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16رفیعجعفری کفاشکریماردبیلاردبیل

18صابرساجدیپریسااردبیلاردبیل

1615جبارکوهیسلیماردبیلاردبیل

15حسناسفندیاریهمااصفهاناصفهان

15ابراهیمامیدحسیناصفهاناصفهان

16علیآژیرمریماصفهاناصفهان

1414جوادآقاجانیمریماصفهاناصفهان

-نعمت الهآقاحسینیمحموداصفهاناصفهان

1514علیرضاپورصیرفیآیلیناصفهاناصفهان

16عبدالصمدترکیانفرخندهاصفهاناصفهان

-بهرامتیموریبهارهاصفهاناصفهان

14حیدرثمریزهرهاصفهاناصفهان

14بهرامجعفریانزهرااصفهاناصفهان

14مجیدجاللی مهدیاصفهاناصفهان

14عباسحسینیراضیهاصفهاناصفهان

14مصطفیحکیمیعلیرضااصفهاناصفهان

-محمدخودسیانیحمیداصفهاناصفهان

14حسینداعیبهزاداصفهاناصفهان

18محمودربانیمحمداصفهاناصفهان

-محمدرجبیفاطمهاصفهاناصفهان

-عبدالعزیزسامریمحمداصفهاناصفهان

14محمودشاکریفاطمه زهرااصفهاناصفهان

-15موالشکوهیعاطفهاصفهاناصفهان

14محمدعلیشیخ بهاییعلی اصغراصفهاناصفهان

14مجیدشیخیآیدااصفهاناصفهان

14محمدعلیعابدیفاطمهاصفهاناصفهان

16یعقوبعزیززادهعباساصفهاناصفهان

14بهروزعنایتی فرسامیاراصفهاناصفهان

14احمدعلیفاطمیلیالاصفهاناصفهان

15محمودقاسمیانایمان اصفهاناصفهان

18رمضانعلیمحمدیعصمتاصفهاناصفهان

14حسنمختاریعلیاصفهاناصفهان

14غالمرضامهدی زادهعرفاناصفهاناصفهان

--جمالموسویمحسناصفهاناصفهان

14محمدعلیموسوی زاده ریزیفاطمه ساداتاصفهاناصفهان

1400تابستان -نتایج امتحانات سراسری دوره عالی
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15محسنمیرلوحیشایستهاصفهاناصفهان

161416احمدنصوحیانحسیناصفهاناصفهان

14مرتضیهاشمیانشهرزاداصفهاناصفهان

15سیداحمداحمدیفاطمه ساداتخمینی شهراصفهان

-امیربراتیعلیخمینی شهراصفهان

-ابراهیمبهرامیحدیثخمینی شهراصفهان

14محمدپرندهحسینخمینی شهراصفهان

14مصطفیجانفشانفاطمهخمینی شهراصفهان

15اکبرحاجی حیدرییونسخمینی شهراصفهان

14مجمداسماعیلحاجیاننداخمینی شهراصفهان

1514اسدالهحبیبیهانیهخمینی شهراصفهان

14امیرخسرویعرفانخمینی شهراصفهان

15علیرضادباغیمعصومهخمینی شهراصفهان

-محمودشفیعیام لیالخمینی شهراصفهان

1614محمدرضاصادقیفاطمهخمینی شهراصفهان

15نعمت الهصافینگارخمینی شهراصفهان

14حکمت الهصفریمهساخمینی شهراصفهان

14حمیدرضاعباسیهماخمینی شهراصفهان

1515مصطفیعظیمیسیف الهخمینی شهراصفهان

14فتح اهللعظیمیاکرمخمینی شهراصفهان

16یداهللعلیشاهیهادیخمینی شهراصفهان

15اسماعیلعلیشاهیفرنازخمینی شهراصفهان

1514اصغرعموسلطانیبهارخمینی شهراصفهان

-عباسفروزانفرحدیثخمینی شهراصفهان

15محسنفوالدچنگزهراخمینی شهراصفهان

14روح الهقربانیریحانهخمینی شهراصفهان

14احمدکمالیمائدهخمینی شهراصفهان

15غالمحسینکمالیزهراخمینی شهراصفهان

14حسنعلیکمالیمهساخمینی شهراصفهان

-علیرضامجیدی پورمتینخمینی شهراصفهان

14محمودمحمدیرضاخمینی شهراصفهان

1514محسنمفیدیشکیالخمینی شهراصفهان

15نصرالهملکیمریمخمینی شهراصفهان

14عباسموحدیزهراخمینی شهراصفهان

14مصطفیموحدیآرزوخمینی شهراصفهان

14حسیننجفیساراخمینی شهراصفهان

14نوروزنقدیمرضیهخمینی شهراصفهان

14عبدالهنوربخشزهراساداتخمینی شهراصفهان

14محمدتقیوطنخواهنرگسخمینی شهراصفهان

14یداهللیزدان پناهملیکاخمینی شهراصفهان

-14علی قربانآصفیمائدهسمیرماصفهان



15مهدیابدالمطهرهشاهین شهراصفهان

-بهمناوالدی سلخوریعاطفهشاهین شهراصفهان

16سیروسبرومندفرنوششاهین شهراصفهان

14بهمنبنیادیانبهارهشاهین شهراصفهان

14منوچهرجاللینداشاهین شهراصفهان

15محمدعلیحسینیان رامهرمزشیدهشاهین شهراصفهان

15عباسعلیخاکسارفائزهشاهین شهراصفهان

15ابراهیمدلیر سوالآذرشاهین شهراصفهان

16حسینعلیرفیعیزهراشاهین شهراصفهان

16حمیدشریفی ولدانیعلیشاهین شهراصفهان

14رمضانعلیعارفیان جزیبتولشاهین شهراصفهان

16مسعودقاسمیمحمدسروششاهین شهراصفهان

16ناصرنوربخش حبیب آبادیعلیشاهین شهراصفهان

14اسفندیاررحمتیمژگانشهرضااصفهان

-یحییعابدیفاطمهشهرضااصفهان

-یحییعابدیفرنازشهرضااصفهان

-محمدحسینعرفانمعصومهشهرضااصفهان

15مهدینیکبختزینبشهرضااصفهان

15علیقپانی فرد کاشانیرضاکاشاناصفهان

14جمالکشاورزعلیرضاکاشاناصفهان

14عزت الهنظریملیحه کاشاناصفهان

-نصرت الهگوگونانیحسینگلپایگاناصفهان

15صفرعلیمتانتریحانهگلپایگاناصفهان

14ولی الهمحمدیانخدیجهگلپایگاناصفهان

-15محمدعلیمیرمهدیحسنگلپایگاناصفهان

1614کیوانحیدریمرضیهلنجاناصفهان

16شهرامصادقیزهرالنجاناصفهان

1915سیدرضاموسویسید رسوللنجاناصفهان

14احمدبخشیانستایشمبارکهاصفهان

15علی اکبرحقیقیمریممبارکهاصفهان

--16عبدالمجیدکیانیمرضیهمبارکهاصفهان

14عبد الرضااحمدی همابادیدیناناییناصفهان

-14حبیبجهان پناهمریمناییناصفهان

1614شعبانعلیگرجیمحمد ناییناصفهان

16حسنانتشاریمریمنجف آباداصفهان

15جعفرباقریزکیهنجف آباداصفهان

17براتعلیجدیدیحسننجف آباداصفهان

-ابوالفضلچتراییمحمدرضانجف آباداصفهان

-منصورسلطانیفاطمهنجف آباداصفهان

14حسینعلیشریفیزینبنجف آباداصفهان

14نعمت الهعابدان پورسعیدنجف آباداصفهان



14علی اکبربابازاده بیدگلیمطهرهآران و بیدگلاصفهان 

16حبیب الهبابایی زادهآسیهآران و بیدگلاصفهان 

15محسنسراچه اورنگ رزیتا  آران و بیدگلاصفهان 

19نعمت الهشاد بوستانفائزهآران و بیدگلاصفهان 

181515حسننوحیانمجتبیآران و بیدگلاصفهان 

1515حسنابراهیمیامیرعلیمهردشت اصفهان 

14محمدامینیحمیدرضامهردشت اصفهان 

17حجت بافرانیستایشمهردشت اصفهان 

15عباسعلیتوکلیمنیژه مهردشت اصفهان 

18عباس شفیعیمهسامهردشت اصفهان 

1615علیرضاعلیرضاییمحمدمهردشت اصفهان 

16علی کریمیمهتابمهردشت اصفهان 

15حسین میرزاییمصطفی مهردشت اصفهان 

1714اکبرمیرزاییفاطمه مهردشت اصفهان 

1714رضانوریمحمدمهردشت اصفهان 

19عباس نیکفردسجادمهردشت اصفهان 

16ایوبآقامحمدزادهلیالساوجبالغالبرز

14ابراهیمبلیکهزهراساوجبالغالبرز

14نجفبیک محمدیساراساوجبالغالبرز

14عبدالکریمسلمانیناهیدساوجبالغالبرز

-16قربانعلیصحراپوروحیدساوجبالغالبرز

14فتح الهمجیدیلیالساوجبالغالبرز

14عباسمقصودیمهتابساوجبالغالبرز

14غالمعباسموسویسمیهساوجبالغالبرز

14بهرامیعقوبیقاسمساوجبالغالبرز

15علیاجاللی خلفمحرمعلیکرجالبرز

-علیاحمدیمهدیکرجالبرز

15مرتضیارشدی گشتیمعصومهکرجالبرز

16محمدعلیاسالمیعیسیکرجالبرز

1614محمدحسناشتراکیمریمکرجالبرز

-پرویزآهنیعلیکرجالبرز

14محمدباسرهمهدیکرجالبرز

15داودبهبودی پورفاطمهکرجالبرز

17علیبیاتشقایقکرجالبرز

14غالمحسینحسنیفاطمهکرجالبرز

14عبدالحمیدخزائیزیباکرجالبرز

14سیدحسندریابسیدحسامکرجالبرز

14حسیندهقان نیریاحمدکرجالبرز

-16جواددوخت حسینعطاالهکرجالبرز

14تقیرضاقلیشهرهکرجالبرز

1514علیرضاییسعیدکرجالبرز



15رضارضایی مهراسکندرکرجالبرز

18عزیزالهروزبهانیمحسنکرجالبرز

1514احمدسعیدیآتناکرجالبرز

1714غالمحسینسلطان پورمرضیهکرجالبرز

16حمیدرضاسلطانیهانیهکرجالبرز

16سیدحسنشکراللهیسیده ترانهکرجالبرز

-فیروزشیرپور نیکی کندرضاکرجالبرز

1515جمشیدصادقی نیارکیمحمدتقیکرجالبرز

--سلمانصفدریان شهرضائیخاطرهکرجالبرز

14علی اکبرعلیزادهزهراکرجالبرز

15محمدرضافرهادیعلیرضاکرجالبرز

-محمدعلیقادری نائینیتورانکرجالبرز

14اباذرقاسمیزهیرکرجالبرز

16شاه محمدقبادیمونسکرجالبرز

15عزیزقربانی احمدآباداکرمکرجالبرز

15ماشاالهکریمیابوطالبکرجالبرز

14محمودکریمیامیرحسینکرجالبرز

15مجیدکوپاهیسلمازکرجالبرز

16حسینکیهان نیاوحیدکرجالبرز

14الماسمحمدیلیالکرجالبرز

14سعیدمعدن کارپویاکرجالبرز

-آیت الهمیرحبیبیملککرجالبرز

14احمدمیرزایی علویجهزهرهکرجالبرز

14سید هادیمیرزکیئیسیده زهراکرجالبرز

17محمدجوادنجفی فررضاکرجالبرز

15نعمتنژادمحمدمحمودکرجالبرز

14غضنفرنصیریزهراکرجالبرز

1614احسان الهارشدفاطمهنظرآبادالبرز

15یعقوبعلیترنج سیمینعلینظرآبادالبرز

14کیامرثجاویدانطیبهنظرآبادالبرز

16ایرجسبزه پرورمریمنظرآبادالبرز

14رحمتجوهریافسانهایالمایالم

16عبداللطیفداراخانیمسعودایالمایالم

14مرتضیرحمی زادرضاایالمایالم

14مجیدرعناییالههایالمایالم

14جبارعلیزادهمجیدایالمایالم

14علی اکبرغالمیمجیدایالمایالم

14جهانبخشملکیمحمدحسینایالمایالم

14محمدعبدالهیسید مختار آبدانانایالم

14مرادفالحتی فردگلنار آبدانانایالم

14علی جانحیدری زادبیتاچرداولایالم



14محمدحسینخانشیرینصرت الهچرداولایالم

15مهدیسعیدیصفی الهچرداولایالم

-15حضرتیمیرزاییقدرت چرداولایالم

14علی اصغراکبرینسیماهرآذربایجان شرقی

15بهمنحسن پوراعظماهرآذربایجان شرقی

14بهروزنوری زادهامیر حسیناهرآذربایجان شرقی

-علیثابت نژادمصطفیبستان آبادآذربایجان شرقی

14احدفیضیمهدیبستان آبادآذربایجان شرقی

161415ناصراحمدنژادفرهادتبریزآذربایجان شرقی

15مرتضیاسمخانیپارساتبریزآذربایجان شرقی

201616محمدرضاانتصارهادیتبریزآذربایجان شرقی

14اصغرانصاری صدیقعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

14بهروزتوتونچی زادهبهنازتبریزآذربایجان شرقی

15علی محمدجانعلیزادههادیتبریزآذربایجان شرقی

14سلیمحسین پورعیسیتبریزآذربایجان شرقی

14محمدرضاحسین زادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

1514خلیلخرسندفرآرشتبریزآذربایجان شرقی

14علیدادجوینسرینتبریزآذربایجان شرقی

1514علیرضادرخشان فردعسلتبریزآذربایجان شرقی

-کریمرهورسولتبریزآذربایجان شرقی

15سیدرضاسادات سیدمجتبائیعاطفهتبریزآذربایجان شرقی

-محمدرضاسربخشیاننسرینتبریزآذربایجان شرقی

16یوسفسیدعلیپوربتولتبریزآذربایجان شرقی

1614اسمعیلشرفیاحدتبریزآذربایجان شرقی

14احدشهنامیاحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

-جوادصدراداودتبریزآذربایجان شرقی

-14مقصودعبادیسمیراتبریزآذربایجان شرقی

-محمدرضاعلی لوداودتبریزآذربایجان شرقی

-عبداهللفاخریبیتاتبریزآذربایجان شرقی

-14نادرفتحیمژدهتبریزآذربایجان شرقی

-حمیدرضافخرفاطمه تبریزآذربایجان شرقی

-محمدتقیفرمانبرجهادیمهینتبریزآذربایجان شرقی

15ابوطالبقاسمیعلی اصغرتبریزآذربایجان شرقی

-عبدالعلیکریمیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

-موسیمحمدیان ثمرخزانهادیتبریزآذربایجان شرقی

17علیمحمودیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

-بیوک آقامطلبیمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

14جوادمعصومیمحدثهتبریزآذربایجان شرقی

16میرداودموسویمیرحامدتبریزآذربایجان شرقی

16پرویزنجاتی حاتمیانشهابتبریزآذربایجان شرقی

-علی اصغرنساجی متیناحمدتبریزآذربایجان شرقی



-محمودنظریحامدتبریزآذربایجان شرقی

-17میرصالحنقویسیدحجتتبریزآذربایجان شرقی

-احمدنوروزیفریدهتبریزآذربایجان شرقی

1414جوادنونهال نهرکوثرتبریزآذربایجان شرقی

14-اکبرودادیصدراتبریزآذربایجان شرقی

1514علیوطن خواهمهینتبریزآذربایجان شرقی

-محمدحسنوفوریامیر مهدیسرابآذربایجان شرقی

15یوسفحاتمیحسنیشبسترآذربایجان شرقی

14شهرامعبداله زادهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

15قهرمانسعیدیرحمانمراغهآذربایجان شرقی

-1615ابراهیممحمدحسینیحسنمراغهآذربایجان شرقی

1714حسینشکوریامیررضاملکانآذربایجان شرقی

1414غالمرضاشیمیسعیدملکانآذربایجان شرقی

-14مصطفیحسن پورمحمداشنویهآذربایجان غربی

1514مرادسبحانیهاللهاشنویهآذربایجان غربی

-یعقوبپیریمحمدرضا اورمیهآذربایجان غربی

-14میر باباجامعیمریم اورمیهآذربایجان غربی

-حیدرشاه محمدیشاهرخ اورمیهآذربایجان غربی

14پرویزقوسیان  میاندوآبحسین اورمیهآذربایجان غربی

15میر منصور گلزانسمیهاورمیهآذربایجان غربی

14سلیمانوحیدی غالم حسین اورمیهآذربایجان غربی

15مصطفیاحمدیمتینبوکانآذربایجان غربی

-1414عمررحمانیسامانبوکانآذربایجان غربی

1514بایزیدعزیزیایوببوکانآذربایجان غربی

151414ابراهیمقاضی نیاشیوابوکانآذربایجان غربی

-عبدالکریممرادیرحمنبوکانآذربایجان غربی

14علیچرخینازیالتکابآذربایجان غربی

15صمدخانیفاطمهتکابآذربایجان غربی

1614جوادخدادادیاسراتکابآذربایجان غربی

16سید صادقشهابیسید محسنتکابآذربایجان غربی

15حسینمحمدی دورباشسعیدتکابآذربایجان غربی

14محمدمظفری کردخمارتکابآذربایجان غربی

15حسینافراسیابیساالرسلماسآذربایجان غربی

14یوسفخلیل پورزینبسلماسآذربایجان غربی

15باقردوست گلشنیشیواسلماسآذربایجان غربی

14علی اکبرسیوانی نژادفاطمهسلماسآذربایجان غربی

14داوودقنبرپور اصلمبیناسلماسآذربایجان غربی

15غالمرضامنطقیعباسسلماسآذربایجان غربی

14محمدهوشمندعلیسلماسآذربایجان غربی

-حسنمرادیعسلماکوآذربایجان غربی

15قاسمخضریفاطمهمهابادآذربایجان غربی



14عبدالغفورقادریاحمدمهابادآذربایجان غربی

161414جهانگیرقنبری جعفرآبادآرشمیاندوآبآذربایجان غربی

17بیت الهمحمدینسامیاندوآبآذربایجان غربی

14پرویزبالغیمریمنقدهآذربایجان غربی

15نادرجهانبخشکمال نقدهآذربایجان غربی

16قادررحیمیمینانقدهآذربایجان غربی

15احسان الهاویسی فردوییصوفیا ونکوورآمریکای شمالی

16احمدضیاییانامیر مهیارونکوورآمریکای شمالی

14محسناصغریانفرشتهبوشهربوشهر

15محمدپارسامهرحمیدبوشهربوشهر

16بهمنیارزنگوییرضابوشهربوشهر

15احمدصادقیفاطمهبوشهربوشهر

15کرمکام رواعباسبوشهربوشهر

14رضاگراشیفاطمه زهرابوشهربوشهر

1616عباسمقدس جرهیمهدیبوشهربوشهر

14کاظمافروزمصطفیتنگستانبوشهر

-سید حسنباقریسید محمددشتیبوشهر

15سیدحسینباقریسیده زهرا دشتیبوشهر

15سیدحسینباقریسیده فاطمهدشتیبوشهر

14سیدعباسباقریسیدمهدیدشتیبوشهر

14محمدپروانهحسیندشتیبوشهر

1514علینوشادی زادهعباسدشتیبوشهر

15سیدمهدیابراهیمیسید امیناسالمشهرتهران

16محمداسدیهستیاسالمشهرتهران

14فرخاصغریامیرعباساسالمشهرتهران

17محمدعلیبختیاریمعصومهاسالمشهرتهران

14گلعلیرحیمیمحمدحسیناسالمشهرتهران

14حسینروستاییمریماسالمشهرتهران

16علیرضاسیفمحمدطاهااسالمشهرتهران

14عبدالمحمدشکوفهمنصوراسالمشهرتهران

14محمدعلیعبدالهیمریم اسالمشهرتهران

-رسولعصمتیریحانهاسالمشهرتهران

15یعقوبعلیفالحیسمیهاسالمشهرتهران

14رضاقریشییکتااسالمشهرتهران

15کرامتلکحسیناسالمشهرتهران

14حمیدمحمدینیمااسالمشهرتهران

1514گرزعلیمرادپورمهدیاسالمشهرتهران

16داودمرآتیمحمد مهدیاسالمشهرتهران

-حبیبمصطفاییمحمد امیناسالمشهرتهران

-علی جعفرمهدیرضااسالمشهرتهران

-مصطفینوروزیماهاناسالمشهرتهران



15علی اکبرپیرقلینیرهاندیشهتهران

1815جعفرجمشیدیپوریااندیشهتهران

14مرادسیاهیایلیااندیشهتهران

16قدرت اهللشاللوندامیر اردواناندیشهتهران

15حسنعبداله آبادیاصغراندیشهتهران

14تقیغرقیزهرهاندیشهتهران

15نصراهللفرهمندمهدیاندیشهتهران

15لطیففرهمندمهدیاندیشهتهران

14علیرضامهرافرعسلاندیشهتهران

14علی اکبر مومنیمائدهاندیشهتهران

15قدرت اهللنصیریعباساندیشهتهران

-صدقعلیواعظینسریناندیشهتهران

-حسیناحمدیصغریبهارستانتهران

1614محمدرضا الهی خالدییاسمینپیشواتهران

1514علیرضااحمدی خاوهزهرا پیشواتهران

16جعفرانارکی کردیشیرینپیشواتهران

18اصغرحصاریمریم پیشواتهران

-سید عبدالکریممظفریسید احسانپیشواتهران

16ولیاحمدی رادمحمودرضاتهرانتهران

15سعیداصغریعلی تهرانتهران

-محمدباقراکبریفرزینتهرانتهران

14فیض الهامینیاسدالهتهرانتهران

15فاضلاولیا بککوثرتهرانتهران

14بطحاییزهرا ساداتتهرانتهران

14محمدعلیبک خوشنویسلیلیتهرانتهران

-مصطفیپرداسایوبتهرانتهران

-14علی اصغرپورمهدیانسعیدتهرانتهران

14راشدپورموسیفاطمهتهرانتهران

14رجبتدینینوشینتهرانتهران

-احمدثابتیحسنتهرانتهران

15جوادجوانهادیتهرانتهران

-صمدجودکیفاطمهتهرانتهران

-محمودچراغیمجتبیتهرانتهران

15داودچراغیپارساتهرانتهران

15اسماعیلحاجی خانمیرزاییمهساتهرانتهران

-مسلمخودسوزبهارتهرانتهران

-بهرامخورشیدیثریاتهرانتهران

1414محمدداوریارنرگستهرانتهران

14محسنداوودیمنصورتهرانتهران

--15منوچهرربانیانسانازتهرانتهران

151414حسنرزمیارسپیدهتهرانتهران



-ایمانعلیرشوندمحمدتهرانتهران

14محمداسمعیلزمانمریمتهرانتهران

14محمودسادات رضویسونیاتهرانتهران

14احمدسلیمان شاهبازشوکتتهرانتهران

-17رضاشربتدارزهراتهرانتهران

14هاشمشیرخدائیملیحهتهرانتهران

14ابراهیمشیرزنیرقیهتهرانتهران

-حامدصادقیانعلی اکبرتهرانتهران

14نعمت الهصفاریانحمیدتهرانتهران

15دالورعبداللهینادرتهرانتهران

15حسنعلیزاده خرسندمحمدتهرانتهران

1514احمدفروزانفاطمه الزهراتهرانتهران

14جبارفعالفریباتهرانتهران

14علی دادقدیمی چرمهینیحبیبهتهرانتهران

15محمدعلیقربان زادهسمانهتهرانتهران

14مصطفیکاظم نژادالیناتهرانتهران

-خلیلکریمیراحلهتهرانتهران

15اصغرلطفیفاطمهتهرانتهران

14علیقلیمحمدیسحرتهرانتهران

14نورالهمحمدیمحمدهادیتهرانتهران

14-16سیدنادرمرتضوی بابا حیدریسید یدالهتهرانتهران

-14علیمسیبی پورنرگستهرانتهران

14محمدمالحسنیجوادتهرانتهران

1414علیمالصالحیمیتراتهرانتهران

15مرتضیمهدویامیرحسینتهرانتهران

14عبدالرضاموثق رادینیسپیدهتهرانتهران

14عباسمومنیلیالتهرانتهران

14سیدجاللنبویعلی تهرانتهران

14عباسنبیپریساتهرانتهران

-محرمعلینورمحمد کردکندیبهنازتهرانتهران

14غالم حسیننیک رفتارفاطمهتهرانتهران

-قدرت الههرورانیمسعودتهرانتهران

14مقصودعلیهنرمندحدیثهتهرانتهران

14محمدعلیوکیلی قمیطهوراتهرانتهران

-سیدبرزگروالئیسیده فرنازتهرانتهران

14امرالهیوسفیمنیرهتهرانتهران

-یحیییوسفیمهدیتهرانتهران

14علیتیموریانبهنامدماوندتهران

14رضاحدادیانحسیندماوندتهران

-حسینعسگریفاطمهدماوندتهران

1414محمدولی عابدیعرفاندماوندتهران



14محمدعلیکامرانیمهدیرباط کریمتهران

-فرهادآقاخانیمحرابریتهران

1614احمدبراتی جاهدمحمد رضا ریتهران

-نور علیدهنویعلی اوسط ریتهران

15احمد آقاسمیعیسعید ریتهران

-غالمرضاشیرزادیفاطمهریتهران

14مهدیگودرزیفرنازریتهران

-محمدرضامرادیآمنهریتهران

15سید یوسفموسویسیده طاهرهریتهران

-حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

-عباساله محمدیپریاشهرقدستهران

-سیف الهگلشنیفاطمهشهرقدستهران

-جهانگیرنوابافسانهشهرقدستهران

14ابراهیمواشقانی فراهانیسمیهشهرقدستهران

--مختاربغدادیاناعظمشهریارتهران

-مجیدچزانی شراهیمهتاشهریارتهران

15نصرت الهصادقیصدیقهشهریارتهران

15محمد حسنصالحیمحمدشهریارتهران

15مرادفرهنگ مهررقیهفیروزکوهتهران

14-15علی اصغرنیکوکارامیدفیروزکوهتهران

-حسناراکیفاطمهقرچکتهران

-محمد نبیانصاری فردسکینهقرچکتهران

-حسنپیمانزهرهقرچکتهران

16مسلمسوریسیماقرچکتهران

-حسنشهبازیعطیهقرچکتهران

14انصافشوقی بودااللوخدیجهقرچکتهران

14موال مرادقربانی چاالبهمریم ساداتقرچکتهران

1615بهمنمحتشممهدیقرچکتهران

-رسولاحمدیمهدیه مالردتهران

15مهدیحاجی عباسیامیدمالردتهران

16میرعلی نقیحسینیسید رسولمالردتهران

14عبدالعظیمربیعیهاشممالردتهران

14خدادادعظیم پورمعصومه مالردتهران

-مسیح الهقربانیخدیجه مالردتهران

--شعبانعلینجاتیمنصورمالردتهران

15محمدحسنآذری نجمه واحد امام علیتهران

14حمیدرضاجاهد نیامهدیسواحد امام علیتهران

1514محمدفرهادیاردشیرواحد امام علیتهران

17محمد حمیدکریم نیازهرا واحد امام علیتهران

15محمدحمیدکریم نیامحمدرضاواحد امام علیتهران

15محمودکریمی نژادزهرا واحد امام علیتهران



-سید رحیممطهری مقدمفائزه ساداتواحد امام علیتهران

14عباساسکندریرضوانواحد انقالبتهران

151414یوسفعلیاقتداریاکبرواحد انقالبتهران

15رحیمبابازادهعباسواحد انقالبتهران

15علی اکبرباقریزهراواحد انقالبتهران

14علی اکبرباقریمریمواحد انقالبتهران

14جوادبختیارینگارواحد انقالبتهران

-16سید علیراجزی همدانیمیرمهدیواحد انقالبتهران

15ضیا الدینرفیعیسید جعفرواحد انقالبتهران

1614جاللساعدیفرهادواحد انقالبتهران

14حسنقاسمیزهراواحد انقالبتهران

14عزت الهقدیانیمختار واحد انقالبتهران

14علیرضالبیبیانامیرواحد انقالبتهران

171516فریدونمحمدیمحمدتقیواحد انقالبتهران

14حسنمعظمی گودرزیمحمودواحد انقالبتهران

14غالمرضامیکاییلی زنگنهمهتابواحد انقالبتهران

15محمدامیریمعصومهواحد تهرانسرتهران

15حسنصادقیداودواحد تهرانسرتهران

15علیرحمتفریدونیلیلیواحد تهرانسرتهران

14احمدمحمدی ثناعلی اصغرواحد تهرانسرتهران

14فتح الههنرمنداکبرواحد تهرانسرتهران

14پورالدیناسرافیلیآیداواحد جنت آبادتهران

--قلجاکبری ساروییحکیمهواحد جنت آبادتهران

15حسینآقامیریزهراواحد جنت آبادتهران

14مهرعلیباران چشمهمریمواحد جنت آبادتهران

14امین الهجعفریسهیالواحد جنت آبادتهران

-محمدجواهری کچوسریساقیواحد جنت آبادتهران

15مهدیشاهسوندطاهاواحد جنت آبادتهران

15حنیفهصادقیناصرواحد جنت آبادتهران

14محرمعلیصادقیعلیواحد جنت آبادتهران

15حبیب الهصباغیسمانهواحد جنت آبادتهران

1514ناصرصفاییخدیجهواحد جنت آبادتهران

-1414اسماعیلفضلیمریمواحد جنت آبادتهران

15ماشاالهقاضی زاده ماهانیمهرانواحد جنت آبادتهران

161516نورمحمدقربان نژادرضاواحد جنت آبادتهران

14محمودکورشیان سمیراواحد جنت آبادتهران

15توحیدکیوانمریمواحد جنت آبادتهران

15جعفرلقائیگیتی ساداتواحد جنت آبادتهران

-ارشدمحمدیزهراواحد جنت آبادتهران

2017علیرضامس شناسمحمدواحد جنت آبادتهران

15عباسمعنوی معصومیافسون واحد جنت آبادتهران



-محرمنصیریحمزهواحد جنت آبادتهران

-جعفرواحدی کرج آبادحامدواحد جنت آبادتهران

-حسینیوسفیآیداواحد جنت آبادتهران

1614شفیعپوربزرگیهومنواحد جیحونتهران

15عباسگل محمدمرضیهواحد جیحونتهران

14عباسعلیمیرزا ابراهیمیفرشتهواحد جیحونتهران

15نورعلینظریانمیناواحد جیحونتهران

14اسماعیلنکوفال مطلقنعیمهواحد جیحونتهران

16شاپورهادی پورنسرینواحد جیحونتهران

14علی اکبر اژدر شقایق واحد دزاشیبتهران

-غالمعلی اسدی مسعوده واحد دزاشیبتهران

14بولوداسالمیانیونس واحد دزاشیبتهران

14جعفر اله یاری هادی واحد دزاشیبتهران

-احمد امامی تبار ربابه واحد دزاشیبتهران

14عزیز  آقاییطوبی واحد دزاشیبتهران

15علی پاکدامن سحر واحد دزاشیبتهران

14ابوالقاسم جاودانی زهرا واحد دزاشیبتهران

14جوادحاجی مالحیدر علیرضا واحد دزاشیبتهران

14علیرضا حسینی سارا واحد دزاشیبتهران

18نعمت الهخیراللهیرضا واحد دزاشیبتهران

14اسماعیلخیراللهیسعید واحد دزاشیبتهران

14علیرضا رضاییکبری واحد دزاشیبتهران

14محمد حسینرفیعی حسین واحد دزاشیبتهران

-سیروس روضه مقدم سارا واحد دزاشیبتهران

-عباس شهسواری امیرحسین واحد دزاشیبتهران

16محمد اسحاققاسمی احسان اله واحد دزاشیبتهران

14حمید قاضی زاده محیا واحد دزاشیبتهران

14شکرالهکاظمی منا واحد دزاشیبتهران

17امیر مالک پورپریسا واحد دزاشیبتهران

-محمد محسن زاده مریم واحد دزاشیبتهران

1916علی   مزرعه لی ولی واحد دزاشیبتهران

1614عزیزالهمسرور فر شیوا واحد دزاشیبتهران

-مهردادنظری زنوزفرناز واحد دزاشیبتهران

1818لطف الهنیک ضمیر حسن واحد دزاشیبتهران

-عباس واسعی محسن واحد دزاشیبتهران

14حمید ونکی علی واحد دزاشیبتهران

16محمدرضازینالیزهراواحد رسالتتهران

-مرادعلیسپهوندفریباواحد رسالتتهران

15سیدعباسقایم مقامیسیدعلیرضاواحد رسالتتهران

15سیدعبادالهاعالییمایده ساداتواحد شرقتهران

14سیدفاضلحسینیسیدمحمدواحد شرقتهران



14محمدعلیخلیل نیاآسیه واحد شرقتهران

14محسن ریاضتفاطمهواحد شرقتهران

14محمدرضازارعینگارواحد شرقتهران

15حسین فاضلیمنصوره واحد شرقتهران

15مسعودکوخاییسحرواحد شرقتهران

1815ایمانعلیمشایخجوادواحد شرقتهران

14محمدرضااسماعیلیمهدیواحد فرمانیهتهران

14مرتضیبدیعیساراواحد فرمانیهتهران

-حسنبنای خانیکیحنانهواحد فرمانیهتهران

14حامدروغنی زادنرگس واحد فرمانیهتهران

15محمدصفریاسراءواحد فرمانیهتهران

14محمدنمازیالههواحد فرمانیهتهران

14ابوالفضلابراهیمیوحیدواحد قلهکتهران

16فضلعلیبنیادیمجیدواحد قلهکتهران

15سعیدبیدگلیلیالواحد قلهکتهران

1414احمدتوفیقی دورباشهمایونواحد قلهکتهران

-سید مهدیحسینیفرنازواحد قلهکتهران

14محسنصادقیمژدهواحد قلهکتهران

-محمدتقیقزوینیرضاواحد قلهکتهران

15رجبعلیکامیاب رجبیالههواحد قلهکتهران

14اسمعیلکاوسیمحمودواحد قلهکتهران

-براتعلیمهاجریمرتضیواحد قلهکتهران

--مرتضیامیرخانیامینواحد قیطریهتهران

--مرتضیامیرخانیآرشواحد قیطریهتهران

16محمودحاجی فتحعلیمائدهواحد قیطریهتهران

14عبدالهذاکرینسمانهواحد قیطریهتهران

1414یدالهرستمانجوادواحد قیطریهتهران

-محمدرستمیزهراواحد قیطریهتهران

15حیدرمرادی آورزمانمحمدعلیواحد قیطریهتهران

-منوچهرمظفریراحلهواحد قیطریهتهران

14حسیناحمدیساتیواحد مرزدارانتهران

14احمدجهان بانسبحانواحد مرزدارانتهران

15محرمعلیصادقیعلیواحد مرزدارانتهران

17حسنکهندلحامدواحد مرزدارانتهران

14عالالدینگزیده پور شبستریجملیهواحد مرزدارانتهران

14ناصرپیشرونویدورامینتهران

14تقیفراتیزهراورامینتهران

14بهرامفعلیمختارورامینتهران

18محمدصادقجعفریغفارفارسانچهارمحال و بختیاری

15محمدجهانبازیساغرفارسانچهارمحال و بختیاری

15نوراهللجهانبازینازنینفارسانچهارمحال و بختیاری



1414یداهللحیدرییاسمینفارسانچهارمحال و بختیاری

14بهادرحیدریشیوافارسانچهارمحال و بختیاری

14محسنحیدری رادفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

181415محمدتقیعباسی دشتکیامیدفارسانچهارمحال و بختیاری

1514نجفمحمدیسمیهفارسانچهارمحال و بختیاری

16کریمهیبتیفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

14عبداهللاحمدی بروجنیمهدیبروجنچهارمحال وبختیاری

14اکبرسیدینسیدعلیبروجنچهارمحال وبختیاری

-علی حسینجهانگیر پور جهانیمحمدشهرکردچهارمحال وبختیاری

15ولی الهحسینیسید کریمشهرکردچهارمحال وبختیاری

15برزوخدابخشیجمیلهشهرکردچهارمحال وبختیاری

1514پرویزخلیلی جونقانیراضیهشهرکردچهارمحال وبختیاری

14علی مرادخود سوز هفشجانیجاللشهرکردچهارمحال وبختیاری

15نعمت اهللدشتی دهکردیشهرهشهرکردچهارمحال وبختیاری

15هدایت اهللدهقانی سامانیمیناشهرکردچهارمحال وبختیاری

1614فریدرئیسیمحمدرضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

161414صفررئیسینرجسشهرکردچهارمحال وبختیاری

1514عبداهللزارعیعبدالعظیمشهرکردچهارمحال وبختیاری

15خالقعبداللهیسجادشهرکردچهارمحال وبختیاری

14مهدیفتاح پورماهانشهرکردچهارمحال وبختیاری

15سید مهدیمنافیان قهفرخیسید عباسشهرکردچهارمحال وبختیاری

-مسعودندافیمحمد رضاشهرکردچهارمحال وبختیاری

---میرزا علی محمدبرکچیرسول بیرجندخراسان جنوبی

14سیدمحمدشریفی مقدمسیدعلیبیرجندخراسان جنوبی

14رضاخسروی خضریفاطمهخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

-احمداقبالیمحدثهخوسفخراسان جنوبی

15عباسخرمیمحمد خوسفخراسان جنوبی

17سید ابراهیممیرزادهسید حسنطبسخراسان جنوبی

1414اسداهللکهن ترابیمیثمقاینخراسان جنوبی

1615عبدالرحمنرحمانیرامینتایبادخراسان رضوی

15منصورجامی خواهبهارهتربت جامخراسان رضوی

14رشیدرشیدیعارف تربت جامخراسان رضوی

14غالمسرورعثمانییاسمنتربت جامخراسان رضوی

-جمشیدقاسمیبهروزتربت جامخراسان رضوی

14محمد عمرقربانیشهینتربت جامخراسان رضوی

1514نورالدینقوامیعاطفهتربت جامخراسان رضوی

-15علیرضانوروزیمحمد امین تربت جامخراسان رضوی

15محمدبراتی بهنازتربت حیدریهخراسان رضوی

16حمیدحسینیآتناتربت حیدریهخراسان رضوی

15رمضان علیرجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی



15علی اکبررجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

-حبیبفالح مهنهارغوانتربت حیدریهخراسان رضوی

16محمدقدوسیمهدیتربت حیدریهخراسان رضوی

15عباسعلیگل کارحسینتربت حیدریهخراسان رضوی

14ابوالقاسمابریشمیایلیاسبزوارخراسان رضوی

-محمدابراهیماستیریزهراسبزوارخراسان رضوی

-حجت الهاللهیاریراحیلسبزوارخراسان رضوی

-علیرضاآرمین نسبنفیسهسبزوارخراسان رضوی

14حسینبهرامیانزهراسبزوارخراسان رضوی

14مجتبیبیهقیامیرمسعودسبزوارخراسان رضوی

14اله قلیپژوهندهمحمدسبزوارخراسان رضوی

15حسنخسروجردیرقیهسبزوارخراسان رضوی

14علی اصغررضایی زادهسمیراسبزوارخراسان رضوی

-ابوالقاسمرفیعیغزالهسبزوارخراسان رضوی

14علیشرفی پورملیحهسبزوارخراسان رضوی

14حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی

14حسینعامرقمریمحمدسبزوارخراسان رضوی

-کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی

14محمداسماعیلمجیدزادهاشرفسبزوارخراسان رضوی

1414سیدمحسنمحمدپورسیده فاطمهسبزوارخراسان رضوی

15مصطفیمالییمینوسبزوارخراسان رضوی

14حسنمالییریحانهسبزوارخراسان رضوی

-علینوروزی نژادپارساسبزوارخراسان رضوی

15عباسعلییزدی نژادفاطمهسبزوارخراسان رضوی

14مهدینایینیفاطمهسرخسخراسان رضوی

16غالمحسینیزدان پناهفاطمهسرخسخراسان رضوی

-محمداسناعیلوحیدیحسینفردوسخراسان رضوی

-محمدصمدیعلیقوچانخراسان رضوی

-15حسنطوفانیملیحه قوچانخراسان رضوی

--احمدفالح یساولینسرینقوچانخراسان رضوی

14علیرضاکوهی گزکوهریحانهقوچانخراسان رضوی

15محمداحمدیوحیدکاشمرخراسان رضوی

14مجتبیاکبرزادهامیرحسامکاشمرخراسان رضوی

-سید کاظمحسینیسیده زهراکاشمرخراسان رضوی

14محمدطهماسبیامیر حسینکاشمرخراسان رضوی

15غالم حسین قرائی ترشیزینجمهکاشمرخراسان رضوی

15محمدنخعیمعینکاشمرخراسان رضوی

14صادقنظریطاهاکاشمرخراسان رضوی

-سعیدنورافشاناشکانکاشمرخراسان رضوی

16غالمرضازاهدی نیاعاطفهگنابادخراسان رضوی

15محمدمعصومی رهنیمحدثهگنابادخراسان رضوی



14حسنیدالهیبهارگنابادخراسان رضوی

-محمدتقیابراهیمی نیا  سارامشهدخراسان رضوی

-جواداخالقی پورژابیزمشهدخراسان رضوی

14حسنایمان طلبمجتبیمشهدخراسان رضوی

14غالمرضابهاریجوادمشهدخراسان رضوی

-سید جوادتاجیکسیده مبینامشهدخراسان رضوی

1516محمدرضاتوبلمحمد جوادمشهدخراسان رضوی

14-محمدحسینتوسلیمحمدابراهیممشهدخراسان رضوی

17نادر تیموری سالمی حسنمشهدخراسان رضوی

-عباسعلیثقفیمرضیه مشهدخراسان رضوی

15عبدالحسینجانقلیعاطفهمشهدخراسان رضوی

-1614امیر عبدالهحبیب زاده شجاعیسحرمشهدخراسان رضوی

17سید علیحسینیسیده زهرامشهدخراسان رضوی

-سید محسنحسینی زادهسید صدرامشهدخراسان رضوی

14غالم احمد حضرتی محمد مشهدخراسان رضوی

16محسنداعی نسریستایشمشهدخراسان رضوی

15رمضاندشتبانیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14حسین دهقان حسین آبادمهدیمشهدخراسان رضوی

1615حسندهقانی زاده بغدادآبادیناهیدمشهدخراسان رضوی

14حسینرضائیحمیدمشهدخراسان رضوی

16حسنرمضانی تجنکیثنامشهدخراسان رضوی

15مسعودرنجبرعلیمشهدخراسان رضوی

15مرتضیرنجکشمحدثهمشهدخراسان رضوی

--15اسداهللساالریبابکمشهدخراسان رضوی

16غالمحسینسعادت ور نامقیمریممشهدخراسان رضوی

14محمد باقرسلیمان تبارشهرهمشهدخراسان رضوی

16سیدکمالسیدحسینینیره ساداتمشهدخراسان رضوی

14حجی محمدسیفیمسعودمشهدخراسان رضوی

15محمدطاهریسمیهمشهدخراسان رضوی

18عبدالحسینعبداله پور مقدممجیدمشهدخراسان رضوی

1614احمدعسکرآبادیحجتمشهدخراسان رضوی

18محمدکاظمعیدیانیعلیرضامشهدخراسان رضوی

16سید کاظمفرهمندسیده صبامشهدخراسان رضوی

14جعفرفریادامیرمشهدخراسان رضوی

16حسنفقیهی کالته رحمنحسینمشهدخراسان رضوی

15کامرانفیاضشعلهمشهدخراسان رضوی

17غالمعلیقانع عباس نژادبهجتمشهدخراسان رضوی

-رضاقربان زادهعرشیانمشهدخراسان رضوی

-علیرضاکاشیمهدیمشهدخراسان رضوی

1515محمدرضاکرمیبهارمشهدخراسان رضوی

1915فیاضکریمیفروغمشهدخراسان رضوی



14محمدرضاکوه گرداعظممشهدخراسان رضوی

15حسنگردوییمهدیمشهدخراسان رضوی

15حسنگردوییمحمدمشهدخراسان رضوی

16مهدیالجوردیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14غالمرضامحمدیانامیرمهدیمشهدخراسان رضوی

16علی اصغرمحمدیان داشخانهابوالفضلمشهدخراسان رضوی

1714حسینمعدنی ثانیمرتضیمشهدخراسان رضوی

19محمد کاظممولوی رهبر محیا مشهدخراسان رضوی

18علی اکبرمومنیزهرامشهدخراسان رضوی

18حسننوریزینبمشهدخراسان رضوی

-رضاوفایی نژاددینامشهدخراسان رضوی

1814محمد صادقحسینیحسینمه والتخراسان رضوی

17رمضانعلیمیرخالقیمحدثهمه والتخراسان رضوی

15قاسم اقبالی محمد نیشابور خراسان رضوی 

14علیبوژانیامیرحسیننیشابور خراسان رضوی 

15رمضانعلیچزگی زهرا نیشابور خراسان رضوی 

15محمدرضاحاجیانمجتبینیشابور خراسان رضوی 

14حمیدرضادورخشانمیترا نیشابور خراسان رضوی 

15سید محمود رضوی نژادملیحه ساداتنیشابور خراسان رضوی 

16محمد رسولزارعیمعصومهنیشابور خراسان رضوی 

15قاسم سخدری محسن نیشابور خراسان رضوی 

16مسعودسعادتی متین نیشابور خراسان رضوی 

1615محمدعلی سلیمانی زهرا نیشابور خراسان رضوی 

14محمد حسینسو قندی کیانا نیشابور خراسان رضوی 

-علیرضا شورگشتی مائده نیشابور خراسان رضوی 

14محمدنصرآبادیاقدسنیشابور خراسان رضوی 

1414مهدی هادیانیملینا نیشابور خراسان رضوی 

17اباصلتوالیتی حسین نیشابور خراسان رضوی 

14ابوالقاسمخوش انداممریماسفراینخراسان شمالی

1515غالم حسینخوش انداممهدیاسفراینخراسان شمالی

15محمدنقیبهمن یارحمیدرضابجنوردخراسان شمالی

1414رمضان علیپوربراتمعصومه بجنوردخراسان شمالی

-سیدرضاتاراآرزو بجنوردخراسان شمالی

17حسنتذکرمعصومه بجنوردخراسان شمالی

17نوروزخانی رادجوادبجنوردخراسان شمالی

-علیخرسندناهیدبجنوردخراسان شمالی

14-حمیدعزیزیسجادبجنوردخراسان شمالی

15علیرضاعفتینیره بجنوردخراسان شمالی

-محمدقهرمانلونگاربجنوردخراسان شمالی

-حسینمحمودی مظفرمصطفیبجنوردخراسان شمالی

-15غالمحسینناصری مقدمفرزانهبجنوردخراسان شمالی



14براتقلییزدانیرویابجنوردخراسان شمالی

15غالمرضاشفیقزهراشیروانخراسان شمالی

-محمدولی نژادسحرفاروجخراسان شمالی

1714عبدالسیدآبادیانعلیامیدیهخوزستان

14محمدعامریحامدامیدیهخوزستان

14ساالرابدالیرقیهاندیمشکخوزستان

-علی حیدربیرانوندصادقاندیمشکخوزستان

15عظیممیردریکوندیمریماندیمشکخوزستان

14بهراماصالحپگاهاهوازخوزستان

15سلطانعلیآقابزرگ زادهمحمدرضا اهوازخوزستان

15-پشم فروشسیمیناهوازخوزستان

15هوشنگپیراسته فرفروغاهوازخوزستان

14محمدجاللیسمانه ساداتاهوازخوزستان

-شیرمحمدحمیدیانرقیهاهوازخوزستان

14سلیمخمیسیفاطمهاهوازخوزستان

14شلشسعدونیرضااهوازخوزستان

15نعمتسالطیحامداهوازخوزستان

15محمدحسینشکرالهیمهین اهوازخوزستان

14محمدعامریفواداهوازخوزستان

14علیرضاعباسیحسیناهوازخوزستان

1414علی یارقاضیزینب اهوازخوزستان

15ماندنیکتابیحسین اهوازخوزستان

15بهراملوافیان نژادنساءاهوازخوزستان

15عزت الهمؤمن زادهغالم محمداهوازخوزستان

-عبدالحسننژادمقدمایماناهوازخوزستان

-محمدحیاویفریدهآبادانخوزستان

14ناصردریسنداآبادانخوزستان

15محمدموسایی زادههیفاءآبادانخوزستان

15علیهمتیان لرکیفاطمهآبادانخوزستان

14بخشعلیتامرادیان نژادمحمدباغملکخوزستان

15علیشنیلیالبندرامام خمینیخوزستان

15محمدخراسانیزهرابهبهانخوزستان

-مختارعباد رضاییفاطمه بهبهانخوزستان

14هدایت الهقدریپردیسبهبهانخوزستان

15بمونیموسوی پورمریمبهبهانخوزستان

-پرویزپوالدیعلیرامهرمزخوزستان

15خدارحماسدیفریبرزشوشترخوزستان

17محموددرخشانابوالقاسمشوشترخوزستان

16منصورموسی زادهسمیراشوشترخوزستان

-باقیمحمدییوسفگتوندخوزستان

15جانمحمدحاجی پورمنیژهاللیخوزستان



151414شیرعلیامامی رادزهرامسجدسلیمانخوزستان

1615سهرابداراب پورقندلیمجتبیمسجدسلیمانخوزستان

15علیرضااسفندیاریمولود خرمشهرخوزستان 

-عبداالمیرابول قندیعلیرضادزفولخوزستان 

15رمضانآیین حسینیمحمددزفولخوزستان 

-محمدرضابردیدهعلیرضادزفولخوزستان 

14عباسبغدادی حالجمحمددزفولخوزستان 

1514حسینعلیپرموسمیهدزفولخوزستان 

141414محمدعلیپرهیزکارمهدیدزفولخوزستان 

14-غالمحسینپناهی نژادحجتدزفولخوزستان 

-رضاحیدرینوشیندزفولخوزستان 

-15علیخیاط پوردزفولیمریمدزفولخوزستان 

14مرتضیرشیدیاننوشیندزفولخوزستان 

14محمدعلیزادهعلی دزفولخوزستان 

-سیدعسکرموسویسیدمسیحادزفولخوزستان 

-سیدعسکرموسویسیده پریسادزفولخوزستان 

14عباسابراهیم خانیمحسنزنجانزنجان

14علیرضاعظیمیکیمیازنجانزنجان

14ابوالفضلغالمیحسنزنجانزنجان

14جلیلمحمدیمحمدجواد زنجانزنجان

14مسلممصطفویزهرازنجانزنجان

15محمدنوربخشمهدیزنجانزنجان

14اسماعیلباغبانعلیسمنانسمنان

14علیخالقیمریمسمنانسمنان

-فرج الهدامغانیانالههسمنانسمنان

16علیصائمیاحسانسمنانسمنان

1716یدالهقبیلهمحسنسمنانسمنان

14عبدالهگلینیراضیهسمنانسمنان

--محمدرضاحبیبیانمهساشاهرودسمنان

-15حسینعلیرضاییمحبوبهشاهرودسمنان

1614علیرضامطهری نژادامینشاهرودسمنان

-محمدباقریهادیزابلسیستان و بلوچستان

15محمدچراغداریحسنزابلسیستان و بلوچستان

-غالمعلیسامانیعباسعلیزابلسیستان و بلوچستان

14اصغرمالشاهیرجبعلی زابلسیستان و بلوچستان

16محمدبخشیفریبازاهدانسیستان و بلوچستان

14غالمعلیپروینمسعودزاهدانسیستان و بلوچستان

17عبدالمجیدرحمانیشفقزاهدانسیستان و بلوچستان

14امین الهرضاییمهالزاهدانسیستان و بلوچستان

15غالمرضاشکریمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

16رضافردینمحمد علیزاهدانسیستان و بلوچستان



14علیرضافریدونیمریمزاهدانسیستان و بلوچستان

15حمید رضامیریالهامزاهدانسیستان و بلوچستان

1515محمدبهمنیاعظمسراوانسیستان و بلوچستان

14محمدعمربلیدهیاسرچابهارسیستان وبلوچستان

-14بهرامبلیده ئیعطاءالهچابهارسیستان وبلوچستان

15علی محمدهوتنگارچابهارسیستان وبلوچستان

14عظیمپاک مهرفاطمهارسنجانفارس

1414درویش محمدخادمیعلیرضاارسنجانفارس

--حسنرضاییعلی اکبرارسنجانفارس

14غالمعلینعمتیزهراارسنجانفارس

14محمدهادیتوانگرساحلاستهبانفارس

14غالمعباسجمال خواهغزلاستهبانفارس

14مرتضیجهان بزرگیزهرااستهبانفارس

15مرتضیخورسندهاجراستهبانفارس

15محمدحسینغفارنژادسارااستهبانفارس

15محمدعلینظریعباس علیاستهبانفارس

15نعمتحاجی زادگانرسولاوزفارس

1414مجیدامیرآبادیدهئماآبادهفارس

-بهمنجمالی حقیقتعلیآبادهفارس

--محسندهقانیپریماه ساداتآبادهفارس

14رضارعیتیانسیهآبادهفارس

1514حاجیصالحیمحسنآبادهفارس

14غریب کامجوفاطمهآبادهفارس

--غالمعلینیریاعظمآبادهفارس

-غالم حسیناکبری هارونیتاراخرم بیدفارس

14غالم حسیناکبری هارونیفاطمه خرم بیدفارس

-حمیدرضاتصدیقیسعیدهخرم بیدفارس

15مرتضیدهقانینرگسخرم بیدفارس

14علیرنجبر عملههانیهخرم بیدفارس

14غالمرضارهبردارفاطمه خرم بیدفارس

-کاضمزارع زادهامیرعلیخرم بیدفارس

-حبیبزرنگار دوستملیکاخرم بیدفارس

-عبد الغفارستودهاسماءخرم بیدفارس

14رضاکریمینجمه خرم بیدفارس

-روح الهکریمییاسمنخرم بیدفارس

-علیرضایوسفی سیمکانیمبیناخرم بیدفارس

14حسنجاویدیانمحمد رضادارابفارس

15سید اصغرخادمیسیده فاطمهدارابفارس

14عبد الحسیندیانتمحمد حسیندارابفارس

14جوادنمازی دارابیفرزانهدارابفارس

161514زلفعلی بهروزی ابوذر زرین دشت فارس



14غالم رضائیعبدالوحیدزرین دشت فارس

1414علی اکبرسخنگوفرزانهزرین دشت فارس

-بهمنصالحیمصطفیزرین دشت فارس

-لطفعلیشمشیریعلی رضا سپیدانفارس

-احمدمحمدیانمحمد سعید سپیدانفارس

-علی اکبرخدادادیمحمدحسینسروستانفارس

-14محمدهاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس

15سعیدروحانیمرضیهسروستانفارس

15محمدمحمودیمحدثهسروستانفارس

-علیرضاابوالوردیسیناشیرازفارس

14حسینارسنجانی شیرازیحسناشیرازفارس

16محمداطرویفاطمهشیرازفارس

1414مهدیاقبالیاحسانشیرازفارس

14حسیناکبرزادهفاطمه شیرازفارس

14امینآزادینرجسشیرازفارس

17علی بازبذر افشانحسینشیرازفارس

16پرویزبذر افکنمهنازشیرازفارس

15سید جاللبالدیایلنازشیرازفارس

-حسنبهادریمحمد طاها شیرازفارس

15منصوربهروزیمهدیشیرازفارس

15حجتبوستانیریحانهشیرازفارس

14سلیمانحاتمی زرگرانطیبه شیرازفارس

17سید کمالحسینیسیده ساحلشیرازفارس

15عوضحسینی نژادصابرشیرازفارس

14علی اکبرحقیریمحمد شریف شیرازفارس

14منصورحیدر پورمعصومهشیرازفارس

14اسفندیارحیدریمسعودشیرازفارس

16نوازاهللخداترسمرتضی شیرازفارس

15جوادخوانسارینداشیرازفارس

1614صمددانشمندحمیدشیرازفارس

-مصطفیدریاییکیمیاشیرازفارس

14مرتضیدهقانیزینبشیرازفارس

15هدایت الهرحمتی پورزهرهشیرازفارس

-14حسینرحیمیفرهادشیرازفارس

-عیسیرضاییساراشیرازفارس

-محمدرنجبر دودچیعلی اصغرشیرازفارس

-عبدالرضارنجکشمحمد حسینشیرازفارس

17غالمحسینروشنفاطمهشیرازفارس

-16سید نعمت اهللزارعسیدروح الهشیرازفارس

-درویشزارعیرزاق شیرازفارس

-14نصراهللسیدعباسیفاطمهشیرازفارس



19علیرضاشکیبافردساراشیرازفارس

15برجعلیشمسعلیشیرازفارس

-قاسمشهبازیفردپردیسشیرازفارس

-اصغرشیعهکوثرشیرازفارس

1615عباسصابریسیناشیرازفارس

-جمالصادقی مهرعلی شیرازفارس

16علیرضاصمدیستارهشیرازفارس

15حسنعلیضامنیامیررضاشیرازفارس

15علیرضاعامری رادفاطمهشیرازفارس

17پرویزغالم زاده شاهانیمحمد علیشیرازفارس

14علیفرهنگنصیب الهشیرازفارس

17رضاکریمیعاطفهشیرازفارس

-مسعودکشاورزکیاشیرازفارس

-ابراهیمکشاورزیفاطمهشیرازفارس

-باقرموسوی فرراضیه الساد اتشیرازفارس

14علیرضاناصرالدینمحمد حسنشیرازفارس

1615فضل اهللنظریرضاشیرازفارس

15باقرنوشادمحمدشیرازفارس

14مهدیاریراق طالآیسانشیرازفارس

-جمشیداسماعیلی پورزینبفسافارس

14مرتضیحاجی زمانیمریمفسافارس

1714حمیدرضاحسین خانیمحمدفسافارس

-حمیدخرمفاطمهفسافارس

14علی اکبرشادمانیشیدافسافارس

15محمد حسنعبداله زادهزهرافسافارس

1614علی عسکرقربانیحسین فسافارس

-محمدعلیاکبرینبی الهقیروکارزینفارس

-عقیلبحرینیعبدالرضاقیروکارزینفارس

-زین العابدینکریمیحامدقیروکارزینفارس

14یحییاعتمادیفاطمهکازرونفارس

1415سلمانبذرافشانمحمدکازرونفارس

1518عبدالحمیدعالم چهره فردآزادهکازرونفارس

1618سردارنوذریانفاطمهکازرونفارس

14مهرزادارجمندیفرشیدکوارفارس

14سیدنبیساسان نژادسید باقرکوارفارس

-دارابقربانیمعصومهکوارفارس

14سید بهزادهاشمیسیده فاطمهکوارفارس

-15سیدمحمدهاشمی خراشادسیدمحسنکوارفارس

14محمدانصاریخجستهگراشفارس

14کاووسآراستهفاطمهگراشفارس

16اکبرحاجبابالفضلگراشفارس



16مونسدرویش نژادلیالگراشفارس

14حسنزارع سعیدآبادیمحسنگراشفارس

17غالمعباسشمسیطیبه گراشفارس

-عبدالهمحمدیفاطمه زهراگراشفارس

-ابراهیماسماعیلیعبدالمجیدالرستانفارس

-رضازارعیمحمدصادقالرستانفارس

15محمدرضاشریعتیرابعهالرستانفارس

14عبدالهمعرفتخلیلالمردفارس

14حسناسالمیفرشتهمرودشتفارس

15عبدالصمداسالمی نژادنرجس مرودشتفارس

16حسین قلیجاویدمجیدمرودشتفارس

-اسکندرچمندریمیالد مرودشتفارس

-علیچهکندی نژادفرحانهمرودشتفارس

15امراهللخدابخشلونفیسهمرودشتفارس

-رحمت الهخوبیاریسمیهمرودشتفارس

14محمدرضاکوهیفاطمهمرودشتفارس

14محمدعلیمنفردمریم مرودشتفارس

-1814جمعهدارابیحمیدممسنیفارس

15ابوالقاسمحاجی زادهسمیه نی ریزفارس

-1414حسینحاجی محمدیمحسن نی ریزفارس

1414مسعودزارعاحمدنی ریزفارس

14علی محمداحتشامی بهاره جهرم فارس 

14محمدرضا احمدی راحیل جهرم فارس 

16علی اصغرعباس زاده حصارامیرمحمدآبیکقزوین

14سعیدکریمیمحمدآبیکقزوین

-14محمدرحمانیاعظمتاکستانقزوین

-یدالهرحمانیفریباتاکستانقزوین

14سلمانافضلییلدازیارانقزوین

--صدقعلیقنبریداودزیارانقزوین

15حیدرکاظم زادهسحرزیارانقزوین

15حسیناکبرشاهیاحمدقزوینقزوین

14محمدابراهیمآشوریزهرا قزوینقزوین

15سید احمدپرپینچیزهرا ساداتقزوینقزوین

14عبدالعلیپرهیزکاریغالمحسنقزوینقزوین

1515نورالهجهانگیری  رادفائزهقزوینقزوین

19حسینچیتگرزادهپویان قزوینقزوین

15سید عباسحدادیشمس الساداتقزوینقزوین

14ناصرسبحانی فراقدسقزوینقزوین

--غالمرضاسعادتی نژادبهمنقزوینقزوین

1415اسماعیلصبوحیزینبقزوینقزوین

17فتح اهللفرمانیسماقزوینقزوین



14علیرضافرهمند پوردنیاقزوینقزوین

15مهردادکاظمی مافیمهیارقزوینقزوین

15علیرضاگروسیحمیده قزوینقزوین

15غالمعلیگروسیاعظمقزوینقزوین

15احمدمحمدپورمجیدقزوینقزوین

16موسیمداح کلیشمیمهدیهقزوینقزوین

14غریبعلیمصطفویشرارهقزوینقزوین

17الیاسمهرجوسمیه قزوینقزوین

14عبداهللنورمحمدیرفعتقزوینقزوین

14ابوالفضلنیکجوامیر حسینقزوینقزوین

14تقیوطن دوستمهریقزوینقزوین

14علیرضاارشادیمحمدمهدیقمقم

14سیدعلیامامیانمریم ساداتقمقم

14مرتضیآبکارملیحهقمقم

16یارولیآزادبختنسیمقمقم

16محمدرضاآهوییمجیدقمقم

14محمودپورباقریفاطمهقمقم

-خلیلجزایریبهارهقمقم

15عباسجعفرزادهساراقمقم

17محسنجعفریوحیدقمقم

16یوسفجوادیمحمدحسنقمقم

17حسینحاجی اکبریبهارقمقم

15سمیع الهرحیمیآیساناقمقم

14سمیع الهرحیمیمهساقمقم

-غالمعلیسبحانی فردمحمد یوسفقمقم

17سیداحمدشاهرخی زادهسیدمجتبیقمقم

1614علی اصغرشیرین کالممهدیقمقم

14سید ابوالقاسمصادق زادهفاطمهقمقم

15علیصیامیعرفانقمقم

15ابراهیمطریقی مهربانعلیرضاقمقم

14محمدطیبینیلوفرقمقم

18محمدعسکریمحمدمهدیقمقم

-محمدرضاغفوریان حسامینرگس قمقم

14پرویزفالحمصطفیقمقم

14عبدالحسینکربالیی زاده بابکیزهیرقمقم

16سیدمرتضیمعصومیمریم ساداتقمقم

14حامدمعظمیزهراقمقم

15محمدهادیمیبدیزهراقمقم

16نصراهللنعمتیمریمقمقم

14عطاءالهابراهیمیاسرابیجارکردستان

15سلیمانپرورشسلطانسقزکردستان



18لقمانسید ابراهیمیهژیرسقزکردستان

15ولی اهللشریفیکامیارسقزکردستان

16یداهللکرمیرسول سقزکردستان

1514عارفگاللی زادهآرمانسقزکردستان

15رشیداسمعیلیمحمدعلیسنندجکردستان

1816بختیارایوبی رادمرتضیسنندجکردستان

1615نصرالهحبیبی رادمحمد جعفرسنندجکردستان

14منصورشنواناصرسنندجکردستان

1715توفیقعزیزیامیدسنندجکردستان

-عطاءالهفخرالکونینیسیده شلیرسنندجکردستان

1414جمالفرضیهیواسنندجکردستان

-احمدنصرتیفرزانه سنندجکردستان

-مجتبیخالدیانپرنیانقروهکردستان

14قدرت اهللسیف پناهیمحمدرضاقروهکردستان

-16حسینفعله گریمحمد قروهکردستان

15محمدرضاکردستانیزکریاقروهکردستان

-18شریفتبیرهاسماعیلمریوانکردستان

1614محمودرستادهیدیمریوانکردستان

15علیشریفیدلنیامریوانکردستان

15جمیلفاروقیسنامریوانکردستان

15منصورکریمینیکامریوانکردستان

14قنبربارانی برواتیمژگانبمکرمان

14رضادامغانیکوثربمکرمان

15ابوالقاسمشاهرخیمجیدبمکرمان

-محمودنصر اله پور کمالیحسنبمکرمان

--14شهریارافتخاریشهرامجیرفتکرمان

--14عباستراکمه مختاریفرنگیسجیرفتکرمان

-سید محمدحسینیسید اصغرجیرفتکرمان

-امرالهفرخیمحمدجیرفتکرمان

14عباسبلنبانعلی رفسنجانکرمان

14محمدحسنیمهدی رفسنجانکرمان

15علی اکبرعباسیفاطمهرفسنجانکرمان

15حسینمیرزاییعباسرفسنجانکرمان

14علیاسالمیطیبهزرندکرمان

14حمیدرضابیکتاشیعلیزرندکرمان

151414محمدصادقیعلیزرندکرمان

14محمدعربپورزینبزرندکرمان

14-اکبرپورامنیایینگینسیرجانکرمان

-حسینتاج ابادی پورایلینسیرجانکرمان

14-15مهدیسجادیمحمدرضاسیرجانکرمان

14حسنشیبانی تذرجیمریمسیرجانکرمان



15رضامحیاپورلریعلیسیرجانکرمان

14محمدصادقامینی بابکمنصورهشهربابککرمان

15علیمحمودی میمندمحسنشهربابککرمان

1818علیرضاابراهیمی شاه آبادییاسرکرمانکرمان

1514حسیناحمدیحسنکرمانکرمان

16ماشاالهایزدیاحمدکرمانکرمان

-حبیب الهحریامینکرمانکرمان

14عباسحسن زادهرضاکرمانکرمان

14مرادخواجه پورمریمکرمانکرمان

15احمدذکائیمحسنکرمانکرمان

15محمدرضاصابریتارخکرمانکرمان

15محمدفهیمی نژادمریمکرمانکرمان

15آرمینکاویانیستایشکرمانکرمان

--رمضانکرچیانعلیکرمانکرمان

14علی اصغرمظفری مقدمحمیدکرمانکرمان

15علی اشرفتهامی فردمیالداسالم آباد غربکرمانشاه

1514علی حسنثمینیمحمداسالم آباد غربکرمانشاه

1615لطف الهخانی نصرآبادیمریماسالم آباد غربکرمانشاه

-محمد رضاصحراییمریماسالم آباد غربکرمانشاه

-صید مرادمنصوریالههاسالم آباد غربکرمانشاه

-15صید مرادمنصوریمهتاباسالم آباد غربکرمانشاه

171414بندرنبوی فررسولاسالم آباد غربکرمانشاه

-1514یارمرادفراشیعادلسرپل ذهابکرمانشاه

-حمیدرضابشیریپوریا سنقرکرمانشاه

-علی اشرفحاتمی عبادزهراسنقرکرمانشاه

15خلیلخادمیجلیلسنقرکرمانشاه

14علی اشرفکلهریعسل سنقرکرمانشاه

14عباسعلیکیهانیجواد سنقرکرمانشاه

-نجاتمحمدیحشمت الهسنقرکرمانشاه

-محمدرضامظفریفاطمهسنقرکرمانشاه

14هوشنگملکیانلیالسنقرکرمانشاه

14مهدیمیرزایی تبارشیرینسنقرکرمانشاه

14غالمرضاحشمت پناهاحمدرضاصحنهکرمانشاه

-قهرمانرحیمیشهرامصحنهکرمانشاه

15نورمرادیادگارینازنینصحنهکرمانشاه

15مرادمسکینیمسعودقصرشیرینکرمانشاه

1615محمدمرادالهیعلیکنگاورکرمانشاه

--فرشادحقیقینیوشاکنگاورکرمانشاه

-شرفعلیخاکی فشیعلیرضاکنگاورکرمانشاه

-حسینزارعیروح الهکنگاورکرمانشاه

-منصورمحمدیبهارکنگاورکرمانشاه



19محمدحسینرجبیفاطمههرسینکرمانشاه

171416اسداهللعزیزبگیعلیمرادهرسینکرمانشاه

14مرادکریمی وفاطیبههرسینکرمانشاه

17محمدهمتیزینبهرسینکرمانشاه

14صادق اردکانی امیر کرمانشاه کرمانشاه 

14فریبرز آذرنوید طاهاکرمانشاه کرمانشاه 

-احد جلیلیان مبیناکرمانشاه کرمانشاه 

16احمد زهدی هما کرمانشاه کرمانشاه 

15هوشنگ صادقی بابک کرمانشاه کرمانشاه 

15اصغر غالمیامیر محمد کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد محمدی محمد علی کرمانشاه کرمانشاه 

14محمد ولی محمدی مریم کرمانشاه کرمانشاه 

14سیف علی مرادی سمیه کرمانشاه کرمانشاه 

1614محمود نجفی سحر کرمانشاه کرمانشاه 

--عبدالرضا نگهداری گلناز کرمانشاه کرمانشاه 

14شمس اله همتی شهرام کرمانشاه کرمانشاه 

-دانابهبودیمحمد امینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-هدایتپاکباززیوریاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-عباسقلیپناه پوریسرونازیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-14ثابتخوبیاریپروانهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-طوفانشاکرینریمانیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

15علیعباسی نیارضا یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-صمدالهمحرابی نژادفرهادیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

1615غالم حسین انصاریزینبدهدشت کهگیلویه و بویراحمد

14سماکاوستاداسماعیلدهدشت کهگیلویه و بویراحمد

-جانعلیروزبهانرمضاندهدشت کهگیلویه و بویراحمد

-شکرالهفاطمی امجدفاطمهدهدشت کهگیلویه و بویراحمد

-امیرقلیکاظمینسترندهدشت کهگیلویه و بویراحمد

-فضل الهنریمانسجاددهدشت کهگیلویه و بویراحمد

15امرالهوحدانیان اصلفرخندهدهدشت کهگیلویه و بویراحمد

18لطف الهمحمودیساراگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

-محمدعلیاعلمشاهیزینبعلی آباد کتولگلستان

-محمدعلیاعلمشاهیمعصومهعلی آباد کتولگلستان

14-محمودایمانی کتولیستایشعلی آباد کتولگلستان

---حسنآسودهاحمدعلی آباد کتولگلستان

14مرتضیشکیپرنیانعلی آباد کتولگلستان

15محمدطاهران پورهانیهعلی آباد کتولگلستان

15علیغفاری تورانکوثرعلی آباد کتولگلستان

15سیداحمدموسوی نیامریم ساداتعلی آباد کتولگلستان

16ضیاءالدیننظریاکرمعلی آباد کتولگلستان

16روح الهپیاده کوهسارنیلوفرگالیکشگلستان



17ابراهیمموسوی زادهسیده فاطمهگالیکشگلستان

14الیاسشادکامفرهادگرگانگلستان

-احمدصادقیصدیقهگرگانگلستان

14ارازگلدیکسلخهکوروشگرگانگلستان

191414عباسمیربهبهانیمحمدعلیگرگانگلستان

-14حسنمیردارابوطالبگرگانگلستان

14غالمعلینسیمی فرمریمگرگانگلستان

19گلمحمدآهنگریمهرانگنبدکاوسگلستان

-16سیدعلی اکبرحسینیسیدعلیرضاگنبدکاوسگلستان

16محمودرضاییحمیدرضاگنبدکاوسگلستان

15محمودصفاریسپهرگنبدکاوسگلستان

14عبدالرسولصیفی احمدآبادیمحمدعلیگنبدکاوسگلستان

15سیدکمالطباطبایی نژادسیدحسینگنبدکاوسگلستان

17خدرفراخیهاجرگنبدکاوسگلستان

14علیفرخندهمحمد مهدیگنبدکاوسگلستان

1614حسنقرنجیکیوسف گنبدکاوسگلستان

17احمدکاظم پورفائزهاملشگیالن

15غالمحسنبابایی عاشورآبادیعلیآستانه اشرفیهگیالن

16سیدرضافخرحسینیسمیهآستانه اشرفیهگیالن

-14صفدر آرین نژادصمدرشتگیالن

-غالمرضابگمازمرتضیرشتگیالن

-محمدپورنجارمعصومهرشتگیالن

14محمدابراهیم تجسسیحمیدرضا رشتگیالن

-خلیلثابت کردارفاطمهرشتگیالن

1615سیداحمدجعفریسیدمحمدرشتگیالن

-مهدیجهانفکرابوالفضل رشتگیالن

-محمدرضا حقدوست امیرحسینرشتگیالن

14محمدرضا زاده سمیه رشتگیالن

--ابراهیم رهنمای مشتاقمحبوبه رشتگیالن

-سیداحمدرییس زاده میرهادیرشتگیالن

-هوشنگشکریپرویزرشتگیالن

-مسعودفرجادسارارشتگیالن

15اباذرفیروزیحسین رشتگیالن

14عمرانمحمدیفاطمه رشتگیالن

1615بابکمسیح زاده مدیا رشتگیالن

14کاسگلمطیعیکبریرشتگیالن

14قنبر علیملکیشهربانورشتگیالن

-محمدمومنی طارمسریرقیه رشتگیالن

14رحیم نبی پور سجاد رشتگیالن

14احمدنجات علی اصغررشتگیالن

-علیاسکندریکلثومرودسرگیالن



14حجتاله کریمینسرینرودسرگیالن

15محمودبهرامیفاطمهرودسرگیالن

14غالمعلیحبیبیفاطمهرودسرگیالن

15علیرضادلمانیانالدنرودسرگیالن

17حسینقادریسهیالرودسرگیالن

-فرامرزقاسمیفریدونرودسرگیالن

-15علیاسماعیلیعرشیاالهیجانگیالن

-بازعلیچا ئیچیصمدالهیجانگیالن

14حا مدرضا پوررایانالهیجانگیالن

1916غالم نبیسرور احمدیزهرهالهیجانگیالن

15عسگرسلیمیزهرهالهیجانگیالن

1815علیشعبانیمجتبیالهیجانگیالن

16سید غفورعباس نیاسید محمدالهیجانگیالن

-17رضافکریآرتینالهیجانگیالن

16عسگرمحبیخدیجهالهیجانگیالن

15ایرجمحمد دختهنگامهالهیجانگیالن

-عبدالحسینآزادی دوست لنگرودیحمزهلنگرودگیالن

15علیبرازنده طلوعیمعصومهلنگرودگیالن

1615رضاخادم باهوشزهرالنگرودگیالن

16رحمنشریفیمهدیهلنگرودگیالن

14علیکریمیمحمدتقیلنگرودگیالن

15فتح الهحاجبی پورلیالازنالرستان

14محمدمهدویجعفرازنالرستان

14غضنفرمیرزاییابوطالبازنالرستان

16کریمرستمیپیمانالشترلرستان

141415مجیداولیائیسهیالبروجردلرستان

-عباسعلیبشیری گودرزیلیالبروجردلرستان

16حجت الهپشم کارمحمدحسینبروجردلرستان

15محمدپیدایشسمیهبروجردلرستان

14احمدترابیآینابروجردلرستان

-حسینثابتیمحمد جوادبروجردلرستان

14سعیددلیرانیعلیبروجردلرستان

14مجتبیروزبهانیعلیبروجردلرستان

15رضاسبحانیمحمدامینبروجردلرستان

-علیفالحیافشینبروجردلرستان

-محمدجعفرکاوندحمیدبروجردلرستان

-علی محمدکماسیاحمدبروجردلرستان

15محمدهادیگودرزیمائدهبروجردلرستان

15ولی الهگودرزیحسنبروجردلرستان

14ابوالقاسمموسویفریبابروجردلرستان

14بیک رضابستامیعلیرضا  خرم آبادلرستان



15رضاطاهریفریدوندورودلرستان

1514خسرومهر اندیشداریوشدورودلرستان

-1614احمددیناری فرسروشکوهدشتلرستان

14خیر الهکاظمیاننداکوهدشتلرستان

-1814محمد علیمحمدیمهدیکوهدشتلرستان

-14محمد قاسمموالییمهساکوهدشتلرستان

-14حسناسفندیارینرگسنورآبادلرستان

14یحییکاوسیرایاننورآبادلرستان

-سعیدحبیب نژادساتیارآملمازرندران

-عین الهقنبریفاطمه آملمازرندران

-عبدالمجیدحاجی آقاییباربدآملمازندران

14خسروخادمیستایشآملمازندران

14عبدالهینوراللهیحسنآملمازندران

-علی اصغریاریرومیناآملمازندران

15حسیندانشمندمحمدباقربهشهرمازندران

--17حسینعلیسوزبانمحمد بهشهرمازندران

-حسینعلیمحمدنژادجهانبهشهرمازندران

-حسینصالح نیاساراچالوسمازندران

14محمدرضاقربانی نژادفرشتهچالوسمازندران

14حمدالهملکانمعصومه چالوسمازندران

14سیف الهاکبرپورسمیهساریمازندران

-علی اکبراکبرپورکلثومساریمازندران

14امرالهامیریسعیدساریمازندران

16علجانپورولیزهراساریمازندران

17عباسحقیزهراساریمازندران

14اسماعیلعلیجانیفاطمهساریمازندران

14فرهادمرادیابولفضلساریمازندران

-حسنرنجبرپرواسوادکوهمازندران

14حسیناحسانیزهرافریدونکنارمازندران

--حمیدرضااسحاقی کناریرضافریدونکنارمازندران

-اسماعیلاعتصامی فردمحبوبهفریدونکنارمازندران

181515ناصرپیوسته کناریاحمدفریدونکنارمازندران

1814قدرت الهدهقانهدیفریدونکنارمازندران

---صابرصرفه جومحمدفریدونکنارمازندران

-یارعلیمحمدنسبعباسفریدونکنارمازندران

14ابوالحسنمرادیفاطمهفریدونکنارمازندران

14جهانبخشموسویانامیرمحمدفریدونکنارمازندران

15مهربانحاجی ملکمحمدقائمشهرمازندران

14محمدرضاحسن پورتاراقائمشهرمازندران

16حمیدرضاخنکدارزینبقائمشهرمازندران

14بهروزرحمتیساراقائمشهرمازندران



17حسنرضاییعلی قائمشهرمازندران

14کمالسوادیمطهرهقائمشهرمازندران

17جمشیدعلیزادملیکاقائمشهرمازندران

16جاللغالمیفاطمهقائمشهرمازندران

15جاللغالمیفائزه  قائمشهرمازندران

14ابوالفضلغنچه مقدممهدیارقائمشهرمازندران

14محمدرضاقلیان جویباریمجتبیقائمشهرمازندران

14مهدیکاظمیامیرکیانقائمشهرمازندران

16باباعلیگورانفرامرزقائمشهرمازندران

15مرادمرادیتهمینهقائمشهرمازندران

-رحمت الهموسویفائزه السادتقائمشهرمازندران

-محمدابراهیمنوروزیانعبدالرحیمقائمشهرمازندران

14بینشایلبهرادکالردشتمازندران

-سبزعلیسردار نژادمرادکالردشتمازندران

15محمدآبلوییسیده مهالنکامازندران

-قربانحسینیسیده زهرهنکامازندران

14نصرت الهخاکیانمژگاننکامازندران

15اسماعیلدهدارصبانکامازندران

14نورمحمدعالیینویدنکامازندران

15سیدحسنکوثریسیدمهیارنکامازندران

16کاظممهدوینرگسنکامازندران

15عین الهنجفی عمرانفاطمه نکامازندران

14غالمرضایزدانیفرشتهنکامازندران

15حبیب الهتقی زادهفرگل بابل مازندران 

14علی اکبرتقی زادهعلی بابل مازندران 

-16حسنجانفزاحامدبابل مازندران 

14صمدجلیلیمژدهبابل مازندران 

-حاجی آقاجلیلیمرتضیبابل مازندران 

-علی رضاذاکریمهدیبابل مازندران 

15حجت الهرضانیامحمدبابل مازندران 

-محمدسلیمانیمحسنبابل مازندران 

-امامقلیسلیمی مهدیبابل مازندران 

--حمیدآزاد نیاامیرحساماراکمرکزی

-علی بهرامی هزاوهنازنیناراکمرکزی

14هادیجلیلیاعظماراکمرکزی

15غالمرضاحبیبینیرهاراکمرکزی

-رضاحسنخانینوشیناراکمرکزی

1516محمدحسنینیرهاراکمرکزی

14محمدحسین آبادامیرحسیناراکمرکزی

14محمدحسین خانیمعصومهاراکمرکزی

14محمدحسنحیدریستایشاراکمرکزی



16سیدمجتبیخاتمیتینا ساداتاراکمرکزی

-سیف الهخداممژگان اراکمرکزی

15کاظمدانیالیمعصومهاراکمرکزی

14حمدالهسعیدیعلیرضااراکمرکزی

15حسینصادقی فرابوالفضلاراکمرکزی

161714عبدالهصالحیمرتضیاراکمرکزی

14عبدالرضاصفاییزهرااراکمرکزی

1415مجیدعبدیسوگل اراکمرکزی

14محمدجوادعلیدادیثنااراکمرکزی

-محمدمحمدیمهرانگیزاراکمرکزی

15عبدالهمحمدیمهشیداراکمرکزی

-مجیدمحمدی نیکوفاطمهاراکمرکزی

1414حمیدرضامحمدی نیکوهدیاراکمرکزی

14محمدرضامرادیزهرااراکمرکزی

14محمدزمانمصلحیمحمدعلیاراکمرکزی

1814صحبت الهملکیمحسناراکمرکزی

14سیدمحمودموسویفاطمهاراکمرکزی

15مهدیمیالدیحمیدرضااراکمرکزی

-محمدنیک یارفاطمهاراکمرکزی

181515محمدقربانواشقانی فراهانیروح الهاراکمرکزی

14رضایزدیزینباراکمرکزی

-ناصریعقوبیحمیداراکمرکزی

14بهرامبزرگمهرعلیآشتیانمرکزی

1414غالمعلیفیض آبادمحمدامینآشتیانمرکزی

14سیدمهدیلطفیسیدحسینآشتیانمرکزی

14حسینمحمدیفاطمه آشتیانمرکزی

-14علیرضاالهیانمشکاتتفرشمرکزی

14-15محبعلیطیبیابوالقاسمتفرشمرکزی

14قدرت الهاسدیمحدثهخمینمرکزی

-مهراناکبریعطیهخمینمرکزی

15حسناکبرییگانهخمینمرکزی

-هدایتآل طاهرفاطمهخمینمرکزی

15حجتبناییزهراخمینمرکزی

-داوودحبیبیحسامخمینمرکزی

1414سیدحسنحسینیزهراساداتخمینمرکزی

-رضاحمزه لوفاطمهخمینمرکزی

1514نصرت الهرادمردحمیدخمینمرکزی

-14عباسرستمی زهراخمینمرکزی

15سیدمجیدرفیعیفائزهخمینمرکزی

-علی محمدریحانیمحمودخمینمرکزی

18محمدنبیشکیباعلیخمینمرکزی



-ولی خانظفریانکاوسخمینمرکزی

14علی محمدعصاریتیناخمینمرکزی

-ذبیح الهغالمیروح الهخمینمرکزی

14علیرضاکوچکیپرهامخمینمرکزی

14حمیدمحمدیکیارشخمینمرکزی

14روح الهمخملیمسعودخمینمرکزی

14محمدمدنیاحسانخمینمرکزی

15محمدتوکلی آغچغلوجمالشازندمرکزی

15عبدالحسینتیزگرفاطمهشازندمرکزی

1415بابکامیریآرمیتا  محالتمرکزی

14-محمد حسننوروزینهالمحالتمرکزی

1614ابراهیمامانی زادههدیبندرعباسهرمزگان

1414محمدجعفرزادهعلیرضابندرعباسهرمزگان

--عبدالهجمشیدیعلیبندرعباسهرمزگان

14منوچهرسرفرازشکوهیفاطمهبندرعباسهرمزگان

16نوراحمدسنگانی محسنبندرعباسهرمزگان

-14هادیشهابیفاطمهبندرعباسهرمزگان

14عباسفنونیصمدبندرعباسهرمزگان

14شهریارخضرینسرین حاجی آبادهرمزگان

14موسیکرمپوراشکانحاجی آبادهرمزگان

14غالمکریمیمحمدامینمینابهرمزگان

14علی قلیاحمدی اخالصمرضیهاسدآبادهمدان

14الماسسلیمانیالنازاسدآبادهمدان

-قاسمقربانی حافظمحموداسدآبادهمدان

14قاسممحمدیاسماءاسدآبادهمدان

1414روح الهبهرامی امیرساممالیرهمدان

161414قدرت الهفرحیزهرا مالیرهمدان

-حمیدرضاخزاییزهرانهاوندهمدان

14محمدرسولخزاییحسیننهاوندهمدان

16اکبرسلگیجوادنهاوندهمدان

-حسینشیراوندطیبهنهاوندهمدان

-محمدظفریسارانهاوندهمدان

1414رحم خدامومنیفاطمهنهاوندهمدان

14محمدعلیبشارمریمهمدانهمدان

14عباسبهرامیعلیهمدانهمدان

-14محمد حسینبهگندممحمدهمدانهمدان

15سیف الهترکمندفاطمههمدانهمدان

-عبدالصمدتوسلعبدالحسینهمدانهمدان

17علیحاجی شفیعیسوگندهمدانهمدان

16مهدیخضریانمریمهمدانهمدان

15ابوالقاسمرسولیسمانههمدانهمدان



14علی اصغررضایی فرحنرگسهمدانهمدان

--محمدنبیزنگنهزهراهمدانهمدان

1714محمد حسنسیفمریمهمدانهمدان

16حمیدرضاشهبازیشقایقهمدانهمدان

16علیعباسیمریمهمدانهمدان

17بیرامعلیعدالتیمعصومههمدانهمدان

15علیعلی کرمیحامدهمدانهمدان

14تقیقادری خشوعمهساهمدانهمدان

14هادیقنبریمریمهمدانهمدان

15حمید کریم آبادیحسینهمدانهمدان

15عبادالهکریمینگینهمدانهمدان

--14خانعلیگودرزی صابرعلیهمدانهمدان

-14صادقمحمدی اقدممرضیههمدانهمدان

-علیمهاجرستایشهمدانهمدان

14حسننجفیسمیههمدانهمدان

15اسدالهنیازمندعاطفههمدانهمدان

14رسولرضائیانزینبابرکوهیزد

-محسنابراهیمیفاطمهمیبدیزد

14کمالامامیفاطمهمیبدیزد

14احمدثقفیمریممیبدیزد

15امیر حسینجعفریمینامیبدیزد

14مهدیحبیب زادهنرگسمیبدیزد

15محمدزمانیامیرمحمدمیبدیزد

14جاللشاکرفاطمهمیبدیزد

16محمد حسنشفیعیامیرحسینمیبدیزد

14جوادمتقیمهسا میبدیزد

15محمدحسین زادهمحمدعلییزدیزد

-حمیدخاموشیمحمد یزدیزد

15محمدحسیندبستانی تفتیمجتبی یزدیزد

--محمدتقیدهقان پورحسن یزدیزد

161414عبدالخالقدهقانی فیروزآبادیمحمود یزدیزد

1614جاللرحمانیانمسعود یزدیزد

14یدالهساالریامین یزدیزد

15عباسعرب زادهابوالفضلیزدیزد

-مهدیفالح تفتیمحمدرضایزدیزد

14مهدیفالح تفتیفاطمهیزدیزد


