
شماره داوطلبیمحل تحصیل سال قبلنام پدرنام خانوادگینامردیف

203670نبوت پرکنتچاکرسیاهانیعبدالمالک1
203671نمونه امام سجاد تاج محمدجمشیدیاحسان2
203672زیر دیپلممحمدعثمانبرفروشانمراد3

203673(ع)نمونه دولتی امام سجاد خدابخشرئیسیفرزاد 4

203674سیب و سورانمحمدصدیقجهاندیدهامیرمحمد5
203675سراوان نمونه امام سجاداکبرنقیبیعباس6

203676نمونه امام سجادعبدالباسطسیدزادهمهران7

203677نمونه امام سجاد سراوانمسلمدرازهیسهیل8
203678فرهنگیان نوراالمیندهواریامیر محمد 9

203679سراوانعبدالحسینمحبوبییوسف10

203680دبیرستان نمونه شهید مصطفی خمینیسمیر محمددهواریالیا11

203681نمونه امام سجادمحمد اسلمعبدالهی شستانفرزین12

203682نمونه امام سجاد محمد علی بارانزهیدانیال13

203683دبیرستان نمونه امام سجاداسفندیارقبادی ایرندگاناحمد14

203684حافظ مورتیعلیبلوچزهیحمزه15

203685سراوان روستای دزک مدرسه شهید باهنرمحبتسپاهیانمحمد16

203686دبیرستان نمونه امام سجاد دوره اولعبدالهدهواریانس17

203687 حاجی عباسشمس الدینشمس الدینیمصطفی18

203688امام سجادمحمد امیننصرت زهیعلیرضا19

203689نمونه امام سجاداحمدبارک زهیمهران20

203690نمونه امام سجاد سراوانمحمدنوردهواریحامد21

203691نمونه امام سجادیونسافشاریعبدالرحیم22
203692(ع)نمونه امام سجادعزیزالهخسروی شستانمحمدرضا23

203693(ع)نمونه امام سجادمحمدامینجنگی زهیحسام الدین24

203694شهریور17رحیم بخشخسروی شستانیمتین25

203695(ع)نمونه امام سسجادمحمداکبرجنگی زهیمحمد26

203696نمونه امام سجاد سراواننصیراحمددرازهیمحمود27

203697نمونه امام سجاد عبدلوحیدسپاهیاسدهللا28

203698نمونه امام سجاد سراوانمحمد عمرامراءمهدی29

203699سراوان نمونه امام سجادحسنپرکیمحمد 30

203700نمونه امام سجادرحیم جانباران زهیعبدهللا31

203701مهرستانمحمد صالحسندکزهیسجاد32

203702نمونه دولتی آیندگانمحمدافشاریامیر حسین 33

203703نمونه امام سجادمحمدعالمدهواریمیالد34

203704سراوانسید عبدالشکور ساداتیساداتیمحسن35

203705مدرسه نمونه دولتی امام سجادمسلمدرازهیسهیل36

203706متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقنادررئیسیمتین37
203707متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقحمیدرئیسیعنایت هللا38

203708متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقاله بخشسپاهیعمران39

203709جالقشهسواررئیسی کوهکنالیاس 40

203710متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقمحمدعمرامیری فرامیرحسین41

203711جالقمرادکرداسماعیل42
203712متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقعبدالناصرسپاهیمتین43

203713متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقمهرابرئیسیمهران44



203714آموزشگاه نمونه معلم جالقنادررئیسیعبدهللا45
203715آموزشگاه نمونه معلم جالقرستمسپاهیوحید46

203716متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقعبدالخالقمالزادهعرفان47

203717آموزشگاه نمونه معلم جالقعیسیسپاهیبهرام48

203718متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقبهادررئیسیمحمدرفیع49

203719آموزشگاه نمونه معلم جالقعبدالباسطجنگی زهیعبدالهادی 50

203720متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقالهی بخشدهواریبنیامین51

203721آموزشگاه نمونه معلم جالقخدارحمآذریمحمد 52

203722(ع)دبیرستان دوره اول نمونه امام سجاد عبدالبصیردهواری خاصامیرمحمد 53

203723آموزشگاه نمونه معلم جالقجان محمدرئیسیمحمد 54

203724متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقمحمدمالزادهصابر55

203725آموزشگاه نمونه معلم جالقلطیفرئیسیحسین56
203726آموزشگاه نمونه معلم جالقشهسواررئیسی کوهکنالیاس57

203727آموزشگاه نمونه معلم جالقخلیلملکزادهمبین 58

203728متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقمحمدیونسرئیسینیما59

203729آموزشگاه نمونه معلم جالقعبدالحمیدرئیسیدانیال60

203730سراوانحبیب هللارئیسیمحبوب61

203731نمونه مصطفی خمینیمسعودداشاددانیال62

203732متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقمحمدرحیممیرزائی فهرهمبین63
203733متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقوحیدرئیسیسعید64

203734آموزشگاه نمونه معلم جالقفرهادریگیابوبکر65

203735نمونه امام سجادپیرمحمدباران زهیساجد66
203736خلیج فارسعبدالشکورساداتیسید محسن67
203737(ع)دبیرستان متوسطه اول امام سجادعبدالحمیدساداتیچراغ 68
203738خلیج فارسسید عبدالشکورساداتیسید احسان69
203739نمونه دولتی امام سجادمحمد سعیدمالزهی محمد70
203740مدرسه نمونه دولتی امام سجادامیرطاهریآریا71
203741دبیرستان نمونه امام سجادشاه محمدحسین برمحمدشعیب72
203742(ع)نمونه امام سجاد حامدنصرت زهیعرفان73
203743متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقمحمداقبالریگیحسام 74
203744سراوان نمونه مصطفی خمینیغوث بخشامراء شستانشایان75

203745نمونه امام سجاد عاشوربارانزهیمهدی76

203746نمونه امام سجادحمیداربابیفریبرز77

203747دبیرستان نمونه امام سجاداسفندیارقبادی ایرندگاناحمد78

203748نمونه امام سجادشاه محمدحسین برمحمدشعیب79

203749دبیرستان غیر دولتی دانشمحمد شریفباهورزهی کهن مالعبدهللا 80

203750حاج عباس محبوبی نیاحمزهحسین برعلی81

203751سراوانمحمد عثمانقلندرزهیعمران 82

(ره)دبیرستان نمونه دوره اول  متوسطه مصطفی خمینی رحمن بخشپاهنگعلی 83 203752

203753فرهنگیانمحمد انورسیدزادهمبین84
203754(ع)نمونه امام سجاد حامدنصرت زهیعرفان85
203755سراوانخدادادسنجرزهی رادالیاس86

203756سراوانمحمد اکرمبارک زهی نیما87

203757دبیرستان  دوره اول خلیج فارسبهمنرییسیعلیرضا88

203758دبیرستان دوره اول شهریارذبیح هللاسیدزادهمرتضی89

203759دبیرستان متوسطه دوره اول امام سجادعبدالباسطشهلی برعارف90



203760امام سجاد سراوانمحمدکریمحسین براویس91

203761استقالل سیبنظیر احمدپیامشهاب الدین92

203762متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقفریدونمحمدی وفاحامد93

203763متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقالهی بخشسپاهیدانیال94

203764متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقمشتاقساالریمحمود95

203765متوسطه دوره اول نمونه معلم جالقفرشیدرئیسیعبدالناصر96

203766نمونه امام سجاد سراواننصیراحمددرازهیمحمود97

203767سراوان دبیرستان نمونه شهید مصطفی خمینیمحمد اکرمیزدان مهرمصلح الدین98

203768دبیرستان مصطفی خمینی سراوانعبدالعزیزدهقان زهیمحمد رفیع99

203769سراوانمحمدقیاسیامیرحسین100

203770مصطفی خمینیعبدالصمددهواریمعید101

203771جالقواحدبخشریکیاسماعیل102

203772سراواندرمحمد بلوچزهىبلوچزهى زاهد103

203773غیرانتفاعی دانشمحمدعظیمآراممصباح104

203774مدرسه شهید دستغیبعبدالرحیمحسین زهی مصطفی105

203775مصطفی خمینیملکحسین برمتین106

203776نمونه امام سجاد علیه السالمقاسمحسین برمصطفی107

203777نمونه امام سجاد.سراوانمحسنسپاهیمبین 108

203778سراوان مدرسه شهید مصطفی خمینیمحمد انورندرت زهیمبین109

203779دبیرستان شهریارعزیزهللاهمت خیلاحسان110

203780دبیرستان شهریارقدرتیارمحمدزهیموسی111

203781دبیرستان شهریارمرتضیحسین برمحمد یونس112

203782دبیرستان شهریارمحمد اکرمدرزادهآرمان113

203783دبیرستان شهریارمحمد حمیدحبیب زهیمحمدعظیم114

203784نمونه مصطفی خمینیعثمانمالزادهمحمد صادق115
203785راه حکمتمحمد اسالمنظری زهیعلی حیدر116

203786دبیرستان شهریارپیرمحمدهاتفیحسین117
203787دبیرستان شهریارکمالگمشادزاییمحمد118

203788(ع)نمونه امام سجاد شهاب الدینحسین زهی شستاناحمد119

203789مصطفی خمینیشیرمحمدنصرتیمحمد120

203790نمونه امام سجادمحمد علیقلندرزهی الل آبادیمتین121

203791امام سجاد سراوانایوبدهواریمهدی122

203792سراوانعیسیرضازهیاحمد123

203793نمونه شهید مصطفی خمینیاحمددهواریمصطفی124

203794سراوان آموزشگاه فرهنگیانمحمدرضاحسین زهیمحمد125

203795نمونه دهخداآزادپورمندحامد 126

203796دبیرستان شهریارسعیدجنگی زهیخلیل الرحمن127

203797نمنونه دهخداآزادپورمندحامد128

203798نمونه امام سجادشفیع محمدبزرگمهرشهریار129

203799شهیدصدوقی سیرکانعبدالغنیدرازهیمراد130

203800شهیدصدوقی سیرکانشنبهعیسی زهیمحمداکرم131

203801نمونه امام سجادعیدمحمدپرکیابراهیم132



203802شهیدصدوقی سیرکانناصردرازهییاسر133

203803نمونه امام سجادملک محمدبلوچ زهی مالدارعبدالحمید134

203804شهیدصدوقی سیرکانصفردرازهیمحمد135

203805شهیدصدوقی سیرکانصفردهواریمحمدعلی136

203806شهیدصدوقی سیرکانصفرموسوی پرکیعبدالوهاب137

203807شهیدصدوقی سیرکانخدادادامیریاناسلم138

203808نمونه دهخدا-سوران کام خانباران زهینائب139
203809سوران  نمونه دهخدا ایازهیب زهی عدنان 140

203810سوران  نمونه دهخدامحمداسحق هیبت زهی امیرمحمد141
203811دبیرستان نمونه معلم- جالق احمدرئیسیپوریا142
203812مدرسه نمونه شهید مصطفی خمینیاکبراسماعیلی نژاداسماعیل143
203813دبیرستان شهریارمحمد یوسفندرت زهیحسین144
203814دبیرستان فرهنگیانوحیدامرا شستانعبدالرحیم145
203815فرهنگیان نوراالمیندهواریامیر محمد146
203816نمونه دولتی مصطفی خمینی سعیدروشن زهیابوبکر 147
203817دبیرستان شهریارغالمرضانوروزی جوانمتین148
203818نمونه امام سجادمحمدعالمترکمان زهیعلیرضا149
203819سراوان فرهنگیانمحمد یوسفمالزهی پسکوهیادیب150
203820شهیدصدوقی سیرکانفضلبلوچ زهیامید 151
203821شهیدصدوقی سیرکانفیصلدرازهیمجیب الرحمن152
203822شهیدصدوقی سیرکانخالددرازهیحفیظ الرحمان153
203823شهیدصدوقی سیرکانحمزهحسین براحسان154
203824نمونه مصطفی خمینیمحمد شریفرئسیامیر حسین155
203825دبیرستان مصطفی خمینی  سراوانمحمد عیسیحسین برسینا156
203826نمونه مصطفی خمینیخدابخشامراعدنان157
203827نمونه مصطفی خمینیمحسندهواریاحسان158
203828راه حکمتمحمد اسالمنظری زهیعلی حیدر159
203829نمونه امام سجادسعیدفاضلیحسام160
203830نمونه امام سجادفقیرمحمدپرکیمحسن161
203831مصطفی خمینی سراوانسید مجیب الرحمنحسینیسید متین162
203832دبیرستان نمونه رجاییمحمدشجاعیسهیل163
203833غیردولتی راه حکمتپیمانرستمی پناهمحمدشریف164
203834غیردولتی راه حکمتغالم نبیفاضلیامید165
203835غیردولتی راه حکمتیوسفصالحیماجد166
203836غیردولتی راه حکمتعنایت الهحسین بردانیال 167
203837غیردولتی راه حکمتعبدالوهابرسائئسهیل168
203838غیردولتی راه حکمتغالمرضانصرت ناهوکمحمد169
203839غیردولتی راه حکمتانوردهواریبنیامین170
203840غیردولتی راه حکمتیعقوبدهواریمصطفی171
203841غیردولتی راه حکمتحسینعلیدهمردهنادر172
203842سوران  استبراقی محمدشریف دهانی مهدی 173
203843دبیرستان شهریار محمد اسالمحسین برفرهاد174
203844شهید نمونه مصطفی خمینیمحمودفاتحیمتین175
203845امام سجادمحمد شریف سپاهیسپاهیموسی 176
203846حاج عباس محبوبی نیاوحیددهواریمجتبی177
203847غیر انتفاعی دانشعبدالرزاقایران منشاسماعیل178
203848شهیدبهنام هوشکالیاسزاهدیمحمد179
203849اقبال الهوری سینوکاندوست محمدعرفانی نیامحمد180
203850حاج عباس محبوبی نیاحمزهحسین برعلی181
203851دبیرستان شهریارنوشیرواننصرت زهیحامد182
203852دبیرستان شهریارمحمد طاهرترکمن زهیفاروق183
203853مدرسه رستگارانفقیر محمدگمشادزهیعلی184
203854نمونه مصطفی خمینیعلیدرازهیارشاد185



203855سراوان فرهنگیانمحمد یوسفمالزهی پسکوهیادیب186
203856خلیج فارسمحمدعربدلشادزهیآرمان187
203857نمونه امام سجادنظر محمدحسین بریونس188
203858نمونه امام سجادمحمد امینحسین برعثمان189
203859شهید سرگزیعبدلحمید دهقانیامید190
203860نمونه دولتی امام سجادمحمد سعیدمالزهی محمد191
203861دبیرستان دوره ی اول متوسطه نمونه شهید مصطفی خمینیمحمد اسالمارباب شستانخدابخش192
203862دبیرستان دوره اول مصطفی خمینیعبدالقادرسیدزادهعاصم193
203863شهید بهشتی محمد انورنظری زهی امیر حسین 194
203864اقبال الهوریهان محمداله یاریفرامرز195
203865نمونه امام سجادعبدالباسطسیدزادهمهران196
203866امام سجادمهراببلوچی سرجومهدی197
203867نمونه امام سجاد محمد خطیبارباب پورمحمد یوسف198
203868نمونه  دولتی اما سجادمسلم درازهیسهیل199
203869راهنمایی نمونه امام سجادخان محمدنصرتی ناهوکسلمان200
203870غیردولتی راه حکمتمحسنمحمدرحیمیمهدی201
203871اقبال الهوریکریمدادگمشادزهی کوه بنائیوحید202
203872غیردولتی راه حکمتبهزادبارکزائئسبحان203
203873غیردولتی راه حکمتعبدالصمدرئیسیمعراج204
203874اقبال الهوریهان محمدگمشادزهیعمر205
203875مدرسه فرهنگیان حاج عباس محبوبی نیاکریم بخشابراهیم نیاامیرحسین 206
203876اقبال الهوریدوست محمدعرفانی نیامحمد207
203877دبیرستان دوره اول نمونه امام سجادمحمد نورحسین برمحمد208
203878سیب سورانعلی اکبرحسینی نژادمحمد کریم209
203879مدرسه نمونه مصطفی خمینیملک محمدفاضلیعرفان210
203880نمونه مصطفی خمینیجاللسامیرادعبدالقدیر211
203881نمونه مصطفی خمینیمحمد عظیمبلوچ زهیدانیال212
203882نمونه امام سجاد سراوانمحمدجمشیدزهیمجمود213
203883حاج عباس محبوبی نیاوحیددهواریمجتبی214
203884سراوان بخش جالق ناهوکقاسمدهقان زهیعارف215
203885متوسطه اول مصطفی خمینیملک محمدفاضلیعرفان216
203886(ع)دبیرستان نمونه امام سجاد عبدالرشید شادزهی نادر217
203887(ع)نمونه امام سجاد حامدنصرت زهیعرفان218
203888(ع)نمونه دولتی امام سجاد خدابخشرئیسیفرزاد219
203889غیردولتی راه حکمتاحمدنصرتیسینا220
203890غیردولتی راه حکمتعلیرضااسمعیل زهیایلیا221
203891غیردولتی راه حکمتبهزادیزدانیمحمد222
203892نمونه امام سجادعبدالباسطسیدزادهمهران223
203893امام سجادعبدالرحیمنصرتزهییحیی224
203894مصطفی خمینیحبیب هللابادپامحمدزمان225
203895نمونه دولتی شهید مصطفی خمینیمحمدپرکیحسین226
203896شهرک شهید رجایی حمیدبایگانمنصور227
203897حاج عباس محبوبی نیامحمدصدیقباران زهیطاها228
203898سراوانعبدالحسینمحبوبییوسف229
203899نمونه امام سجادجهانگیرملکزادهنیما 230
203900دبیرستان شهریارمهرداددهقانسجاد231
203901دبیرستان شهریارمحمد اکمرمدرزادهآرمان232
203902نمونه مصطفی خمینیخدابخشامراعدنان233
18203903محمد امینحسین زهیمیثم 234
203904نهمغیاثناصریامیرعلی235
203905نمونه دولتی امام سجادعبدالباسطبزرگ زادهعبدهللا236
203906دبیرستان مصطفی خمینیعبدالواحدحسین برامیر حسین237
203907شهید کیخایی آسکاندشترسول بخشبلوچ زهیمجید238
203908نمونه امام سجاد اسالمحسن زهیسعید239
203909دبیرستان نمونه دولتی مصطفی خمینی وحیدعیسی زهیامیرحسین240
203910(ع)نمونه امام سجادعزیزالهخسروی شستانمحمدرضا241



203911مصطفی خمینیسید مجیب الرحمنحسینیسید متین242
203912(ع)نمونه امام سجادبرکتپرکیعبدالمبین243
203913شهرک شهید رجایی حمیدبایگانمنصور244
203914دبیرستان نمونه امام سجادعبدالحمیدرییسیعرشیا245
203915حافظ مورتیعلیبلوچزهیحمزه246
203916مصطفی خمینیسعیدروشن زهیابوبکر247
203917آسپیچخالدامیریانعابد248
203918دبیرستان دانشمحمدشریفدرازهی صابر249
203919دبیرستان نمونه امام سجاداسفندیارقبادی ایرندگاناحمد250
203920امام سجادحسنپرکیمحمد 251
203921امام سجادمحمدعالمدهواریمیالد252
203922حاج عباس محبوبی نیامحمدصدیقباران زهیطاها253
203923نمونه  دولتی مصطفی خمینیجاللسپاهیمحمد 254
203924سراوانرحمان بخشروشن زهیمحمد255
203925حافظ مورتیعلیبلوچزهیحمزه256
203926فرهنگیان سراوانمحمدرضافالحی عربنیما257
203927مدرسه نمونه امام سجادمحمداقبالشهنوازی سلیمیآریا258
203928فرهنگیان سراوانالل محمدرحمانیعرفان259
203929دبیرستان دوره اول حاج عباس محبوبی نیاعبدالحقکلیم شستانعمران260
203930مدرسه نمونه امام سجادمحمداقبالشهنوازی سلیمیآریا261
203931شهید مصطفی خمینیحکیم دادحسین برعدنان262
203932دانشادهم دهقان خلد محمدرضا 263
203933غیردولتی دانششیخ کریممحمدیعلیرضا264
203934سیب و سوران مرادبخشبلوچزهیمحمد کریم265
203935نمونه امام سجاداسفندیاربارکزاییامیرحمزه266

203936نمونه امام سجادمحمد نورحسین برمحمد 267

203937شهید البرقی سوراندهقانیمهدی268

203938کریم بخشصالحیهللا رسان 269

203939خلیج فارسعبدالحمیدمحمود زهیسجاد270


