران بزرگتهران309



1818....ماشا المخبریان نژادفیروزهتهران بزرگتهران310

15مرتضیمختاریپرهام تهران بزرگتهران311

17ناصرمدینه نگاهعلی تهران بزرگتهران312

17مجتبیمرادیکیاناتهران بزرگتهران313

15منوچهرمرادیصدیقهتهران بزرگتهران314

14مجتبیمرادی خاکریزیمحمدجوادتهران بزرگتهران315

14عزیزمرادیانرایانتهران بزرگتهران316

1517مصطفیمفتخری الجوردیساراتهران بزرگتهران317

18محمدعلیمقدمعلی سیناتهران بزرگتهران318

17ابراهیممالزینیعلی رضاتهران بزرگتهران319

17مهدیملکی طائمهامیرحسینتهران بزرگتهران320

18علی محمدمنتظریان فاطمهتهران بزرگتهران321

15بهراممنصوریبردیاتهران بزرگتهران322

15محمدرضامنوچهرپورعمادتهران بزرگتهران323

−حسنمهران خانسرییسناتهران بزرگتهران324

1615محسنمهرپژوهانعلیتهران بزرگتهران325

15مجیدموحدی مراممهدی تهران بزرگتهران326

18میر قادرموسویمینا تهران بزرگتهران327

15جوادموسی الرضامحمدمهدیتهران بزرگتهران328

16محمدجعفرموسی الرضاییمهدیارتهران بزرگتهران329

18مصطفیمومن گنابادیفاطمهتهران بزرگتهران330

15منوچهرمومنیمهرزادتهران بزرگتهران331

17سیدمحمدرضامیررحیمیسیدعلیتهران بزرگتهران332

1414مجیدمیرزاپورصباتهران بزرگتهران333

18محمدرضامیرزاییفهیمهتهران بزرگتهران334

1818عباسمیرزائیآرمیتاتهران بزرگتهران335

16هادیمیرکیان بجستانیمحسنتهران بزرگتهران336

17محمودنادریالهامتهران بزرگتهران337

14حمیدناصریبارانتهران بزرگتهران338

18حسینعلینامنیمائدهتهران بزرگتهران339

19رجب علینامنیعاطفهتهران بزرگتهران340

18علی اکبرنائینیآسیهتهران بزرگتهران341

14میرجاویدنبی پی لشکریسیده هستیتهران بزرگتهران342

16محسننبیدامیرمهدیتهران بزرگتهران343



181920عبدالمطلبنجفیمهدیتهران بزرگتهران344

2020نبوتنریمانی ساریقههاجرتهران بزرگتهران345

16علینوحی طهرانیاحسانتهران بزرگتهران346

16سیدحامدنورحسینیسیدمجتبیتهران بزرگتهران347

20محمدنورمحمدیمیتراتهران بزرگتهران348

20خلیلنوروزیز هراتهران بزرگتهران349

16محمدحسیننیریعسلتهران بزرگتهران350

1919بیوکنیک پورفاطمهتهران بزرگتهران351

15محسننیک خوی متینمحمدتهران بزرگتهران352

1919جوادهادیفاطمهتهران بزرگتهران353

16قاسمهاشمیمریمتهران بزرگتهران354

16سلیمانهرورانیزینب تهران بزرگتهران355

17محمدرضاهمتیساراتهران بزرگتهران356

18امیرهمدانیرامبدتهران بزرگتهران357

16اسدالههمدانیزهراتهران بزرگتهران358

20علیواشقانی فراهانیحمیدهتهران بزرگتهران359

15فضلعلیورمقانیالهامتهران بزرگتهران360

16فتح الهوزینیفاطمهتهران بزرگتهران361

1919وفاییسمیهتهران بزرگتهران362

19جمالوکیلیمریمتهران بزرگتهران363

14علییارلوعلی رضاتهران بزرگتهران364

14محمدرضایارمحمدرزتهران بزرگتهران365

16محمدرضایارمحمدمحمدسامتهران بزرگتهران366

18امیرحسینیغمائیانالهامتهران بزرگتهران367

15اسمعلییکرنگناصرتهران بزرگتهران368

18جعفریوسففریباتهران بزرگتهران369

15حسینیوسفیمحمدتهران بزرگتهران370

19امرالهیوسفیمنیرهتهران بزرگتهران371


