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 رتبه و نام خانوادگی داوطلبنام  شهر استان ردیف
 1 آیٍاز رحیيی شٍٍدج کردشحان 1

 2 کّدر خراطادیزاده ةیرجٍد خراشان جٍّةی 2

 3 ىحيد ىحیٍی ىراغَ آذرةایجان طركی 3

 4 ىحيد ىِدی طریفی طیراز فارس 4

 5 ىِرداد آفاكی شرای جِران جِران 5

 6 اىیر غالىی ایالم ایالم 6

 7 شید ىحيد رضا جلّی ةاةم ىازٌدران 7

 8 عهی رضا رٌجتر آىم ىازٌدران 8

 9 عادل دالئی ىیالن خّی آذرةایجان غرةی 9

 11 ىحيد آرىٍد آةدارزاده شٍٍدج کردشحان 11

 11 آرىیٍَ عتاس پّر ىراغَ آذرةایجان طركی 11

 12 شیدعهیرضا ىّشّی ایٍجدان ةّطِر ةّطِر 12

 13 شٍا فروزان اروىیَ آذرةایجان غرةی 13

 14 طلایق ىعصّىی جِران جِران 14

 15 زُرا اشياعیهی رفصٍجان کرىان 15

 16 دنظاد كادری شٍٍدج کردشحان 16

 17 عير طریفی ىریّان کردشحان 17

 18 ىِدی ىجیدی ىراغَ آذرةایجان طركی 18

 19 اىیر ىحيد ٌجاری ىلدم ىظِد خراشان رضّی 19

 21 جّیا خانلی کرىان کرىان 21

 21 عهی اصغر ىظفری عهی آةادی کرىان کرىان 21

 22 ُاٌیَ رئیصی اصفِان اصفِان 22

 22 ىحيد پارشا رحیيی شٍٍدج کردشحان 23

 23 فرطحَ درخحی خضرنّ ىراغَ آذرةایجان طركی 24

 24 ىحيدشیٍا كادری كروه کردشحان 25

 25 ىصطفی حصیً كهی زاده  ىراغَ آذرةایجان طركی 26

 26 ىِصا کرىی فردیس انترز 27

 27 آٌیحا ىحيدی اصفِان اصفِان 28

 28 ىِیيً ژونیده شٍٍدج کردشحان 29

 29 ىحددَ جفکر طیراز فارس 31
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 31 شید عهی شید ورجّی ىراغَ آذرةایجان طركی 31

 31 ٌیکپّرعتاس  فصا فارس 32

 31 طّفان زٌدی شٍٍدج کردشحان 33

 31 عهی ىخحاری عهّیجَ جِران جِران 34

 32 شید رضا ىّشّی حلیلی دطحصحان ةّطِر 35

 32 ادیب شتحاٌی شٍٍدج کردشحان 36

 33 ىیحرا ةِيٍی اصفِان اصفِان 37

 34 حصیً رام شاردار ىظِد خراشان رضّی 38

 35 زادهٌگیً دیگ  ةٍدرعتاس ُرىزگان 39

 36 ىحيد ةراجی اصفِان اصفِان 41

 37 ىِیار ىعصّىی ةاةم ىازٌدران 41

 38 حجث طّنی دطحصحان ةّطِر 42

 38 ىحصً ةداكی كو كو 43

 38 راطد خاندیان دُگالن کردشحان 44

 39 ىِدی عتدانيهکی جّیصرکان ُيدان 45

 41 زُرا شادات طاکری ىظِد خراشان رضّی 46

 41 آیدیً وزیری ىراغَ طركیآذرةایجان  47

 41 ىحراب ُدایث پّر ونّکالئی ةاةم ىازٌدران 48

 42 اىیرحصیً غریتی ةّطِر ةّطِر 49

 43 فاطيَ اةراُیيی پّر جِران جِران 51

 44 ىحيدٌّید آذری اصفِان اصفِان 51

 45 طاٌیا اةراُیيی ىریّان کردشحان 52

 46 رضا ةیرم اةادی ٌیظاةّر خراشان رضّی 53

 47 ىهیکا صانحی فرد جِران جِران 54

 48 شیيیً ىحيدی شٍٍدج کردشحان 55

 49 ىِدیَ شادات عهّی اصفِان اصفِان 56

 51 عهی کفاطی كائٍات خراشان جٍّةی 57

 51 ىّژان پِهّاٌی شٍٍدج کردشحان 58

 51 زُرا درٌان شروشحان فارس 59

 52 صادق كاشيی دطحصحان ةّطِر 61
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 53 ٌاریً ىٍطلی شٍٍدج کردشحان 61

 54 احصان صرافان اصفِان اصفِان 62

 55 طایان رزىی ىراغَ آذرةایجان طركی 63

 55 عهی آةادی فصا فارس 64

 55 اىیررضا عتدانيهکی شٍٍدج کردشحان 65

 55 ىحيد طاُا گراىی آةاد غرب اشالم کرىاٌظاه 66

 55 ارطیا ىّشّی ةاةم ىازٌدران 67

 56 احيد خصروطاُی شلز کردشحان 68

 57 ٌیيا  طکّر زاده خّی آذرةایجان غرةی 69

 58 فرزاٌَ حيزه ای رفصٍجان کرىان 71

 59 زُرا عهیزاده کرىان کرىان 71

 61 عصم جراةی ىراغَ آذرةایجان طركی 72

 61 راىحیً كاشو پّر كزویً كزویً 73

 62 ةرزان اىیری دُگالن کردشحان 74

 63 کّرش ىعياری ةٍدرعتاس ُرىزگان 75

 64 یگاٌَ حدادی اصفِان اصفِان 76

 65 ىِکاىَ عهی ٌژاد راىصر ىازٌدران 77

 66 ىحيدرضا رضایی ٌژاد اةرکّه یزد 78

 67 ىحيدصدرا  پّردُلان ةو کرىان 79

 68 کاىتیز جيال زاده شلز کردشحان 81

 69 آریان  اةراُیيی  شٍٍدج کردشحان 81

 71 حاىد شهيانٌادیا  جِران جِران 82

 71 ىحيّد پّطگان کرج انترز 83

 71 شید ٌجف اةطحی دطحصحان ةّطِر 84

 72 پارشا ىحيدی ٌژاد شلز کردشحان 85

 73 عياد ىصعّدی جِران جِران 86

 73 زاٌکّ اردالن شلز کردشحان 87

 74 اىیرحصیً دیّارگر ةٍدرعتاس ُرىزگان 88

 75 ضحی دیِيی ىراغَ آذرةایجان طركی 89

 75 آىاٌج راىّش جان  شلز کردشحان 91
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 75 شید صادق ىّشّی ٌژاد ةاةم ىازٌدران 91

 76 فاطيَ رضایی ٌیظاةّر خراشان رضّی 92

 77 ىتیٍا زکی زاده اصفِان اصفِان 93

 78 ىعصّىَ عرب عاىری گرگان گهصحان 94

 79 پریا خصروطاُیان ىراغَ آذرةایجان طركی 95

 79 افصاٌَ شرایی ىظِد خراشان رضّی 96

 79 ُّىً حصیٍی شٍٍدج کردشحان 97

 79 کیارش غالم پّر ةاةم ىازٌدران 98

 81 شیده فاطيَ ىّشّی گرگان گهصحان 99

 81 فاطيَ یزدان پٍاه طیراز فارس 111

 82 طیال رضایی شٍٍدج کردشحان 111

 83 شپیده اىیری اصفِان اصفِان 112

 83 روىیٍا ایدی ایالم ایالم 113

 83 ىازیار كّاىی خاکصحر ىظِد خراشان رضّی 114

 83 ىحيداىیً طرفی جاه فصا فارس 115

 83 ُهیا  خاوریان شٍٍدج کردشحان 116

 83 ىحددَ انصادات اةراُیيی پٍاه ىِرآةادی اةرکّه یزد 117

 84 ةاةک حصیً پّر شلز کردشحان 118

 85 ىحيدرضا رازكی طیراز فارس 119

 86 شیٍا ىحيّدی ىراغَ طركیآذرةایجان  111

 86 حصیً ٌظرپّر جِران جِران 111

 86 ىحيد پارشا ىهک جِران جِران 112

 86 آریا ىصاعد جِران جِران 113

 86 فرزاٌَ احيدی فردویی كو كو 114

 87 آرجیً ىحيدی ىریّان کردشحان 115

 88 ٌگار ىحيّدی شٍٍدج کردشحان 116

 89 غالىپّرزیالن   دُگالن کردشحان 117

 89 رضا  ىجیدی شٍٍدج کردشحان 118

 89 ٌّرا دیگ زاده ةٍدرعتاس ُرىزگان 119

 91 ىجحتی ضیاء ةیرجٍد خراشان جٍّةی 121
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 91 ایهیا شهیياٌی دزفّل خّزشحان 121

 92 انیٍا رحیو زاده جتریز آذرةایجان طركی 122

 92 ىتیً افظاری جتریز آذرةایجان طركی 123

 92 شّران عتاشی شٍٍدج کردشحان 124

 92 ىهیٍا واحدیان چانّس ىازٌدران 125

 93 ةاةک  ىِدیزاده جتریز آذرةایجان طركی 126

 94 فائزه اصغری ةٍاب آذرةایجان طركی 127

 95 آریا واعظی شٍلر کرىاٌظاه 128

 96 فاطيَ عتاس زاده کرىان کرىان 129

 97 ىحيد ایيان داودی ٌیا جِران جِران 131

 97 فاطيَ خراةاجی شيٍان شيٍان 131

 97 ىحيد ىِدی افحخاری دورود نرشحان 132

 98 ىتیٍا اجاةکی طِر و ىیيَ طاُیً اصفِان 133

 99 ىحيد جهیهی ةِارشحان جِران 134

 111 ىیالد شانک ىحيد اشياعیهی جتریز آذرةایجان طركی 135

 111 ٌیيا دُلان ةاغ ةِادران اصفِان 136

 112 گظیً كادری ىریّان کردشحان 137

 112 پارشا زاُدی شٍٍدج کردشحان 138

 112 اىیررضا رفیعی ىادواٌی ةٍدرعتاس ُرىزگان 139

 113 اىیر ىحيد اٌّری جِران جِران 141

 113 شحر  ىال حصیٍی کٍِّجی  رفصٍجان کرىان 141

 114 ىرجضی پّركاشو کهیتر آذرةایجان طركی 142

 114 ریحاٌَ ىالیی ىظِد خراشان رضّی 143

 115 اریّان فرحی ىریّان کردشحان 144

 116 پدرام اشالم پٍاه شٍٍدج کردشحان 145

 117 ٌگیً زىان پّر ىصجدشهیيان خّزشحان 146

 117 کارن ةِيً پّر شٍٍدج کردشحان 147

 118 ىریو عتدانِی فیروزآةاد فارس 148

 119 دارااىیر ىحيد  طِرکرد چِارىحال و ةخحیاری 149

 111 زُرا كره داغی اشکّ آذرةایجان طركی 151
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 111 ةِار صدیلیان ىظِد خراشان رضّی 151

 112 شید عهی حصیٍی اصفِان اصفِان 152

 113 ُهٍا یحیایی ىظِد خراشان رضّی 153

 114 ىتیٍا  احيدی  ةٍدرعتاس ُرىزگان 154

 115 ىهیکا فرجی ةِارشحان جِران 155

 116 آرویً رضاویصی شلز کردشحان 156

 117 ىحيدىِدی پٍاٍُده دطحصحان ةّطِر 157

 118 فاطيَ زُرا داوری گرگان گهصحان 158

 119 ُصحی کرم ویصَ شٍٍدج کردشحان 159

 121 کیارش عتاشی جتریز آذرةایجان طركی 161

 121 ىِرٌّش عهی رىایی شٍٍدج کردشحان 161

 121 اصمشحر اصغری  ىراغَ آذرةایجان طركی 162

 122 عهی ُاطيی ةیرجٍد خراشان جٍّةی 163

 123 شید عهی اةطحی فروطاٌی اصفِان اصفِان 164

 123 ىِدیَ خاطعی طِر و ىیيَ طاُیً اصفِان 165

 123 آٌاُیحا  گّدرزی  ٌِاوٌد ُيدان 166

 124 عهی والیی ىراغَ آذرةایجان طركی 167

 125 شارو حصیً پٍاُی شٍٍدج کردشحان 168

 126 ىتیٍا عتلری دىاوٌد جِران 169

 126 فاطيَ  طریعحی ٌیظاةّر خراشان رضّی 171

 127 انترز طریفی وش ىراغَ آذرةایجان طركی 171

 128 کّدر اعحيادی فر شٍٍدج کردشحان 172

 129 ىٌّس کظکّنی دزکی ىصجدشهیيان خّزشحان 173

 129 ىریو کّدری اكهید فارس 174

 129 اةاركیعهی   ةو کرىان 175

 129 اىیرحصیً ٌتاجی دورود نرشحان 176

 131 ٌیيا ىعزی شٍٍدج کردشحان 177

 131 گظیً  ٌدری شٍٍدج کردشحان 178

 131 زاکّ رطیدی شٍٍدج کردشحان 179

 131 شیٍا چراغی آةاد غرب اشالم کرىاٌظاه 181
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 132 شید جّاد ىّذن جّالئی کاطير خراشان رضّی 181

 133 شجاد حیدری ُيدان ُيدان 182

 134 روژیٍا عطار شٍٍدج کردشحان 183

 135 عتاس رةیعی ىطهق دطحصحان ةّطِر 184

 135 پری ةٍِّرد شٍٍدج کردشحان 185

 135 ىحيدپارشا رشحيی شٍٍدج کردشحان 186

 135 اىیررضا اىیری طيصی کرىان کرىان 187

 136 شاٌا رحيحی شٍٍدج کردشحان 188

 137 رخصاره ریاحی ٌیا گرگان گهصحان 189

 138 ُهیا فاضهی اٌدیيظک خّزشحان 191

 139 ىتیً کریيی شٍٍدج کردشحان 191

 141 ىِراٌَ طغرل ٌژاد جِران جِران 192

 141 فاطيَ ىرجضّی طیراز فارس 193

 142 شیدىحيداىیً ىّشّی اراك ىرکزی 194

 143 ىحيد اىیً شالىی شراب آذرةایجان طركی 195

 144 شیده ٌاریً صيدی ىریّان کردشحان 196

 145 ةردیا یعلّةی جِران جِران 197

 145 عهی ذةیحی ىظِد خراشان رضّی 198

 145 طاُا ٌظری زاةم شیصحان و ةهّچصحان 199

 145 ُاٌیا ىحيدی شٍٍدج کردشحان 211

 145 کّدر آكایی ةاةم ىازٌدران 211

 146 عرفان عهی پّر الرشحان فارس 212

 147 ىریو اکتری طیراز فارس 213

 148 حٍاٌَ فٍدرشکی گرگان گهصحان 214

 149 ىریو ٌیک چاةکی راىصر ىازٌدران 215

 151 ارطیا فحاحی شٍٍدج کردشحان 216

 151 ىریو اةراُيی ىظگیً طِر اردةیم 217

 152 آیدیً جلی زاده گٍتری آذرطِر آذرةایجان طركی 218

 152 ٌیهّفر ججّیدی صفا اروىیَ آذرةایجان غرةی 219

 152 شروش ٌّری شٍٍدج کردشحان 211
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 152 اردوان ىحيدیان ىریّان شٍٍدج کردشحان 211

 152 شیٍا عزیزپّر ةاٌَ کردشحان 212

 152 ىحيدُیّا اىیٍی شٍٍدج کردشحان 213

 152 یگاٌَ ىحيد حصٍی جّر کُّتٍان کرىان 214

 152 عهی ٌیو جاج روزةِاٌی ةروجرد نرشحان 215

 153 ٌدا كادری دطحصحان ةّطِر 216

 154 ىحيدصدرا صدیلی جِران جِران 217

 155 ىِدی دژدار جِران جِران 218

 156 رویا صادكپّر اصفِان اصفِان 219

 156 شید اىیر عهی ىّشّیان کرج انترز 221

 156 عهی  رزىی ىراغَ آذرةایجان طركی 221

 156 ىحيد آریان رطيَ جِران جِران 222

 156 زیٍب ىّالیی كو كو 223

 156 ىریو ٌادری طاپّرآةادی شٍلر کرىاٌظاه 224

 156 اىیرىحيد فهصفی دورود نرشحان 225

 156 عهیرضا ىجیدی ةاةم ىازٌدران 226

 156 عهی ىحيد ىحيد پّرگٍجی ةاةم ىازٌدران 227

 157 ٌرجس عانیلدر ةٍدرعتاس ُرىزگان 228

 158 ىِدیَ رادىان شاوجتالغ انترز 229

 158 ىحددَ خیراٌدیض گرگان گهصحان 231

 159 حصیً یدانهِی ةّطِر ةّطِر 231

 161 ٌگار ُفحٍاٌی آةادان خّزشحان 232

 161 حصیً ىِدی زاده طِر دره ایالم 233

 162 شارا ةحری ةِارشحان جِران 234

 163 ىریو عهیيرادی فصا فارس 235

 164 پارشا ىفاخریىحيد  كروه کردشحان 236

 165 نیهی عزیززاده کهیتر آذرةایجان طركی 237

 165 شیٍا گّدرزی ةّطِر ةّطِر 238

 165 اوشحا ىحيد اةراُیو جِران جِران 239

 165 آریً احيدزاده خرازی ىظِد خراشان رضّی 241
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 165 ةیحا یّشفی شٍٍدج کردشحان 241

 165 پّیا ىحيدی شٍٍدج کردشحان 242

 165 اىیرحصیً  ىانکی كروه کردشحان 243

 166 پارىیدا پّركِرىاٌی ىراغَ آذرةایجان طركی 244

 167 آریً ىصطفایی شٍٍدج کردشحان 245

 168 ٌصریً زٌد كو كو 246

 169 اشرا اىیری ٌیا ىراغَ آذرةایجان طركی 247

 171 ىِصا كرةاٌی داٌی ةِارشحان جِران 248

 171 فالحیپرُام  شٍٍدج کردشحان 249

 171 نعیا  ىحيّدی كروه کردشحان 251

 171 شحایض ٌظری ىیاٌَ آذرةایجان طركی 251

 171 دٌیز شادات رفیعی جتریز آذرةایجان طركی 252

 171 ىِدی ىردی جتریز آذرةایجان طركی 253

 171 فاطيَ ةِادری خّی آذرةایجان غرةی 254

 171 ىحيّد خّاجَ ةّطِر ةّطِر 255

 171 پرٌیان اشدی جِران جِران 256

 171 ىحيدىِدی کریو ٌژاد جِران جِران 257

 171 فاطيَ طجاعی داراب فارس 258

 171 شیده ىتیٍا کّچک زاده طیراز فارس 259

 171 ژیٍا ىرادیاٌی شٍٍدج کردشحان 261

 171 اىیر حصیً خاصی شهصهَ نرشحان 261

 171 عهی انِلهی ٌحاج ةاةم ىازٌدران 262

 171 پردیس  اشفٍدیاری ةٍدرعتاس ُرىزگان 263

 172 طلایق ةخظی شٍلر کرىاٌظاه 264

 173 ىریو شپِری ةٍاب آذرةایجان طركی 265

 174 کیيیا ٌیهی شٍٍدج کردشحان 266

 175 آیال ىّشّی ٌیا جتریز آذرةایجان طركی 267

 175 زُرا جٍگی خّاجَ ُریس آذرةایجان طركی 268

 175 شحر اطرفی ىراغَ طركیآذرةایجان  269

 175 ٌادیا اٌدیظيٍد اُر آذرةایجان طركی 271
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 175 طیّا روحی جتریز آذرةایجان طركی 271

 175 ٌاُید وحدجی ٌیا ةیرجٍد خراشان جٍّةی 272

 175 شیيا خادریان ٌیظاةّر خراشان رضّی 273

 175 ىِدی كایدی فیروزآةاد فارس 274

 175 صاةریارطیا  شلز کردشحان 275

 175 طکّر گراىیان شٍٍدج کردشحان 276

 175 فاطيَ اىاىی ىیتد یزد 277

 176 طایان فححعهی جِران جِران 278

 177 ىهیکا خاٌی جِران جِران 279

 178 عرفان حصٍی کّطکٍّ اردکان یزد 281

 179 ةیحا زٌدشهیيی شٍٍدج کردشحان 281

 181 رویا رطحتری جتریز آذرةایجان طركی 282

 181 جارا طکیتا شٍٍدج کردشحان 283

 182 ٌازٌیً ایزدی ةاغ ةِادران اصفِان 284

 183 آرزو جٍادنَ اُّاز خّزشحان 285

 184 ریحاٌَ  رشیدئی ٌیظاةّر خراشان رضّی 286

 184 ارطیا چّپاٌی شٍٍدج کردشحان 287

 184 شیده ىِصا كضایی دیّاٌدره کردشحان 288

 184 حصیً ىهکی ةیجار کردشحان 289

 184 ىریو  ىالئی کٍَِ شرا ٌّطِر ىازٌدران 291

 185 فاطيَ یّشف زاده ىظِد خراشان رضّی 291

 185 نعیا  آئیً پرشث  شیریک ُرىزگان 292

 186 شیٍا ةاةائی ىراغَ آذرةایجان طركی 293

 187 طایان اژدُاکض ةّطِر ةّطِر 294

 188 دیاکّ فاروكی شٍٍدج کردشحان 295

 189 حصیً زیٍهیان طیراز فارس 296

 191 ىِراد حصیٍی شٍٍدج کردشحان 297

 191 ُاٌیَ رازاٌی ةروجرد نرشحان 298

 192 آیالر عتدزاده ىراغَ آذرةایجان طركی 299

 193 ديیً طانتی ىیاٌَ آذرةایجان طركی 311
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 193 شپِر شعیدیان طیر عجب آذرةایجان طركی 311

 193 ُصحی اکتری اُر آذرةایجان طركی 312

 193 عهی گهی طراىیً آذرطِر آذرةایجان طركی 313

 193 ىجحتی ةی ضرر ىراغَ آذرةایجان طركی 314

 193 شيیَ حیدری جهفا آذرةایجان طركی 315

 193 ىائده حاجی عهیهّ خّی آذرةایجان غرةی 316

 193 ةِاره ةیاجی ٌیظاةّر خراشان رضّی 317

 193 ةِيٍیىحيد  ٌی ریز فارس 318

 193 ىِری دردآب دیّاٌدره کردشحان 319

 193 آرجا شعیدی شٍٍدج کردشحان 311

 193 ركیَ کاویاٌی دیّاٌدره کردشحان 311

 193 فاطيَ شِراةی خافکّییَ جیرفث کرىان 312

 193 فاطيَ عتدانهِیان رطث گیالن 313

 193 ىحيدحصً ٌاٌّاکٍاری ةاةم ىازٌدران 314

 193 ىحيد اکتری زاده ةٍدرعتاس ُرىزگان 315

 193 عصم خصروی خّطيرام ُيدان ُيدان 316

 194 اىیر اىیً ٌژاد ةیجار کردشحان 317

 195 ىِصا خیاىی اصفِان اصفِان 318

 196 عهیرضا دُلاٌی زاةم شیصحان و ةهّچصحان 319

 197 یصرا عزیزی شٍٍدج کردشحان 321

 198 پریصا خهیم زاده آىم ىازٌدران 321

 199 ىِدیَ جِاٌگیری ةخّاٌی ةٍدرعتاس ُرىزگان 322

 211 شید عهی  ىرجضّی  اصفِان اصفِان 323

 211 عهی  اةراُیيی ةارازی طیر عجب آذرةایجان طركی 324

 211 عرفان  پّرفححی ورزكان آذرةایجان طركی 325

 211 عهی  ىلدس جرُی دطحصحان ةّطِر 326

 211 طادىِرفاطيَ  ىالرد جِران 327

 211 حٍاٌَ شرىدی حصٍجاٌی ةِارشحان جِران 328

 211 یاشیً کریيی دشحگردی جِران جِران 329

 211 پردیس زٌدکریيی جِران جِران 331
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 211 جیٍا کریيی چو یّشفعهی شاىان چِارىحال و ةخحیاری 331

 211 اشراء ىتارکی شٍٍدج کردشحان 332

 211 آذراشياء رٌجتر  شٍٍدج کردشحان 333

 211 ٌّطیً حصیٍی پاوه کرىاٌظاه 334

 211 ىهیٍا  ىرادی جٍکاةً ىازٌدران 335

 211 صتا طاُری ةیرجٍد خراشان جٍّةی 336

 211 کصرا صانحی كروه کردشحان 337

 212 ىائده عطایی ةیرجٍد خراشان جٍّةی 338

 213 شروش ةِراىی شلز کردشحان 339

 214 ىاٌی ٌصیرفام ىراغَ آذرةایجان طركی 341

 214 زُرا طعتاٌی گرگان گهصحان 341

 215 ىٌّا  كرائی رفصٍجان کرىان 342

 216 ىحددَ  اصم روشحا شاوجتالغ انترز 343

 217 عرفان کردشحاٌی اٌار کرىان 344

 218 ىحيد ىحیً عتدنی جِران جِران 345

 218 ىحيدراُیً ىعروفی شٍٍدج کردشحان 346

 218 ٌیيا صیدی كهعَ گاه شٍٍدج کردشحان 347

 218 شیدىحيد كریظی شلز کردشحان 348

 218 طیٍا جاةَ زر شٍٍدج کردشحان 349

 218 پارشا ىحيدرضایی ةیجار کردشحان 351

 218 کّدر ٌادری پّر ىریّان کردشحان 351

 218 فرُّد ىّىً پّر شٍٍدج کردشحان 352

 218 ٌیان كادری شلز کردشحان 353

 218 اىیررضا زىاٌی آىم ىازٌدران 354

 218 اةّانفضم رحيان زاده آىم ىازٌدران 355

 218 یاشیً اةراُیو ٌیا آىم ىازٌدران 356

 218 شید ىحيد حصام اندیً اىاىی ىیتدی ىیتد یزد 357

 219 عهیرضا پیری ٌیارق شاوجتالغ انترز 358

 211 شيا احيدی طیراز فارس 359

 211 اىیرىحصً ٌجفی ٌلده آذرةایجان غرةی 361
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 212 فاطيَ صارم  جتریز آذرةایجان طركی 361

 213 ىحيد ىِدی خاٌچرنی كو كو 362

 214 آریً دُلان دورود نرشحان 363

 215 رویا پّرىحيّد اىهظی کرج انترز 364

 215 ٌصحرن آكازاده ىراغَ آذرةایجان طركی 365

 216 شید صدرا عهّی ىراغَ آذرةایجان طركی 366

 217 شید ىِدی  حصیٍی پٍاه اصفِان اصفِان 367

 217 ىِحاب  گیهکی شاوجتالغ انترز 368

 217 ٌصیو ىراطی خرىدره زٌجان 369

 217 اىیر ىحيد درةاٌی داىغان شيٍان 371

 217 زاٌیار  کاىراٌی شٍٍدج کردشحان 371

 217 اویً طفایی راد شٍٍدج کردشحان 372

 217 ىیرزایی خاکی شٍا ةاةم ىازٌدران 373

 217 اىیرعهی ٌظری پّر جٍکاةً ىازٌدران 374

 217 شاغر کرىی ُيدان ُيدان 375

 218 زُرا ٌریياٌی ةیجار کردشحان 376

 218 شیٍا ةیّر ىریّان کردشحان 377

 219 ىهیکا خان زاده  رفصٍجان کرىان 378

 221 آالء رضازاده شلز کردشحان 379

 221 فاطيَ ىحيّداةادی شیرجان کرىان 381

 222 فاطيَ خاٌی جتریز آذرةایجان طركی 381

 223 شیده صدف كرةاٌی ىدام کرج انترز 382

 224 زُرا وفادار كراىهکی جتریز آذرةایجان طركی 383

 225 پریا ىحيدپّر کهیتر آذرةایجان طركی 384

 225 ىٍِا ةِيٍی ٌژادفرد ىراغَ آذرةایجان طركی 385

 225 شیده ریحاٌَ ىّشّی خّی آذرةایجان غرةی 386

 225 فاطيَ  خصروی ةِارشحان جِران 387

 225 ٌیهّفر خیری ةِارشحان جِران 388

 225 یاشيیً ىِرور جِران جِران 389

 225 شٌّیا شیفی ةِارشحان جِران 391
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 225 شیدىحيدىِدی ىّشّی اصم اُّاز خّزشحان 391

 225 صيیيی زادهحدیخ  دزفّل خّزشحان 392

 225 شید ىحيد حصیً عهّی ٌژاد كو كو 393

 225 زکریا حیدری شلز کردشحان 394

 225 طیّا ىِاجری دیّاٌدره کردشحان 395

 225 ُژیر فالحی كروه کردشحان 396

 225 طرویً دارایی شلز کردشحان 397

 225 شيیَ ةاالگر ىریّان کردشحان 398

 225 شید ىحيد ُادی داٌظيٍد دُدطث کِگیهّیَ و ةّیراحيد 399

 225 ریحاٌَ رئیصی ةٍدرعتاس ُرىزگان 411

 226 ىتیٍا جعفری فرخد ىظِد خراشان رضّی 411

 227 کاریً احيدی شٍٍدج کردشحان 412

 227 ٌگیً اىیری شٍلر کرىاٌظاه 413

 228 شیده اویً حصیٍی شٍٍدج کردشحان 414

 229 اىیرحصیً جّاٌيردی جِران جِران 415

 231 شیده زُره کرةالیی آكائی آكا ىهکی ةاةم ىازٌدران 416

 231 ٌدا كّی ةازو ةِارشحان جِران 417

 232 فاطيَ ٌّری ىخحاری ىصجدشهیيان خّزشحان 418

 


