
 اسامی پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی کشور

 عکس
نام مدرسه 

 نمونه دولتی

پایه 

 تحصیلی

نام 

 نمایندگی
 ردیف نام و نام خانوادگی

 

حاج جالل 
 ظهیرامامی

  1 ستاره رمضانی آباده دهم

 

حاج جالل 
 ظهیرامامی

  2 مائده کریمی آباده دهم

 

  3 حسین سرپوش آباده دهم دکتر حسابی

 

  4 سیدمحمدرضاسجادی آباده دهم حسابیدکتر 

 

  5 علیرضامیرزایی آباده دهم دکتر حسابی

 

  6 محمدمهدی ساریخانی آباده دهم دکتر حسابی

 

هنرستان امام 
 خامنه ای

  7 حامد عزیزخانی آباده دهم

 

هنرستان امام 
 خامنه ای

  8 عرفان غالمی آباده دهم

 

  9 ایمان شفیعی ابرکوه دهم امام علی ع



 

  10 ابوالفضل عابدی ابرکوه دهم امام علی ع

 

  11 علی محمدزارع ابرکوه دهم امام علی ع

  12 علیرضا خاموشی ابرکوه دهم ابن سینا 

 

  13 پریناز قدیریان ابرکوه دهم امام صادق ع

  14 فاطمه زهرا شیخی ابرکوه دهم امام صادق ع 

 

 ابرکوه دهم امام علی ع
محمدمهدی 
 شفیعی)اکبر(

15  

 

 ابرکوه دهم ع امام علی
محمد مهدی 
 شفیعی)ابراهیم(

16  

 

  17 متین مشتاقی ابرکوه دهم امام علی ع

  18 زهرا صالحی ابرکوه دهم امام صادق ع 

 

  19 مهسا اسالمی ابرکوه دهم امام صادق ع

 

  20 فاطمه اکبرزاده ابرکوه دهم امام صادق ع

 

  21 یکتا اکرمی ابرکوه دهم امام صادق ع

 

  22 فائزه اکرمی ابرکوه دهم امام صادق ع

 

  23 فاطمه بابامحمدی ابرکوه دهم امام صادق ع

 

  24 فاطمه پورقاسمی ابرکوه دهم امام صادق ع



 

  25 فائزه رستگار پناه ابرکوه دهم امام صادق ع

 

  26 زینب طالبی ابرکوه دهم امام صادق ع

 

  27 فاطمه فیروز آبادی ابرکوه دهم امام صادق ع

  28 امیررضا جزایری اردبیل دهم شهید شهریاری 

  29 فاطمه شیخ نورانی اردبیل دهم عفاف 

  30 علیرضا رحیمی اردبیل دهم شهید شهریاری 

  31 نسیم فتحی اردبیل دهم عفاف 

  32 مبینا مهدی زاده اردبیل دهم عفاف 

  33 امیرحسین نصرتی اردبیل دهم شیخ مفید 

  34 عباس فیضی اردبیل دهم شیخ مفید 

  35 خدیجه ذکاوتی اردبیل دهم عفاف 

  36 فاطمه سالمت اردبیل دهم عفاف 

  37 امیرحسین شیری اردبیل دهم شهید حامدی 

  38 مریم عین اله زاده اردبیل دهم عفاف 

  39 یاسمین آشنا مقدم اردبیل دهم عفاف 

  40 محمد مهدی عاطفی اردبیل دهم عفاف 

  41 مهدی قلی نژاد اردبیل دهم شیخ مفید 

  42 لشکرگاهیمحیا  اردبیل دهم عفاف 

 

  43 فاطمه عبدالوند ازنا دهم خدیجه کبری

 

  44 نیلوفرعبدی زاده ازنا دهم خدیجه کبری

 

  45 کیمیا بیات ازنا دهم الیگودرز

 

  46 فربد رضایزدی ازنا دهم مولوی

 

  47 فاطیما درویشی ازنا دهم خدیجه کبری



 

  48 ریحانه خاکباز ازنا دهم خدیجه کبری

  49 نوشین طونی ازنا دهم خدیجه کبری 

 

  50 آرین زلقی ازنا دهم مولوی

 

  51 امیرحسین رنجبران ازنا دهم مولوی

 

  52 حسین ساالروند ازنا دهم مولوی

 

  53 کیارش سیدی آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  54 متین داداشی آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  55 ایلیا حضوری آستارا دهم شهیدمرحبا

  56 کیان لطیف آستارا دهم شهیدمرحبا 

 

  57 مهدی فرازی مقدم آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  58 سامیار چهاربند آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  59 سیدعلی مطهری آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  60 پرهام فردین آستارا دهم شهیدمرحبا



 

  61 امیرعباس تسلی نیا آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  62 مهدی یاورخواه آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  63 آرین جابری آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  64 امیرعلی میرمحمدی آستارا دهم شهیدمرحبا

  65 سامان الزم آستارا دهم شهیدمرحبا 

 

  66 محمدمهدی شفارودی آستارا دهم شهیدمرحبا

  67 امیرحسین رسولی آستارا دهم شهیدمرحبا 

 

  68 آریا فرجی آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  69 علی مقتدر آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  70 علی حبیب اللهی آستارا دهم شهیدمرحبا

 

  71 محمدرضا عزیزیان آستارا دهم شهیدمرحبا



 

  72 سارا مرادی آستارا دهم فرندخت

 

  73 پارمیدا سبالنی آستارا دهم فرندخت

 

  74 روناک زاهدکار آستارا دهم فرندخت

 

  75 ثمین جعفرنیا آستارا دهم فرندخت

 

  76 اسما آسایش آستارا دهم فرندخت

 

  77 پارمیدا سهرابی آستارا دهم فرندخت

 

  78 پارمیس خدابخش آستارا دهم فرندخت

  79 آویسا بامی نیا آستارا دهم فرندخت 

 

  80 الینا خانزاده آستارا دهم فرندخت

 

  81 رومینا حمیدنژاد آستارا دهم فرندخت

 

  82 صدف کریمی آستارا دهم فرندخت



 

  83 سیده حدیث اکبرپور آستارا دهم فرندخت

 

  84 یاسمین مسکن نشین آستارا دهم فرندخت

 

  85 هانیه مهرزاد آستارا دهم فرندخت

 

  86 فاطمه شایگان فرد آستارا دهم فرندخت

  87 زهرا شیروان آستارا دهم فرندخت 

  88 علی ایزدی استهبان دهم امام خمینی 

  89 پوریا تقوائی فر استهبان دهم امام خمینی 

  90 راستگومحمد مهدی  استهبان دهم امام خمینی 

  91 امیر احمد کشاورز استهبان دهم امام خمینی 

  92 فاطمه فربود استهبان دهم خاتم االنبیا 

  93 کبری نگهداری استهبان دهم خاتم االنبیا 

 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  94 فاطمه پرنا

 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  95 حوریا رستمی

 دهم ریزوندی 
اسالم آباد 

 غرب
  96 پارسا نیکونژاد

 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  97 مریم شریفی زاده

 

 دهم ریزوندی
اسالم آباد 

 غرب
  98 امیررضا عبدی



 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  99 زهرا حدادی

 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  100 مریم صفری

 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  101 حانیه جلیلیان

 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  102 الینا باوند پور

 

 دهم ریزوندی
اسالم آباد 

 غرب
  103 مبین الفتیان

 دهم ریزوندی 
اسالم آباد 

 غرب
  104 کیارش نقدی

 دهم ریزوندی 
اسالم آباد 

 غرب
  105 نیما محمدی

 

 دهم ریزوندی
اسالم آباد 

 غرب
  106 حسین باباخانی

 دهم ریزوندی 
اسالم آباد 

 غرب
  107 امیرحسین عبدی

 

 دهم گلچین
اسالم آباد 

 غرب
  108 دیبا اصحابی

 دهم ریزوندی 
اسالم آباد 

 غرب
  109 محمد عظیمی

 

  110 شجاعی یاسمین آشخانه دهم رضوان

 

  111 محمدی نرگس آشخانه دهم رضوان



 

  112 رمضانی فاطمه آشخانه دهم رضوان

 

  113 خوشدل محمدامین آشخانه دهم صدرا

 

  114 مقتدائی ابوالفضل آشخانه دهم صدرا

  115 علوی سیدعلی آشخانه دهم صدرا 

 

  116 علی پوراسماعیلی اناری انار دهم حسین)ع(امام 

 

  117 سیدامیرحسین جعفری انار دهم امام حسین)ع(

 

  118 ابراهیم رئیسی انار دهم امام حسین)ع(

 

 انار دهم امام حسین)ع(
مهدی صالحی شریف 

 آبادی
119  

 

  120 سیدشایان مهدوی انار دهم امام حسین)ع(

 

  121 عرفان کردستانی انار دهم امام حسین)ع(

 

 انار دهم امام حسین)ع(
پوریا دهقانی 
 محمدآبادی

122  

 

  123 محمدمهدی عسکری انار دهم امام حسین)ع(



 

 انار دهم امام حسین)ع(
ابوالفضل قربانی وکیل 

 آباد
124  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
مهدی حسنی 

 احمدآبادی
125  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
امیرحسین عسکری 

 چاورچی
126  

 

  127 زاده بیاض رفیع علی انار دهم امام حسین)ع(

 

  128 طالبی بیاضی مهدی انار دهم امام حسین)ع(

 

 انار دهم امام حسین)ع(
قربانی وکیل  علیرضا

 آباد
129  

 

  130 جدیدی داودآبادی علی انار دهم امام حسین)ع(

 

  131 عسکری محمدمهدی انار دهم امام حسین)ع(

 

  132 عبدلی مسینان علی انار دهم امام حسین)ع(

 

حسین)ع(امام    133 جدیدی احسان انار دهم 

 

  134 رشیدی فتح آبادی علی انار دهم امام حسین)ع(



 

  135 بهزادی کارگر قاسم انار دهم امام حسین)ع(

 

 انار دهم امام حسین)ع(
مهرابی  مهدی

 داودآبادی
136  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
مهدی زاده زارع  مهدی

 اناری
137  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
 عباسی اناری مجتبی

 نژاد
138  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
مهدی زاده  امیرعباس

 زارع اناری
139  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
میرکی شریف  علی

 آبادی
140  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
سلیمی  محمدمهدی

 شاهم آبادی
141  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
علیزاده  محمدامین

 احمدآبادی
142  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
جعفری  امیرمهدی

 پورتراب آبادی
143  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
رفیعی صادق  اکبر علی

 آبادی
144  

 

 انار دهم امام حسین)ع(
غالمرضائی پور  امید

 اناری
145  



 

 انار دهم امام حسین)ع(
زاده  رفیعی امیرمحمد

 لطف آباد
146  

 

  147 زاده فالح صادق انار دهم امام حسین)ع(

 

  148 محمدآبادزینلی  علی انار دهم امام حسین)ع(

 

  149 وحی حسین انار دهم امام حسین)ع(

 

 انار دهم حضرت زینب)س(
اکبری محمدآبادی  سارا

 سفلی
150  

 

  151 دهقانی اناری فاطمه انار دهم حضرت زینب)س(

 

  152 الدینی محی نرگس انار دهم حضرت زینب)س(

 

  153 زینلی علی آبادی فائزه انار دهم حضرت زینب)س(

  154 حسینی زارعفاطمه  اهواز دهم حجاب 

  155 غزاله اسکندری اهواز دهم فدک 

 

  156 سارا بهمنی اهواز دهم نورا

 

  157 علیرضا حیدری پور اهواز دهم امام علی

 

  158 سیدامین موسوی اصل اهواز دهم امام علی



 

  159 مهدیس سوری اهواز دهم حضرت معصومه

  160 نیوشا زیالبی اهواز دهم نورا 

  161 فروشانیعلی آقایی  اهواز دهم امام علی 

  162 زهرا زارعی رضایی اهواز دهم فدک 

 

 قدسیه 
 بابل دهم

 کوثر رضانژاد امیردهی
163  

 

 بابل دهم قدسیه
 فاطمه کامفر

164  

 

 بابل دهم قدسیه
 لیال اترکی فیروزجاه

165  

  166 زهرا یوسفی بابل دهم قدسیه 

 

 بابل دهم قدسیه
فاطمه زهرا عسکری 

  167 فیروزجایی

 

 بابل دهم قدسیه
 ابراهیم زادههانیه 

168  

 بابل دهم قدسیه 
نرگس مهرعلی تبار 

 فیروزجاه
169  

 

 بابل دهم قدسیه

 روجا خان نیا شیخ

170  

 

 بابل دهم قدسیه

 آناهیتا برجاسی

171  

  172 پرنیا جعفرزاده بابل دهم قدسیه 

  173 مژگان برارزاده بابل دهم قدسیه 

 

 فیروزجائیان 
 بابل دهم

 علی عسگری سیار
174  

  175 سید علی موسوی بابل دهم فیروزجائیان  

 
حضرت علی 

 اکبر)ع(
 بابل دهم

حسین حسن زاده 
 زواردهی

176  



 

 بابل دهم بابل

 ابوالفضل خیراهلل زاده

177  

 
بهنمیر )عرب 

 خیل(
 بابل دهم

 متین باباجانی
178  

 
بهنمیر )عرب 

 خیل(
 بابل دهم

 معین پورتقی
179  

 

امام حسین )ع( 
 بابل دهم بابل

 محسن صفری
180  

 

  181 متین جهانشاهی بافت دهم عالمه طباطبایی

 

  182 فرزاد شمسی بافت دهم عالمه طباطبایی

 

  183 ساره ایرانپور بافت دهم شریعت

 
  184 ملیکا حبیبی بافت دهم شریعت

 

  185 فاطمه رحیم پور بافت دهم شریعت

 

  186 دنیا سعید بافت دهم شریعت

 

  187 سماء سلجوقی بافت دهم شریعت

  188 سارا خالویی بافت دهم شریعت 

 

  189 مهشید علیرضایی بافت دهم شریعت

 

  190 مبینا غنچه پور بافت دهم شریعت

 

  191 فاطمه موسی حسنخانی بافت دهم شریعت

 

  192 آیدا خوارزمی بافت دهم شریعت



 

  193 زهرا بحرینی بافت دهم شریعت

 

  194 مائده جهانشاپور بافت دهم شریعت

 

  195 زینب احمدی زاده بافت دهم شریعت

 

  196 نغمه اخالص پور بافت دهم شریعت

 

  197 کیمیا امیرطاهری بافت دهم شریعت

 

  198 مهسا پورمرادی بافت دهم شریعت

 

  199 مبینا جهانداری بافت دهم شریعت

 

  200 آیدا حمزه نژادی بافت دهم شریعت

 

  201 فاطمه رحیمی پور بافت دهم شریعت

 

  202 سپیده سلطانی نژاد بافت دهم شریعت

 

  203 مبینا طاهری بافت دهم شریعت

 

  204 زهرا مداحی بافت دهم شریعت

  205 امین وکیلی بانه دهم زانست 

  206 سمکو شهیدی بانه دهم زانست 

  207 دیاکو رمضان زاده بانه دهم زانست 

  208 آکار رمضانی بانه دهم زانست 

  209 الناز عزیزپور بانه دهم نیایش 

  210 سوما حسینی بانه دهم نیایش 

  211 آنیتا ریاضی بانه دهم نیایش 



  212 روژان صالحی بانه دهم نیایش 

  213 سیده عسل برزنجی بانه دهم نیایش 

  214 دیانا امین زاده بانه دهم نیایش 

 
نمونه دولتی 

 نیایش
  215 اوین کهزادی بانه دهم

  216 پادینا سنگینی بانه دهم نیایش 

 

  217 سارا داعی بجستان دهم الزهرا

 

  218 زهره زراعت پیشه بجستان دهم الزهرا

 

  219 حسین زادهمینا  بجستان دهم الزهرا

 

  220 سهل قربانی بجستان دهم شهید مدنی

 

  221 محمد معین ایرانپارک بجستان دهم شهید مدنی

 

  222 محمد امین ایرانپارک بجستان دهم شهید مدنی

 

  223 افشین باقری بجستان دهم شهید مدنی

 

  224 محمد رضا  روح بخش بجستان دهم شهید مدنی

 

  225 یزدیمحسن رحمانی  بجنورد دهم شهید بهشتی



 

  226 آرین صفری بجنورد دهم نه دی

 

  227 محمدجواد علی نیا بجنورد دهم شهید بهشتی

 

  228 یاشار گریوانی بجنورد دهم نه دی

 

  229 نیوشا ارغوان بجنورد دهم نرجس

 

  230 زهرا بهادری بجنورد دهم آرمیتا مصلی نژاد

 

  231 مهدیس صحرائی بجنورد دهم آرمیتا مصلی نژاد

 

  232 کتایون مهرگان بجنورد دهم آرمیتا مصلی نژاد

 

  233 وانیا وفایی بجنورد دهم نرجس

 

  234 گلنوش نیکدالن بجنورد دهم آرمیتا مصلی نژاد

 

  235 زهرا وحیدی بجنورد دهم آرمیتا مصلی نژاد



 

  236 تینا وطن پرست بجنورد دهم آرمیتا مصلی نژاد

 

  237 نرگس صابری بردسکن دهم آمنه

 

  238 زهرا زارعی بردسکن دهم آمنه

 

  239 فاطمه مرادیان بردسکن دهم آمنه

 
  240 محمد جواد اسماعیلی بردسکن دهم شهید غفوری

 
  241 علی ساالری نژاد بردسکن دهم شهید غفوری

 

  242 محمدرضا سلحشور بردسکن دهم شهید غفوری

 
  243 محمد سیدی تالی بردسکن دهم شهید غفوری

 

  244 ایمان عاشوری بردسکن دهم شهید غفوری

 

  245 مهدی عباسیان بردسکن دهم شهید غفوری

 

  246 سینا  ایزدپناه بردسکن دهم شهید غفوری

 
  247 محسن هنرور بردسکن دهم شهید غفوری

 

  248 شهاب اسکندری بردسکن دهم شهید غفوری

 
  249 مهدیار عباسی بردسکن دهم شهید غفوری

 
  250 مهدی رضا اسدالهی بردسکن دهم شهید غفوری

 
  251 حسینی فردمهدی  بردسکن دهم شهید غفوری

 بروجن دهم امام خمینی)ره( 
مهدی منصوری 

 گندمانی
252  



 

  253 صدرا منصوری بروجنی بروجن دهم امام خمینی)ره(

  254 سروش هاشمی بروجن دهم امام خمینی)ره( 

 

 بروجن دهم امام خمینی)ره(
علی رضا مردانی 

 بروجنی
255  

 

 بروجن دهم امام خمینی)ره(
امیر حسین حسینی 

 مقدم بروجنی
256  

 

  257 مهدی بشکار بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

  258 محمد مهدی بشارت نیا بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

  259 مهران همت یار نقنه بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

مجتهده امین 
 بروجن

  260 مریم حسینی بروجن دهم

 

مجتهده امین 
 بروجن

  261 مرضیه ونکی بروجن دهم

 

  262 منتظریعلیرضا  بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

  263 محمد حسین آقایی بروجن دهم امام خمینی)ره(

  264 امیرمحمد پناهپور بروجن دهم امام خمینی)ره( 

  265 نوید شیروانی بروجن دهم امام خمینی)ره( 



 

 

  266 ابوالفضل اسکندری فرد بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

 بروجن دهم امام خمینی)ره(
محمد حسین اسکندری 

 فرد
267  

 

  268 پویا کرمی بروجن دهم خمینی)ره(امام 

 

 

  269 عرشیا گلخنی بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

  270 خلیل کاویانی بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

  271 حسن عباسی بروجن دهم امام خمینی)ره(

 

  272 زهرا رضایی بستان آباد دهم محدثه

 

  273 امیررضا جدی بستان آباد دهم خلیج فارس

 

  274 احسان صادقی آبادبستان  دهم خلیج فارس

  275 محمد مهدی سلیمی بن دهم طباطبایی 

 

 بندر خمیر دهم عترت
فاطمه محمدی 
 نژادخمیری پور

276  



 

  277 مهسا وجدانی بندر خمیر دهم عترت

 

  278 انیس شکری بندر خمیر دهم عترت

  279 محمد محمدی کوشکی بندر خمیر دهم امام رضا 

 

حضرت فاطمه 
 الزهرا

  280 عباسی سرخونینرجس  بندر عباس دهم

 

حضرت فاطمه 
 الزهرا

  281 فریناز عبداللهی بندر عباس دهم

 

  282 شکوفه بویری منجی بندر عباس دهم پیام انقالب

 

  283 ریحانه نخعی بندر عباس دهم پیام انقالب

 

شهدای نیروی 
 دریایی سپاه

  284 مهسا طارمی بندر عباس دهم

 

دانشگاه علوم 
 پژشکی

  285 زاهریمحمدامین  بندر عباس دهم

 

  286 زهرا رستمی بندر عباس دهم فدک

 

  287 کیمیا جلیلیان بندر عباس دهم پیام انقالب

 

  288 مبینا باقری بندر لنگه دهم حضرت زینب

  289 آیلین قریشی بندر لنگه دهم فاطمیه 

 

  290 روژان گرجی بندر لنگه دهم فاطمیه

 

  291 مبینا نادری بندر لنگه دهم فاطمیه



 

  292 نرجس یزدان شناس بندر لنگه دهم فاطمیه

 

  293 پریا خوش لحن بندر لنگه دهم فاطمیه

 

  294 زهرا علی خانی بندر لنگه دهم فاطمیه

  295 مینا کالنی بندر لنگه دهم فاطمیه 

  296 عسل روشن کار بندر لنگه دهم فاطمیه 

  297 شکورا نعمتی بندر لنگه دهم فاطمیه 

  298 مهدیه صادقی بندر لنگه دهم فاطمیه 

  299 فاطمه حسین زاده لنگه بندر دهم فاطمیه 

  300 نرجس مدیر بندر لنگه دهم فاطمیه 

  301 نرجس یزدانشناس بندر لنگه دهم فاطمیه 

  302 هما پورآزاد بندر لنگه دهم فاطمیه 

 
  303 ابراهیمی کیارش بیجار دهم شهید رجایی 

 
  304 احمدی سید امیرحسین بیجار دهم شهید رجایی 

 
  305 اسد پناه نگین بیجار دهم کوثر 

 
  306 امین نژاد امیر بیجار دهم شهید رجایی 

 
  307 باشوکی صبا بیجار دهم کوثر 

  308 پاشاپور حدیث بیجار دهم کوثر 

 
  309 پاکزاد پارسا بیجار دهم شهید رجایی 



  310 پرویزی ستایش بیجار دهم کوثر 

 
  311 تقی زاده علی بیجار دهم شهید رجایی 

 
  312 حیدرخانی محمد بیجار دهم شهید رجایی 

 
  313 حیدری کوثر بیجار دهم کوثر 

 
  314 داودخانی علیرضا بیجار دهم شهید رجایی 

 
  315 دلشادی آرتین بیجار دهم شهید رجایی 

  316 رستمی ابوالفضل بیجار دهم شهید رجایی 

 
  317 زمانی زاده سیدعلیرضا بیجار دهم شهید رجایی 

 
  318 سبحانی سیدمهدی بیجار دهم شهید رجایی 

  319 سرکانی هستی بیجار دهم کوثر 

 
  320 سرکانی مبینا بیجار دهم کوثر 

 
  321 سلطان ویسی خاطره بیجار دهم کوثر 

 
  322 شیخ محمدی حمیدرضا بیجار دهم شهید رجایی 

  323 صالح نژاد سیده نرگس بیجار دهم کوثر 



 
  324 ظهیری امیرمحمد بیجار دهم شهید رجایی 

 
  325 عسگری مبین بیجار دهم شهید رجایی 

  326 عظیمیان محمد حسین بیجار دهم شهید رجایی 

  327 علی اکبر پور ریحانه بیجار دهم کوثر 

 
  328 علی حسینی امیرحسین بیجار دهم شهید رجایی 

 
  329 غفاری راد سینا بیجار دهم شهید رجایی 

 
  330 فرجی پارسا بیجار دهم شهید رجایی 

 
  331 فرجی نرگس بیجار دهم کوثر 

  332 قاسمی بهار بیجار دهم کوثر 

 
  333 قائم پناه کوثر بیجار دهم کوثر 

  334 قدیمی مبینا بیجار دهم کوثر 

 
  335 قلی زاده تینا بیجار دهم کوثر 

 
  336 قیاثی روژین بیجار دهم کوثر 



 
  337 کاظم پور مبین بیجار دهم شهید رجایی 

  338 کریم پور امیرحسین بیجار دهم شهید رجایی 

 
  339 محمد پناه سینا بیجار دهم شهید رجایی 

 
  340 محمد جعفری مهدی بیجار دهم رجاییشهید  

 
  341 محمد حسنی متین بیجار دهم شهید رجایی 

 
 

  342 محمدیان امیرعباس بیجار دهم شهید رجایی

 
  343 محمودی آریا بیجار دهم شهید رجایی 

 
 بیجار دهم شهید رجایی 

 سید محمد حسین
  344 محمودی

 
  345 ملکی مهر محمدحسن بیجار دهم شهید رجایی 

  346 میره کی نگین بیجار دهم کوثر 

  347 مینایی تارا بیجار دهم کوثر 

 
  348 نصرتی محمدمهدی بیجار دهم شهید رجایی 

  349 علیر ضا  حسین پور بیرجند دهم تربیت 

  350 ریحانه نوروزی بیرجند دهم مصلح نزاد 

  351 هانیه کریمی بیرجند دهم کاشی نیلوفر 

  352 زهره حسینی بیرجند دهم تقوی 



  353 مجید سنجری بیرجند دهم تربیت 

 
انتقال به شهر 

 کرمان
  354 شایان وحیدی بیرجند دهم

 بیرجند دهم تربیت 
محمد جواد فیاض 

 بخش
355  

  356 ساناز عبدی تاکستان دهم فاطمه زهرا 

  357 پرنیا طاهرخانی تاکستان دهم فاطمه الزهرا 

  358 درسا رحمانی تاکستان دهم فاطمه الزهرا 

  359 فربد اینانلو تاکستان دهم فارابی 

  360 هانیه رحمانی تاکستان دهم فاطمه الزهرا 

 

شهید سپهبد حاج 
 قاسم سلیمانی

  361 محمد اکسیر تایباد دهم

 
شهید سپهبد حاج 

 قاسم سلیمانی
  362 معراج ذوالفقاری تایباد دهم

 

شهید سپهبد حاج 
 قاسم سلیمانی

  363 فرشاد احمدآبادی تایباد دهم

 

  364 سعاد کمالی فر تایباد دهم فاطمه زارع حسن

  365 متین محمودی تربت جام دهم ابن سینا 

  366 مهال قربانی تربت جام دهم عفاف 

  367 هانیه قربانی جامی تربت جام دهم عفاف 

  368 ملیکا قوام تربت حیدریه دهم محمدیه 

  369 محمد قوام تربت حیدریه دهم امام حسین 

 

 امام حسین
 تربت حیدریه دهم

 علی مستغنی
370  

  371 زیرکیمهشید  تربت حیدریه دهم محمدیه 

 

 محمدیه
 تربت حیدریه دهم

 سارا حسینی حصاری
372  

  373 مهدی اسداله زاده تربت حیدریه دهم امام حسین 

  374 مرتضی جعفری اصل تربت حیدریه دهم امام حسین 



  375 امیر حسن طاهری تربت حیدریه دهم امام حسین 

 

  376 ابوالفضل سروش تهران دهم امام حسین

 

  377 آرام رمضانی تهران دهم مطهره

 

  378 امیرحسین خرم تهران دهم همت

 

  379 امیرحسین قربانی تهران دهم نواب صفوی

 

  380 امیرمهدی عشقی تهران دهم البرز

 

  381 امیررضا مقدمی تهران دهم ابوعلی سینا

 

  382 ثنا زمانی تهران دهم مکتب االحرار

 

  383 حسین زالی تهران دهم ابوعلی سینا

 

  384 رضا محمدپارسی تهران دهم شهید فرجی

 

  385 رضوانه گلمحمدی تهران دهم زهرا نظام مافی

 

  386 ستاره عابدینی تهران دهم حضرت زهرا

 

  387 علیرضا رئوفی تهران دهم امام حسین

 

  388 علیرضا پاشایی تهران دهم علی محمدی

 

  389 شکیبا حسنی تهران دهم عترت



 

  390 معین حسینی تهران دهم دکتر حسابی

 

  391 وحیدیسیاوش  تهران دهم دکتر حسابی

 

  392 سجاد اوحدی آذر تهران دهم ژان پال اوحدی

 

  393 فضه گنجی تهران دهم شهید بهرامی

 

  394 کیمیا ناتالی تهران دهم الزهرا

 

  395 مبینا حاجی عزیزی تهران دهم سلمان

 

  396 محمد حسین زارعی تهران دهم امام حسین

 

  397 مدیسا بهاری تهران دهم عفاف

 

  398 معصومه کرمی تهران دهم مکتب االحرار

 

  399 هانیه شمس آبادی تهران دهم عالمه حلی

 

  400 نیما عراقی تهران دهم امام حسین

 

  401 مهدیس هندوئی تهران دهم عالمه حلی

 

  402 مهدیار صلواتی تهران دهم ابوعلی سینا

 

  403 مهدی عزیزی تهران دهم جاویدان



 

  404 امیدرضا طهماسبی تهران دهم دکتر حسابی

 

  405 محمدحسن شفاعت تهران دهم ابوعلی سینا

 

  406 محمدمهدی شفاعت تهران دهم ابوعلی سینا

 

  407 قربانی محمدپرهام تهران دهم دکتر حسابی

 

  408 فیروزی مهدی تهران دهم امام حسین

 

 جهرم دهم شهید مفتح
سیدمحمدامی موسویان 

 فرد
409  

 

  410 راحله عبدالهی جهرم دهم شکیبا

 

  411 فاطمه پارسایی نژاد جهرم دهم شکیبا

 

  412 فاطمه فخارزاده جهرم دهم شکیبا

 

  413 مرضیه زارعیان جهرم دهم شکیبا

 

  414 مهرناز دمان جهرم دهم شکیبا

 

  415 مینو زارعیان جهرم دهم شکیبا

 

  416 هلیا جوکار جهرم دهم شکیبا

 

  417 یاسمن جیتن جهرم دهم شکیبا



 

  418 یاسمن فرهادی جهرم دهم شکیبا

 

  419 فاطمه روستا جهرم دهم شکیبا

 

  420 ابوالفضل سعادتی خدابنده دهم مهر

 

  421 ترنم خلجی خدابنده دهم رسالت

 

  422 سبا قراگل خدابنده دهم رسالت

 

  423 علیرضا خلجی خدابنده دهم مهر

 

  424 فاطمه بابالو خدابنده دهم رسالت

 

  425 مریم حاجیلو خدابنده دهم رسالت

 

  426 مهدیه مرادی خدابنده دهم رسالت

 

  427 مهتا قاسمی خدابنده دهم رسالت

 

  428 نسیم دشتکی خدابنده دهم رسالت

 

  429 فایزه اکرمی مقدم خرامه دهم عالمه اقبال شیراز

 

  430 محمد انصاری دوست خرامه دهم رازی شیراز



 

  431 ابراهیم حسینی خرامه دهم رازی شیراز

 

نواب صفوی ناحیه 
 یک

  432 احمدرضا خیرالهی خرم آباد دهم

 

جعفر صادق ناحیه 
 دو

  433 دانیال زرین جویی خرم آباد دهم

 

  434 اسرا فتح الهی خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 

  435 اسرا یوسفی مقدم خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 

  436 ایلیا محرابی خرم آباد دهم فن اوران الیگودرز

 

  437 آیدا هدایت خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 

نواب صفوی ناحیه 
 دو

  438 حسین احمدی خرم آباد دهم

 

جعفر صادق ناحیه 
 دو

  439 حسین بازگیر خرم آباد دهم

 

  440 دانیال صادقی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

جعفر صادق ناحیه 
 دو

  441 رضا فوالدوند خرم آباد دهم

 

  442 مائده خادمی خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 

  443 زهرا مجیدی پویا خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 

  444 زهرا معتمدی خرم آباد دهم بهار ناحیه دو



 

  445 سارا رحیمی مقدم خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 
  446 ستایش سمنگان خرم آباد دهم ناحیه یکپروین 

  447 سمر کائیدی خرم آباد دهم بهار ناحیه دو 

 

نواب صفوی ناحیه 
 یک

  448 علیرضا فرخ پور خرم آباد دهم

 

  449 غزال دهقانی خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 

  450 کیخسرو مرادی خرم آباد دهم نواب ناحیه یک

 

  451 سلیمان نژادمبینا  خرم آباد دهم بهار ناحیه دو

 

جعفر صادق ناحیه 
 دو

  452 متین عزیز پور خرم آباد دهم

 

جعفر صادق ناحیه 
 دو

  453 محمد حسین شاکرمی خرم آباد دهم

 

  454 محمد حسین غیبی خرم آباد دهم فن اوران الیگودرز

 
جعفر صادق ناحیه 

 دو
  455 محمد رضا یوسفی خرم آباد دهم

 

نواب صفوی ناحیه 
 یک

  456 شایان رشید زادهمحمد  خرم آباد دهم

 

جعفرصادق ناحیه 
 دو

  457 محمد صوفی زاده خرم آباد دهم

 

جعفر صادق ناحیه 
 دو

  458 محمد فرجی خرم آباد دهم

 

جعفر صادق ناحیه 
 دو
 

  459 محمد مهدی اقایی خرم آباد دهم



 

جعفر صادق ناحیه 
 دو

  460 محمد یاسین نظر زاده خرم آباد دهم

 

نواب صفوی ناحیه 
 یک

  461 محمدرضا یارم احمدی خرم آباد دهم

 

نواب صفوی ناحیه 
 دو

  462 محمد جواد کمان کش خرم آباد دهم

 

  463 مریم میر رضایی خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  464 مهران انتظام خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  465 نوید کمالی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  466 روزبه اوستاخ خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  467 زهرا خاوریان خرم آباد دهم بهشت ایین

 

  468 هلیا بیرانوند خرم آباد دهم بهت ایین

 

  469 آرین دارایی پور خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  470 امیر چهار میر خرم آباد دهم نواب

 

  471 امیر حسین احمدی خرم آباد دهم نواب

 

  472 امیر حسین طهماسبی خرم آباد دهم نواب

 

  473 نظریامیرمحمد  خرم آباد دهم نواب صفوی



 
  474 امیرمهدی نادری خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  475 اهورا نوری خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  476 ایلیا صادقی درویشی خرم آباد دهم نواب صفوی

 
  477 ایلیا گندمی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  478 بابک موموندی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  479 برهان مرادی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  480 بهداد راد خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  481 پوریا سرشار خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  482 تارخ جعفری خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  483 حامد سپهوند خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  484 سامان کمالی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  485 سورنا بداق خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  486 رضا حسن زاده فرد سید خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  487 علی رضا موسوی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  488 عرفان قیاسی فر خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  489 علی بابایی خرم آباد دهم نواب صفوی



 
  490 علی رحیمی خرم آباد دهم نواب صفوی

 
  491 علی صیدی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  492 کسری سرهنگی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  493 مجید جودکی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  494 محمد امین سلیمانی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  495 محمد امین هادی پور خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  496 محمد خزایی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  497 محمد رضا رسولی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  498 محمد سینا کاظمی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  499 محمد صادقی خرم آباد دهم صفوی نواب

 

  500 محمد کسری الهیاری خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  501 محمد هادی محمودی خرم آباد دهم نواب صفوی

 
  502 مهدی دالوند خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  503 مهدی نقی بیرانوند خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  504 مهراد اولیایی خرم آباد دهم نواب صفوی



 

  505 نیما آزادبخت خرم آباد دهم صفوینواب 

 

هنرستان فن 
 آوران الیگودرز

  506 یاسین آزادبخت خرم آباد دهم

 

  507 یاسین منصوری پور خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  508 الناز مرادی چگنی خرم آباد دهم بهشت ایین

 

  509 امیر آقایی جودکی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  510 بازگیرامیرحسین  خرم آباد دهم جفعر صادق

 

  511 امیررضا اسمعیلی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  512 امیررضا شرفی خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  513 امیرمحمد صارمی نسب خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  514 آتنا پاکزاد خرم آباد دهم بهشت آیین

 

  515 آتوسا فتح الهی خرم آباد دهم بهار

 

  516 آریان رومیانی خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  517 آناهیتا دلفان خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  518 آیلین مومنی نژاد خرم آباد دهم بهشت آیین

 

  519 آیناز جوزایی خرم آباد دهم بهار



 

  520 آیناز قاسمی خرم آباد دهم بهار

 
  521 حامد خسروی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  522 حسام رشنو خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  523 راحیل معارف آبادخرم  دهم پروین اعتصامی

 

  524 روژان اوستاخ خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  525 زهرا ولی نژاد خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  526 سارا رومی خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  527 سامان سپه وند خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  528 سانیا خورشیدوند خرم آباد دهم بهار

 

  529 ستایش ساروقی خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  530 سیده تارا موسوی خرم آباد دهم بهار

 

  531 ریحانه طاهری خرم آباد دهم بهار

 

  532 شیدا فتحی نسب خرم آباد دهم بهشت ایین

 

  533 شیدا میرزاوند خرم آباد دهم بهار

 
  534 عسل دانش خرم آباد دهم بهار

 

  535 علیرضا جافرپور خرم آباد دهم نواب صفوی



 

  536 فاطمه ملکی خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  537 فاطمه میردریکوند خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  538 فاطمه ولیان نژاد خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  539 فاطمه یوسفوند خرم آباد دهم بهشت ایین

 

  540 مبینا امیدی خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  541 محدثه محرابی پور خرم آباد دهم بهار

 

  542 محمدرضا آزادبخت خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  543 مهسا قربانی نژاد خرم آباد دهم بهشت ایین

 

  544 مهسا مدبری خرم آباد دهم بهشت ایین

 

  545 میعاد جمشیدی منفرد خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  546 نرگس موسیوند خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  547 نگار شرفی خرم آباد دهم بهشت آیین

 

  548 هدیه مهدیان خرم آباد دهم پروین اعتصامی

 

  549 یاسمن صالحی خرم آباد دهم بهار

 

  550 یکتا صادق پوری خرم آباد دهم پروین اعتصامی



 

  551 نوید رضا فراشی خرم آباد دهم جعفر صاد ق

 

  552 محمد امین محمدی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  553 فاطمه فالح نژاد خرم آباد دهم بهار

 

  554 محمد عزیزی خرم آباد دهم نواب صفوی

 

  555 علی ولی نژاد خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  556 محمدمهدی امیرافشار خرم آباد دهم جعفر صادق

 
  557 دانیال قالوند خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  558 علیرضا محمدی خرم آباد دهم جعفر صادق

 

  559 سارا پایزدان خرمشهر دهم بوستان امامت

 

بوستان امامت 
 ذخیره

  560 سیده فاطمه مصطاف خرمشهر دهم

 

  561 مرضیه حمیدانی پور خرمشهر دهم بوستان امامت

 

  562 ملینا شریبی خرمشهر دهم بوستان امامت

 
 بوستان امامت

 ذخیره
  563 زهرا شاوردی خرمشهر دهم

  564 نگار روشنی خمین دهم عالمه 

  565 حسنا احمدی خمین دهم عالمه 

  566 فاطمه حسینی خمین دهم عالمه 

  567 عسل عابدینی خمین دهم عالمه 



  568 نگین غفاری خمین دهم عالمه 

  569 حدیث مشهدی خمین دهم عالمه 

  570 لیال اکبری خمین دهم عالمه 

  571 امیرمحمداحمدی خمین دهم باقرالعلوم 

  572 احمدعلی احمدی خمین دهم باقرالعلوم 

  573 محمد حسین سرلک خمین دهم باقرالعلوم 

  574 مهدیار ایرج پور خمین دهم باقرالعلوم 

  575 زهرا آقازینلی خمین دهم عالمه 

  576 تینا امیدی خمین دهم عالمه 

  577 صالح کامرانی درگز دهم شهیدصیادشیرازی 

  578 محمدمهدی ایزی درگز دهم شهیدصیادشیرازی 

 درگز دهم شهیدصیادشیرازی 
محمدمهدی احسان 

 بخش
579  

  580 احمدرضاحشمتی درگز دهم شهیدصیادشیرازی 

  581 علیرضا دولتی گرو درگز دهم شهیدصیادشیرازی 

 
حاج اسماعیل 

 غالمی
  582 فاطمه حسن زاده درگز دهم

 
حاج اسماعیل 

 غالمی
  583 مبینا شیخ درگز دهم

 
حاج اسماعیل 

 غالمی
  584 یگانه قاجاری درگز دهم

 
حاج اسماعیل 

 غالمی
  585 الیااسمعیل زاده درگز دهم

 
حاج اسماعیل 

 غالمی
 درگز دهم

 آنیا حنفی شیخها
 

586  

 
حاج اسماعیل 

 غالمی
 درگز دهم

 درسا خوش ظاهر
 

587  

 
حاج اسماعیل 

 غالمی
  588 آتنا توحیدیان درگز دهم

  589 فاطمه بازماندگان رفسنجان دهم سجادی 

 

  590 فاطمه زاهدی پور رفسنجان دهم سجادی

 

  591 مبینا طالبی نسب رفسنجان دهم سجادی



 

  592 الهه مغویی نژاد رفسنجان دهم سجادی

  593 میرزابیگیزهرا  رفسنجان دهم سجادی 

 

 رفسنجان دهم علی بن ابیطالب
محمدمهدی علی 

 رمضانی
594  

 

  595 عارف فرج پور رفسنجان دهم علی بن ابیطالب

 
لیست ذخیره می 

 باشند
  596 علیرضا پورامینایی رفسنجان دهم

 

  597 فائزه فهیمی نژاد رودان دهم عترت

 

  598 علیرضا پیکردوست رودان دهم عالمه امینی

 

  599 معصومه روشی رودان دهم عترت

 

  600 ابولفضل ضمیری رودان دهم عالمه امینی

 

  601 فاطمه جلیها رودبار جنوب دهم فرهیختگان

 

  602 فاطمه محمودی رودبار جنوب دهم فرهیختگان

 
  603 یاسمن رئیسی رودبار جنوب دهم فرهیختگان

 

  604 فاطمه فرقانی رودبار جنوب دهم فرهیختگان

 

  605 رضایی رویا رودبار جنوب دهم فرهیختگان

 

  606 محمدعلی اخالقی فر رودبار جنوب دهم صاحب الزمان

 

  607 امین رضا سالمی رودبار جنوب دهم صاحب الزمان



 

 رودبار جنوب دهم صاحب الزمان
امیرمهدی فالحی شاه 

 آباد
608  

 

  609 محمدرضا سنجری رودبار جنوب دهم صاحب الزمان

 

 رودبار جنوب دهم صاحب الزمان
عباس شهریاری 

 سرحدی
610  

 

  611 بهراد عسگری ری دهم باقرالعلوم

  612 علی اکبر قربانی سامان دهم  

  613 آریانا سامانیان سامان دهم عالمه طباطبایی 

 

  614 امیرحسین فیروزی ساوه دهم علی بن ابیطالب 

 

هنرستان دکتر 
 حسابی

  615 پوریا سلوکی ساوه دهم

 
هنرستان دکتر 

 حسابی
  616 آرش سلگی ساوه دهم

 

  617 عرفان عربگل ساوه دهم علی بن ابیطالب 

 
هنرستان دکتر 

 حسابی
  618 محمد جواد فخری ساوه دهم

 
هنرستان دکتر 

 حسابی
  619 امیرحسین رضایی ساوه دهم

 

هنرستان دکتر 
 حسابی

  620 ابوالحسن خالقی لسبو ساوه دهم

 

هنرستان دکتر 
 حسابی

  621 آرین شریفلو ساوه دهم

 

هنرستان دکتر 
 حسابی

  622 حسین جعفریان ساوه دهم

 

  623 پرهام دهقان ساوه دهم علی بن ابیطالب 



 

هنرستان دکتر 
 حسابی

  624 احسان غیور ساوه دهم

 

  625 سجاد معصومی ساوه دهم علی بن ابیطالب 

 

  626 مهدی جوادی ساوه دهم علی بن ابیطالب 

 

  627 ملیکا شریعت ساوه دهم آوا

 

  628 آنیتا الهوردی زاده ساوه دهم آوا 

 

  629 الهه امانی ساوه دهم آوا 

 

  630 نسترن عبدالکریمی ساوه دهم آوا

 

  631 هلن کیوانی ساوه دهم آوا

 

  632 آیدا سبزیکار ساوه دهم آوا

 

  633 طاهره عروجی ساوه دهم آوا

 

  634 پریا سطوتی ساوه دهم آوا

 

  635 مهدیس کرد ساوه دهم پیامبراکرم 

 

  636 مهدیس پیرقادری ساوه دهم آوا

 

  637 زهرا شیخلر ساوه دهم آوا

 

  638 حنانه اکبری ساوه دهم آوا

 

  639 الناز جوادی ساوه دهم آوا



 

  640 علی گنابادی نژاد سبزوار دهم باقرالعلوم

 

  641 غزل برادران سبزوار دهم نرجس شریعتی

 

  642 سپیده طیبی سبزوار دهم نرجس شریعتی

 

  643 آرمیتا نامنی سبزوار دهم نرجس شریعتی

 

  644 شیبا حسن پور سبزوار دهم نرجس شریعتی

 

  645 فائزه رضایی سبزوار دهم نرجس شریعتی

 

  646 زهرا احمدی سده دهم ظهیر امامی آباده

 

  647 فاطمه عسکری سده دهم ظهیر امامی آباده

 

  648 غزاله ایزذ پناه سده دهم ظهیر امامی آباده

 
  649 فاطمه امینی سده دهم ظهیر امامی آباده

 
  650 زینلیمحمدرضا  سده دهم دکتر حسابی آباده

 
  651 محمدحسین صدوقی فر سده دهم دکتر حسابی آباده

  652 عطیه زارعی سرایان دهم ریحانه النبی 

  653 فاطمه احمدی نیک سرایان دهم ریحانه النبی 

  654 مبینا براتی سرایان دهم ریحانه النبی 

  655 حانیه خواجوی سرایان دهم ریحانه النبی 

  656 ستایش سخنوران سرایان دهم ریحانه النبی 

  657 زهرا زیوری سرایان دهم ریحانه النبی 

  658 فائزه حضری سرایان دهم ریحانه النبی 

  659 مرضیه سادات موذنی سرایان دهم ریحانه النبی 

  660 عاطفه کیانی سرایان دهم ریحانه النبی 

  661 مهدیه خالقی سرایان دهم ریحانه النبی 



  662 مطهره رمضانی نسب سرایان دهم ریحانه النبی 

  663 عطیه زارعی سرایان دهم ریحانه النبی 

 

  664 علیرضا محمد علیزاده سرایان دهم امام خمینی

 

  665 ارمیا بردبار سرایان دهم امام خمینی

 

  666 متین کنعانی سرایان دهم امام خمینی

 

  667 سید امیرعلی حجتی سرایان دهم امام خمینی

 

  668 علیرضا احمدی سرایان دهم امام خمینی

 

  669 امیرحسین بهروز سرایان دهم امام خمینی

 

  670 علیرضا سلمانی سرایان دهم امام خمینی

 

  671 سید محمدصالح فنائی سرایان دهم امام خمینی

 

  672 علیرضا انصاری سرایان دهم امام خمینی

 

  673 امیر محمد افخمی سرایان دهم امام خمینی

 

  674 مهدی محمدی مقدم سرایان دهم امام خمینی



 

  675 محمدباقر مقیمی سرایان دهم امام خمینی

 

  676 روح اهلل محمد آبادی سرایان دهم امام خمینی

 

  677 امیررضا کوهی سرایان دهم امام خمینی

 

  678 ابوالفضل شاعری سرایان دهم امام خمینی

 

  679 محمد امین اصغری سرایان دهم امام خمینی

 

  680 علی پرویزی سرایان دهم امام خمینی

 

  681 سعادت نیارضا  سرایان دهم هنرستان نمونه

 

  682 حسین دوستی سرایان دهم هنرستان نمونه

 

  683 ابوالفضل عبدالهی سرایان دهم امام خمینی

 

  684 جواد کدخدامعروف سرایان دهم امام خمینی

 

  685 معین مقیمی سرایان دهم امام خمینی

 

  686 امیر محمد خاکسار سرایان دهم امام خمینی



 

  687 محمد امین عربی سرایان دهم امام خمینی

 

  688 محمد مهدی مغربی سرایان دهم امام خمینی

 

  689 الیاس کوهی سرایان دهم امام خمینی

 

  690 محسن خدمتی سرایان دهم امام خمینی

 

  691 محمدمهدی سلطانی سرایان دهم امام خمینی

 

  692 فرزاد حسینو سرایان دهم امام خمینی

 

  693 محمدحسین علمی سرایان دهم امام خمینی

 

  694 مهدی کامیاب سرایان دهم امام خمینی

 

  695 محمد حسین صادقی سرایان دهم امام خمینی

 

  696 علی زینبی سرایان دهم امام خمینی

 

  697 ابوالفضل خیاط سرایان دهم امام خمینی

  698 دریا تاجدینی سنقر دهم ستارگان 

  699 نرگس اژدری سنقر دهم ستارگان 

  700 مهنا طیبی صفا سنقر دهم ستارگان 

  701 آتنا کریمی سنقر دهم ستارگان 



  702 نفیسه کلهری سنقر دهم ستارگان 

  703 محمد متین سرحدی سنقر دهم خوارزمی 

  704 علیرضا غیاثی سنقر دهم خوارزمی 

  705 دانیال فتحی سنقری سنقر دهم خوارزمی 

  706 مسعود رضایی سنقر دهم خوارزمی 

  707 محمد علی صحرایی سنقر دهم خوارزمی 

  708 غلیرضا حدیدی سنقر دهم خوارزمی 

  709 سعید حشمتیان سنقر دهم خوارزمی 

  710 محمد قاسمی سنقر دهم خوارزمی 

  711 محمد غیاثی سنقر دهم خوارزمی 

  712 محمد مهدی خسروی سنقر دهم خوارزمی 

  713 علی اصلی سنقر دهم خوارزمی 

 

  714 مدیا رضایی سنندج دهم مائده

  715 پرژین مرادی سنندج دهم صادق وزیری 

  716 آبادیتینا میمنت  سنندج دهم مائده 

 

 سنندج دهم مولوی
سید محمد رزگار 

 برزنجه
717  

 

  718 سارو صیدی سنندج دهم مولوی

 

  719 ایلیا کالنتری شاهرود دهم عالمه حلی

 

  720 علی اصغر میرزایی شاهرود دهم عالمه حلی

 

  721 آریا قدرتی شاهرود دهم عالمه حلی

 

  722 کیارش خوش گفتار شاهرود دهم رسول اکرم

 

  723 محمد امین موسوی شاهرود دهم رسول اکرم



 

  724 سعید صاحبی شاهرود دهم عالمه حلی

  725 فرزانه اسماعیلی شهربابک دهم شهید اسالمی 

 

  726 زینب مومنی شهربابک دهم شهید اسالمی

  727 هانیه شاهی شهربابک دهم شهید اسالمی 

 

  728 فاطمه شمس الدینی شهربابک دهم شهید اسالمی

  729 مبیناسادات حسینی شهربابک دهم شهید اسالمی 

 

  730 فرشته یوسفی شهربابک دهم شهید اسالمی

 

  731 یگانه نصیری شهربابک دهم شهید اسالمی

 

  732 ریحانه فرزین مهر شهربابک دهم شهید اسالمی

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  733 میالد ابراهیمی شهربابک دهم

 
آیت ا.. خامنه ای) 

 اندیشه(
  734 علی شریفی شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  735 دانیال فتحی شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  736 محمد امین ساالری شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  737 علی اکبرکرم پور شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  738 محسن حاجی زاده شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  739 محمد حسین مردانی شهربابک دهم

 
آیت ا.. خامنه ای) 

 اندیشه(
  740 محمد جواد پورصدری شهربابک دهم



 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  741 یاسین بوستانی شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  742 امیرحسین امینی فر شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  743 کافیعلیرضا  شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  744 حمیدرضا ابراهیمی شهربابک دهم

 

آیت ا.. خامنه ای) 
 اندیشه(

  745 علی اصغرفتحی شهربابک دهم

 

  746 حمیدرضا تاجی شهرکرد دهم مصلی نژاد

 

  747 زهرا علیخانی شهرکرد دهم پژوهش

 

  748 محمد روغنی شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  749 ثمین کاووسی شهرکرد دهم پژوهش

 

  750 هلیا ویسی شهرکرد دهم 

 

حضرت معصومه 
 )س(

  751 مهسا شهریاری شهرکرد دهم



 

حضرت معصومه 
 )س(

  752 راحله نصیری اردلی شهرکرد دهم

 

  753 احمد قلی پور شهرکی شهرکرد دهم مصلی نژاد

 

  754 محمدرضا عباسی شهرکرد دهم مصلی نژاد

 

حضرت معصومه 
 )س(

  755 آیال عباسی شهرکرد دهم

 

حضرت معصومه 
 )س(

  756 فاطیما نوریان شهرکرد دهم

 

  757 فاطمه نیازی شهرکرد دهم پژوهش

 

  758 آناهیتا محسن پور شهرکرد دهم پژوهش

 

  759 فائزه حمزه شهرکرد دهم پژوهش



 

  760 فروغ شمسی پور شهرکرد دهم پژوهش

 

  761 رضا احمدی شهرکرد دهم عالمه طبابایی

 

  762 محمدابراهیم ایمانی شهرکرد دهم 

 

  763 شاهین بهادران شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  764 محمدرضا حسین زاده شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  765 عادل حسنی شهرکرد دهم مصلی نژاد

 

  766 ایلیا فرزونده شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  767 امیرمحمد کاظمی شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  768 کامکارکسری  شهرکرد دهم عالمه طباطبایی



 

  769 محمدحسین گنجی شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  770 مهدی نوری شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  771 احمد مردانی شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

 

  772 امیرمحمد نیازی شهرکرد دهم عالمه طباطبایی

  773 مبینا شیری شیروان دهم فاطمه الزهرا 

  774 فرفاطمه فروزان  شیروان دهم فاطمه الزهرا 

 

  775 حافظه داره شیروان دهم فاطمه الزهرا

  776 فاطمه غالم نیا شیروان دهم فاطمه الزهرا 

  777 مهدیه علیزاده شیروان دهم فاطمه الزهرا 

  778 سارا رحیمیان شیروان دهم فاطمه الزهرا 

 

  779 آیدا هویدایی شیروان دهم فاطمه الزهرا

  780 نرگس حمیدفر شیروان دهم فاطمه الزهرا 

  781 نگار پیرزاده شیروان دهم الزهرافاطمه  

  782 زینب دادمنش شیروان دهم فاطمه الزهرا 

  783 پریسا آقاجان زاده شیروان دهم فاطمه الزهرا 

  784 مریم نادری شیروان دهم فاطمه الزهرا 

  785 مریم آذری شیروان دهم معراج 

  786 ریحانه برات زاده شیروان دهم معراج 

  787 سلما حیدریان شیروان دهم معراج 

  788 فاطمه دادمند شیروان دهم هنرستان بجنورد 



 

  789 سارینا راد شیروان دهم معراج

 
  790 مبینا رحیمی شیروان دهم معراج

  791 نیوشا شفیعی شیروان دهم معراج 

  792 فرانک عظیم زاده شیروان دهم معراج 

  793 ملیکا فیاض شیروان دهم معراج 

  794 مبینا موسوی شیروان دهم معراج 

  795 یاسمن وارنگ شیروان دهم معراج 

  796 هانیه برهانی شیروان دهم معراج 

  797 زهرا غفاری شیروان دهم معراج 

 
  798 آسیه شهسواری شیروان دهم معراج

  799 محبوبه زنجانی شیروان دهم معراج 

  800 فاطمه آخوند زاده شیروان دهم معراج 

  801 فرناز برهانی شیروان دهم معراج 

  802 مه تا غالمی شیروان دهم معراج 

 
  803 فاطمه دراجی شیروان دهم معراج

 

  804 مهراد بزرگی شیروان دهم امام خمینی)ره(

  805 آرین توکلی شیروان دهم امام خمینی)ره( 

  806 امیرمهدی امیری شیروان دهم امام خمینی)ره( 

  807 علی زینی شیروان دهم امام خمینی)ره( 

  808 پرهام پور کاظمی شیروان دهم امام خمینی)ره( 

  809 محمدطاها قربان زاده شیروان دهم امام خمینی)ره( 

  810 امین منور پور شیروان دهم امام خمینی)ره( 

  811 نیما حسن زاده شیروان دهم نمونه مالک اشتر 

 

  812 سلمان زیتونی طبس دهم رسول اکرم

 

پنجم اردیبهشت 
 طبس

  813 زینب راستینه طبس دهم

 

پنجم اردیبهشت 
 طبس

  814 کیمیا عباسی اول طبس دهم



 

  815 محمدنوید غالمیان طبس دهم رسول اکرم

 

پنجم اردیبهشت 
 طبس

  816 فاطمه قیصری طبس دهم

 

دکتر حسن 
 سلطانی فارسان

  817 غزل امیری ده چشمه فارسان دهم

 

دکتر حسن 
 سلطانی فارسان

  818 آیناز یدالهی فارسان دهم

 

دکتر حسن 
 سلطانی فارسان

  819 فاطمه نوید اسدی فارسان دهم

 
دکتر حسن 

 سلطانی فارسان
  820 گلناز ریاحی فارسان دهم

 

دکتر حسن 
 سلطانی فارسان

  821 فاطمه مردانی فارسان دهم

 
ن دکتر حسن 
 سلطانی فارسان

  822 مریم امامی فارسان دهم

 

نوروز ترابی مقدم 
 جونقان

  823 شایان ترابی فارسان دهم

 
نوروز ترابی مقدم 

 جونقان
  824 پوریا رحیمی فارسان دهم

 

نوروز ترابی مقدم 
 جونقان

 فارسان دهم
احمد محمودی ده 

 چشمه
825  

 
نوروز ترابی مقدم 

 جونقان
  826 نیما محمدیان فارسان دهم

 

نوروز ترابی مقدم 
 جونقان

  827 امیررضا موسی پور فارسان دهم



 

نوروز ترابی مقدم  
 جونقان

  828 امیر اسماعیل بالی پور فارسان دهم

 

  829 ابوالفضل        سیفی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  830 مصطفی محمدی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  831 محمدمهدی     نوری فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

 فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(
سید امیر رضا محمدی 

 مرتضی
832  

 

 فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(
ابولفضل محمدی 

 تازکندی
833  

 

  834 عرفان    نجاتمحمد  فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  835 فیض اهلل یحیی زاده فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  836 بردیا     متمنی کناری فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  837 علیرضا      قاسم نژاد فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  838 فرهاد        آهنگریان فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  839 رضا    خلیل ارجمندی فریدون کنار دهم العلوم)ع(باقر 

 

  840 ابولفضل         دشتی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  841 مهدی یار      علیزاده فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  842 سیدمتین   یوسف نژاد فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  843 امیرحسین      یونسی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  844 نیما      امیرنیاشوبی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(



 
  845 ابوالفضل       توکلی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
 فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

مهدی ذوالفقاری 
 شورکائ

846  

 
  847 عرشیا محمد زاده سوته فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  848 محمدعلی        عبدلی فریدون کنار دهم العلوم)ع(باقر 

 

  849 ایلیا      مجیدی کناری فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  850 امیر حسین     فرسوی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  851 محمدمهدی سیفایی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  852 غالمی   ماهان      فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  853 حمیدرضا         فدایی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  854 حمیدرضا          فالح فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
 فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

سیدکمیل         
 قاسمی

855  

 
  856 ابوالفضل       قربانی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  857 محمدرضا کبیری فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

 فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(
سید امیر رضا محمدی 

 «کریم » 
858  

 

 فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(
سید امیر رضا محمدی 

 «احمد » 
859  

 

  860 محمدحسین عباسی فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 
  861 کاوه جشن ساز فریدون کنار دهم باقر العلوم)ع(

 

  862 سید ابوالفضل تقوی قایمیه دهم سعادت

  863 مهدی یار پویان قزوین دهم 2عرفان 



  864 امیرسکاکی قزوین دهم قائم)عج( 

  865 امیرمحمد اصلی بیگی قزوین دهم متفکران 

  866 ایلیا باقر آبادی ها قزوین دهم متفکران 

  867 محمدمعین ضرابی قزوین دهم متفکران 

  868 سینامحمدی قزوین دهم قائم)عج( 

  869 محمدمهدی یونسی قزوین دهم متفکران 

  870 مریم عابدی قزوین دهم سعادت 

  871 پرنیا عارف قزوین دهم کوثر 

 
حضرت زینب 

 1)س(
  872 حدیثه مافی قزوین دهم

 قزوین دهم کوثر 
سارینا فتاحی دولت 

 آبادی
873  

  874 سوگند طیبا قزوین دهم ثنا 

  875 حدیثه مشهدلو قزوین دهم 2حضرت زینب  

  876 مرضیه ملکی قزوین دهم اندیشه سبز 

  877 مبینا رحمانی قزوین دهم فردا 

  878 سها ابراهیمی آتانی قزوین دهم اندیشه سبز 

  879 الناز سعادت مهر قزوین دهم اندیشه سبز 

  880 آیناز اسماعیلی قزوین دهم اندیشه سبز 

  881 آیناز چگینی قزوین دهم اندیشه سبز 

  882 مبینا بگلری قزوین دهم اندیشه سبز 

  883 هستی رضی قزوین دهم اندیشه سبز 

  884 محدثه زعفری قزوین دهم اندیشه سبز 

  885 مائده نانکلی قزوین دهم اندیشه سبز 

 

  886 تینا جابری قشم دهم محدثه

  887 متین تیموری افراشته قم دهم ایزدی 

  888 سید علی حسینی قم دهم طاهباز 

  889 محمد هادی حیدری قم دهم فرهنگ 

  890 عرفان سلمان نسب قم دهم طاهباز 

 قم دهم فرهنگ 
علیرضا طوافی 

 اسماعیلی
891  

 قم دهم فهمیده 
محمد عرشیا فردین 

 فرد
892  

 قم دهم ایزدی 
محمد علی احمدی 

 حاجی
893  



  894 نسیم دادفر قم دهم بهاء الدینی 

  895 امیر عباس علی بیگی قم دهم ایزدی 

  896 حسن مهرجویی قم دهم طاهباز 

  897 محمدحسین هداوند قم دهم طاهباز 

  898 ابوالفضل فراهانی قم دهم طاهباز 

  899 محمد مهدی مرسولی قم دهم طاهباز 

  900 زهرا سادات طبیبیان قم دهم بهاء الدینی 

  901 محسن مشکاتیان قم دهم امام صادق 

 

  902 میدیا خزائی کامیاران دهم اندیشه

 

  903 آیدا ندیمی کامیاران دهم اندیشه

 

 کامیاران دهم اندیشه
 اهدا پیرآکند

 
904  

 

  905 نیلوفر فرهادی کامیاران دهم اندیشه

 

  906 سارا کمانگر کامیاران دهم اندیشه

 

شهید 
 صیادشیرازی

  907 امیررضا پای گذار کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  908 زانا فالحی کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  909 محمد باقری کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  910 مهدی محمدیان کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  911 یاسر اسدی کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  912 ماهان ابراهیمی کامیاران دهم



 

شهید 
 صیادشیرازی

  913 کارو نوری کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  914 محمدآرین مظفری کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  915 نوید اکبری کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  916 جواهریمبین  کامیاران دهم

 

شهید 
 صیادشیرازی

  917 نیما باقری کامیاران دهم

 

  918 هانیه وزیری کهنوج دهم فرهیختگان

 
  919 نازنین بلوچ اکبری کهنوج دهم فرهیختگان

 
  920 مهدیه کریمی کهنوج دهم فرهیختگان

 

  921 کوثر پاگداری کهنوج دهم فرهیختگان

 

  922 مبینا آذربار کهنوج دهم فرهیختگان

 

  923 رقیه عسکری کهنوج دهم فرهیختگان

 

  924 حنانه مرادی کهنوج دهم فرهیختگان

 

  925 زهرا ساالری کهنوج دهم فرهیختگان

 

  926 فاطمه رضاپور کهنوج دهم فرهیختگان

 

  927 فائزه رضا پور کهنوج دهم فرهیختگان

 
  928 محمدتشکری کهنوج دهم امام خمینی )ره(



 

  929 محمدجوادامیری کهنوج دهم امام خمینی )ره(

 

 کهنوج دهم امام خمینی )ره(
اسماعیل محمدی 

 سلیمانی
930  

 

  931 مهدی اکبری نژاد کهنوج دهم امام خمینی )ره(

 

  932 محمدعیسی خزائی کهنوج دهم امام خمینی )ره(

 

  933 محمدامین کرمی کهنوج دهم امام خمینی )ره(

 
  934 علی اکبر ساالری کهنوج دهم امام خمینی )ره(

 

  935 ابوالفضل علیدادی کهنوج دهم امام خمینی )ره(

 

  936 محمدامین بلوچستانی کهنوج دهم امام خمینی )ره(

 

  937 مبینا اسدپور گوگان دهم فرزانگان

 

  938 کیمیا خیاطی گوگان دهم فرزانگان

 

  939 فائزه بگلو گوگان دهم فرزانگان

 

  940 مانا جباردخت گوگان دهم فرزانگان

 
  941 نیکی حسین پور گوگان دهم فرزانگان

 

  942 مهدی آقابیگی گوگان دهم امام خمینی

 

  943 محمد مرادی گوگان دهم امام خمینی

 

 گوگان دهم فرزانگان
 کوثر حبیبیان

 
944  



 

امام صادق)ع( 
 گیالنغرب

  945 مبین  پیرو گیالن غرب دهم

 

امام صادق)ع( 
 گیالنغرب

  946 محمد حسین رستمی گیالن غرب دهم

  947 آیلین دهبان لنگرود دهم امام علی 

  948 الهه خداپرست لنگرود دهم علی امام 

  949 شیدا رعدی لنگرود دهم امام علی 

 

مرند مدرسه 
پسرانه ابوریحان 

 بیرونی

  950 مهدی ذوالفقارپور مرند دهم

 

  951 سینا ابراهیمی مالیر دهم سیفیه

  952 امیررضا احمدوند مالیر دهم سیفیه 

  953 حامد روستایی مالیر دهم سیفیه 

  954 ترکیزهرا  مالیر دهم محمدمالیری 

 

  955 مبینا فراهانی جوکار مالیر دهم عشقی فرد

  956 نازنین گرجی مالیر دهم محمدمالیری 

  957 مبینا محسنی مالیر دهم محمد مالیری 

 

  958 مهدی عباداله پور ملکان دهم نخبگان

 

  959 امین عنصری ملکان دهم نخبگان

 

  960 امیرحسین اصالنی ملکان دهم نخبگان

 

  961 حسین میرزاییامیر  ملکان دهم نخبگان

 

  962 رسول فتحی ملکان دهم نخبگان

 

  963 علی رحیمی ملکان دهم نخبگان



 
  964 آیالر حاتمی ملکان دهم الزهرا

 
  965 احسان مرادی ملکان دهم نخبگان

 
  966 شایان اصغرزاده ملکان دهم نخبگان

 
  967 علی علوی ملکان دهم نخبگان

 

  968 آیسان سیفی ملکان دهم علوم نوین

 

  969 زهرا خدایی ملکان دهم الغدیر

 

  970 آرش اسدیان ملکان دهم استقالل آروق

 

  971 حسین محمدی ملکان دهم نخبگان

 

  972 رضا عبدیان ملکان دهم نخبگان

  973 محمد بابانژاد ملکان دهم نخبگان 

 

  974 فاطمه بیت الهی منوجان دهم ریحانه النبی

 

  975 حنانه ساالری منوجان دهم ریحانه النبی

 

  976 زینب پایداره منوجان دهم ریحانه النبی

 

  977 نرگس صادقی تجدانو منوجان دهم ریحانه النبی

 

  978 محدحسین رستاخیز منوجان دهم امام رضا )ع(

 

  979 ابوالفضل ره پیش منوجان دهم امام رضا )ع(



 

شادروان محسن 
 گلدوست

  980 امیر حسین عابدی نکا دهم

 

شادروان محسن 
 گلدوست

  981 رضا صفری نکا دهم

 

شادروان محسن 
 گلدوست

  982 امیر حسین عابدی نکا دهم

 

شادروان محسن 
 گلدوست

  983 رضا صفری نکا دهم

 

 نی ریز دهم امام خمینی )ره(
سید ماشااهلل  کافی 

 رنجبر
984  

  985 امیرمحمد  رستایش نی ریز دهم امام خمینی )ره( 

 

  986 محمدرضا  قره چاهی نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 
  987 محمدسبحان  سپهری نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 

  988 عرفان  راهوار نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 

  989 آریا  هاشمیان نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 

  990 محمدعارف  رهوار نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 
  991 امیررضا  زارعی نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 

  992 زادهعلیرضا  فرج  نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 
  993 محمدعرفان   پروین نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 

  994 حسین  بیگی نی ریز دهم امام خمینی )ره(

 

  995 امیرحسین  فرزانفر نی ریز دهم امام خمینی )ره(



 

  996 محمد مهدی   زارع نی ریز دهم امام خمینی )ره(

  997 احمدی سیدمهدی نیشابور دهم حسینیان 

  998 اخوان صدر کیارش نیشابور دهم حسینیان 

 

  999 اسحاقی آرش نیشابور دهم حسینیان

 
  1000 اقبالی ابوالفضل نیشابور دهم حسینیان

  1001 انجیدنی آرمان نیشابور دهم حسینیان 

  1002 باغشنی امیرحسین نیشابور دهم حسینیان 

 

  1003 بهادریان یاسمین نیشابور دهم محبی

 

  1004 بوژمهرانی نگار نیشابور دهم محبی

 

  1005 جان سریان فرانک نیشابور دهم محبی

 
  1006 جعفری علی نیشابور دهم حسینیان

 

  1007 جمشیدیان سبحان نیشابور دهم حسینیان

 

  1008 حاجی آبادی امیرمحمد نیشابور دهم عطار 

  1009 حبشی امیرعلی نیشابور دهم عطار  

  1010 حسینی سیده سارا نیشابور دهم محبی 

 

  1011 حسینی سیده سارینا نیشابور دهم فاطمه زهرا 

  1012 حضرتی علی نیشابور دهم عطار 

  1013 حالجی ایلیا نیشابور دهم عطار 

 

  1014 حیدری علی نیشابور دهم حسینیان

  1015 خاکساری علیرضا نیشابور دهم حسینیان 

  1016 خواجوئی وحیدرضا نیشابور دهم حسینیان 



  1017 دهنوخلجی علیرضا نیشابور دهم حسینیان 

 

  1018 دوراندیش ابوالفضل نیشابور دهم حسینیان

  1019 رجب پور سینا نیشابور دهم حسینیان 

 

  1020 رحمانی پوریا نیشابور دهم حسینیان

  1021 رحمانی محمدامین نیشابور دهم عطار 

 

  1022 سجادی کیارش نیشابور دهم عطار

 

  1023 سعدآبادی فاطمه نیشابور دهم محبی

 

  1024 شاه آبادی زهرا نیشابور دهم فاطمه زهرا

 

  1025 پوریاشهبازی نیا  نیشابور دهم حسینیان

  1026 شوریابی سامان نیشابور دهم حسینیان 

  1027 صادقی عرفان نیشابور دهم حسینیان 

 

  1028 صدیقی حسین نیشابور دهم عطار

 

  1029 عزیز آبادی زهرا نیشابور دهم محبی

 

  1030 عمادیان حسین نیشابور دهم حسینیان

  1031 فهیم پور مجتبی نیشابور دهم عطار 

 

  1032 فیض نادیا نیشابور دهم محبی

 

  1033 نعیمی علی نیشابور دهم عطار

  1034 نوری نیما نیشابور دهم عطار 

 

  1035 وحیدی نیا امیرمهدی نیشابور دهم حسینیان



 

  1036 والیت مدار امیرحسین نیشابور دهم حسینیان

 

  1037 کارآمد غزل نیشابور دهم محبی

  1038 کمالیان سپهر نیشابور دهم حسینیان 

 

  1039 کول آبادی کیوان نیشابور دهم حسینیان

 

  1040 سیدمهران حسینی نیشابور دهم حسینیان

 

  1041 فرزادمهر سروش نیشابور دهم حسینیان

 

  1042 عسگرپور سروش نیشابور دهم حسینیان

 

  1043 شهریان ایمان نیشابور دهم حسینیان

 

  1044 سرجامی مهزیار نیشابور دهم حسینیان

  1045 نصرآبادی عرفان نیشابور دهم حسینیان 

  1046 محمدشیرازی  نیشابور دهم حسینیان 

  1047 پیراهش پوریا نیشابور دهم حسینیان 

 

  1048 نصر امیررضا نیشابور دهم عطار

 

  1049 فاطمه سادات حسینی نیشابور دهم فاطمه زهرا

  1050 حجتی راد هستی نیشابور دهم فاطمه زهرا 

  1051 برزنونی مهدی نیشابور دهم حسینیان 

 

  1052 عمارلو امیرمحمد نیشابور دهم حسینیان



 

  1053 حکیم الهی امیرعلی نیشابور دهم حسینیان

 

  1054 گلقندشتی سجاد نیشابور دهم حسینیان

 

  1055 خسروپناه حجت نیشابور دهم حسینیان

 

  1056 سلمانیان علیرضا نیشابور دهم حسینیان

 

  1057 شکیبی علی نیشابور دهم عطار

 

  1058 جهانگیری عرفان نیشابور دهم حسینیان

 

  1059 الخاصی طاها نیشابور دهم حسینیان

 

  1060 پناهنده محمدمهدی نیشابور دهم عطار

  1061 دلخوش فائزه نیشابور دهم فاطمه زهرا  

 

  1062 سامی امیرحسین نیشابور دهم عطار

  1063 کوثری امیرحسین نیشابور دهم حسینیان 

 

  1064 عبیری شایان نیشابور دهم عطار

 

  1065 مینا برجی نیشابور دهم فاطمه زهرا

 

 همدان دهم شهید حجه فروش
عسل خسروی 

 خوشمرام
1066  

 

  1067 عسل احمدی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1068 حنانه خوش مرام همدان دهم پروین اعتصامی



 

  1069 آیدا رضا پناه اطهر همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1070 ساجده جلیلی همدان دهم حضرت آمنه

 

  1071 فاطمه دژوان همدان دهم حضرت آمنه

 

  1072 رعنا درویشان همدان دهم حضرت آمنه

 
  1073 ستایش شامحمدی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1074 مائده مهرانی وحید همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1075 مهدیه بهادری همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1076 ستایش تنعمی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1077 فاطمه یاری همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1078 مبینا نانکلی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1079 آیسا خدائی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1080 سوگند حدادی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1081 آتنا بشیری همدان دهم حضرت آمنه

 
  1082 پریا ملکی رنحبر همدان دهم شهید حجه فروش

 
  1083 کیانا چهارمحالی همدان دهم حضرت آمنه

 
  1084 ثنا قاسمی همدان دهم شهید حجه فروش

 
  1085 کیانا جابری همدان دهم شهید حجه فروش



 

  1086 ریحانه محمدی آشور همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1087 مریم جوادی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1088 تارا فریدونی افتخاری همدان دهم شهید حجه فروش

 
  1089 حدیث قدرتی همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1090 سحر غالمی همدان دهم پروین اعتصامی

 

  1091 اسماء سادات میرباقری همدان دهم حضرت آمنه

 

  1092 مبینا یونسی همدان دهم شهید حجه فروش

 
  1093 مریم طاهری اختیار همدان دهم حضرت آمنه

 

  1094 سیما رنگ آمیز همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1095 نرگس گمار همدان دهم پروین اعتصامی

 

  1096 کیمیا داداشی پور همدان دهم شهید حجه فروش

 

  1097 محسن زینتی رحیم همدان دهم امام صادق

 

  1098 محمدامین رهنما همدان دهم صادقامام 

 

  1099 احمدرضا مهناء همدان دهم امام صادق

 

  1100 مهدی افشاری همدان دهم شهید حاجی بابایی

 

  1101 ابوالفضل وفایی خلیل همدان دهم امام صادق



 

 

 

  1102 محمدجواد آقامحمدی همدان دهم امام صادق

 

  1103 علیرضا شرابی همدان دهم امام صادق

 

  1104 محمدامین شریفی همدان دهم امام صادق

 

  1105 امیرحسین عذیری همدان دهم امام صادق

 

  1106 احسان قلعه ای همدان دهم امام صادق

 

  1107 دادمهر گلزارذاکر همدان دهم امام صادق

 

  1108 محمدپارسا یادگاری همدان دهم شهید حاجی بابایی

 

  1109 سعید ترکاشوند همدان دهم شهید حاجی بابایی

  1110 بهزادیان نیامهسا  یاسوج دهم دی 9 

  1111 مهدیه رضوی یاسوج دهم دی 9 

  1112 فاطمه آرست یاسوج دهم دی 9 

  1113 نگار شجاعی مقدم یاسوج دهم الزهرا 

  1114 زهرا جالل نژاد یاسوج دهم الزهرا 

  1115 امیدرضا غالمی یاسوج دهم یادگار امام 

  1116 سپهر حاتمی مهر یاسوج دهم یادگار امام 

  1117 مهدی پورامیرحسین  یاسوج دهم یادگار امام 

  1118 فردین امیرپور یاسوج دهم یادگار امام 

  1119 حسین اکبرپور یاسوج دهم یادگار امام 


