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 ردیف  نام  نام خانوادگی

 ١  محمد  یوسفی

 ٢  امید  گرامی طیبی

 ٣  سعادت  سالجقه

 ۴  سمیه  رضایی

 ۵  پردیس  بهبود

 ۶  بتول  جهانبخش

 ٧  وحید  سلطانفر

 ٨  فاطمه  مظفري

 ٩  رضا  جعفري ملک آباد

 ١٠  زهرا  تمایل

 ١١  زهرا  حسین زاده

 ١٢  امین  اسکندرپور

 ١٣  بهنام  راستگو

 ١۴  فهیمه  محمودي

 ١۵  محسن  جمشیدي طیبلو

 ١۶  لیال  جهانگیري

 ١٧  سپیده  شریعتی

 ١٨  علی  توکلی

 ١٩  سولماز  قنبري راد
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 ٢٠  سیدحسن  حجازي

 ٢١  اعظم  صفی

 ٢٢  سیدمحسن  هاشمی نسب

 ٢٣  مهدي  یزدانی

 ٢۴  محمدرضا  زارعی پور

 ٢۵  مژگان  ریاحی

 ٢۶  مژده  همتی

 ٢٧  زهرا  مهبودي

 ٢٨  سمیرا  قاسم پور

 ٢٩  عباس  دبیري

 ٣٠ محمد زراعت پیشه

 ٣١  لیال  بابایی خانکهدانی

 ٣٢  پدرام  مقدس

 ٣٣  فریما  جواهري

 ٣۴  نازنین  صفوي

 ٣۵  ریحانه  رضایی دیزج

 ٣۶  محمد  عابدي

 ٣٧  نازنین معصومه  جوکار

 ٣٨  علی  شیبانی

 ٣٩  سعید  روستایی
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 ۴٠  صفورا  موسوي

 ۴١  بهنام  طهماسبی علی کردي

 ۴٢  آناهیتا  باداهنگ

 ۴٣  خدیجه  دلخواه

 ۴۴  محمدتقی  خانی علی کردي

 ۴۵  بیژن  صفري

 ۴۶  مژگان  غالمی شکرو

 ۴٧  رجب علی  رزمجویی

 ۴٨  فاطمه  میرزایی

 ۴٩  مسلم  نوروزي

 ۵٠  الهام  اکبري

 ۵١  محمدصادق  زارع

 ۵٢  حسین  عزیزي فرد

 ۵٣  مرتضی  ایران پور

 ۵۴  سیدمجتبی  موسوي

 ۵۵  محمدجواد  آبتین

 ۵۶ رامین جیده

 ۵٧  رسول  فرجی شرف آباد سفلی

 ۵٨  مریم  زارعپورنصیرآبادي

 ۵٩  مسعود  مهریار
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 ۶٠  فرشته  حیاتی

 ۶١  فوزیه  صبوري

 ۶٢  ساناز  روستا

 ۶٣  الهام  غالمی حقیقی

 ۶۴  امید  غالمی شکرو

 ۶۵  فرهاد  الماسیان کیا

 ۶۶  یزداله  حافظیان نسب

 ۶٧  معصومه  زارع

 ۶٨  محمدابراهیم  خسروانی شیري

 ۶٩  بهروز  سلیمانی

 ٧٠  مهوش  میرزاوند

 ٧١  محمدعلی  علیخانی

 ٧٢  مرضیه  رئیسی

 ٧٣  وحید  لشکري

 ٧۴  افشین  کشاورز

 ٧۵  زمان  پاداش

 ٧۶  مریم  حمزوي حمزه خانی

 ٧٧  اردوان  محمدي

 ٧٨  ویدا  قاسمی

 ٧٩  الهام  قاسمی
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 ٨٠  محبوبه  صفوي

 ٨١  مینا  عنبري نوجینی

 ٨٢  مهرزاد  رفیعی

 ٨٣  سیدعبداله  تقوي

 ٨۴  سمانه  غفاري

 ٨۵  علی اکبر  انصاري

 ٨۶  لیال  جاویدي پور

 ٨٧  شجاع الدین  رحیمی

 ٨٨  مهران  محمودي

 ٨٩  رامین  کرمی

 ٩٠  علیرضا  علیزاده

 ٩١  مرتضی  نظري

 ٩٢  رضا  امینی

 ٩٣  حامد  ابوالحسنی

 ٩۴  شیما  زارع

 ٩۵  غالم  محمودي

 ٩۶  ناصر  زارعی

 ٩٧  افشین  جاذب

 ٩٨  حسین  قشقائی نیا

 ٩٩  فردین  رضایی
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  بعنوان پذیرفته شده 87الی  1تبه راز  *** 

 بعنوان مردودین 101الی  88از رتبه  **** 

 ١٠٠  زینب  محمدي نصرآباد

 ١٠١  فرهان  محمدي جو


