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  : دو و يكهاي  وهردر گليست داوطلبان ثبت نامي 
  

  گروه يك
 نام  نام خانوادگي  رديف نام  نام خانوادگي  رديف

 كاظم  سنجربيگي  34 لـيال  ابراهيمي  1

 آزاده  شاه بابايي  35  رحمان ارميده  2

 منصوره  شكاري خادملو  36 داود  اروئي  3

 شيما  صافي اصفهاني  37 طاهر  اسكندري  4

 سيما  صوفي  38 مريم  اصغري  5

 مريم  عاشورزاده  39 فريال  افشار  6

 ليال  عبهري  40 مريم  اميني  7

 حميد  علي مرداني  41 سوسن  ايزدي  8

 هدا  فتحي  42 اميرحسين  باباالر  9

 افسانه  فرشيان  43 فرنوش  بهرامي  10

 عاليه  فروتن  44 فاطمه  پوراسكندر  11

 زهرا  فومژي  45 سيدفرهاد  ترابي  12

 سولماز  قاسم زاده  46 ناهيد  جعفري  13

 زينت  قاسمي منش  47 ميترا  جالل اقدسيان  14

 پري رو  قرچه بيدختي  48 نسرين  وند جليل 15

 ليندا  قنواتي  49 اعظم  جنت  16

 سهيال  كبير  50 رقيه  جوادي دوست  17

 عليرضا  كهن خاكي  51 زينب  جوانمردي  18

 ابوالفضل  گردشي  52 اقدس  حاجي حسيني طاحونه  19

 رسول  گرشاسبي  53 فرح  حبيبي  20

 جالل  محمودي اخضر  54 ري مه حسيني  21

 طاهره  محمودي قهساره  55 سيدرسول  حسيني  22

 فريده  مداحي  56 فاطمه  حسيني نژاد خضري  23

 سيده زهرا مستشاري  57 بهاره  حكاك  24

 سوسن  مستوفي شوشتري  58 رباب  خان محمدي فرد  25

 ْآتوسا  ميرفارسي  59 نرگس  خليل مقدم  26

 اعظم  نجفي طرقي  60 سحر  خواجه ئيان  27

 گيتا  نصيري صالح  61 مرتضي  درجزي دولق  28

 زهره  نظامي  62 هنگامه  دستمالچي تبريزي  29

 فايؤه  نقاشيان  63 نسترن  دهقان  30

 نگين  نيك اقبال  64 ليوسا  رسولي  31

 گراناز  وكيلي طباطبايي  65  مرضيه ساني خا نلي  32

 هانيه  يارمحمدي  66 فاطمه  سعادت  33

  
  



  گروه دو
  

 نام  نام خانوادگي  رديف نام  نام خانوادگي  رديف

 زينب صالحي قريچه 34 آناهيتا  آريان نيا  1

 خديجه صبوري 35 فاطمه  آقازاده  2

 پروين  صفي زاده  36 رضا  احمدي  3

 مريم سادات  طاهري  37 فرشته احمدي 4

 معصومه  طوسي  38 راضيه  اعتصامي  5

 آرش  عاقلي  39 معصومه  اميدي رزاني  6

 پروين  زاده  عبداهللا 40 سعيد  باقرشاهي  7

 خديجه  عرب سلماني  41 جعفر  بزمه  8

 منيژه عليمرداني 42 رضا بغدادي 9

 روح اهللا  عيسي نژاد  43 منظر  بني علي  10

 ناهيد  غرقي فرد  44 زهرا بياباني 11

 رقيه  غالم جعفري  45 پوران  پاكزادمنش  12

 يحيي  غالمحسين كاشي  46 معصومه  تقي زاده قهي  13

 ناهيد السادات  فخار  47 حميد  جنتي  14

 مونا  فهيميان  48 بتول  حجي  15

 امين  قاسمي فرع  49 مهتاب  حسين نژاد  16

 مسلم  كالنتري  50 سريه  حميديه  17

 پروين  كمشي  51 رويا  خاوري خراساني  18

 مريم  كوه سلطاني  52 الهام  خوش خبري  19

 معصومه  محمدي  53 سكينه  داودي  20

 حسن  محمودآبادي  54 مليحه  درخوش  21

 پژمان  مطلب زاده  55 ومهمعص رحيمي 22

 اطاهره  موسوي راد  56 كيوان  رستمي تپه اسمعيل  23

 نيناز  موسويان  57 محمد حسن  رستميا ن  24

 مژگان  مهتاب زاده همداني 58 نغمه  رضاخاني  25

 ميترا  مهرآبادي  59 شهرام  رضايي خسروي  26

 علي  ميرعابدي 60 سيد محمد  رضايي  27

 حامد  ناصحي پور  61 هادي  زاهدي  28

 زهره  نصرتي راد  62 فرشته  زيبائي  29

 نيلوفر نصيري سقرلو 63 زهره  سفالي  30

 محجوبه  نعيمي  64 ژاله سيفعلي  31

 سوسن ولي زاده 65 خديجه سيالخوري 32

 محمد  همتي  66 يلدا  صالحي فتح آبادي  33

  
 

  


