
 

 نتایج آزمون مرحله اول دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 

 0011مرداد 

 

 

 شهر استان کنندهنام شرکت ردیف
 اردبیل اردبیل علی محمد یزدانی ۱

 شهرخمینی اصفهان انسیه رامهرند ۲

 اصفهان اصفهان ثنا بروجی ۳

 شهرضا اصفهان حجت اهلل  شیرعلی ۴

 اصفهان اصفهان حورا امیرمعزی ۵

 لنجان اصفهان درسا سلیمیان ۶

 اصفهان اصفهان ریحانه ترابی ۷

 آبادنجف اصفهان اسحاق پورسحر  ۸

 اصفهان اصفهان سید علی ابطحی فروشانی ۹

 اصفهان اصفهان صادق داوری دولت آبادی ۱۱

 اصفهان اصفهان صادق محمدیان ۱۱

 لنجان اصفهان عارفه شریف آبادی ۱۲

 اصفهان اصفهان عسل شفیعیان ۱۳

 اصفهان اصفهان عسل کاظم زاده ۱۴

 اصفهان اصفهان سیچانیعلی رضا علی اکبر  ۱۵

 اصفهان اصفهان علیرضا میرزابه ۱۶

 آبادنجف اصفهان فاطمه عرب ۱۷

 اصفهان اصفهان فاطمه معینی ۱۸

 اصفهان اصفهان مبین ابوطالبیان ۱۹

 اصفهان اصفهان متین ابوطالبیان ۲۱

 اصفهان اصفهان محمد امین صمدی ۲۱

 شهرضا اصفهان محمد انصاریپور ۲۲

 اصفهان اصفهان براتیمحمد  ۲۳

 اصفهان اصفهان محمد پارسا مساح بوانی ۲۴

 اصفهان اصفهان محمد رسول بهمنی ۲۵

 اصفهان اصفهان محمدرضا نساجان ۲۶

 دهاقان اصفهان محمدمهدی اسکندریان دهاقانی ۲۷

 اصفهان اصفهان محمدنوید آذری ۲۸

 اصفهان اصفهان مریم صفایی ۲۹

 اصفهان اصفهان معین ابوطالبیان ۳۱
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 شهر استان کنندهنام شرکت ردیف
 شهرضا اصفهان مهدی اخوان ۳۱

 اصفهان اصفهان مهدیه سادات علوی ۳۲

 اصفهان اصفهان مهسا خیامی ۳۳

 اصفهان اصفهان میترا بهمنی ۳۴

 باغ بهادران اصفهان نازنین ایزدی ۳۵

 باغ بهادران اصفهان نیما دهقان ۳۶

 اصفهان اصفهان یاسین بهجتیان اصفهانی ۳۷

 اصفهان اصفهان حدادییگانه  ۳۸

 ساوجبالغ البرز آناهید عزت ور ۳۹

 کرج البرز سیدعلی میرحسینی ۴۱

 کرج البرز عرشیا محمدی ۴۱

 ساوجبالغ البرز فاطمه رستین ۴۲

 فردیس البرز محمدعلی حاجی فرج زاده ۴۳

 ساوجبالغ البرز مهدیه رادمان ۴۴

 شهردره ایالم احمدرضا خوشنامی ۴۵

 ایالم ایالم بیگ محمدیدیانا  ۴۶

 دهلران ایالم رژینا آریافر ۴۷

 ایالم ایالم روژین باقرنژادیان ۴۸

 ایالم ایالم رویا صالحی ۴۹

 ایالم ایالم عسل ضیایی ۵۱

 دهلران ایالم مهدیس نظرزاده ۵۱

 ایالم ایالم هلیا خسروی ۵۲

 ورزقان آذربایجان شرقی ابوالفضل پورباقر ۵۳

 صوفیان آذربایجان شرقی اکرم مهری ۵۴

 تبریز آذربایجان شرقی امیرحسین عطالو ۵۵

 اهر آذربایجان شرقی آرمان  صالحی ۵۶

 شیرعجب آذربایجان شرقی آرمین سروری مهرآباد ۵۷

 مراغه آذربایجان شرقی آرمینه عباس پور ۵۸

 مراغه آذربایجان شرقی آیدین وزیری ۵۹

 تبریز شرقیآذربایجان  آیلین شعاع اهری ۶۱
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 شهر استان کنندهنام شرکت ردیف
 تبریز آذربایجان شرقی آیلین نوروزی ۶۱

 مراغه آذربایجان شرقی پارمیدا پورقهرمانی ۶۲

 آذرشهر آذربایجان شرقی ثنا پورمحمود ۶۳

 تبریز آذربایجان شرقی ثنا کرباسی ۶۴

 ورزقان آذربایجان شرقی حسین دهقانپور ۶۵

 ورزقان آذربایجان شرقی حسین طالبی ۶۶

 تبریز آذربایجان شرقی راستادحنانه  ۶۷

 مراغه آذربایجان شرقی دانیال فرحی ۶۸

 تبریز آذربایجان شرقی دیبا تنهایی وش ۶۹

 اسکو آذربایجان شرقی ریحانه ممی پور ۷۱

 بناب آذربایجان شرقی زهرا پیری ۷۱

 تبریز آذربایجان شرقی زهرا وفادار قراملکی ۷۲

 ملکان شرقیآذربایجان  ساغر سلیمان زاده ۷۳

 مراغه آذربایجان شرقی ساغر نیکنام ۷۴

 مراغه آذربایجان شرقی سحر اشرفی ۷۵

 مراغه آذربایجان شرقی سحر اصغری اصل ۷۶

 اسکو آذربایجان شرقی سما پورمهادمهین ۷۷

 ورزقان آذربایجان شرقی سمیرا کامرانی ۷۸

 تبریز آذربایجان شرقی سید صدرا علوی ۷۹

 تبریز آذربایجان شرقی رضویسید علی  ۸۱

 میانه آذربایجان شرقی سید علی قوامی ۸۱

 تبریز آذربایجان شرقی سیده سارا توفیقی اسفهالن ۸۲

 اهر آذربایجان شرقی سینا شربتی ۸۳

 تبریز آذربایجان شرقی شادمهر عبداهلل پور ۸۴

 هریس آذربایجان شرقی عذرا لوائی ۸۵

 مراغه آذربایجان شرقی عسل ترابی ۸۶

 مراغه آذربایجان شرقی عسل قنادی مراغه ۸۷

 اهر آذربایجان شرقی علی شریفی ۸۸

 ورزقان آذربایجان شرقی علی هاشم زاده ۸۹

 مراغه آذربایجان شرقی علی والیی ۹۱
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 شهر استان کنندهنام شرکت ردیف
 تبریز آذربایجان شرقی فاطمه خانی ۹۱

 مراغه آذربایجان شرقی فاطمه صمدیه ۹۲

 بناب شرقیآذربایجان  فائزه اصغری ۹۳

 بناب آذربایجان شرقی فرزانه علیزاده بناب ۹۴

 مراغه آذربایجان شرقی فرشته درختی خضرلو ۹۵

 تبریز آذربایجان شرقی کوثر ابهری ساتلو ۹۶

 ورزقان آذربایجان شرقی کوثر نظری ۹۷

 مراغه آذربایجان شرقی مبینا رستمی بهنامی ۹۸

 تبریز آذربایجان شرقی مجتبی کاظمی صدر ۹۹

 مراغه آذربایجان شرقی محدثه فرهود نیا ۱۱۱

 آذرشهر آذربایجان شرقی محدثه قاضی کندی ۱۱۱

 تبریز آذربایجان شرقی محمد شاهین فر ۱۱۲

 ورزقان آذربایجان شرقی محمدرضا  ببرکش ۱۱۳

 اهر آذربایجان شرقی محمدعلی  پاشاپور ۱۱۴

 اهر آذربایجان شرقی مریم رنجدیده ۱۱۵

 بناب آذربایجان شرقی مریم سپهری ۱۱۶

 مراغه آذربایجان شرقی مصطفی حسینقلی زاده فرد ۱۱۷

 مراغه آذربایجان شرقی مهدی مجیدی ۱۱۸

 اهر آذربایجان شرقی مهسا رنجدیده ۱۱۹

 مرند آذربایجان شرقی مهشید اقدم ۱۱۱

 تبریز آذربایجان شرقی میالد سالک محمد اسماعیلی ۱۱۱

 اسکو آذربایجان شرقی ایمانینگار  ۱۱۲

 اهر آذربایجان شرقی نوشین نظری ۱۱۳

 تبریز آذربایجان شرقی نیوشا مرادی ۱۱۴

 تبریز آذربایجان شرقی یاسین اسنجانی اقدم ۱۱۵

 تبریز آذربایجان شرقی یسنا صابر ۱۱۶

 ارومیه آذربایجان غربی آیلین آذرگشسبی ۱۱۷

 ارومیه آذربایجان غربی سنا فروزان ۱۱۸

 خوی آذربایجان غربی عادل دالئی میالن ۱۱۹

 خوی آذربایجان غربی فاطمه محمودی ۱۲۱
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 شهر استان کنندهنام شرکت ردیف
 میاندوآب آذربایجان غربی کوثر بشارت ۱۲۱

 دشتستان بوشهر احمد مظفری ۱۲۲

 بوشهر بوشهر امیرحسین مظاهری پور ۱۲۳

 بوشهر بوشهر امیررضا جاودان پور ۱۲۴

 دشتستان بوشهر ایلیا اقدسی ۱۲۵

 دشتستان بوشهر پوریا وطن خواه ۱۲۶

 بوشهر بوشهر پویا مظفری ۱۲۷

 دشتستان بوشهر حجت شولی ۱۲۸

 بوشهر بوشهر سیدمحمد شاروبندی ۱۲۹

 بوشهر بوشهر شایان اژدهاکش ۱۳۱

 بوشهر بوشهر شقایق مقدم ۱۳۱

 دشتستان بوشهر علیرضا گرگین ۱۳۲

 دشتستان بوشهر بادکیانا زنده ۱۳۳

 بوشهر بوشهر محدثه تنگستانی ۱۳۴

 دشتستان بوشهر محمد رضا خوش صوت ۱۳۵

 بوشهر بوشهر محمد سلیمانی ۱۳۶

 بوشهر بوشهر محمدامین جعفری یکتا ۱۳۷

 بوشهر بوشهر محمدرضا ثناسیری ۱۳۸

 دشتستان بوشهر ندا قادری ۱۳۹

 بوشهر بوشهر یاسمن چماچم ۱۴۱

 دشتستان بوشهر یاشار هنرزاده ۱۴۱

 اسالمشهر تهران اسما حسین زاده ۱۴۲

 تهران تهران اقدس صادق علی ۱۴۳

 تهران تهران امیرحسین جوانمردی ۱۴۴

 تهران تهران ایلیا  بهرامی ۱۴۵

 شهریار تهران آرمین مرادی ۱۴۶

 تهران تهران آریا مساعد ۱۴۷

 تهران تهران پارسا حسین لقب ۱۴۸

 تهران تهران پرنیا شکوری ۱۴۹

 تهران تهران ترانه زینالی ۱۵۱
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 تهران تهران حسین نظرپور ۱۵۱

 تهران تهران درسا دوستار ۱۵۲

 تهران تهران دریا حاج وزیری ۱۵۳

 تهران تهران روژین نوری سراجی ۱۵۴

 تهران تهران ریحانه اژدری ۱۵۵

 تهران تهران ریحانه رشیدی ۱۵۶

 تهران تهران ریحانه غنی ابادی ۱۵۷

 تهران تهران ریحانه مهدیان ۱۵۸

 قدس تهران زهرا عابدی قیصر ۱۵۹

 تهران تهران سیده ریحانه سالمت ۱۶۱

 تهران تهران سید مجتبی مرتضوی ۱۶۱

 تهران تهران سید محمد مهدی سجادی ۱۶۲

 تهران تهران شهاب الدین مولوی ۱۶۳

 تهران تهران عرشیا احمدنیا ۱۶۴

 تهران تهران علی زینالی  هریس ۱۶۵

 تهران تهران علی مختاری علویجه ۱۶۶

 تهران تهران علی میرزا محمد ۱۶۷

 تهران تهران فاطمه متقی نیا ۱۶۸

 دماوند تهران ماهان فرهمندفر ۱۶۹

 شهریار تهران مبین توحیدلو ۱۷۱

 تهران تهران محمد ایمان داودی نیا ۱۷۱

 ری تهران محمد مهدی نظرپور ۱۷۲

 تهران تهران محمدباقر پورخلیلی ۱۷۳

 دماوند تهران محمدحسین زندیه ۱۷۴

 تهران تهران محمدعلی حسین زاده ۱۷۵

 تهران تهران مرجان عباسی ۱۷۶

 تهران تهران نادیا حامد سلمان ۱۷۷

 قرچک تهران نازنین گلستانی ۱۷۹

 تهران تهران نرجس صباحی ۱۸۱

 تهران تهران نرگس عزت پور ۱۸۱
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 تهران تهران یاسمن صفریان ۱۸۲

 لردگان چهارمحال و بختیاری فاطمه اهلل بخشی ۱۸۳

 قائنات خراسان جنوبی احسان خلوصی ۱۸۴

 قائنات خراسان جنوبی ارشیا بیگی ۱۸۵

 فردوس خراسان جنوبی علی نجیبیامیر  ۱۸۶

 طبس خراسان جنوبی زهرا دشتستانی ۱۸۷

 نهبندان خراسان جنوبی زهرا قاسمی زاده ۱۸۸

 بیرجند خراسان جنوبی ساجده یوسفی ۱۸۹

 بیرجند خراسان جنوبی عرفان هزاری ۱۹۱

 قائنات خراسان جنوبی عطیه صورتی ۱۹۱

 قائنات خراسان جنوبی علی کفاشی ۱۹۲

 قائنات خراسان جنوبی فاطمه اسدالهی دشت بیاض ۱۹۳

 قائنات خراسان جنوبی فاطمه بخشی ۱۹۴

 قائنات خراسان جنوبی توسلیفاطمه زهرا  ۱۹۵

 قائنات خراسان جنوبی فاطمه زهرا دوست ابادی ۱۹۶

 قائنات خراسان جنوبی فاطمه زهرا وافی ۱۹۷

 درمیان خراسان جنوبی فاطمه صحرانورد ۱۹۸

 بیرجند خراسان جنوبی کوثر دستی گردی ۱۹۹

 بیرجند خراسان جنوبی کوثر نخعی ۲۱۱

 قائنات جنوبیخراسان  کوکب گلنارکار ۲۱۱

 قائنات خراسان جنوبی مجتبی فتح آبادی ۲۱۲

 قائنات خراسان جنوبی مهدی اصغری ۲۱۳

 قائنات خراسان جنوبی مهدیه راستی ۲۱۴

 طبس خراسان جنوبی مهال نادمیان ۲۱۵

 طبس خراسان جنوبی مهناز فدائی ۲۱۶

 قائنات خراسان جنوبی هانیه طاوسی گل ۲۱۷

 قائنات خراسان جنوبی یاسین حسنی ۲۱۸

 قائنات خراسان جنوبی یوسف جنگجو ۲۱۹

 مشهد خراسان رضوی آرین احمدزاده خرازی ۲۱۱

 مشهد خراسان رضوی بهار صدیقیان ۲۱۱
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 مشهد خراسان رضوی پارسا طالب ۲۱۲

 مشهد خراسان رضوی حانیه شریعتی ۲۱۳

 نیشابور خراسان رضوی رضا بیرم ابادی ۲۱۴

 نیشابور خراسان رضوی رسیدئیریحانه   ۲۱۵

 مشهد خراسان رضوی سید امیر جاللی خیر آبادی ۲۱۶

 کاشمر خراسان رضوی سید جواد موذن توالئی ۲۱۷

 مشهد خراسان رضوی سید حسین غیرتمند ۲۱۸

 مشهد خراسان رضوی سیدمحمدامین میرالهیجی ۲۱۹

 مشهد خراسان رضوی سیده مهدیه یعقوبی ۲۲۱

 نیشابور خراسان رضوی خادریانسیما  ۲۲۱

 مشهد خراسان رضوی عاطفه  شاهین سلمانی ۲۲۲

 مشهد خراسان رضوی علی ذبیحی ۲۲۳

 مشهد خراسان رضوی فاطمه  پارسا ۲۲۴

 مشهد خراسان رضوی فائزه نظافتی ۲۲۵

 مشهد خراسان رضوی محمدرضا نظام دوست ۲۲۶

 مشهد خراسان رضوی مژده حقیقت ناصری ۲۲۷

 نیشابور خراسان رضوی مهدی میرشجاع ۲۲۸

 مشهد خراسان رضوی مهدیه نجف زاده ۲۲۹

 مشهد خراسان رضوی مهال چنگی ۲۳۱

 نیشابور خراسان رضوی نرگس زیبا ۲۳۱

 شیروان خراسان شمالی سیده زینب حسینی ۲۳۲

 اسفراین خراسان شمالی فاطمه ابراهیم زاده ۲۳۳

 اسفراین خراسان شمالی یاسمن مرادیان ۲۳۴

 اهواز خوزستان امیر حسین قیطاس ۲۳۵

 بهبهان خوزستان امیررضا باغی پور ۲۳۶

 دزفول خوزستان ایلیا سلیمانی ۲۳۷

 اهواز خوزستان پوریا رئیسی ۲۳۸

 بهبهان خوزستان حسن چوپانی نژاد ۲۳۹

 اهواز خوزستان سروش جمالپور ۲۴۱

 شوش خوزستان سمانه بعاجی ۲۴۱
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 بهبهان خوزستان میریسیّد احمد  ۲۴۲

 دزفول خوزستان سیدپارسا علوی ۲۴۳

 بهبهان خوزستان سینا سبکبار ۲۴۴

 بندر امام خمینی خوزستان محمد عیدانی نیا ۲۴۵

 اهواز خوزستان محمد مهدی جعفری زاده ۲۴۶

 مسجدسلیمان خوزستان مریم خسروی ۲۴۷

 اهواز خوزستان نازنین ساعدى ۲۴۸

 اهواز خوزستان هانیه ابهری ۲۴۹

 دزفول خوزستان یاس پشم فروش ۲۵۱

 زنجان زنجان المیرا شیخ جابری ۲۵۱

 شاهرود سمنان معین حسن پور ۲۵۲

 سمنان سمنان نرگس فرخی ۲۵۳

 زابل سیستان و بلوچستان ابوالفضل غفاری پور ۲۵۴

 زاهدان سیستان و بلوچستان آیناز ریگی ۲۵۵

 زابل بلوچستانسیستان و  درساسادات میری ۲۵۶

 زابل سیستان و بلوچستان زهرا کریم ۲۵۷

 زابل سیستان و بلوچستان صهبا میش مست نهی ۲۵۸

 زابل سیستان و بلوچستان علیرضا دهقانی ۲۵۹

 زابل سیستان و بلوچستان مهدیار مصری ۲۶۱

 زاهدان سیستان و بلوچستان نگار باهنر ۲۶۱

 الرستان فارس امیرمهدی رهجو ۲۶۲

 داراب فارس آیدا افکار ۲۶۳

 شیراز فارس آیدا حقیقت ۲۶۴

 فیروزآباد فارس حانیه  حسینی ۲۶۵

 داراب فارس راضیه شکاری ۲۶۶

 شیراز فارس زهرا عسکری ۲۶۷

 اقلید فارس زهرا مصطفوی ۲۶۸

 الرستان فارس عرفان علی پور ۲۶۹

 شیراز فارس فاطمه یزدان پناه ۲۷۱

 شیراز فارس فاطیما میرزائی ۲۷۱
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 شیراز فارس مبینا لرستانی ۲۷۲

 شیراز فارس محدثه تفکر ۲۷۳

 کازرون فارس مریم جواندل ۲۷۴

 شیراز فارس میالد فیصلی مهر ۲۷۵

 قزوین قزوین رامتین قاسم پور ۲۷۶

 قزوین قزوین محمد جواد باغبان ۲۷۷

 قزوین قزوین محمد مهدی پیرمحمدی ۲۷۸

 قزوین قزوین محمد مهدی حق وردی ۲۷۹

 قم قم حسن براتی ۲۸۱

 قم قم ریحانه سادات سیدعربی ۲۸۱

 قم قم زینب قدس پور ۲۸۲

 قم قم سجاد پیراسته ۲۸۳

 قم قم سید محمد طاها سیف ۲۸۴

 قم قم سیدمهدی اکبری ۲۸۵

 قم قم فاطمه جوانی ۲۸۶

 قم قم فاطمه زهرا وزیری ۲۸۷

 قم قم فرزانه احمدی فردویی ۲۸۸

 قم قم محسن تفک ۲۸۹

 قم قم محمد امین عینی پور ۲۹۱

 قم قم محمد حسین عینی پور ۲۹۱

 قم قم محمد علی احمدی حاجی ۲۹۲

 قم قم محمدرضا مرادی ۲۹۳

 قم قم مهدیه جاویدی فر ۲۹۴

 قم قم نسرین زند ۲۹۵

 سنندج کردستان احسان  مهدی  ۲۹۶

 سنندج کردستان ادیب خیرآبادی ۲۹۷

 دیواندره کردستان ارتینا عبدی ۲۹۸

 سنندج کردستان اردوان محمدیان مریوان ۲۹۹

 سنندج کردستان ارشیا فتاحی ۳۱۱

 سنندج کردستان ارمین امانی ۳۱۱
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 سنندج کردستان اسراء مبارکی ۳۱۲

 قروه کردستان الهه رضایی ۳۱۳

 سنندج کردستان الیکا دوگوهری ۳۱۴

 بیجار کردستان امیر امین نژاد ۳۱۵

 قروه کردستان امیر محمد مقدم فر ۳۱۶

 سقز کردستان ایمان دوست محمد ۳۱۷

 مریوان کردستان آرتین محمدی ۳۱۸

 سنندج کردستان آریان امینی ۳۱۹

 سنندج کردستان آرین فرهنگیان ۳۱۱

 سنندج کردستان آرین مصطفایی ۳۱۱

 سنندج کردستان آریو میرزایی ۳۱۲

 سنندج کردستان آژوان خسروپناه ۳۱۳

 سنندج کردستان آنیتا زندسلیمی ۳۱۴

 قروه کردستان بنفشه شهسواری ۳۱۵

 سنندج کردستان پارسا سبحانی ۳۱۶

 سنندج کردستان پارسا محمدی نژاد ۳۱۷

 سقز کردستان پارسا محمدی نژاد ۳۱۸

 سنندج کردستان پدرام اسالم پناه ۳۱۹

 سنندج کردستان پرهام فالحی ۳۲۱

 سنندج کردستان مجیدیپرهام  ۳۲۱

 سنندج کردستان پری بهنورد ۳۲۲

 سقز کردستان پویا والدتی علی آباد ۳۲۳

 سنندج کردستان تارا  محمدی عیسی آباد  ۳۲۴

 سنندج کردستان تینا  رمضانی  ۳۲۵

 سنندج کردستان حذیفه حسینی ۳۲۶

 سقز کردستان دانیال مرادی ۳۲۷

 سنندج کردستان دیاکو فاروقی ۳۲۸

 سنندج کردستان دیالن مرادی ۳۲۹

 سقز کردستان رامان حسینی دولت قلعه ۳۳۱

 سنندج کردستان رامان یوسفی ۳۳۱
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 مریوان کردستان روژا عزیزی ۳۳۲

 سنندج کردستان روژا علیمرادی ۳۳۳

 سنندج کردستان روژان سعیدی ۳۳۴

 سنندج کردستان روژانا رشیدی ۳۳۵

 سنندج کردستان روژینا عطار ۳۳۶

 سنندج کردستان زانیار  کامرانی ۳۳۷

 سقز کردستان زکریا حیدری ۳۳۸

 بیجار کردستان زهرا نریمانی ۳۳۹

 دهگالن کردستان زیالن  غالمپور ۳۴۱

 مریوان کردستان ژینا  احمدپور ۳۴۱

 مریوان کردستان ژینا خوش قدم ۳۴۲

 دهگالن کردستان ژینا محمدی ۳۴۳

 دیواندره کردستان ژینا محمودی ۳۴۴

 سنندج کردستان ژینا نصیری ۳۴۵

 سنندج کردستان سارو حسین پناهی ۳۴۶

 سنندج کردستان ساریسا  کریمی  ۳۴۷

 مریوان کردستان سانا خسروی ۳۴۸

 سنندج کردستان سبحان نجفی ۳۴۹

 دیواندره کردستان سپیده فیضی ۳۵۱

 قروه کردستان سهیل نادری کروندان ۳۵۱

 سنندج کردستان سوران عباسی ۳۵۲

 دیواندره کردستان سوما برزنجه ۳۵۳

 سنندج کردستان سونیا فرخیانی ۳۵۴

 دیواندره کردستان سید عبدالقادر شهابی ۳۵۵

 مریوان کردستان سیده نارین صمدی ۳۵۶

 دهگالن کردستان سیروان امیری ۳۵۷

 مریوان کردستان سینا بیور ۳۵۸

 مریوان کردستان شانیا ابراهیمی ۳۵۹

 سقز کردستان شاهو  شجاعی ۳۶۱

 سقز کردستان شایان شجاعی ۳۶۱
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 مریوان کردستان شهریار زارعی ۳۶۲

 مریوان کردستان شیوا کریم زاده ۳۶۳

 دیواندره کردستان صدف عثمانی ۳۶۴

 قروه کردستان علیرضا دده جانی ۳۶۵

 سنندج کردستان عماد یزدان پناه ۳۶۶

 مریوان کردستان شریفیعمر  ۳۶۷

 مریوان کردستان فاطمه احمدی ۳۶۸

 قروه کردستان فاطمه سنگین آبادی ۳۶۹

 سنندج کردستان فرزام خلیلی ۳۷۱

 قروه کردستان کوثر  حمیدی  ۳۷۱

 سنندج کردستان کوثر اعتمادی فر ۳۷۲

 سنندج کردستان کوثر خزاعی ۳۷۳

 مریوان کردستان کوثر رحیمی پور ۳۷۴

 قروه کردستان کوثر شریفی راد ۳۷۵

 سقز کردستان کوشا  اسماعیلی ۳۷۶

 سنندج کردستان کیان  کاله زری مقدم  ۳۷۷

 سنندج کردستان کیمیا نیلی ۳۷۸

 سنندج کردستان ماهان رفیعی ۳۷۹

 سنندج کردستان مبین جواهری ۳۸۱

 سنندج کردستان مبین نصری ۳۸۱

 قروه کردستان مبینا کاظمی ۳۸۲

 سنندج کردستان محمد آرمند آبدارزاده ۳۸۳

 سنندج کردستان محمد راهین معروفی ۳۸۴

 دهگالن کردستان محمد زندی ۳۸۵

 قروه کردستان محمد صادقی ۳۸۶

 سقز کردستان محمد نیما شریفی ۳۸۷

 سنندج کردستان محمدپارسا رستمی ۳۸۸

 قروه کردستان محمدسینا قادری ۳۸۹

 بیجار کردستان محمدمهدی   جمشیدی ۳۹۱

 سنندج کردستان مریم یوسفوند ۳۹۱
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 سنندج کردستان مهراد حسینی ۳۹۲

 سنندج کردستان مهرنوش علی رمایی ۳۹۳

 سنندج کردستان مهیار آل کنعان ۳۹۴

 سنندج کردستان موژان امیری ۳۹۵

 دهگالن کردستان میالد رحیمی ۳۹۶

 دیواندره کردستان ندا رکاب دار ۳۹۷

 سنندج کردستان محمودینسار  ۳۹۸

 سنندج کردستان نگار محمودی ۳۹۹

 سنندج کردستان نیلوفر  خلیلی  ۴۱۱

 سنندج کردستان نیما صیدی قلعه گاه ۴۱۱

 سنندج کردستان نیما معزی ۴۱۲

 مریوان کردستان هانیه زارعی ۴۱۳

 سنندج کردستان هانیه کلوندی ۴۱۴

 سقز کردستان هدیه سرونازی ۴۱۵

 مریوان کردستان محمودی هدیه ۴۱۶

 قروه کردستان هژیر فالحی ۴۱۷

 مریوان کردستان یاسمن ابراهیمی ۴۱۸

 سقز کردستان یلدا مولوی کانی ۴۱۹

 کرمان کرمان امیر طالبیان ۴۱۱

 قلعه گنج کرمان امیر علی مومنی نیا ۴۱۱

 راور کرمان امیرحسین فروغی ۴۱۲

 سیرجان کرمان حدیث افشارجهانشاهی ۴۱۳

 کرمان کرمان زهرا احمدی ۴۱۴

 رفسنجان کرمان زهرا اسماعیلی ۴۱۵

 سیرجان کرمان فاطمه سادات حسینی ۴۱۶

 کرمان کرمان فاطمه شیخی ۴۱۷

 بم کرمان فائزه دهقان دولتی ۴۱۸

 کرمان کرمان کیانا رئیسی ۴۱۹

 کرمان کرمان مبینا احمدی ۴۲۱

 بم کرمان مبینا کریمی افشار ۴۲۱
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 رفسنجان کرمان ملیکا خان زاده ۴۲۲

 کرمان کرمان نرجس شجاعی باغینی ۴۲۳

 بم کرمان یگانه برون آبادی ۴۲۴

 ثالث باباجانی کرمانشاه اوین مرادی ۴۲۵

 کرمانشاه کرمانشاه حسنا جاری ۴۲۶

 کرمانشاه کرمانشاه محمدرضا رضایی مهر ۴۲۷

 کرمانشاه کرمانشاه معصومه سلیمانی ۴۲۸

 کرمانشاه کرمانشاه حیدرینیکو  ۴۲۹

 ثالث باباجانی کرمانشاه یونس بابایی ۴۳۱

 بهمئی کهگیلویه و بویراحمد پریوش بیژنی نیا ۴۳۱

 یاسوج کهگیلویه و بویراحمد رضا انصاری سروک ۴۳۲

 بهمئی کهگیلویه و بویراحمد رویا جاودانپور ۴۳۳

 دهدشت کهگیلویه و بویراحمد سید محمد هادی دانشمند ۴۳۴

 بهمئی کهگیلویه و بویراحمد شاهرخ نیری ۴۳۵

 بهمئی کهگیلویه و بویراحمد فاطمه امیری نژاد ۴۳۶

 دهدشت کهگیلویه و بویراحمد نگار نوروزی نیا ۴۳۷

 گرگان گلستان اسرا خلیلی ۴۳۸

 گرگان گلستان رخساره ریاحی نیا ۴۳۹

 گرگان گلستان سیده فاطمه موسوی ۴۴۱

 گرگان گلستان محدثه خیراندیش ۴۴۱

 دورود لرستان صالح رنجبر ۴۴۲

 دورود لرستان محمد مهدی افتخاری ۴۴۳

 دورود لرستان نگین پوالدوند ۴۴۴

 بابل مازندران امیر حسین همایون زاده ۴۴۵

 ساری مازندران آندریا خالقی ۴۴۵

 بابل مازندران پارسا تقی زاده ۴۴۶

 نور مازندران خلیل برزگر ۴۴۷

 بابل مازندران صادق موسوی نژادسید  ۴۴۸

 تنکابن مازندران سید محمد حاتمی ۴۴۹

 بابل مازندران علی الهقلی نتاج ۴۵۱
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 بابل مازندران علی محمد محمد پورگنجی ۴۵۱

 ساری مازندران علیرضا رحیمی زاده ۴۵۲

 بابل مازندران علیرضا مجیدی ۴۵۳

 تنکابن مازندران فاطمه تسعیری ۴۵۴

 بابل مازندران زهرا داودیفاطمه  ۴۵۵

 تنکابن مازندران فاطمه موسی پسندی ۴۵۶

 تنکابن مازندران فاطمه میرزائی ۴۵۷

 بابل مازندران کیارش غالم پور ۴۵۸

 بابل مازندران محراب هدایت پور ولوکالئی ۴۵۹

 ساری مازندران محمد علی کاظمی ۴۶۱

 بابل مازندران محمدحسن نانواکناری ۴۶۱

 بابل مازندران محمدحسین بابازاده ۴۶۲

 تنکابن مازندران ملینا  وفا دار  ۴۶۳

 تنکابن مازندران مهدی  شریعتی ۴۶۴

 ساری مازندران مهراوه اکبری ۴۶۵

 بابل مازندران مهسا محمدی ۴۶۶

 بابل مازندران مهیار معصومی ۴۶۷

 تنکابن مازندران هستی بخشی ۴۶۸

 ساری مازندران هلیا جمشیدی ۴۶۹

 اراک مرکزی آیدا اقبال جهانی ۴۷۱

 ساوه مرکزی پریسا رستم پور ۴۷۱

 فراهان مرکزی مهرداد هفتانی ۴۷۲

 بندرعباس هرمزگان ارشام اعتمادی ۴۷۳

 میناب هرمزگان الهام کمال پور ۴۷۴

 بندرعباس هرمزگان امیرحسین دیوارگر ۴۷۵

 بندرعباس هرمزگان امیررضا ثابت ۴۷۶

 بندرعباس هرمزگان محمد پورآرش  ۴۷۷

 بندرعباس هرمزگان آتنا نباتی ۴۷۸

 بندر لنگه هرمزگان حدیث  مسعودی ۴۷۹

 بندرعباس هرمزگان حسنا فالحت دهبارزی ۴۸۱
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 میناب هرمزگان زهرا ذاکری نسب ۴۸۱

 بندرعباس هرمزگان ساناز دژواخ ۴۸۲

 بندرعباس هرمزگان سپهر سیم خواه ۴۸۳

 بندرعباس هرمزگان سلما کمالی ۴۸۴

 بستک هرمزگان سونیا خرمی ۴۸۵

 جاسک هرمزگان صوفیا کوپشی ۴۸۶

 بندرعباس هرمزگان عاطفه نظری ۴۸۷

 بندرعباس هرمزگان علی باقرزاده همائی ۴۸۸

 میناب هرمزگان فاطمه رسولی ۴۸۹

 بندرعباس هرمزگان فاطمه زارع ۴۹۱

 بندرعباس هرمزگان کورش معماری ۴۹۱

 میناب هرمزگان مائده رمضانی ۴۹۲

 بندر لنگه هرمزگان مبینا پروین ۴۹۳

 میناب هرمزگان محمد طاها شبتاری ۴۹۴

 خمیر هرمزگان محنا آشتاب ۴۹۵

 بندرعباس هرمزگان مهدیه جهانگیری بخوانی ۴۹۶

 بندرعباس هرمزگان مینا بزمانی ۴۹۷

 بندرعباس هرمزگان نرجس عالیقدر ۴۹۸

 بندرعباس هرمزگان زادهنگین دیگ  ۴۹۹

 بندرعباس هرمزگان نورا دیگ زاده ۵۱۱

 جاسک هرمزگان نیایش بارنامه ۵۱۱

 میناب هرمزگان نیکا بهادری ۵۱۲

 بندر لنگه هرمزگان هانیه  اسحاقی ۵۱۳

 بندرعباس هرمزگان هلنا داودی ۵۱۴

 تویسرکان همدان امیر ارسالن فتحی ۵۱۵

 تویسرکان همدان ایلیا بیات ۵۱۶

 همدان همدان شیما شیری مظهر ۵۱۷

 همدان همدان عسل خسروی خوشمرام ۵۱۸

 همدان همدان علیرضا محمدزاده ۵۱۹

 مالیر همدان مائده صادقی فر ۵۱۱
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 شهر استان کنندهنام شرکت ردیف
 تویسرکان همدان مهدی  عزیزی ۵۱۱

 تویسرکان همدان مهدی عبدالملکی ۵۱۲

 تویسرکان همدان یاسین علی قارداشی ۵۱۳

 بافق یزد ابوالفضل اسکندری ۵۱۴

 یزد یزد امیرحسین شاه محمودی ۵۱۵

 بافق یزد امیررضا حاجی عبداللهی ۵۱۶

 ابرکوه یزد امیرعباس غزالی ۵۱۷

 بافق یزد ایمان رنجبر ۵۱۸

 اشکذر یزد سمانه فرازمند ۵۱۹

 میبد یزد سید محمد حسام الدین امامی میبدی ۵۲۱

 میبد یزد علی اکبر فروغی ۵۲۱

 بافق یزد نیما تفکری ۵۲۲

 یزد یزد نیما عشقی ۵۲۳

 ابرکوه یزد یلدا بابا جعفری ۵۲۴

 


