
ی
نام خانوادگ نام 100.00/نمره رتبه

عارفیان محمد 96.40 1

عابدی ن مبی  94.59 2

خانچریل محمد مهدی 92/79 3
رضائی کیارش 90.99 4

موسوی سید رضا 89.64 5

لو همتی حاجی پی  محمدمهدی 89.19 6

فتح آبادی امی  محمد 89.19 6

حیدری فرد ریحانه 89.19 6
یوسفن محمد عیل 86.04 7

ژیان سید عرفان 86.04 7

قائم پناه ن حسی  امی  85.59 8

عسکری ن حسی  امی  85.59 8

یوسف وند مجتتی 85.14 9

محجوئی نیا
ن حسی  83.78 10

غام زاده ضن صالح 83.78 10
حستن سیده فریما 82.43 11

احمدی اسماعیل 82.43 11
حسیتن سید رسوش 81.98 12

جلیل زاده رضا 81.98 12
ترکمائن احد 81.98 12
سلیمائن محمد صالح 80.63 13

رئییس ن حسی  امی  80.18 14

ربییع مینو 80.18 14
سلیمائن سهراب 79.28 15

حیدری محسن 78.83 16
بابائی ن حسی  امی  78.83 16

نظری ضا علی  77.03 17
زمائن مبینا 77.03 17

رهیی حمیدرضا 77.03 17

هللا مرادی اوین 77.03 17

خرسوی معصومه 76.58 18

جلیل زاده علیسا 76.58 18

میم پور ن حسی  76.13 19
قیان آرائن مرسر حبیب هللا 75.68 20

شعبائن بادانلو عرفان 75.23 21

موسوی سید عیل 74.32 22

سحاب مکمل عیل 72.07 23

ابوطالتی می  فاطمه السادات 71.62 24

شاکر جبار عیل محمد 71.62 24

آدینه مرتضن 71.17 25

مرادی هزاوه رضا امی  69.82 26

اده ن علی  آرین 69.82 26



ی
صادق ن متی  69.82 26

سنجری بنستائن ن رضا امی  69.82 26
سمیعیائن فاطمه 68.92 27

اده دری ن علی  عارفه 68.47 28

نیک زر نایم 68.02 29

کرییم آوین 67.57 30

زارع محمد رضا 67.57 30

دیبائی اصل محمد 67.12 31

ریییس ن زهرا یاسمی  66.67 32

شهماروند ن حسی  66.22 33

ن آبادی عی  ن محمدیاسی  65.77 34

ی شی  رضا 65.77 34

دهقان مهدی آبادی مهدی 65.77 34

حاجی حیدری پرنیا 64.86 35

زاهدی محمدجواد 64.41 36

ی نظی  ن امی  حسی  63.96 37

قندهاری مطهره 63.96 37

قدمیاری رضا امی  63.96 37

طاهری نرگس 63.51 38

فرهنگیان محمد 63.06 39

سهرائی مهدی امی  62.61 40

فرخاری مهدی 62.16 41

طاهری ن محمد حسی  61.26 42

محمدی مهدی 61.04 43

درگاه پور ن حسی  60.81 44

جعفری سید یوسف 60.81 44
نجائی ن حسی  60.36 45

حسن نژاد مهدی 60.36 45

اعزازی سید پیمان 60.36 45

عبایس فاطمه 59.91 46

یعقوئی فاطمه 59.46 47

جمشیدیان ن حسی  امی  59.46 47

شفیع زاده رضا امی  59.01 48

رستیم مهشید 59.01 48

کارگر فاطمه 58.56 49

سامائن پور مهدی امی  58.56 49
زمائن محدثه 58.56 49
ائن امی  آرمینا 58.56 49

رستیم عیل 58.33 50

ابراهییم مریم 58.11 51

جوالئی کیل فریماه 57.66 52

عبداللیه عرفان 57.21 53

رحییم رضا امی  56.76 54



دانا ن حسی  56.31 55

گلشن فر امید 55.86 56

سمائی زاده
ن امی  حسی  55.86 56

ن زاده حسی  ساالر 55.86 56

تلخائی زهرا 55.86 56

پورمهدی کنده هادی 55.86 56

حیدری ن یاسی  55.41 57

زائی می  رضا امی  54.50 58

کریم ن حسی  امی  54.05 59
صباج گراغائن مهدی امی  54.05 59

ی
صادق محمد سام 54.05 59

پورمهدی کنده مهدی 54.05 59

امجدیان پارسا 54.05 59

نایب حبیب تینا 53.60 60

منصورزارع محمد نیما 53.60 60
گنج خائن امید 53.60 60

محمدی محمد جواد 53.15 61

عبدالیه آریا 53.15 61

شیخیان ابوالفضل 53.15 61
رحیم کندالئن زهرا 53.15 61

هاشیم ریحانه 52.25 62
رحمتی زهرا 51.80 63

مظفری زهرا 51.58 64

درویش زاده ایلیار 51.35 65

حیدری ن یاسی  51.35 65

زائی می  وحید 50.45 66
ترزبان چرمهیتن ریحانه 50.45 66

خزائی ن آرمی  50.00 67


