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 گروه یک
 نام ینام خانوادگ ردیف  نام ینام خانوادگ ردیف

 سیمین  فاضل دهکردي  30  نرگس  آشوري  1
 بهاره   یمیفه 31  مریم  ابراهیمی  2
 زهرا   يفیض آباد 32  ه یرق  یاحمدقشالق 3
 معصومه  قدرتی  33  مرجان   ياستواراسفندآباد 4
 نو یم  یقنبرزاددشت 34  فاطمه   ياستوار 5
 اکرم  قنبري مردانی  35  عباس   یاسالم 6
 الناز   یکتابچ 36  رج یا  ي تمایاشراف 7
 جه یخد کوچک زاده  37  وش یپر  ياکبر 8
 خسرو   یانیک 38  محسن   يانصار 9

 ن ینسر  یگندم 39   يمهد  یروتیب 10
 مینا  لشگري  40   یعل پوشش دوست  11
 ده یسپ  یفیلط 41  مهدي  ترك  12
  یعل لفطه  42  محسن  لو ی نقیتق 13
 نینا مجد 43  د یخورشدهیس  يدریح 14
 ره یمن محمدزاده  44  ما یش  یرضائ 15
 سارا   يمحمد 45  د یحم زارع  16
 ه یرق  يمحمد 46  بابک   يزنده دل نوبر 17
 رضا یعل  يمحمد 47  نو یم  یسلطان 18
 منصور   زاده یمصطف 48  ترا یم شادمان  19
 م یمر  نژاد یملکوت 49  آزاده   ییشاه بابا 20
 نیوشا  مهربان راد  50  سرور  شجاعی رنجبر  21
 زهرا  مهرجو  51  اکرم   محترم یفیشر 22
 به یط  یینایم 52  ال یل  یسمانی ویفیشر 23
 ن ینسر  یرانبالغی جينور 53  حسن رضا   خانقاه يشکر 24
 محمدرضا  نویدي  54  گلنار   یعارف 25
 احمد   يواحد 55  عباس   یعباس روح الله 26
 فاطمه  وفایی  56  محمد   یعباس 27
 د رضا یحم ار یزدانی 57  ن یشه  نژاد يعبد 28
     ن ینازن ب یعندل 29

 
 
 
 
 
 
 



 گروه دو
 نام ینام خانوادگ ردیف  نام ینام خانوادگ ردیف

 حسین  عبدي  31  فاطمه  آذرتاج  1
 گویا  عزیزي  32  رضا   ی سامانیمیآقاابراه 2
 فاطمه   يعسگر 33  نعمت   یاسدپورچال 3
 رزو آ عنایتی فضلی  34  بهروز   ياسد 4
 مریم  فتحی  35  مریم  اعجازي  5
 اعظم  فخرائی مفرد  36  اعظم   ياکبر 6
 م یمر  یفراهان 37  کاظم  برندك  7
 پروین   یفرج 38  جواد   یارانی زیبهرام 8
 علی  فیضیان  39  نرگس  پاینده  9

 زهرا   اقدم یقائم 40  اکبر   یپورباقر مقدم کسمائ 10
 لوفر ین رون ی زاده بیقل 41  م یمر  یترکان 11
 الهه   فرد یانیک 42  فاطمه  جمشیدي  12
 محمد رضا  گرجی  43  ده فاطمه یس  ینیحس 13
 نسرین  لطفی بیدهندي  44  اکرم السادات   ی آغوزبنینیحس 14
 روزا   ین سرشتیمت 45  جواد  خاکسار  15
 آذر  ند یمجردو 46  ه یانس خداپرست  16
 زینب  محرمی شاه بکندي  47  محمد   ی بزچلوئیگیخسروب 17
 ن یغالمحس  ی وطنیمحسن 48  ن ینسر  یان سرابیریدل 18
 م یمر محقق راد  49  ن یمیس ان یمیرح 19
 م یمر  يمراد 50  الهه  د یرضازاده مو 20
 هوشنگ   ي رودسريمقدم خاور 51  سحر  رنجبر دهبنه  21
 بابک   ینجف 52  اسر ی  یساورسفل 22
 مهرنوش  نجفی  53  مرضیه  سعادت  23
 جمشید  نظیفی  54  ما یش  یسنک 24
 معصومه  نهنگی یارعزیز  55  اعظم السادات  سیدي  25
 م یمر ان یهاشم 56  مزگان  شخصی توکلیان  26
 محمد   یهمایون 57  فرشته  ان یدی سعيشکو 27
 آمنه  هنر  58   اکبر یعل  يدهندی بيصفار 28
 بهارك  هوشمند  59   یعل  يدیص 29
     عصمت   يطاهر 30

 
 
 
 



 گروه سه
 نام ینام خانوادگ ردیف  نام ینام خانوادگ ردیف

 د یمج  ینلیز 28  د یناه  ياختر 1
 زهرا   یسبحان 29  فریبا  اصغري  2
 امیر  ضیایی مهرجردي  30  ه یمرض روز یان فیاله 3
 منیره  طباطبایی  31  فاطمه زهرا   زاده يانصار 4
 د قاسم یس  ییطبا 32   يمهد  یبالل 5
 رضا   فر يزیعز 33  بدرالسادات   ی ها شمیبن 6
 ده یحم  یغالم 34  لیال  پرهیزکار  7
 فرشته  فدوي نیکو  35  ن یحس  کمال یثنائ 8
 ستاره  فطرس  36  سمیه  جباري  9

 الهه   يض آبادیف 37  فاطمه   ماسوله يجعفرنژاد 10
 مظفر   یقهرمان 38  پروین  جاللی خطیبی  11
 آمنه  محرم زاده  39  صغري  حاج آقامحمد  12
 فاطمه   زاده يمحمود 40  د یمج  ی سلطانیحاج 13
 فاطمه   یمستخدم 41  ه یسم ن یحسن نژاد دو 14
 وسعت اله  مقدر  42  معصومه  حسنی  15
 رخساره  ان یمقدس 43  رضا یعل  يدریح 16
 ازاده  ملک پور  44  محمود   یخرمال 17
 لیال  میرزائی  45  جعفر   یلیخل 18
 نادیه ناظرفرد 46  شهناز   سماك يخوشخو 19
  یعل  ينوروز 47  ملیحه  درمنکی فراهانی  20
 ده یسپ  ی شلمانينوروز 48  ه یمرض رستگار  21
 محبوبه  والی نژاد  49   یعل  پور یرستم 22
 د محسن یس  ی قصابسرائیهاشم 50  محسن   یان جیدیرش 23
 ه یعط هنردوست  51  آذرمیدخت   ییرضا 24
 م یمر  يارمحمدی 52  اکبر   یزاجکان 25
 م یمر  یعقوب زاده قمی 53  زاصالن یام  یزارع 26
 پرستو   یوسفی 54  راحله  یزارع 27

 


