
شماره داوطلبیمحل تحصیل سال قبلنام پدرنام خانوادگینام ردیف
203451دبیرستان حضرت فاطمهعبدالحمیدحاجی زهیحدیث1

203452نمونه حضزت فاطمهعلی اصغراله دادیحدیثه2

203453سراوان مدرسه ی نمونه حضرت فاطمهمنصورشهرکیکیمیا3

203454حضرت فاطمه غالمرضا حسین برزهرا4

203455دوره اول (س)دبیرستان حضرت فاطمه کریم بخشمالزادهسعیده5

203456(س)دبیرستان نمونه حضرت فاطمه عبدالواحدبارانزهیمرضیه6

203457سراوان (س)دبیرستان نمونه حضرت فاطمهکریم بخشبلوچ زادهمبینا7

203458(س)حضرت فاطمهامان هللا مبارکی سارا8

203459(س)نمونه حضرت فاطمه محمد اسالمسپاهیسحر9

203460دبیرستان نمونه حضرت فاطمهآرمانجنگی زهیرضوانه10

203461نمونه دولتی حضرت فاطمهعبدالبصیرحسین بریلدا11

203462(س)مدرسه نمونه دولتی حضرت فاطمهمحمد کریمحسین برمبینا12

203463مدرسه حضرت فاطمهعطامحمددرزادهزهرا13

203464نمونه حضرت فاطمهشهداداربابپورمینا14

203465حضرت فاطمهسعیددولتی بخشانمنیره15

203466نمونه حضرت فاطمه سید دلمرادحسینی سیده فاطمه 16

203467(س)نمونه حضرت فاطمه محسنرئیسیکیمیا17

203468نمونه حضرت فاطمهجان محمددشتانیعایشه18

203469دخترانه نمونه فاطمه الزهرا سراوانمحمدصدیقجمالزهی مقدمفادیا19

203470نمونه فاطمه الزهرا جاسمسپاهیانپریا20

203471دبیرستان نمونه حضرت فاطمه سعبدالباسطسپاهیآتنا21

203472حضرت فاطمهعبدالمجیددهواریمریم22

203473نمونه حضرت فاطمهامام بخشگمشادزهی سارینا23

203474(س)نمونه حضرت فاطمهعبودمیرمرادزهی سیبیای ناز24

203475(س)حضرت فاطمهغفورسعیدزادهسمیه25

203476حضرت فاطمه مهدیسپاهیانملیکا26

203477حضرت فاطمهمهراببزرگ زادهحسنا27

203478دبیرستان نمونه حضرت فاطمه الزهرا سراوانکریم بخش درازهی حفظه 28

203479(س)نمونه حضرت فاطمهمحمدامینمالزهینیلوفز29

203480نمونه حضرت فاطمه19.5دبیرستان متوسطه دوراول سلمانخانوادگیماریه30

203481نمونه فاطمه الزهرامحمدنعیممالزهی نیلوفر31

203482نمونه دولتی حضرت فاطمهدادمحمدنورائی رادمبینا32

203483سراوان دبیرستان نمونه دولتی حضرت فاطمهمحمد رفیعنورایی سرجوسحر33

203484نمونه مهدیهفرهادنصرت زهیمبینا34

203485مهدیه سراوان دادرحیمعبدالزهیزینب35

203486مهدیهعبدالعزیزمحمدیمحدثه36

203487سراوان نمونه مهدیهصادقدهواریسامیا37

203488نمونه مهدیهعبدالعزیزجمالزهی کمال آبادیمحنا38

203489مهدیه سراوانصادقدهواریسامیه39

203490مهدیهشه بخشزومکزهی پسکوهمبینا40

203491نمونه مهدیهمحمد سرورنصرتیسحر41

203492مهدیه سراوانصادقدهواریسامیه42

203493نمونه هدیهمحمدیونسحسین برریحانه43

203494نمونه مهدیهملک محمدحسین زهینگین44

203495نمونه مهدیهمرادمحمدپرکی کرشانیزبیده45

203496نمونه مهدیهجمشیدخدابندهرویا46

203497نمونه مهدیهعبدالباسطمالزهی دشتوکیاسمن47

203498مهدیهعبدالملکسپاهیمینا48

203499نمونه مهدیهمحمد رضامحمدی بخشانیحسنا49

203500مهدیهعبدالقادرسپاهيفهیمه50

203501نمونه مهدیهمهردادامراءمحیا51

203502مهدیهعبدالجلیلپسکوهیریحانه52

203503مهدیهعبدالقادرسپاهیفهیمه53

203504دبیرستان نمونه مهدیهیعقوبقرنجیکیاسمن54

203505نمونه مهدیهخداداددلیریسمیه 55



203506نمونه دولتی مهدیهمحمد اکرمحمیدی فرسعیده56

203507نمونه مهدیهابراهیم بانوئی فاطمه 57

203508مهدیهمحمدعثمانمالزهی سرجوحنانه58

203509نمونه مهدیهسیف الهنصرتیندا59

203510نمونه مهدیهسید محمد کلیمالهام 60

203511نمونه مهدیه نصیرعرفانی صابر محدثه61

203512نمونه مهدیهعبدالحددهواریزینب62

203513 نمونه مهذیهمحمد صادقمومن زادهفریده63

203514مهدیهمحمدعثمانمالزهی سرجوحنانه64

203515نمونه مهدیهمحمد عظیمجنگی زهی شستانهما65

203516دبیرستان نمونه مهدیه سیاوشامرا شهستان قسمت66

203517نمونه عفاف سورانمحمدصدیقدهقانخلدمحدثه67

203518نمونه عفافحسنبجارزهی سورانیسحر 68

203519دبیرستان نمونه عفاف سورانقادربخشبارکزهینفیسه69

203520نمونه عفافسیامکجهاندیدهعاطفه70

203521سوران مدرسه عفافعبدالباسطباهورزهیفاطمه71

203522سوران امان اله پورمند فاطمه 72

203523نمونه عفاف سورانمحمدعظیمپیری زهی بخشانیکیانا73

203524سوران دبیرستان نمونه عفافامام بخش جهاندیدهجهاندیدهمهسا74

203525سوران دبیرستان نمونه عفافبی بکر درزادهدرزادهزهرا75

203526فرهنگیانموالیدهواریزهرا 76

203527دبیرستان متوسطه اول فرهنگیانمحمد سعیدیوسفیکیمیا77

203528فرهنگیانمنصورمیرکزهی بخشانیملینا78

203529دبیرستان  دخترانه فرهنگیان خدابخشچاکریمحدثه79

203530فرهنگیانعبدالوحیدمحمدی بخشانیمهیاز80

203531راهنمایی فرهنگیانبهدادبردبارماریا81

203532مدرسه فرهنگیانادهمامراپی نژادالهام82

203533دبیرستان فرهنگیان دوره اولمالککول زحمت کشمحبوبه83

203534مدرسه خدیچه کبریفیصلملک زادهنادیه84

203535دبیرستان خدیجه کبریادریسدرازهیخدیجه85

203536دبیرستان خدیجه کبریعبدالطیفبارانزهیندا86

203537دبیرستان خدیجه کبریعبدالطیفبارانزهی نادیا 87

203538خدیجه کبریعبدالحمیدبلوچزهیآرزو88

203539دبیرستان خدیجه کبریمحمدکریمافشارنادیه89

203540دبیرستان خدیجه کبریعبدالخالقسپاهیزهرا90

203541(س )خدیجه کبری عبدالستارارباب شهستانمریم91

203542دبیرستان خدیجه کبریادریسدرازهیخدیجه 92

203543خدیجه کبریعبد الکریمملکی باالقلعهفرشته93

203544خدیجه کبراالهی بخشکدخدازادهالناز94

203545خدیجه الکبریجمعهدرازهیرعنا95

203546دبیرستان دخترانه حضرت زینب کبری-مهرستانعبدالسالمکریم زائیفرشته96

203547ناهوکتاج محمدنصرتمرضیه97

203548روستا سیبدوست محمدصالحیسارا98

203549سراوانعبدالرحمانبلوچزهیراضیه99

203550ایرانشهرمنصورمیر مرادزهیستایش100

203551مدرسه دخترانه عفاف هوشکمحمدرضامحمدیزهرا101

203552سراوانمحمدسپاهیحسنا102

203553دبیرستان خدیجه کبری رضی هللا عنهاسماعیلنصرتزهی ثنا 103

203554خدیجه کبری سراوانمحمدکریمافشارنادیه104

203555شاهد شهرستان ایرانشهرسیدعبدالعلیسجادیفاطمه السادات105

203556خدیجه کبریامجدحسیندهواریزینب 106

203557خدیجه کبریدرهاناهالل زهیزینب107

203558سراوانمحمدعزت اللهیمحدثه108

203559خاششه پسندمحمودیعسل109

203560سراوانعبد الصمدملکزادهالناز110

203561دبیرستان خدیجه کبریادریسدرازهیخدیجه111



203562خدیجه کبریاخترزمانفاطمه112

203563فاطمه الزهرارحیمبیرانوندسنا113

203564خدیجه الکبریخدارحمنصرت زهیسیما 114

203565فاطمه الزهرامحمدنظری نیانازنین115

203566دبیرستان خدیجه کبریعبدالرحمنبلوچزهی راضیه116

203567خدیجه کبریمحمدنیک پورمبینا117

203568سراوانمحمدبخشدهواریمهشید118

203569سراوانشهدادعالی زهی سنا 119

203570سراوانمحمدصادقزومکزهی کهن کریمیفاطمه120

203571پسکوهدوشنبهمالزهی کهن کریمیعاطفه121

203572خدیجه کبراالهی بخشکدخدازادهالناز122

203573دبیرستان خدیجه کبریادریس درازهیخدیجه 123

203574راهنمایی خدیجه کبریمحمدمیر بلوچ زهی بهر آبادفاطمه124

203575دبیرستان خدیجه کبرینصیررئیسیبلقیس125

203576حضرت مریم روستایی محمدشریفمالزهی پسکوهیپریسا126

203577سراوانتاجبخش سپاهیاناسماء127

203578دبیرستان خدیجه کبریاسماعیلحسین زائیالهام128

203579خدیجه کبری علی محمد حبیب اللهی عالیه129

203580دبیرستان متوسطه دوره اول خدیجه کبریدرهاناحالل زهیزینب130

203581کلوکانمحمد اکبرکمالینرگس131

203582آموزشگاه خیرالنساءغالم نبیدهواریثتا132

203583سراوانتاجبخش سپاهیاناسماء133

203584سراوانمحمدشریفمالزهی پسکوهیاسماء134

203585سراوانسعیددهقانسحر 135

203586سراوانبرکتامینیفیروزه136

203587فاطمه الزهرانادرنصرتی رادستاره137

203588دبیرستان متوسطه اول نرجسعبدالوهابزیرک زهی سیبفائزه138

203589مدرسه حبیب هللا اسدی شکاریمحمدحمرهپیامسالمه139

203590سراوانسلیماناربابیماندانا140

203591سورانحبیب الهباهورزهی سورانیزینب141

203592خدیجة الکبریمحمد نورسپاهیزهرا142

203593دبیرستان تربیت کهنوک-سراوانانوردهواری خاصفاطمه143

203594خدیجه کبریعبدالحمیدمسلم زادهخدیجه144

203595خدیجه الکبری عطا محمد دهقان ناهوک راضیه145

203596میقات سیب ادهمرستم زهی مهدیه 146

۱۲203597ازادیعارف دهواریعالیه147

203598مدرسه ام البنین کنارکغالم سرورتوکلمطهره148

203599عفاف هوشکمحمد ایوبسیاهانیفاطمه149

203600بحرالعلوممحمد هاشم باران زهی باران زهیزلیخا 150

203601روستای گنک عبدالجمیلغفاری راحله 151

203602سراوانبشیراحمدزارع سرجوییپریا152

203603سراوانتاجبخش سپاهیاناسماء153

203604نرجسعیسیسیروسهاجره154

203605مدرسه محدثهدوشنبهقلندزهیمهسا155

203606(س)زینب کبری واحد بخشدرازهیامیره156

203607سراوان مهران مالزهی ناهوک مارال 157

203608سراوانمحمد علیسپاهیکوثر158

203609بحرالعلوممحمدصادقشندیشیوا159

203610خدیجه کبریاحمدتاجیفاطمه160

203611روستای هوشک دبیرستان دوره اول عفافمحمد طاهرباران زهیکوثر161

203612مهرستانمهیماربابینرگس 162

203613مهرستانیونساربابیآرزو163

203614بحرالعلومشه بخشسپاهیانسحر164

203615دبیرستان متوسطه اول نرجسعبدالوهابزیرک زهی سیبفائزه165

203616 خدیجه کبریالهی بخشکدخدازادهالناز166

203617بحرالعلوممحمدپاکدلفاطمه167



203618هوشکعبدالغنیحسین برمرضیه168

203619خیرالنساءخیر محمدرئیسی مریم 169

203620بحرالعلوممحمد هاشمباران زهیزلیخا170

203621هوشک مدرسه عفافاکبرسپاه بریزینب171

203622سراوانبشیر احمدگهرام زهیراحله172

203623سراوانمهدیسرگزیفاطمه173

203624نرجسیه جالقمحمدحسنرئیسیمحدثه174

203625مدرسه سمیه-سورانعبدهللاهیبت زهیسیما175

203626نرجس بخشانسلیمانبارانزهینازنین176

203627نرجسیه جالقمنوچهررئیسیزهرا177

203630پروین اعتصامیمنوچهرحبیب زادهمریم 178

203631مدرسه زنده یاد حبیب اله اسدی شکاریعبدالرحمنقلندرزهینسرین179

203632نرجس بخشانسلیمانبارانزهینازنین 180

203633حضرت معصومهمحمد حسینملک زادهفرشته181

203634دبیرستان دخترانه نرجسعلیفاتحیفریده182

203635پروین اعتصامیمحمدانوررحمانیاسما183

203636مدرسه عفافمحمدعلیسیاهانیفاطمه184

203637حضرت معصومهعبدالماجدملک زادهمهدیه185

203638نرجسیه جالقمحمدیوسفرئیسیانیسه186

203639نرجسیه جالقاسمعیلرئیسیفاطمه187

203640دانش دوشنبه عیسی زائیمریم188

203641بحرالعلومالهی بخشسپاهیسمیه189

203642دبیرستان دوره ی اول اختر دریدراکرمبهرام زهیزهرا190

203643کلوکانعبدالعزیزپهلوانزینب191

203644دبیرستان خدیجه کبری رضی هللا عنهاسماعیلنصرتزهی ثنا 192

203645دبیرستان نرجسعبدهللانصرتزهیعاطفه193

203646سراوان محمداصغردهقان بخشانسلیمه 194

203647پروین اعتصامی دزکمحمدآزادیمبینا195

203648دبیرستان عفت/روستای بندسردک/کله گانمرادرحمانیخدیجه196

203649دبیرستان عفت/روستای بندسردک/کله گانعبدالحقرحمانیراضیه 197

203650اختر دریدرمهدیناتوزهیزهرا198

203651متوسط اول نرجسمحمدارباب سرجو مرضیه 199

203652نرجس آسکندشتصفرقلندرزهیسحیمه200

203653دبیرستان تربیتعبدالمجیدستوده شستانمحدثه201

203654هیدوچمحمد زمانمالزهیستاره202

203655دبیرستان دوره اول  حضرت معصومه جالقعبدالعلیمامراءزلیخا203

203656دبیرستان نرجس سراوانعلیقلندرزهیالهه204

203657سراوان محمدپرکیفاطمه205

203658فاطمه زهرامحمد صادقمرادزهیفرشته206

203659محمدی مدرسه تربیتمحمدعالیزهرا207

203660نمونه مهدیهستارحسین بر فاطمه208


