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17حسنقلیجودیبهناماردبیلاردبیل

19مختارسلیمانیصغریاردبیلاردبیل

17مختارسلیمانیشهرزاداردبیلاردبیل

15صابرکهنیمهدیاردبیلاردبیل

17عبدالعلیمبشرمحمدحسیناردبیلاردبیل

19قادرمهدویمحمدمهدیاردبیلاردبیل

14علی گشادرضاییاحدگرمیاردبیل

14صالحصدیقیمحمدرضاگرمیاردبیل

16عزیزعبدالهیانایدانمیناردبیل

15-عبداالحدشریفیسعیده نمیناردبیل

1819وهابعلیزادهفاطمهنمیناردبیل

17اسدمنصورزادهسینا نمیناردبیل

1615حیدرعلیاحمدیانمحمداصفهاناصفهان

-اکبراختری پورمهراناصفهاناصفهان

14خسرواسماعیلینرگساصفهاناصفهان

15حسناشفاقفرزانهاصفهاناصفهان

1416حجت الهاعظمینیمااصفهاناصفهان

1616مسعوداعالییمحمداصفهاناصفهان

1617احمداکبریشبنماصفهاناصفهان

1516محمدحسنایزدیعلیرضااصفهاناصفهان

--روح الهباقریمنوچهراصفهاناصفهان

14حسنبحری نجفیفاطمهاصفهاناصفهان

-نورمحمدبختیاری تبارمینااصفهاناصفهان

14اکبرپورشیرویآرزواصفهاناصفهان

16محسنجوادی فرسپیدهاصفهاناصفهان

-علیحاجی اسماعیلیمحسناصفهاناصفهان

14علی اصغرحبیبیهانیهاصفهاناصفهان

14محمدمرتضیحجازیشیریناصفهاناصفهان

-علیحجراالسودیحسناصفهاناصفهان

15عباسحشمتی زادهشیریناصفهاناصفهان

18غالمرضاخاکیار خوراسگانیمریماصفهاناصفهان

1399تابستان -نتایج امتحانات سراسری دوره عالی

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج
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14فتحعلیخزائیلیزهرااصفهاناصفهان

--محمدخودسیانیحمیداصفهاناصفهان

1415اصغرخورسندیالهاماصفهاناصفهان

-17رمضاندانش پژوهلیالاصفهاناصفهان

15کمالذوقمحمدرضااصفهاناصفهان

14محمدرضاراستیبیتااصفهاناصفهان

15محمدابراهیمزمانیفرزانهاصفهاناصفهان

15کریمسلمانیانحمیداصفهاناصفهان

15ماشاالهشاهرخ قهفرخیاکرماصفهاناصفهان

-علیشاهیشریفهاصفهاناصفهان

14ولی الهشریفیکامراناصفهاناصفهان

17باقرصدرالدینیبنفشهاصفهاناصفهان

14حسینصفاری اصفهانیمنیرهاصفهاناصفهان

15عباسطاهریامیرحسیناصفهاناصفهان

14تقیفاضلیمحمدرضااصفهاناصفهان

15مرتضیفرهادینویداصفهاناصفهان

14غالمرضاقربانیفرزاداصفهاناصفهان

1514عباسقضاویمهدیاصفهاناصفهان

14قنبرقنبریانزهرااصفهاناصفهان

14محمدرضاکارشناسحسام الدیناصفهاناصفهان

1515محمدکدخداییمحمدمعیناصفهاناصفهان

16اصغرگلشن آرانجیمهاصفهاناصفهان

14سلمانمرادیاحمداصفهاناصفهان

1514علیمکتوبیانرضااصفهاناصفهان

1517اکبرمنقادزهرااصفهاناصفهان

1416اکبرمهدیهمحمدمتیناصفهاناصفهان

14محسنمیراحمدیفاطمهاصفهاناصفهان

18محمدنعمت اللهینازنیناصفهاناصفهان

14حیدرنکوییاصغراصفهاناصفهان

1415سروشهدایت رسا ایماناصفهاناصفهان

-امیرحسینواعظ شهرستانیشایاناصفهاناصفهان

1514نعمتوکیلیشیوااصفهاناصفهان

1618علی اکبریزدیمحبوبهاصفهاناصفهان

15علی اکبربابازادهمطهرهآران و بیدگلاصفهان
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17مهدیسمیعی نیامحمد جوادآران و بیدگلاصفهان

14رحمت الهسمیعی نیافهیمهآران و بیدگلاصفهان

19مهدیشاکر آرانیزینبآران و بیدگلاصفهان

14سیدمصطفی احمدیسیدعلیخمینی شهراصفهان13

1415رامینبدیحیاشکانخمینی شهراصفهان

16ابوالفضلترابیهدیهخمینی شهراصفهان

-عبدالهجعفری پورزهراخمینی شهراصفهان

1414رحمانحاجیانغزالهخمینی شهراصفهان

15محمدحسینحاجی حیدریشهریارخمینی شهراصفهان

16سیدحسنحسینیسیدپوریاخمینی شهراصفهان

14ابوالفضلحاج ابراهیمیزهراخمینی شهراصفهان

15علیرضاحاج حیدریعلی خمینی شهراصفهان

15مهدیحاج هاشمیهستیخمینی شهراصفهان

1415محمدصادقخسرویعلی خمینی شهراصفهان

14عباسرضاییزینبخمینی شهراصفهان

16حسینرضائیانحوریهخمینی شهراصفهان

14رضازمانیفاطمهخمینی شهراصفهان

16عبدالرسولشکرانیلیالخمینی شهراصفهان

15فرهادصرامیمیناخمینی شهراصفهان

-نورالهعابدزادهپریاخمینی شهراصفهان

1415عباسعلیعاملیفاطمه زهراخمینی شهراصفهان

16رضاعموشاهیمیناخمینی شهراصفهان

1517مهدیعباسیفاطمهخمینی شهراصفهان

-مجتبیفخاریمحمدخمینی شهراصفهان

-پرویزفخاریفاطمهخمینی شهراصفهان

17محمدقاسمیمهدیسخمینی شهراصفهان

1416محمدکریملطفیامیرعلیخمینی شهراصفهان

14اصغرمعمارزادهسهیلخمینی شهراصفهان

16علیرضامختاریمحمدخمینی شهراصفهان

15حسنمحمدیملیحهخمینی شهراصفهان

16مجیدموحدیپریاخمینی شهراصفهان

15حجت الهمختاریعلیرضاخمینی شهراصفهان

17غالمرضانوریانحدیثهخمینی شهراصفهان

14عبدالهنوربخشزهراساداتخمینی شهراصفهان
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-یدالهیزدان پناهملیکاخمینی شهراصفهان

14محمد امینافشاریمحدثهسمیرماصفهان

16شجاع الدینفلسفیغالمرضاسمیرماصفهان

1514نصرالهنادریانهدایت اله سمیرماصفهان

15احمدبخشیانمطهرهشاهین شهراصفهان

1618ایرججویاییآرینشاهین شهراصفهان

14منصورستاریرجبعلیشاهین شهراصفهان

14سعیدسعیدیسامیشاهین شهراصفهان

14فضل الهعظیمیبهمنشاهین شهراصفهان

1515عبدالرسولکاظمی اندانیمنیرهشاهین شهراصفهان

17محمدمالکی پورالهامشاهین شهراصفهان

16محمدرضانوروزی گورابیستارهشاهین شهراصفهان

14همایونهادیانمحمدمهدیشاهین شهراصفهان

18حمیدتاج پرستسمانهشهرضااصفهان

16احمدسپهریانزینبشهرضااصفهان

-اکبرحیدریفرشتهشهرضااصفهان

14علیمحمدیعبدالرضاشهرضااصفهان

16بهروزدهقان نژادمریمشهرضااصفهان

16احمدرضامحمدخانیزینبشهرضااصفهان

18محمدملکیانپری نازشهرضااصفهان

15مرتضیکمالی شرودانیزهرافالورجاناصفهان

1518محمد جاناحمدیصادقکاشاناصفهان

16محمدپشت مشهدیطاهرهکاشاناصفهان

16حسینرضاییابوالفضل کاشاناصفهان

14علیرضاعابدیمعصومهکاشاناصفهان

14محمد رضامهدی پورعلیرضا کاشاناصفهان

-حسینرفیع زاده شاهیمصطفیگلپایگاناصفهان

14حسنزارعیمهدیهگلپایگاناصفهان

15ابوالفضلنوریمحمدگلپایگاناصفهان

16سعیداکبریآیدا مبارکهاصفهان

--مهردادباقریزهرامبارکهاصفهان

1414حسینمحمدیفاطمهمبارکهاصفهان

15غریبعلینظریانمریممبارکهاصفهان

14حسینآقایی مزرعه شاهیحسنناییناصفهان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14عبد الرضااحمدیدیناناییناصفهان

-حسینعلیسلطانیالنازناییناصفهان

151714ولی الهشهریاریحمید ناییناصفهان

-حسینفرخیسمانهناییناصفهان

1417جاللفردوسی زاده نائینیاحمدناییناصفهان

-علیرضاکربالزادگانمحمد جوادناییناصفهان

-حمید رضامهدییان نائینیزکیهناییناصفهان

-حسنپورغالمیزهرانطنزاصفهان

15فضل الهآقاربیعاحساندهاقاناصفهان 

14خلیلدهقانیپریسا دهاقاناصفهان 

15اصغررحمتی مژگان دهاقاناصفهان 

15محمد حسنرحیم پورموسی دهاقاناصفهان 

15بهادرروشناییراضیهدهاقاناصفهان 

15غالمرضاشجاعیمهتابدهاقاناصفهان 

14محمدکریمیمهتابدهاقاناصفهان 

14نادعلیهزاروندنازنیندهاقاناصفهان 

-حسنابراهیمیامیرعلیمهردشت اصفهان 

1415حسنابراهیمی جواد مهردشت اصفهان 

14-حجتبافرانیستایش مهردشت اصفهان 

16-علیرضاپورجمپریسا مهردشت اصفهان 

14-عباسعلیتوکلیمنیژهمهردشت اصفهان 

16محمدصادقرمضانیزهرا مهردشت اصفهان 

1414حسینزمانیمحمدجوادمهردشت اصفهان 

15رضاشفیعی عباس مهردشت اصفهان 

15علیکریمیمهتاب مهردشت اصفهان 

15محمدمحققینیما مهردشت اصفهان 

-ابراهیمتک زارعنگینساوجبالغالبرز

14قنبرعلیحاجی حسنیزهرهساوجبالغالبرز

17سیدصادقصادقیان مطهرسیده زینبساوجبالغالبرز

14عبدالرحیممعمارباشیتهمینهساوجبالغالبرز

15عباسمقصودیمهتابساوجبالغالبرز

14یدالهاحدزاده حاللهمجیدکرجالبرز

-سلماناحمدیرامشکرجالبرز

14یدالهاحمدیمرضیهکرجالبرز
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15خیرالهارمندئیپیامکرجالبرز

15-سیدرضاامینیفریده ساداتکرجالبرز

16پرویزآهنیعلیکرجالبرز

15محمدحسنایزدی رودسریعباسکرجالبرز

-یوسفبدرزاده سروآغاجیساراکرجالبرز

15عبادالهبذرپورعبدالهکرجالبرز

17زین العابدینبرجی بیاتیرضاکرجالبرز

-علی اکبرتوتونچیانامیرصالحکرجالبرز

16محرمعلیتوحیدی فخرلیالکرجالبرز

-جعفرتوکل صبامحمدجوادکرجالبرز

16محمدحسینجعفریمنصورهکرجالبرز

16امامقلیجلیلیانفرهادکرجالبرز

18جهانگیرجهانگیریسمیهکرجالبرز

16ابوالفضلجوهریفرخندهکرجالبرز

171814علیحیدریعلی اکبرکرجالبرز

14حاج آقاحیدری توشمانلو محمد           کرجالبرز

17میرفتاححیدری خمیرانمیرمجیدکرجالبرز

1517یدالهخادمیانزهراکرجالبرز

161716محمدحسنخیام زادهفرشیدکرجالبرز

16مهدیدالوندمحمدحسینکرجالبرز

17تقیراحتی کلیمانیزهراکرجالبرز

16غائبرجب پورزهراکرجالبرز

16غالمرضارحیمی حاجی آبادیسعیدهکرجالبرز

1414حشمت الهرضایی شادرسولکرجالبرز

17قربانعلیرمضانخانیریحانهکرجالبرز

-محمدباقررنگرزحمیدهکرجالبرز

141517نقدعلیزمانلوسعیدکرجالبرز

1714عبدالمطلبسپهریمحمدامینکرجالبرز

1415حسنشکاریاسماعیلکرجالبرز

14-علیصادقیمحمدحامدکرجالبرز

1416اله وردیصنوبرشهرامکرجالبرز

15-محسنعادل پورفاطمهکرجالبرز

20علی اصغرعشق کارفاطمهکرجالبرز

151514احمدفرهودیداودکرجالبرز
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-صادققربانی خاله سریعلیرضاکرجالبرز

15رضاقهاریالههکرجالبرز

1616نبی الهکریمیامیرحسینکرجالبرز

17مهدیقلیمحمودزادهمریمکرجالبرز

16محمدمعماریانمرضیهکرجالبرز

1618غالمحسینمکوندییعقوبکرجالبرز

1616علی محمدملک نسب اردکانیمعصومهکرجالبرز

15علیمهرانیمحمدرضاکرجالبرز

16آیت الهمیرحبیبیملککرجالبرز

19هادیمیرزکیسیده زهراکرجالبرز

19مصلحتنصرتیساراکرجالبرز

18محمودهادیعباسکرجالبرز

16سید محمودافتخاریحسیننظرآبادالبرز

1514کتابعلیشهبازیحسننظرآبادالبرز

14صحبتداودیعلی شیرایالمایالم

17جبارعلیزادهمجیدایالمایالم

17مجیدمحمدیاریسعیدایالمایالم

14محمدمرادخانیحمیدرضابدرهایالم

14حسنولیزادهمریم بدرهایالم

15جوادجلیلیانزینبچرداولایالم

-خدادادعربیمبیناچرداولایالم

15عبدالمحمدموسی بیگیوحیدچرداولایالم

16-مرادیوسف شاهیطیبهچرداولایالم

14رضافتاحیاحمددهلرانایالم

14یوسفجابریروناکدهلرانایالم

141517نبیموسویسیدمهدیدهلرانایالم

171914حسنکاویانیفرهادآبدانانایالم 

15حسنوطن خواه علمداری جواد ارسآذربایجان شرقی

1916علیقلیکدیور علمداری رضا ارسآذربایجان شرقی

15تیمورشاهدیروح اله ارسآذربایجان شرقی

1817اماموردیجامعیصابر اهرآذربایجان شرقی

-15محمدرضایغمایی محمد اهرآذربایجان شرقی

-محمد علیقنبریهمحمد حسناهرآذربایجان شرقی

15رضانواپورعلیاهرآذربایجان شرقی
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1514رضانواپورمحمد اهرآذربایجان شرقی

18حبیبمهدوی کرگانرحیمبستان آبادآذربایجان شرقی

1514ایوبآوندی پورحسینتبریزآذربایجان شرقی

14عبدالکریماسعدیهدیتبریزآذربایجان شرقی

17علی اصغراصولی محمودینسیمتبریزآذربایجان شرقی

1417اصغراکبری فخرنژادفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

-یعقوبپورولیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15محمدپیرزادابراهیمتبریزآذربایجان شرقی

14بهروزتوتونچیبهنازتبریزآذربایجان شرقی

15احمدتیموریبابکتبریزآذربایجان شرقی

-علیثابت نژادمصطفیتبریزآذربایجان شرقی

-موسیحسن پورمریمتبریزآذربایجان شرقی

14محمدحقانیویدهرتبریزآذربایجان شرقی

19محرابخدابنده لومیناتبریزآذربایجان شرقی

15قاسمخداییرقیهتبریزآذربایجان شرقی

-1415محمودخصال پورصالحتبریزآذربایجان شرقی

16داوددانشیفاضلتبریزآذربایجان شرقی

14علیرامینرقیهتبریزآذربایجان شرقی

14محبوبرستم زادهحمیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

1416محمدعلیزینالیمهدیتبریزآذربایجان شرقی

18خسروسعیدیفرشتهتبریزآذربایجان شرقی

14حسینسلمانیهادیتبریزآذربایجان شرقی

-تیمورسلمانیبهمنتبریزآذربایجان شرقی

1415نظام الدینسهرابیهادیتبریزآذربایجان شرقی

14جهانگیرشاکرحسینیساحرهتبریزآذربایجان شرقی

14حسنصالح حسن نژادرقیهتبریزآذربایجان شرقی

14منصورعدل بخشنصیرتبریزآذربایجان شرقی

15رحیمعطاپورهالهتبریزآذربایجان شرقی

14عباسغفوریالنازتبریزآذربایجان شرقی

-نادرفتحیمژدهتبریزآذربایجان شرقی

-احمدفنجانچی رهنماحسنتبریزآذربایجان شرقی

16مرتضیقزوینیانفهیمهتبریزآذربایجان شرقی

14علی اکبرمحمدی عارفساجدهتبریزآذربایجان شرقی

15قربانعلیمعصومیصادقتبریزآذربایجان شرقی
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151715تیمورممی پورموسیتبریزآذربایجان شرقی

14میرعلی اصغرمیرحیدریمیرحسنتبریزآذربایجان شرقی

-15علی اصغرنساجی متیناحمدتبریزآذربایجان شرقی

16خلیلنسودیایرجتبریزآذربایجان شرقی

16ایماننوری نژادسمیراتبریزآذربایجان شرقی

18محمدجوادوقارفردوحیدهتبریزآذربایجان شرقی

-بهبودحسن زادهامیرجلفاآذربایجان شرقی

1514عزیزمطلبیمهدیجلفاآذربایجان شرقی

1415حبیبعیاریاسما سرابآذربایجان شرقی

14حسینصبوحی سیسمحدثهشبسترآذربایجان شرقی

15...خیراعبداللهی سیسیسمیراشبسترآذربایجان شرقی

15یاورعزت خواهآرزو شبسترآذربایجان شرقی

14حسینستاریحانیهشبسترآذربایجان شرقی

16محمدحسینقاسمیانمعصومهشبسترآذربایجان شرقی

1615قهرمانسعیدیرحمانمراغهآذربایجان شرقی

14احمدنوروزیفریدهمرندآذربایجان شرقی

17ابراهیمترابی مرندعبدالحسینمرندآذربایجان شرقی

1414محمدپورعلی مرزآبادسهیالمرندآذربایجان شرقی

14اکبرودادی دیزجیکانصدرامرندآذربایجان شرقی

14محمدحسن زادهفاطمهمرندآذربایجان شرقی

-عثماناحمدیسینااشنویهآذربایجان غربی

-محمد شریفخضریراماناشنویهآذربایجان غربی

-ناصرنصیریشورشاشنویهآذربایجان غربی

15محسنتوتونچیانفرزانهاورمیهآذربایجان غربی

1615یوسفرستگارفریدون اورمیهآذربایجان غربی

-یونسخلیل زادهحمیداورمیهآذربایجان غربی

14خلیلحسین پوراحسان اورمیهآذربایجان غربی

15غالمرضامحمدیمحمدحسن اورمیهآذربایجان غربی

-16رحیمپاک نیاسیمینبوکانآذربایجان غربی

15حسینصادق زادهمائدهبوکانآذربایجان غربی

-مصطفیموالنیصالح الدینبوکانآذربایجان غربی

-حسننیلی فرسلیمانبوکانآذربایجان غربی

1717آیت الهجهدیفاطمه زهراتکابآذربایجان غربی

14علیچرخینازیالتکابآذربایجان غربی
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14حسنصدیقفاطمهتکابآذربایجان غربی

-اکبرفرجزادهامیررضاتکابآذربایجان غربی

17حسینمحمدی دورباشسعیدتکابآذربایجان غربی

14عیوضملکیزهراتکابآذربایجان غربی

15یوسفخلیل پورزینبسلماسآذربایجان غربی

14علی اکبرسیوانی نژادفاطمهسلماسآذربایجان غربی

15قربانعلیظاهرلیالسلماسآذربایجان غربی

14مصطفیکاظم لوزهراسلماسآذربایجان غربی

-حسنمرادیعسلماکوآذربایجان غربی

171715رحمانحیدریچیمنمهابادآذربایجان غربی

1618عمرخالند پورجوادمهابادآذربایجان غربی

141715محمدحسینپورفضلعلی اصلشیدامیاندوآبآذربایجان غربی

15عیوضالهیاریصابرنقدهآذربایجان غربی

1516علی اکبرعلی اکبری بنابمرتضیشاهین دژآذربایجان غربی  

1614محمدصمدیعلیرضاشاهین دژآذربایجان غربی  

1616محمودملک زادهمحسنشاهین دژآذربایجان غربی  

15مصطفیدرویشیارسالنبندردیلمبوشهر

14غالمحسیندهداریزینببندردیلمبوشهر

-علیرضااحمدزادهمژگانبوشهربوشهر

1515مختارچعبیعبدالحسنبوشهربوشهر

14غالمحسینقدسیحسنعلیبوشهربوشهر

14عبدالحسیننیکسکینهبوشهربوشهر

15احمدعبدالهیامینجمبوشهر

16محمدکاظمصفاییاحسانجمبوشهر

14محمدقاسمیابوالفضلجمبوشهر

17حاتممحمدیمحمدرضاجمبوشهر

-سیدمحمدباقریسیدحسندشتیبوشهر

-سید حسنباقریسیدمحمددشتیبوشهر

-حسینچاه شوریخدارحمدشتیبوشهر

16حسنرضایی نژادمصطفی کنگانبوشهر

15هادیعربمحمدکنگانبوشهر

15ابراهیماحمدیزهرا گناوهبوشهر

15سرمستبنادریشکوهگناوهبوشهر

15جوهرخضریحمید رضاگناوهبوشهر
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1416عبدالحسینداوودیآینازگناوهبوشهر

1516غالمحسینصفاییمنصورگناوهبوشهر

18شمس الهایمانیرسول اسالمشهرتهران

14مختارچراغیمحمدمهدیاسالمشهرتهران

-اورجعلیچقلوئیزهرااسالمشهرتهران

14اسالمرحیمیسمانهاسالمشهرتهران

-عزیزمرادزنگنهعلیرضااسالمشهرتهران

14یوسفزینالزادهمحمدمتیناسالمشهرتهران

-علیسیفمحمدطاهااسالمشهرتهران

17محمدشاه  محمدیاعظماسالمشهرتهران

-بایرامعلیصالحیمبینااسالمشهرتهران

15جعفرطاهریزعفراسالمشهرتهران

14محمدرضاعلی نجفیعلیرضااسالمشهرتهران

16محمدفرجیهانیهاسالمشهرتهران

14حیدرفیروزیفاطمهاسالمشهرتهران

14مهدیقهرمانیآرشاسالمشهرتهران

-حمیدرضامصطفائی فخارحسنااسالمشهرتهران

14محمدرضاموسی خانیمائدهاسالمشهرتهران

-قهرماننورمحمدیمحمدرضااسالمشهرتهران

16جعفرامامیمحمد مهدیاندیشهتهران

14هادیبابا نژادعسلاندیشهتهران

15اسماعیلباقریکیاوش اندیشهتهران

14ولیخلیلیمحمدرضااندیشهتهران

16ایمانشادپریحسناندیشهتهران

17حسنصدرزادهزینباندیشهتهران

15علیفخاریسمیهاندیشهتهران

1617نصرالهفرهمندمهدیاندیشهتهران

1414طیب علیبختیاریاکرمبهارستانتهران

1414طیب علیبختیاریرقیهبهارستانتهران

141614فیروزسعیدی فرمهدیبهارستانتهران

151714ابوطالبشیرزادابراهیمبهارستانتهران

15حکمتقربانیمحمدحسنبهارستانتهران

17عبدالحسینپوردکانفاطمهپاکدشتتهران

-عیسیحق شناسپریپاکدشتتهران
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17علیشصتیمریم پیشواتهران

15احمدارژمندعرفانتهرانتهران

17نصرالهاسدیزهراتهرانتهران

14-فیض الهامینیاسدالهتهرانتهران

-سیدجعفرامینیسیده زهراتهرانتهران

17فاضلاولیا بککوثرتهرانتهران

17غالمرضاایزدیانلیالتهرانتهران

15اسدالهبیاتمحمدرضاتهرانتهران

-حمیدپیرهادیامین مهدیتهرانتهران

14سیدسلیمانجدائیسیدمحمدجعفرتهرانتهران

-محمدرضاجعفرنژادآتشتهرانتهران

1514مصطفیجعفری نژادمحمدحسینتهرانتهران

15صمدجودکیفاطمهتهرانتهران

16قدرت الهجیرودیایرجتهرانتهران

1615حسینچگینیمهدیتهرانتهران

16علیرضاچناریطیبهتهرانتهران

15غالمعباسدهقانپورمهدیهتهرانتهران

151615فرضعلیدودانگهاعظمتهرانتهران

-مهدیدوستجوادتهرانتهران

14یوسفذوالفقاریحمیدرضاتهرانتهران

14فتح الهرحمانیسمیهتهرانتهران

16اسالمعلیرحیمیبهنازتهرانتهران

15حبیب الهرنجبرانفائزهتهرانتهران

15غالمحسینزرندیابولفضلتهرانتهران

14علی اکبرسعادتحسنتهرانتهران

14خانعلیسلمانیهادیتهرانتهران

-داودشاملوفریباتهرانتهران

14عباسعلیشرفیمنصورهتهرانتهران

15رحمانشیریراحلهتهرانتهران

-حامدصادقیانعلی اکبرتهرانتهران

171916اکبرصفاییسمیراتهرانتهران

16محمودصفی یاریراضیهتهرانتهران

16محمدعلیصومیصادقتهرانتهران

17محمدطاهری مطلقمحسنتهرانتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

15محمودطریقیمریمتهرانتهران

19عبدالرسولعاشقی بابادگانیساراتهرانتهران

1516خدامرادعباسیپروینتهرانتهران

16-حسنعلیزاده خرسندمحمدتهرانتهران

14وحیدغالم آزادحسینتهرانتهران

1516عین الهقرقائیصغریتهرانتهران

15عباسقنبریانمرضیهتهرانتهران

16نظام علیکاظم نژادمصطفیتهرانتهران

17محسنکریمخانی فردامیرحسینتهرانتهران

-خلیلکریمیراحلهتهرانتهران

14سیدمحمدکسائیانساجده ساداتتهرانتهران

14ابوالقاسمکشفیاکرمتهرانتهران

19سعیدکیقبادیشادیتهرانتهران

17فضل الهگلستانیمهدیتهرانتهران

15غالمرضالطفی زهراتهرانتهران

14علیلطفی صدیقلیداتهرانتهران

15اصغرلفظی قاضیبهارهتهرانتهران

14وهبمجردفردداوودتهرانتهران

15محمدرضامحمدیراحلهتهرانتهران

-منوچهرمرادیصدیقهتهرانتهران

1517مسلممردانیعاطفهتهرانتهران

--شعبانمسجدیحمیدهتهرانتهران

15عطارالهمعروفیاسفندیارتهرانتهران

16قاسممقدم فراحمدتهرانتهران

16غالمحسینملکیمحیاتهرانتهران

14علی اکبرملکیانمهدیتهرانتهران

-سیدحمیدموسوی شوارادریستهرانتهران

17محسنمیررحیمیعلیرضاتهرانتهران

15علینجفیامیرتهرانتهران

1518جانعلیندرلوجوادتهرانتهران

17ابراهیمهدایتی سبزوارعرفانتهرانتهران

--قدرت الههرورانیمسعودتهرانتهران

16حیدرواشقانی مجیدتهرانتهران

17محمدعلیوکیلی قمیطهوراتهرانتهران
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1415امرالهیوسفیمنیرهتهرانتهران

-1618رضاحدادیان نائینیحسیندماوندتهران

15محمودشادالوییمهنازدماوندتهران

1519احمدحجتی نژادعلی اکبررباط کریمتهران

14رضااسماعیلیمختاررباط کریمتهران

141614جعفراعتمادیحسنریتهران

14شهراماشعاریفاطمهریتهران

1615علی حسینچراغیاحمدریتهران

18علیحاج کاظمیفاطمهریتهران

1716یدالهطالبیاناکرمریتهران

1616محمدفراهانیمهدیریتهران

15ابوالحسنکمیجانیافشینریتهران

-محسنآقایاریامیرمحمدشهرقدستهران

15مرتضیسلیمانیمهدیشهرقدستهران

14حیات الهگلشنیفاطمهشهرقدستهران

-حسینمعظمی گودرزیفرشتهشهرقدستهران

14صدقعلینغمههانیهشهرقدستهران

-علیرضاپیشهمه سینشهریارتهران

14عبدااهراهییگانهشهریارتهران

-محمد حسنحاجی عسگریبهمنشهریارتهران

-محمد حسنحاجی عسگریبهرادشهریارتهران

14محمد حسنشعبانیرضاشهریارتهران

14عزیزقنبریمریمشهریارتهران

14عباسمردانهابوافضلشهریارتهران

16جوادجمالیخدیجهشهریارتهران

14فتح الهاروجیالهامقرچکتهران

-یار علیایرانشاهیاحمدرضاقرچکتهران

1418حسیندانشمند مهربانیسعیدقرچکتهران

15رضادریاگردنیاقرچکتهران

-انصافشوقی بودااللوخدیجهقرچکتهران

15حسینمحمدهاشمیالهامقرچکتهران

14عزیزالهمیربکزینبقرچکتهران

1417محمدوکیلیالیاقرچکتهران

17علیرضاابراهیمیسید مجیدواحد امام علیتهران



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14محسنباقری هدیواحد امام علیتهران

14-حسینعلیدرخشانی مصطفیواحد امام علیتهران

17مجیدرهبر آرمین واحد امام علیتهران

14ناصرکابلی نازنین واحد امام علیتهران

-نورالهمحمدیمحمدهادیواحد امام علیتهران

14فریدالدینمشایخی محمدرضاواحد امام علیتهران

15سید محمدبشارتسید مهدیواحد انقالبتهران

14غالمحسینبلندیشیوا واحد انقالبتهران

1415علیپورحسن مهرباننغمهواحد انقالبتهران

-سیدرضاتقدیمی پورسیده نسترنواحد انقالبتهران

1415اصغرجعفری یاجلومریم واحد انقالبتهران

15جمشیدحاجی وندزهرهواحد انقالبتهران

14محمدرضاخالقیطهوراواحد انقالبتهران

17علی اکبرصالحیمحمدواحد انقالبتهران

15عبدالعلیعلیمحمدیمهدی واحد انقالبتهران

1517علیکریمیمحمدتقیواحد انقالبتهران

14علیرضالبیبیانامیرواحد انقالبتهران

-مظاهرلهراسبیالههواحد انقالبتهران

17منصورمحمدیمهرادواحد انقالبتهران

-مصطفیاحمدیهستیواحد جنت آبادتهران

--قلجاکبری ساروئیحکیمه واحد جنت آبادتهران

-محمد حسناسمعیلیمیناواحد جنت آبادتهران

-ابوالقاسمانیسیفریده واحد جنت آبادتهران

15مصطفیپریزادبهزادواحد جنت آبادتهران

14-لطیفپناهی محمودآبادمحمود واحد جنت آبادتهران

15غالمعلیجاجرمینسرینواحد جنت آبادتهران

15داداشچراغیسیماواحد جنت آبادتهران

15غالمحسینخانعلیزادهفاطمهواحد جنت آبادتهران

14آقادهقانی سیسمعصومه واحد جنت آبادتهران

-16داودسلمانییحییواحد جنت آبادتهران

16حمزهسلیمان زاده مقدمفرهادواحد جنت آبادتهران

14سید جمالشاه چشمهسیده زهراواحد جنت آبادتهران

16-علی اکبرشرج شریفیمهساواحد جنت آبادتهران

1416احمدشقاقیفرامرز واحد جنت آبادتهران
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15علیشیخانیمعصومهواحد جنت آبادتهران

-محمد حسنصحراگرد کرمانیالیاواحد جنت آبادتهران

14علی اصغرعسگری درمنکیپوریاواحد جنت آبادتهران

16علیفرزانهاسماعیلواحد جنت آبادتهران

14اسمعیلمهتدینداواحد جنت آبادتهران

15حسام الدینوحدتشقایقواحد جنت آبادتهران

-پرویزیاسایی مهرجردینازیالواحد جنت آبادتهران

15محمدسعیدرستمیآزادهواحد جیحونتهران

1517صابرسبکروموناواحد جیحونتهران

15علی اصغرکمایی فردسعیدهواحد جیحونتهران

18سید نصرت الهمهدیانمرضیه ساداتواحد جیحونتهران

1417فیض الههزارخوانیسیاوشواحد جیحونتهران

-محمدکاظماسفندیاری امیرحسین واحد دزاشیبتهران

17رضااسماعیلی مهتاب واحد دزاشیبتهران

15حسیناسمعیل حدادی نیلوفر واحد دزاشیبتهران

-رسولاولیائی سیاوش واحد دزاشیبتهران

-حسینحاجی خان میرزا فرینوش واحد دزاشیبتهران

18علیدهرویه نادیا واحد دزاشیبتهران

-غالمعباسدهقانی محمد قاسم واحد دزاشیبتهران

1614جهانگیردوستدار صنایع نیوشا واحد دزاشیبتهران

15-محمدرحمتی فریبا واحد دزاشیبتهران

15حسینسید رضایی امیر علی واحد دزاشیبتهران

15مجتبیظفرمقدم پیمان واحد دزاشیبتهران

1414حمیدقاضی زاده محیا واحد دزاشیبتهران

-نعمت الهقرائی محمدرضا واحد دزاشیبتهران

14قاسممختاری فرشته واحد دزاشیبتهران

16حمیدونکی علی واحد دزاشیبتهران

14محمودیوسفی مهدی واحد دزاشیبتهران

15احمدرضاجابریمریمواحد رسالتتهران

14محمدرحیمیانمسعودواحد رسالتتهران

14مرادعلیسپهوندفریباواحد رسالتتهران

14محسنصانعیمهساواحد رسالتتهران

14میرزاآقامهردادیانسعیدواحد رسالتتهران

-حبیبتجربه آموزمیناواحد شرقتهران
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15مهدیجعفری گل حمیدواحد شرقتهران

15مجیدصامت نازنین واحد شرقتهران

17اصغرمختاریمحبوبه واحد شرقتهران

14حسینمشرفوحیدواحد شرقتهران

14احمداصفهانیهاحسینواحد فرمانیهتهران

-شمس الدینامیریشیماواحد فرمانیهتهران

1417محمدحسینجواهرفروشسمانهواحد فرمانیهتهران

16اسدالهبکپورمسعودواحد قلهکتهران

181715سیدیحیروحانیمحسنواحد قلهکتهران

15ایوبظهوریعلیرضاواحد قلهکتهران

16-محمدفرجیهانیهواحد قلهکتهران

18عباسمحمدیمهرادواحد قلهکتهران

1414سید عباسعلیمرعشیسیدعلیواحد قلهکتهران

17مهدیمهدویشهربانوواحد قلهکتهران

-امرالهوالیتیمحمدرضاواحد قلهکتهران

15نعمت الهفیض بخشآتوساواحد قیطریهتهران

16مسعودحکیمیسمین دختواحد قیطریهتهران

16احمدملک لوپانیاواحد قیطریهتهران

15سیدمهدیمیرحبیبیسیدداودواحد قیطریهتهران

15عزیزالهامیر حسینیمریمواحد مرزدارانتهران

-علیبهمنیمهرنوش واحد مرزدارانتهران

14عباساصیل فریدکریمورامینتهران

-علی اکبرمحسنیملیحهورامینتهران

-محمدخاوریزهراورامینتهران

1515حسینشاه حسینیسمیهورامینتهران

-غالمحسینشاه بیگیشهنازورامینتهران

16حجت الهقائدعلیاشرفورامینتهران

14ابرجباقری فارسانیرضافارسانچهار محال و بختیاری

14یدالهحیدرییاسمینفارسانچهار محال و بختیاری

1416بهادرحیدری   شیوافارسانچهار محال و بختیاری

1415محسنحیدری رادفاطمهفارسانچهار محال و بختیاری

15خدایارداودیصبافارسانچهار محال و بختیاری

14کرامتقاسمیرسولفارسانچهار محال و بختیاری

15شکرالهمالکیآالفارسانچهار محال و بختیاری
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-زادعلیاردشیری لردجانیمرضیهبروجنچهارمحال و بختیاری

16حجت الهرییسیهاجربروجنچهارمحال و بختیاری

16عبدالهاراکیراحلهشهرکردچهارمحال و بختیاری

14کرماسماعیلیجمشیدشهرکردچهارمحال و بختیاری

16منصوربابادایینسرینشهرکردچهارمحال و بختیاری

15صفرعلیجعفریان دهکردیزهرا شهرکردچهارمحال و بختیاری

14حسینریاحی زانیانیغالمعلیشهرکردچهارمحال و بختیاری

181615حبیبشمس خراجیحسینشهرکردچهارمحال و بختیاری

16علی آقاعلی پور دهکردیاسماعیلشهرکردچهارمحال و بختیاری

181715پرویزقربانی خراجیحسینشهرکردچهارمحال و بختیاری

15کورشکبیری سامانیزهرا شهرکردچهارمحال و بختیاری

14عباسمحمد زاده قهفرخیرسول شهرکردچهارمحال و بختیاری

16خسرومردانی گرمدرهنصرت الهشهرکردچهارمحال و بختیاری

151814زین العابدینمهدوی هفشجانیمعصومهشهرکردچهارمحال و بختیاری

15مصیبمیرزا خا نیملیحهشهرکردچهارمحال و بختیاری

15سعیدحسین آبادیپوریا بیرجندخراسان جنوبی

1415علیفرخندهمحمدمهدیبیرجندخراسان جنوبی

151616عیدیچاوشانجعفربیرجندخراسان جنوبی

14-غالمرضارهبردارفاطمهبیرجندخراسان جنوبی

14علی اکبررحمانیسمیهبیرجندخراسان جنوبی

15حاجیجوانمرداحمدخوسفخراسان جنوبی

1517محمودسرابندیساجدهنهبندانخراسان جنوبی

17محمدحمیدیهادیتربت جامخراسان رضوی

14عبدالهسروراحمدیسعیدهتربت جامخراسان رضوی

16عبدالهسروراحمدینظیرهتربت جامخراسان رضوی

17ولی محمدشجاعیهانیتربت جامخراسان رضوی

15ضیاءالدینعطاییراحلهتربت جامخراسان رضوی

15عبدالحمیدفراهانیسمیهتربت جامخراسان رضوی

15حسینعباس زادهنرگسدرگزخراسان رضوی

17منوچهرقریشیسودادرگزخراسان رضوی

-ابوالقاسمابریشمیارمیاسبزوارخراسان رضوی

-ابوالقاسمابریشمیایلیاسبزوارخراسان رضوی

1516محموداعتمادی رادعلیسبزوارخراسان رضوی

14حسینقلیبیاتعصمتسبزوارخراسان رضوی
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17مجتبیبیهقیامیرمسعودسبزوارخراسان رضوی

-اله قلیپژوهندهمحمدسبزوارخراسان رضوی

15احمدجعفری نسبمحمدرضاسبزوارخراسان رضوی

14غالمحسنحسین پورمحسنسبزوارخراسان رضوی

-حسینخاکدوستسیناسبزوارخراسان رضوی

14ابراهیمربیعی فرفاطمهسبزوارخراسان رضوی

17غالمحسینرمضانیعلیرضاسبزوارخراسان رضوی

15قاسمسیدآبادیعلیسبزوارخراسان رضوی

1714غالمحسینصحراییمهدیسبزوارخراسان رضوی

-حسینعامرقمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

-کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی

-سید احمدفیض آبادیزهرا ساداتسبزوارخراسان رضوی

15سیدحسنفیض آبادیسید جوادسبزوارخراسان رضوی

16احمدرضاکیوانفرحمیدرضاسبزوارخراسان رضوی

14-محمدمهدیمیرصباغمحمدامیرسبزوارخراسان رضوی

14قاسمنامنیصباسبزوارخراسان رضوی

-ناصروحدتیسهیل سبزوارخراسان رضوی

16مسلمهراتیمهدیسبزوارخراسان رضوی

-عباسعلییزدی نژادفاطمهسبزوارخراسان رضوی

14غفورذاکر زادهشهالسرخسخراسان رضوی

16اسماعیلمرندیزی زهراسرخسخراسان رضوی

15سید محمدموسوی نژادسید مجتبیسرخسخراسان رضوی

14مهدینایینیفاطمهسرخسخراسان رضوی

1415مهدیبقالفرشتهکاشمرخراسان رضوی

-سید رحیمرحیمیاسدالهکاشمرخراسان رضوی

-رضاروحانیزهراکاشمرخراسان رضوی

1517حسینشیخیمهالکاشمرخراسان رضوی

- محمد حسنصنعتیبهارهکاشمرخراسان رضوی

قنبریرضاکاشمرخراسان رضوی
حجی 

اسماعیل
16

-محمدنخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

16غالمعباسابراهیم زادهمعصومهمشهدخراسان رضوی

161515جهان بخشاحمدی جیوانمحمودمشهدخراسان رضوی

16حسنارشادی اسماعیل آبادیملیحهمشهدخراسان رضوی

15سیدرضااسدپورزادهبی بی آزادهمشهدخراسان رضوی
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14موسی الرضااسماعیلی آرمینمشهدخراسان رضوی

15احمداقابکی طرقبهمهتابمشهدخراسان رضوی

-محمد علیامین الشریعتیدلربامشهدخراسان رضوی

15-مهدیآقائیان دیزقندیپرنازمشهدخراسان رضوی

15محمودبازوبندیآرینمشهدخراسان رضوی

1415محمدباقری محمدآبادینعیمهمشهدخراسان رضوی

17پرویزبرادران شرکاءفاطمهمشهدخراسان رضوی

1516غالمرضاتنهاعلیمشهدخراسان رضوی

17اصغرتیموریصغریمشهدخراسان رضوی

1515جوادثامنی فردعباسمشهدخراسان رضوی

-سید علی اکبرجعفری رادشروینمشهدخراسان رضوی

16اصغرجالئیرضامشهدخراسان رضوی

151514امیرعبدالهحبیب زاده شجاعیسید رضامشهدخراسان رضوی

1516سید محسنحسینیسید حسینمشهدخراسان رضوی

16علی اکبرخاکساراحمدمشهدخراسان رضوی

17ابراهیمخاکسار آستانهفاطمهمشهدخراسان رضوی

16حسنخالقی فریمانناصرمشهدخراسان رضوی

15محمدخانزادزهرهمشهدخراسان رضوی

16صالحخانی زاده بخارائیمهدیمشهدخراسان رضوی

16بهمنخاوریوجیههمشهدخراسان رضوی

17محمدخرم آبادیریحانهمشهدخراسان رضوی

15محسنداعی نسریستایشمشهدخراسان رضوی

15رضادرجاتیانصفورامشهدخراسان رضوی

14رجبعلیرحیمیمنیرهمشهدخراسان رضوی

15سید جعفررضوانیحمیده ساداتمشهدخراسان رضوی

14علی اکبرزارعیمائدهمشهدخراسان رضوی

15مجیدسالممحمدحسنمشهدخراسان رضوی

15علیسعادت پورسمیهمشهدخراسان رضوی

17امیرسلیمیعلیمشهدخراسان رضوی

-محمدسیفیمسعودمشهدخراسان رضوی

14محمد حسنصادقی حصارمهنازمشهدخراسان رضوی

17عباسعلی آبادیمحمدمشهدخراسان رضوی

15جوادعلی میرزاییوجیههمشهدخراسان رضوی

18محمدرسولغالمحسینیانعلیرضامشهدخراسان رضوی
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15محمدفرشچی مشهدیفرح زادمشهدخراسان رضوی

15علیرضافکریپریسامشهدخراسان رضوی

-1415محمدرسولفهمیده وطن دوستوحیدمشهدخراسان رضوی

15سیدجلیلقادریسید مهدیمشهدخراسان رضوی

16محمداسماعیلقاسم زاده پیرشهیدرحیممشهدخراسان رضوی

15محمدباقرقدوسی ساحلیسمانهمشهدخراسان رضوی

1415غالمحسینقصابیانمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14یدالهکارگرغالم عباسمشهدخراسان رضوی

16سید صادقکبریاییسید علیرضامشهدخراسان رضوی

-محمدکریم آبادی رضامشهدخراسان رضوی

16غالمرضاکیامهریحسینمشهدخراسان رضوی

-محمد حسینمحترمعلیمشهدخراسان رضوی

19محمدمردانیابوالفضلمشهدخراسان رضوی

17حمیدمالحسین بنکدارفاطمهمشهدخراسان رضوی

15غالمحسینمودت کاخکی ناهیدمشهدخراسان رضوی

16وحیدموالییایلیا مشهدخراسان رضوی

14کمالمیرکمالیسیده خدیجهمشهدخراسان رضوی

14سیدحسنمیرابوطالبیمنیرهمشهدخراسان رضوی

16تقیمیرزائی نیا عبدالزهرا مشهدخراسان رضوی

17براتعلینایبزهرامشهدخراسان رضوی

16جعفرنجفی زرمهریفرزانهمشهدخراسان رضوی

15علیرضانوراییزهرامشهدخراسان رضوی

15عبدالحسیننورآوران فیض آباد مریم مشهدخراسان رضوی

16علی اکبرنوربخشفاطمهمشهدخراسان رضوی

15مرتضی قلینوروزینسیممشهدخراسان رضوی

17محمدرضاوحدتی فرتکتممشهدخراسان رضوی

20محمودهراتیمحمدامینمشهدخراسان رضوی

15محمدهمتیمحمدامینمشهدخراسان رضوی

17محمدبراتیبهنازتربت حیدریهخراسان رضوی 

1518رمضانعلیرجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی 

15علی اکبررهبریمریم تربت حیدریهخراسان رضوی 

15حسنذوقیسیده دیاناتربت حیدریهخراسان رضوی 

14محمدشیخیمحمودتربت حیدریهخراسان رضوی 

14علیشجاعیآرمیتاتربت حیدریهخراسان رضوی 



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

1418محمدهادیعالئیمهساتربت حیدریهخراسان رضوی 

14محمدکاظمعصمتیفاطمهتربت حیدریهخراسان رضوی 

1519رمضانعلیعلیجان زادهسجادتربت حیدریهخراسان رضوی 

15حسنغریب زادهصدف تربت حیدریهخراسان رضوی 

-غالمرضامهرگانعاطفهتربت حیدریهخراسان رضوی 

15محمدرضااکبری متین نیشابور خراسان رضوی 

14-محمدطاهربشاورد لیلینیشابور خراسان رضوی 

1518محمد صادقجان نثار امید نیشابور خراسان رضوی 

14احمدشهبازی نیامهدیه نیشابور خراسان رضوی 

1516علیصابری فرد ابوالفضل نیشابور خراسان رضوی 

15محمدرضاطالبی محمد نیشابور خراسان رضوی 

-حسینقدسیافسانه نیشابور خراسان رضوی 

15ناصرگرمابیالهامنیشابور خراسان رضوی 

14محمدعلیمتقی الههنیشابور خراسان رضوی 

16غالمعلیمجیدی مقدمزهرهنیشابور خراسان رضوی 

15-محمدمهدیمنتظری امیر نیشابور خراسان رضوی 

14حسننعمتی نژادمحسن نیشابور خراسان رضوی 

1818اباصلتوالیتیحسین نیشابور خراسان رضوی 

-مهدیهادیانی ملینانیشابور خراسان رضوی 

15سیدرضاتاراآرزوبجنوردخراسان شمالی

15ابوالفضلجهانی پورآذین بجنوردخراسان شمالی

15حسینرحیمیمحدثهبجنوردخراسان شمالی

-14محمدطرفیانافسانهبجنوردخراسان شمالی

1515علیرضاعفی طبرینیره بجنوردخراسان شمالی

14محمدغالمیعباسبجنوردخراسان شمالی

1516رضایوسف زادهستاره بجنوردخراسان شمالی

1615علیرضانوریمریمبجنوردخراسان شمالی

18حسینجلینیحمیدهبجنوردخراسان شمالی

16منصورمنصوریزهرابجنوردخراسان شمالی

16محمدآذریحسنشیروانخراسان شمالی

14حسینعارفیفاطمهشیروانخراسان شمالی

-محمدولی نژادسحرفاروجخراسان شمالی

1515تیموررحیمی لرکیاکرمامیدیهخوزستان

15جوادنیکوسرشتیاسراندیمشکخوزستان
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16مصطفیآذرنگآزیتااهوازخوزستان

15کریمبیت حردانعباساهوازخوزستان

-حسنحاجی شاهویردیفریدهاهوازخوزستان

14اسفندیاردودانگهراحلهاهوازخوزستان

16شاه قلیشالوموردغفاریمراداهوازخوزستان

17محمدحسینشکراللهیمهیناهوازخوزستان

-عیدی محمدکریم زادهیسنااهوازخوزستان

1616بهراممحمدپور زلکیافسانهاهوازخوزستان

15علی محمدمومنی سهرابمحمداهوازخوزستان

17ابراهیموفاجوخلیلاهوازخوزستان

15هژیرویسی شیخ رباطسمیهاهوازخوزستان

1519عباسآزادهمصطفیآبادانخوزستان

14ابراهیمنهرکارونمحمدآبادانخوزستان

1617بمونیچرامیعیسیآغاجاریخوزستان

17یابرکرد زنگنهمجتبیآغاجاریخوزستان

1415عبدالرضاخلوی زادهسجادبندر امام خوزستان

15نذیرباقریانیفریدهبهبهانخوزستان

-محمدحدادینرگسبهبهانخوزستان

-حمدالهحلواییریحانهبهبهانخوزستان

15حسیندرویش پسندمهدیبهبهانخوزستان

-غالمعلیمحمودی تبارهانیهبهبهانخوزستان

161514صدرالهارشدحمیدرضاخرمشهرخوزستان

18ولیفوالدیالههخرمشهرخوزستان

15مجیدشریداویعباسخرمشهرخوزستان

15یداله خانمرادخانیسیف الهخرمشهرخوزستان

-پرویزپوالدیعلیرامهرمزخوزستان

1617حسینکهن  آزموده زیبالیالشوشترخوزستان

16عبدالرحیمفاتحیافروزشوشترخوزستان

17پیمانعلیدادیمحمدحسینشوشترخوزستان

18نجمعبیداویمائدهشوشترخوزستان

14جعفراسکندریکرامتگتوندخوزستان

15محمدرضاصفرپورپریساگتوندخوزستان

-جانمحمدحاجی پورمنیژهاللیخوزستان

1515فریدونعبدالهیحسن اللیخوزستان
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17محمداکبریبردیامسجدسلیمانخوزستان

17محمداکبریشهرزادمسجدسلیمانخوزستان

172016مهدیبنی نجاریانامیرحسینمسجدسلیمانخوزستان

17حیدرامیرپورداریوشدزفولخوزستان 

14کاظمپورانیانمحمددزفولخوزستان 

14علیرضاحسینی لوعبدالرضادزفولخوزستان 

-سیدمحمدباقرسعیدیمهنازدزفولخوزستان 

15اسدالهزحمتیمحمدرضادزفولخوزستان 

-کرامتعباسیآریادزفولخوزستان 

18مهدیمرداسعلیرضادزفولخوزستان 

14حسینیاسینیمعصومهدزفولخوزستان 

16علیجباری منفردابوالفضلابهرزنجان

15غفارابوذریفاطمهخرم درهزنجان

14کرمعلیمحمودیمهدیخرم درهزنجان

16حسنقربانیمیثم زنجانزنجان

16دوستعلیقاسمیمحمدعلیزنجانزنجان

حمیدشرفیعادلزنجانزنجان

14سید جبارجعفری پورسید فرزادزنجانزنجان

14ابراهیمملکیاسماعیل زنجانزنجان

181819اکبربیاتداود زنجانزنجان

18رستمعلیخادمیحسینعلیزنجانزنجان

14علیرضاعظیمیکیمیازنجانزنجان

17رجبعلیخالقیمحمد زنجانزنجان

14رحمنقاسمیانمریمزنجانزنجان

16فخرالدینعسگریاسکندر زنجانزنجان

1616مظفروقفچینسرینزنجانزنجان

16محمدغفاریمحمدامینسلطانیهزنجان

14یدالهحسنیمهدیسلطانیهزنجان

14علی اشرفسلیمیناصر سلطانیهزنجان

-حیدرعلینادریمحمودسلطانیهزنجان

-علینوروزیناصرسلطانیهزنجان

14سید امیدطباطبائیسید امیرطه دامغانسمنان

18حسناخالقیبهروزسمنانسمنان

15مرتضیجباریفرحنازسمنانسمنان
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14سامانفریورسورناسمنانسمنان

15عبدالهگلینیراضیهسمنانسمنان

15فرج الهنوروزیسعیدسمنانسمنان

17کاظمترحمیمیتراسمنانسمنان

18آقاحسینمتولیانسیده میتراسمنانسمنان

15داوودسلمانیعمادشاهرودسمنان

14-عباسعلیکفاشسپیده شاهرودسمنان

15هادیواعظیاننگارشاهرودسمنان

-یدالهحسین زادهاحمدگرمسارسمنان

14حسینعلیشاه حسینیفاطمهگرمسارسمنان

16رضاسعیدیمحمدمهدیشهرسمنان

15سیدمحمدبامریاسماعیل چابهارسیستان  بلوچستان

1516کریم بخشپسکوهیمحمدیاسینچابهارسیستان  بلوچستان

16قاسمشعربافیانمحمدرضاچابهارسیستان  بلوچستان

15عبدالهدیهیمشهریارچابهارسیستان  بلوچستان

16بهروزپودینه شیخمبینا زاهدانسیستان و بلوچستان

16مهرزادخسروانیانمهرماهارسنجانفارس

1618علی محمدرضاییامیرعباسارسنجانفارس

1416محمدمهدیامامیمریمآبادهفارس

15علیرضاپیرمرادیانمهدیآبادهفارس

-حسنسلیمینیلوفرآبادهفارس

14-مسعودشهبازیمحمدحسینآبادهفارس

15-الیاسفرامرزیکیاناآبادهفارس

15محمدکریمیمحمودآبادهفارس

1415مسعودمدبرفاطمهآبادهفارس

1515مسعودمقامیمیالدآبادهفارس

14کاضمزارع زادهامیرعلیخرم بیدفارس

15حبیبزرنگار دوستملیکاخرم بیدفارس

14عبد الغفارستودهاسماخرم بیدفارس

14اکبرقلی زادهفاطمهخرم بیدفارس

-16رضاکریمینجمه خرم بیدفارس

14حسن علیاحمدیژیالخنجفارس

-شرفقادریمجیدخنجفارس

15-محمدابراهیمبرقیعبدالعلیدارابفارس
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16حسینشاکریناهیددارابفارس

14حسینعدالت پیشهغالمرضادارابفارس

-فریدوناصغریسهند سپیدانفارس

-همت الهسخاییحسین سپیدانفارس

14-لطف علیشمشیریعلیرضاسپیدانفارس

-حشمت الهصالحیسمیراسپیدانفارس

--احمدمحمدیانمحمدسعید سپیدانفارس

14کمالبنانی سروستانیعلیسروستانفارس

-سعیدپیرویسپهرسروستانفارس

14باقرروحانینرجسسروستانفارس

14عبدالحسینسعیدیزهراسروستانفارس

-محمدمحمودیمحدثه سروستانفارس

-سیاوشهاشمی کمال آبادیصدیقهسروستانفارس

17ابوالقاسمآبساالنفرزانهشیرازفارس

16عبدالحسیناحمدیزهراشیرازفارس

-حسینارسنجانی شیرازیحسناشیرازفارس

14علیاسدیصغری شیرازفارس

-جمشیداعرابیمحمدرضاشیرازفارس

-علی رضاامیدوارسحرشیرازفارس

-سیروسایالن کشکولیامیررضاشیرازفارس

15شمشادبیرمیعبدالحسینشیرازفارس

-صدرالهجویندهسولماز شیرازفارس

15غالمرضاحسینی پورمحمد مهدی شیرازفارس

17صفرخاکسارمجیدشیرازفارس

1416سعیدخرده گیرسعیدهشیرازفارس

1415فرید الدیندانشگرساغرشیرازفارس

15محمددریاگردفاطمه شیرازفارس

-عیسیرضاییساراشیرازفارس

17اکرمزارعیمهساشیرازفارس

-مهدیزاهدیشیواشیرازفارس

-قنبرزمانیاحمد شیرازفارس

16جلیلساجدی رادسید جاللشیرازفارس

14حسن علیسعد آبادینسرینشیرازفارس

14امینسیمکانیفاطمهشیرازفارس
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15ظهرابشیردلزهراشیرازفارس

-حسنعلیضامنیامیررضاشیرازفارس

-سید هاشمعدنانیسید عبدالمطلب شیرازفارس

17علیفرهنگنصیب الهشیرازفارس

14راه دارفریدونیهادی شیرازفارس

14احمدفیروز زادهمرضیهشیرازفارس

-زالیفیجانیغالمحسینشیرازفارس

17-شعبانقبادیاعظمشیرازفارس

16-مهدیکرمیحمید رضاشیرازفارس

16فیض الهکشاورزمحمودشیرازفارس

1416ایوبمحمدیمحمدرضاشیرازفارس

1416عبدالحمیدمعصومیرضاشیرازفارس

14عبد علیمنصوریمهردادشیرازفارس

15محمد علیمنفردمریمشیرازفارس

14روح الهنعمت اللهیفاطمهشیرازفارس

15عبدالرسولنعمت اللهیعلی رضاشیرازفارس

14مهدینکومهرامیررضاشیرازفارس

15محمدنگهبان فردسعیدشیرازفارس

17عمراننور افکن اسفروشانزهرهشیرازفارس

16-قدرت الههمراهیعزت الهشیرازفارس

14نجات الهیگانیهدایتشیرازفارس

14حمیدبصیریوالههفسافارس

16ایوببهمن نژادقدرت الهفسافارس

151715محمدحسینتوفیق زادهصفی الهفسافارس

15-حمیدخرمفاطمهفسافارس

-مجیدشب بوییمبینافسافارس

14مصطفیفیروزیمحمدجاللفسافارس

15مجتبیگلرازقیافروزفسافارس

14مهدیمحمدزادهطاهرهفسافارس

-اسمعیلهاشمیفاطمهفسافارس

14یحییاعتمادیفاطمهکازرونفارس

18منوچهرسبزواریآیلینکازرونفارس

1415غالمعلیعبادیمحدثهکازرونفارس

18مسلمقیومیناهید کازرونفارس
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14اسماعیلکظیمیعادلکازرونفارس

-14باباجانپناهی مظفریلیالکوارفارس

1515صفرصفری اکبرابادیحسنکوارفارس

15اسدالهفزونی اردکانیفرج الهکوارفارس

-1414سید بهزادهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

1618کاووسآراسته فاطمهگراشفارس

1418ناصرجعفرینرگسگراشفارس

-بهرامرفیعیآرزو گراشفارس

-حسینرنجبراحمدگراشفارس

14احمدشادراممصطفی گراشفارس

14رحمتشهیدانفائزه گراشفارس

16عبدالهمحمدیفاطمه زهراگراشفارس

15علمدارحسنی زادهنصیب الهالرستانفارس

-غالمعباسفخرایی فردرسولالرستانفارس

-ناصرصفاییمائدهالرستانفارس

15هاشمنیکنامرحیمهالمردفارس

14هادییوسفیمحمودالمردفارس

-بهاالدینسجادیانکوثرساداتمرودشتفارس

14رحمت الهخوبیاریسمیهمرودشتفارس

16غالمرضاپاساالریعلیرضامهرفارس

17احمدسورغالیفرهادمهرفارس

17درویشمقصودیاحمدمهرفارس

14علی رضادرویشیمهدینی ریزفارس

-محمدرضارجبیفهیمهنی ریزفارس

-14علی رضازارعسارانی ریزفارس

-احمدصداقت کیشمحمدباقرنی ریزفارس

1514مهدیزارعیان جهرمی مرضیه جهرم فارس 

16منصورمصلی نژادسحر جهرم فارس 

15سیدعقیلبحرینی سیدعبدالرضاجهرم فارس 

14محمدرضااحمدی راحیل جهرم فارس 

-فرهادرزمخواه محمدرضاجهرم فارس 

-عبدالحسینجامعحمیده جهرم فارس 

14غالم عباسخدادادی مریم جهرم فارس 

-رجبآرینمحمود زرین دشتفارس 
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16سهراببرزگرنسرینزیارانقزوین

15رضااحمدیفاطمهالوندقزوین

-امیرهوشنگبختیاری اصلعسل الوندقزوین

16علیدادگرپریساالوندقزوین

15جمالمحمودیکیمیاالوندقزوین

-سیداحمدحسینیسید شفیعآبیکقزوین

16احمدسلطانیانسیناآبیکقزوین

17علی اصغرعباس زاده حصارامیرمحمدآبیکقزوین

1415امرالهاصالنیاحمدتاکستانقزوین

14سیدلطیفحسینیسیداحدتاکستانقزوین

1417خلیلرحمنیمرتضیتاکستانقزوین

1614خلیلرحمنیمصطفیتاکستانقزوین

-16محمدحسنرحیمی فرعمرانتاکستانقزوین

1414حمدالهطاهرخانیمریمتاکستانقزوین

14اصغرکاظم لوامینتاکستانقزوین

--علمدارمهرعلیانلیالتاکستانقزوین

15محرمعلیاسالمیاحدقزوینقزوین

15جاللافشاری الهام قزوینقزوین

14سلیمانبهاریمحمدمهدیقزوینقزوین

17محمد حسنبهرامیبتولقزوینقزوین

15فرج لهبهشتی پورزینب قزوینقزوین

17محمدحسینجلیله وندفاطمهقزوینقزوین

15سید محمدرضاحسینیسید محسنقزوینقزوین

-اکبرخلخالیساریناقزوینقزوین

1617محمودرمضانیحسن قزوینقزوین

1414بهرامعلیزارععلی قزوینقزوین

15حمیدسعدیعلیرضاقزوینقزوین

15ابوالفضلسعیدی بقارضاقزوینقزوین

1714عباسسوهان آجینیمحمدرضاقزوینقزوین

15غالمحسنصالحیپری قزوینقزوین

15مرتضیعرب محمدلومحمدرضاقزوینقزوین

14حسینکاظم لوالهام قزوینقزوین

15علیمافی پورعباسقزوینقزوین

19عبدالحسینمشاطانمحسنقزوینقزوین
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15رمضانعلیمعروفیپریساقزوینقزوین

1714داوودمهدی پور آرزوقزوینقزوین

17عباسنجفیمهدیقزوینقزوین

18ناصرویسههژیرقزوینقزوین

15مرتضیآبکارملیحهقمقم

15علی اکبراسعدیفاطمهقمقم

-محسناکبریمحمدسجادقمقم

-حسناکبریفاطمهقمقم

16محمدایزدی خواهاحسانقمقم

14بهروزپاکدلمحبوبهقمقم

14علیتوحیدی منصورحانیهقمقم

1415خلیلجزایریبهارهقمقم

17عباسجعفرزادهساراقمقم

14داودخان احمدیعلیرضاقمقم

14حیدرعلیخدایارلیالقمقم

15-عباسخضرائیعفتقمقم

16غالمرضاخلیلیفاطمهقمقم

17محمدعلیخلیلی مفردمرتضیقمقم

16حسن علیرحمانیمرتضیقمقم

1516روح الهساجدیزینبقمقم

-حمیدرضاساالرکیاعلی اکبرقمقم

-1517محمدحسینسلیمی رودسریعبدالهقمقم

17محمدعلیشهناززادهمهدیهقمقم

15علی اکبرعباسی زادهنرجسقمقم

17عبدالهعبدالهیمحمدحسینقمقم

1617محمدعسکریمحمدمهدیقمقم

15حسینعصارزادهریحانهقمقم

1517عباسعلیقربانیزهراقمقم

14اکبرقهرمانیزهراقمقم

14عبدالصالحکاظمی زادهمرضیهقمقم

15عبدالحسینکربالیی ابراهیمیمحمدقمقم

14ناصرمحمدزادهمهدیهقمقم

14محمد رضامحمدی پناهمتینقمقم

14علیمعارف وندسهیالقمقم
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17محمدباقرملکیانعمادالدینقمقم

18حسین علیمهدیخانیمحمدباقرقمقم

16محمدجوادمیبدیمحمدهادیقمقم

1415رمضانعلیمیرعرب رضیعلیاقمقم

-سیدمحمودنوری زادهسیدمحسنقمقم

14محمدعلینیکزهراقمقم

16-حسنهدیه لومحسنقمقم

16روح الههژبریریحانهقمقم

15عباسرهرومهدیهراورکرمان

15عطاء الهابراهیمیاسراءبیجارکردستان

16نعمت الهمحمدینسرینبیجارکردستان

14اسمعیلمحمدیمینوبیجارکردستان

14مسعودمیرزامرادیمجتبیبیجارکردستان

15-عزیزسعیدنژادنادرسقزکردستان

16محمدفالحی سرتکلتوآرزو سقزکردستان

16مختارامانی سحرسنندجکردستان

14محمد علیقرنیهمایونسنندجکردستان

14طالبمنصوری بهارسنندجکردستان

14اله مرادهدایتفاطمهسنندجکردستان

16قلیساجدرضاقروهکردستان

17بهروزضیاییمحسنقروهکردستان

14 محمد جعفرقنبریثمینقروهکردستان

14عزت الهمحمدیفاطمهقروهکردستان

-سمینرحمانیتیمورکامیارانکردستان

15محمدادوایمبینمریوانکردستان

15رحیمجوانرودیآروینمریوانکردستان

15سید حسنحسینیسید صالح الدینمریوانکردستان

171616محمد حسینخالدیسردارمریوانکردستان

15جمشیدخدادوستبختیارمریوانکردستان

16عمررفعتیبهمنمریوانکردستان

15محمودمدرسیسمیرهمریوانکردستان

161618عبدالهوطنیهوشیارمریوانکردستان

1414علیبهدادامید دیواندرهکردستان 

15منصوریزدانی مصلح الدین دیواندرهکردستان 



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-احمداحمدیوسفیسعیدجیرفتکرمان

-علیجانبحراسمانیرمضان جیرفتکرمان

-15عزیزالهپهلوان خسرویعنایتجیرفتکرمان

-محمداسداله پورحمیدرفسنجانکرمان

15محمدحسنی کبوترخانیمهدیرفسنجانکرمان

-احمدعلیزادهفاطمهرفسنجانکرمان

16محمدیوسفیصادقرفسنجانکرمان

14علیاسالمیطیبهزرندکرمان

14محمدعربپورزینبزرندکرمان

14علیمومنیمهدیزرندکرمان

15علیرضاخراسانیراضیهسیرجانکرمان

1416عباسپوراسدی کرمسمیهشهربابککرمان

-حسینپاریزیفاطمه زهراشهربابککرمان

15عباسقاسمی نسبدانیالشهربابککرمان

14مهرعلیمحمودی میمندزینتشهربابککرمان

15ابراهیممنگلیملیحهشهربابککرمان

18محمدصادقابراهیم خراسانیسپهرکرمانکرمان

15محمداحمدیمعظمهکرمانکرمان

1516محمدعلیارجمندیملیکاکرمانکرمان

151514محمدافگارعلیکرمانکرمان

151714غالمعباسباباپورافسانهکرمانکرمان

17رضاپورجعفریمنصورهکرمانکرمان

17امیرترابیامیرحسینکرمانکرمان

1718مختارجمالی زادهرضاکرمانکرمان

15سیدعلیرضاحسینی سیده زهراکرمانکرمان

15سیدعلیرضاحسینی سیده فاطمهکرمانکرمان

16عباسخطایی زادهعلیکرمانکرمان

15غالمعباسخلیلینغمهکرمانکرمان

15مرادخواجه پورمریمکرمانکرمان

14محسندهقانیفاطمهکرمانکرمان

18عباسزاده محمودآبادیریحانهکرمانکرمان

1814-حسینزراعت زادهمحسنکرمانکرمان

16منصورشهباعلیکرمانکرمان

-اکبرصمدانی بخشآزادهکرمانکرمان



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

1518حسینعامریحامدکرمانکرمان

18محمدعسکری نژادحسناکرمانکرمان

-مجیدغفوریمحمدکرمانکرمان

19ایرجقربانیمهرنازکرمانکرمان

19رضامحمدیمحسنکرمانکرمان

18محمدمعین الدینیراحلهکرمانکرمان

14یحییمعینی نیااحمدکرمانکرمان

14محمدرضاحسینی دهمیریسید محمدکوهبنانکرمان

-محمدخالداریعباسعلیکوهبنانکرمان

14رضادامغانیکوثرکوهبنانکرمان

-علیرحیمیزهراکوهبنانکرمان

14حسینرحیمیویداکوهبنانکرمان

14حسیننوریساراکوهبنانکرمان

-سید حسنهاشمیسید علی اصغرکوهبنانکرمان

16علیالیاسیرسولاسالم آبادغربکرمانشاه

1414محمدپروینعلیرضااسالم آبادغربکرمانشاه

151814سایه میرحفاظتفاطمهاسالم آبادغربکرمانشاه

1414محمدحسندیده وراراضیهاسالم آبادغربکرمانشاه

16اشرفمرادیهادیاسالم آبادغربکرمانشاه

14شاهمرادعلیپورسیروسسرپل ذهابکرمانشاه

15رحیمرضاییمحمدرضاسنقرکرمانشاه

-محمدعلیفوالدیترنمسنقرکرمانشاه

-14-نجاتمحمدیحشمت الهسنقرکرمانشاه

14محمدرضامظفریفاطمه سنقرکرمانشاه

-غالمرضاحشمت پناهاحمد رضاصحنهکرمانشاه

-میرحسینحسینیفاطمهصحنهکرمانشاه

-علینظریطاهرهصحنهکرمانشاه

14کرمعلیخزاییمژدهصحنهکرمانشاه

18حبیب الهبابایینصرت الهکرمانشاهکرمانشاه

15عزیزباباخانی سعادت کرمانشاهکرمانشاه

14غالمعلیبهلولیسحرکرمانشاهکرمانشاه

15حشمت الهچقازردینگین کرمانشاهکرمانشاه

-سامحیدریانعلی کرمانشاهکرمانشاه

202014علی محمدرشیدیسهرابکرمانشاهکرمانشاه
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1415حسینصلح جوژالهکرمانشاهکرمانشاه

-15کرمعبدیمظفرکرمانشاهکرمانشاه

15اله یارفتحی یاسر کرمانشاهکرمانشاه

15شیرزلدگردبهمنمحمدکرمانشاهکرمانشاه

14فرهادمرادیدانیالکرمانشاهکرمانشاه

-مهدیمحمدیدرساکرمانشاهکرمانشاه

-15پرویزنیک قدمعرفانکرمانشاهکرمانشاه

--اسدالهنجفیشکوفهکرمانشاهکرمانشاه

14نگهداریگلنازکرمانشاهکرمانشاه

1415فیض الهنوریسعیدهکرمانشاهکرمانشاه

14توفیقولدبیگیپروینکرمانشاهکرمانشاه

16غالمرضاویسی مهتا کرمانشاهکرمانشاه

-شکرالهفاطمی امجدفاطمهدهدشتکهکیلویه و بویراحمد

14درویشمسعودیعبدالرضادهدشتکهکیلویه و بویراحمد

14محمودخوبانیانمینایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15امرالهشادمان پورشادمهریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1415خدانظرعلی محمدیمحمدجوادیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-قربانمقیمینرگسیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-سید کریمکاظمیعلی عسکرباشتکهگیلویه و بویراحمد

-محمدتقیپاداشمهنازچرامکهگیلویه و بویراحمد

15جانمحمدپناهیفاطمهچرامکهگیلویه و بویراحمد

15محمدرضاافضلیاحمدرضاگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

15خان میرجمشیدینجاتگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

15مهدیمهدی پوراعظمگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

15رمضانمحمودیهاشمآزادشهرگلستان

-موسی الرضاشکیزهرهعلی آباد کتولگلستان

-محمد ولیتقویطاهره گالیکشگلستان

14نوروزخسرویفاطمه زهراگالیکشگلستان

14اکبرقربانیفاطمه گالیکشگلستان

14عباسعلیقربانیعلیگالیکشگلستان

14رحمانمالکیعاطفهگالیکشگلستان

-1414دردی قلیآل هوزعبدالطیفگرگانگلستان

1416موسی الرضابسطامیسوفیاگرگانگلستان

-حسینخسرویزهراگرگانگلستان
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1414محمدعلیقائمیطاهره گرگانگلستان

14حسنگوهریمحمدابراهیمگرگانگلستان

--حسنیوسفیعمادگرگانگلستان

14محمدصادقبهرام زادهجعفرگنبدکاوسگلستان

1414علیموحدیغالمرضاگنبدکاوسگلستان

14علی اوسطیادگاریاسمعیلگنبدکاوسگلستان

151515احسان الهرحمانی پینوندیمحمدسجاداملشگیالن

17مهدیفرساجعفراملشگیالن

-مهدیحسنی اردو محلهصفوراآستانه اشرفیهگیالن

-حسنحسن زاده تبریزیمژگان آستانه اشرفیهگیالن

15مهدیعفت دوست آستانهمجیدآستانه اشرفیهگیالن

-عبدالرحیمخان باباییمریمرضوانشهرگیالن

14سهرابخیریدرسارضوانشهرگیالن

-جمشیدآقاییرضارودسرگیالن

14علیاسکندریکلثومرودسرگیالن

15علیرضابازرگانیمهدیرودسرگیالن

15حسنپژوهندهعرفانرودسرگیالن

-محمد جسینحسن پورهدیهرودسرگیالن

14کوروشرستگارحدیثهرودسرگیالن

14علیشوکتیهستیرودسرگیالن

-ابوطالبعاشورزادهفاطمهرودسرگیالن

14محمد رضاعباسی دوگلسرافائزهرودسرگیالن

14حامدقاسمیشقایقرودسرگیالن

14مختارقاسمیکوثررودسرگیالن

14محمد کاظمگلعلیپورصابررودسرگیالن

181817مصطفی قلیمصطفی منتقمیمجتبیرودسرگیالن

14رمضانعلیمیرزاییمحمد رودسرگیالن

-محسن علیتقی زادهابوالفضلرودسرگیالن

14علیرضانظمیپریا رودسرگیالن

-عبدالناصرصدوق توکلیزهرارودسرگیالن

15علیباشی فومنیرضافومنگیالن

14سیدحجتشمس زادهسیدعلیرضافومنگیالن

14محمداکبرنژادفاطمهالهیجانگیالن

14رضابخشیسحرالهیجانگیالن
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-علی اکبرفقیه شجاعیآناهیدالهیجانگیالن

-رضامباشر امینیزینب الهیجانگیالن

15-رضانیکروحدیث الهیجانگیالن

-بیژنبلد افشانیایلیاالهیجانگیالن

14داریوشغالمیدرساالهیجانگیالن

1416عبدالحسینآزادی دوستحمزهلنگرودگیالن

1516حامداحمدیحانیهلنگرودگیالن

-علیرضاشادماندیبالنگرودگیالن

16نقیکاملیاعظملنگرودگیالن

17موسیعسکریمحمدلنگرودگیالن

-حسینپورغالمی محمدرضا رشتگیالن 

1416مختارپادنگچیان ناصر رشتگیالن 

17احمدپورآقاعبدالرضا رشتگیالن 

14علیحسن پورمحمدرشتگیالن 

14-رضاحسین پورفاطمه رشتگیالن 

14ابراهیم علیزارعی بهار رشتگیالن 

14-غالمرضاعلیزاده جواد رشتگیالن 

15حسنعزت دوستلیالرشتگیالن 

17بختیارفرشادمهدی رشتگیالن 

14سیدحسنفتاحیسیدمحسنرشتگیالن 

17علیگلوائی گیتا رشتگیالن 

16بهرامممیزمحمد رشتگیالن 

14بهمنمهربانمرتضی رشتگیالن 

15محمدعلیموسی نژادمرسده رشتگیالن 

14قدرت الهنظامی گشتی مینا رشتگیالن 

14علی حسینجانبزرگیزهراازنالرستان

1718حجت الهرحمتیمسلمالشترلرستان

161915سپهرفروهریصدراالشترلرستان

1920علی محمدجوادیامینالیگودرزلرستان

15عبادالهامینیاننرگسبروجردلرستان

16غالمابراهیمیبهرام بروجردلرستان

14غالمحسنامیدعلیمحمدبروجردلرستان

14علی نظرحمزه لوزهرابروجردلرستان

17مجتبیروزبهانیعلیبروجردلرستان

-علیرضازندیزهرابروجردلرستان

-غالمحسنساکیابوالفضلبروجردلرستان

-حسینساکیغالمحسنبروجردلرستان
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14رضاعبدالملکیمحمدرضابروجردلرستان

15علیمحمدیسپهربروجردلرستان

15رضامقدسیهستیبروجردلرستان

17عبدالرسولمحمدیسعیدبروجردلرستان

16علیمیرزاییآذینبروجردلرستان

15جعفرمرادیسعیدبروجردلرستان

14صیدعلیمهدی پورجعفربروجردلرستان

-محمودنصرالهیامیرحسینبروجردلرستان

17حسینیارمحمدیمحسنبروجردلرستان

14همتعلیحسنوندآواخرم آبادلرستان

-17مهردادرحمتی چاغروندریحانهخرم آبادلرستان

15جعفرمرادی فردایمانخرم آبادلرستان

15حجتمیرزایی مقدمغزالخرم آبادلرستان

14نبیولی الهیاصغرخرم آبادلرستان

15عبدالحمیدهمایونمریمخرم آبادلرستان

17محمد علیچگنیمحمدرضادورودلرستان

15رضاطاهریفریدوندورودلرستان

16علی حسینیاراحمدیزهرا دورودلرستان

14سیروسرحیمیساقیکوهدشتلرستان

1414فرهادسلطان پورمیتراکوهدشتلرستان

19حسام الدینمحمدیعلیرضاکوهدشتلرستان

14حسنقادریسلطانعلیکوهدشتلرستان

15غالمرضاکونانیمحمدکوهدشتلرستان

15عیسیعلیپورسید جالل آملمازرندران

19محمدرضامهدویعلیرضاآملمازرندران

1415احمدسلحشورنوریمعصومهآملمازندذان

15علیابراهیمیفاطمهآملمازندران

14غالمحسینالهی رادالههآملمازندران

14محمد یوسفحیاتیحدیثآملمازندران

161714حسینعلیجانیامینآملمازندران

14نصرالهصیامیانستایشبهشهرمازندران

1517تقینوروزی طیوالابوالفضل چالوسمازندران

-14رحیمامیریآرمینسوادکوهمازندران

1714قدرتجباریابوالفضلسوادکوهمازندران

15سید نصرالهاسداله پور مهلبانیخدیجهفریدونکنارمازندران

151715سید رضااسداله پور مهلبانیعیسیفریدونکنارمازندران

1415حسنتورانداز کناریفرشتهفریدونکنارمازندران
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14عبدالرضادلدارفاطمهفریدونکنارمازندران

-حسنمدنیسمیهفریدونکنارمازندران

1515فرج الهمهدوی کتریمیمهسافریدونکنارمازندران

15محمدرضایوسف پورمائدهفریدونکنارمازندران

-مجیدپیروزهثمرهقائمشهرمازندران

17محمدحسینداداشیمحمدعلیقائمشهرمازندران

16محمودعباس زاده جدیدیصابرقائمشهرمازندران

16محمودقربانی ابراهیمیبنت الهدیقائمشهرمازندران

17لطف الهلطفیفاطمهقائمشهرمازندران

1418علیمقدم جویباریهادیقائمشهرمازندران

16رحمت الهموسویسید محمدقائمشهرمازندران

-رحمت الهموسویفائزه الساداتقائمشهرمازندران

16محمدرضاموالیی کیاسریعرفانقائمشهرمازندران

15احمدنوریانامیرمحسنقائمشهرمازندران

16محمدقلیاسفندیاری کالئیمعصومه نکامازندران

16سیدقربانحسینیسیده زهرهنکامازندران

15معصومابراهیم پورصدیقه بابل مازندران 

-صمدامیری اندیعاطفه بابل مازندران 

15سیدجعفرترابیروشنک الساداتبابل مازندران 

16صمدجلیلیمژده بابل مازندران 

16مهدیجویاحمیدرضابابل مازندران 

14یارعلیحسنی مبینابابل مازندران 

15امیرعلیخانبابایی شوباسماعیل بابل مازندران 

-محمدتقیخواجه وندیاسماعیل بابل مازندران 

14علیرضاذاکریمهدی بابل مازندران 

15رضایی مقدممتین بابل مازندران 

16علیشیرافکن عزیزیزهرابابل مازندران 

15نصرالهعزیزیصغریبابل مازندران 

14فتح الهعزیزنژادروشنخسروبابل مازندران 

15موسیعلیجانی بائیام کلثوم بابل مازندران 

1516مرتضیمجاهدیریحانه بابل مازندران 

15غالمرضامحمدپورسیاوشبابل مازندران 

15محمودموسویفائزه بابل مازندران 

15رمضانعلیمیرزانژادمحمدعلیبابل مازندران 

15علی باباآبچرعاطفهساریمازندران 

16محمدرضااحمدیسعیدساریمازندران 

1414اسمعیلآقاجانیکوروشساریمازندران 
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15سهرابخیراله زادهمحمدجوادساریمازندران 

18عبدالرضازمانینیکناز ساریمازندران 

1416محمدرضاساسانسهیل ساریمازندران 

15محمدکاظمصادقیصادقساریمازندران 

15سیدمحمدغفاریسید ارمیاساریمازندران 

1515فرهادمرادیابوالفضل ساریمازندران 

16سیدجاللموسویسید احمدساریمازندران 

15حسنولی نژادمعینساریمازندران 

19عزت الهآجلوعلیرضااراکمرکزی

19آیت الهآقاباباییاعظماراکمرکزی

15محمدرضاابراهیمی پورمهرسااراکمرکزی

14قاسمتقواییرادمهراراکمرکزی

16داودرضاییفاطمهاراکمرکزی

14غالمحسینصالحیپرویناراکمرکزی

15غالمحسینصوفیملوریناراکمرکزی

14حسینقاسم خانیندااراکمرکزی

1616جعفرمحبیاننفیسهاراکمرکزی

17محمدمحمدی خوسارااراکمرکزی

14محمدرضامرادیزهرا اراکمرکزی

15محمدرضامعصومی پویاهستیاراکمرکزی

1517حسنمشکانینیوشااراکمرکزی

15سید محمودموسویسیده فاطمهاراکمرکزی

15عبدالهادینادرینوشیناراکمرکزی

14بهرامبزرگمهرعلیآشتیانمرکزی

14سیدجعفرفرهادخانیسارا ساداتآشتیانمرکزی

14سیدمهدیلطفیسید حسین آشتیانمرکزی

14محمدرضاجوانمردقدسیهخمینمرکزی

16محمودفروتنفریباخمینمرکزی

16آیت الهقدبیگیسمیهخمینمرکزی

-علیکرمیکیمیاخمینمرکزی

16سعیدمحمدیفاطمهخمینمرکزی

15محمدحسینمالحسینیساراخمینمرکزی

15سیدعلیموسویزهرا ساداتخمینمرکزی

14علینوروزیسمانهخمینمرکزی

17سیدخلیلهاشمیزهرا ساداتخمینمرکزی

15حسنگودرزیبنیامینخمینمرکزی

18ناصرقربانیفاطمهدلیجانمرکزی



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14عین الهنیرومندنجمه ساوهمرکزی

15مجتبیشمسیمهدیهشازندمرکزی

14محمدفضلیمهدی یارشازندمرکزی

151717غالمحسینبحرینیعلیبندرعباسهرمزگان

151718هوشنگحویزیمحمدبندرعباسهرمزگان

1616جمشیدعلی نسبمهسابندرعباسهرمزگان

161717خدادادملکیحجتبندرعباسهرمزگان

1715حسیننامدارحمیدرضابندرعباسهرمزگان

14حاجی آقاناصریناهیدبندرعباسهرمزگان

15حسینامجد رادفروغ الزمانبندرعباسهرمزگان

15مختارنیک خواهزهرابندرعباسهرمزگان

-موسیکرمپور دهستانیاشکانحاجی آبادهرمزگان

-1618عیسیمیرزاییروح الهحاجی آبادهرمزگان

-احمدمرشدیان وحیدرضا جزیره کیشهرمزگان 

14محمدآزادیاننرجسجزیره کیشهرمزگان 

15اسدالهصوفیتارااسدآبادهمدان

14الماسسلیمانیالنازاسدآبادهمدان

14بهروزروشنیانمستورهاسدآبادهمدان

1617فتح الهطورجی سرورزهرهبهارهمدان

16قهرمانخورشیدیمهدیبهارهمدان

-مرتضیکلیاییعلی اصغربهارهمدان

15خلیلمرادی مقامزهرابهارهمدان

1516محمودایمانیمحمدعلیهمدانهمدان

15صادقباباییحسینهمدانهمدان

16-اکبرباباییزهراهمدانهمدان

14محمدعلیبشارمریمهمدانهمدان

14یحییپرستشیگانههمدانهمدان

-عبدالصمدتوسلعبدالحسینهمدانهمدان

15محمدحیدریزهراهمدانهمدان

1415محمدحسینرضاییمهدیهمدانهمدان

15علی اصغررضایی فرحنرگسهمدانهمدان

-محمد نبیزنگنهزهراهمدانهمدان

14علیرضاسحرخیزمیتراهمدانهمدان

-عزیزعربیعادلهمدانهمدان

15یوسففرجیمحمودهمدانهمدان

-علیمددیمحمدرضاهمدانهمدان

14حسینهاشمیفاطمههمدانهمدان
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1615علی امیددکامئی علی محمد نهاوند همدان 

14شکر الهرستمی معصومه نهاوند همدان 

16سید حسینقیاسی سید محسن نهاوند همدان 

15غالمحسینامیدوارپناهمریمابرکوهیزد

14غالمرضاحیدریالههابرکوهیزد

14محمدرضاصالحیفاطمهابرکوهیزد

-سیدعلیطباطباییفاطمه الساداتابرکوهیزد

1516محمودفاتحیمریمابرکوهیزد

15غالمرضافالحزادهفهیمهابرکوهیزد

1415رضانیکخواهزهراابرکوهیزد

14کمالامامیفاطمهمیبدیزد

14سیدحمیدرضاامامیمحمدحسام الدینمیبدیزد

-علیبرزگرزینبمیبدیزد

-محمدتقی زادهعلیرضا میبدیزد

14حسینحجتیزینبمیبدیزد

-رسولخلیفهفاطمهمیبدیزد

-محمدخواجه نژادزینبمیبدیزد

14مجیددهستانیعلیرضا میبدیزد

-کمالرشیدی نژادمریممیبدیزد

-حسنعلیزارع الهاممیبدیزد

-سعیدشاکر مطهره میبدیزد

15محمدحسنشفیعیامیرحسینمیبدیزد

-محمدعلیغفاریغفارمیبدیزد

-محمدکاظمکالنتریکیانا میبدیزد

17امیرعباسمهدیانمطهرهمیبدیزد

-حسیننداففاطمهمیبدیزد

14غفارغفاریپوریامیبد یزد

17عباسعلیاحمدیامیرمحمدیزدیزد

14شامیرزاپویانفاطمهیزدیزد

-سیدمحمدحسینی زاده خضرآبادمحمدعلییزدیزد

-حمیدخاموشی اصفهانیمحمدیزدیزد

-محمدتقیدهقانپورحسنیزدیزد

15غضنفرعباسی سنجدکیمریمیزدیزد

16مجیدغنی زادهمحمدطاهایزدیزد

16رضانقدیانمهدیهیزدیزد

14بهمردنمیرانیانرؤیایزدیزد


