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163مردودغاردستان(ع)باب الحوائج1180004450ابوالفضل رجائی فر1

123مردودغاردستان(ع)حضرت ابوالفضل1189344548حسن فرهادیان2

205قبول29اردستان(س)حضرت رقیه1188859986اسفند نیا نژاد رمضانی3

202مردودغاردستانسلمان فارسی1180094591ابوالفضل فدائی4

163مردودغاردستان(عج)قائمیه1180081757محمد رضا بلوچی5

163مردودغاردستان(ص)محمد رسول اهلل1180027612ابوالفضل عصار زاده6

204مردودغاردستانمصباح الهدی1189567717حسین غالمی7

12قبول21اردستان(ع)موسی بن جعفر1189917335فهیمه نیکپور8

201مردود4غاردستانمیعاد1189533936حسین نمازی9

203قبول25اردستانهفتاد و دو تن1189489831جواد دهقان نژاد10

204قبول33اردستانیاس بهشت1180058852مریم شیدایی11

**16قبول25اصفهانتوپخانه 127093417155فاضل آزاد شهرکی12

*8مردودغاصفهان(عج)اباصالح المهدی1287358713مصطفی عرب13

**16مردود12غاصفهاناشرفی اصفهانی1272844390مهدی نیکبخت14

8قبول20غاصفهانافالکیان1292143762زهرا نصر15

4**20مردود13غاصفهانالفتح1292992700حسین نجفی16

8مردودغاصفهانالقدر5659633846ناظمی... حبیب ا17

***8مردود13غاصفهانالقدر مزرعه شور1286907276اعظم مظاهری18

5**20مردود12غاصفهان(ع)امام حسن مجتبی4219546294مهتاب جودکی19

5*16مردود14غاصفهان(ره)امام خمینی1290555087محمدیرسول 20

*16قبول25اصفهان(ع)امام رضا1282696122زهرا گرجی21

8مردودغاصفهان(ع)امام رضاعلیرضا حیاتی22

**16مردود18اصفهان(ع)امام علی 1271982331زهرا سلمانیان23

دوره آموزشی کتابداری کتابخانه های مساجد استان اصفهان 



**8مردودغاصفهانامام علی ع1212956909عباس اسماعیلی24

4*8مردودغاصفهانانتظار5649737495علیرضا جهانگرد25

4*8مردودغاصفهانانتظار5649950946مدینه عرب مختاری26

4**20قبول30اصفهان(عج)انصارالمهدی111009184201منصوره احمدی27

164مردودغاصفهانآفتاب پنهان1287413633اعظم ذاکریان28

4**16مردود14غاصفهانآفتاب پنهان1281915361مهدی احدیان29

8مردودغاصفهانآل طاها1272024555حدیثه صفایی ارشد30

5*8قبول29اصفهانآل یس3255803357زهرا صادق زاده31

4*16مردود6غاصفهانبهجت... آیت ا1272748944رامین نصر اصفهانی32

204مردود15غاصفهانبهجت... آیت ا1130104273موسی ایمان زاده33

8قبول28اصفهانباب الحوائج1285052528عمار جوادی34

**16قبول25اصفهانباب الحوائج1270337831مرضیه مزروعی35

**8مردودغاصفهانبدر1270747398حسین گل سرخی اصفهانی36

**8مردود18اصفهانبصیرت مسجد احمدیه1271825686محمدحسین چیت ساز زاده37

2 **8قبول27غاصفهانبعثت کفران5659964907عزت باقری کفران38

4**8مردود14غاصفهان(س)بنی فاطمه12915081801خدیجه قیصری39

0مردودغاصفهانبهشتیون1271029138حسین یسلیانی40

***8مردودغاصفهانبهشتیون1293265217محمد امین صادقی41

*16قبول26اصفهانپیام آزادگان6219457013خلیلی... قدرت ا42

4*16مردودغاصفهانجامع قهیتقی توکلی قهی43

84مردودغاصفهانجامع قهیعلی توکلی قهی44

4***20مردودغاصفهانجامع ورزنه5659979157محمدرضا رمضانی45

5*16قبول23اصفهانجنت1292939192رضا آردانه46

*16مردود18غاصفهان(ع)جواد االئمه1272725502ساجده امینی47

*8مردودغاصفهان(عج)حب المهدی1273260929مهدی هاشمی48

*8قبول25غاصفهان(عج)حب المهدی1271856565وحید هاشمی49

85قبول33اصفهانحضرت حجت عج5659857760حسن فاضلی50

5***16مردودغاصفهان(عج)حضرت حجت1270143522علی رضا اصغری51



8مردودغاصفهانحضرت صدیقه طاهره س1272172627فاطمه ماهرانی52

8مردودغاصفهانحضرت صدیقه طاهره س1270762141فرانک محمدی53

4*16قبول21اصفهان(ع)حضرت علی اکبر1285625471سکینه عزیزان54

5**8مردودغاصفهان(ع)حضرت علی1271982331زهرا سلطانیان55

5***20قبول22غاصفهان(ع)حضرت علی1291443082مهدی امین آیی56

3**16مردودغاصفهانریحانه الرسول1293558389حسین زرعون57

4**20قبول24اصفهانساالر شهیدان1291899472زهره باصری58

**20قبول21اصفهانسفینه نور1292249511مرتضی شفیعی آفارانی59

5**20قبول30اصفهان(ره)سید احمد خمینی1291510044زهرا قادری60

**20مردودغاصفهانشاهد5100041161مسعود حق شناس61

*8قبول30اصفهانشهدا ی شاه تور1270489194مرضیه قدرتی62

5**8مردودغاصفهانشهداء کربال1291352309حسن کاظمی63

**20قبول22اصفهانشهدای جندان5650061750رسول یاری64

**20مردودغاصفهانشهدای چیریان1282422707مرضیه عشوری65

3**20قبول23اصفهانشهدای دستجا1291597107فائزه محمدی66

203مردود1517اصفهانشهدای دستجا12720724807مهدی محمدی67

8مردودغاصفهانشهدای دهنوسید مهدی حسینی68

16قبول25اصفهانشهدای دهنو1271946661عباس سلیمانی69

8مردودغاصفهانشهدای دهنوفرهاد محمودی70

8مردودغاصفهانشهدای دهنومهدی اکبری71

*8قبول30اصفهانشهدای شاه تور5659954812مصطفی قدرتی72

5***16قبول25اصفهانشهدای فساران1291480765عباسعلی مرتضوی73

5***20قبول26اصفهانشهدای فساران1272470822محمد مرتضوی74

**16مردودغاصفهانشهدای مزرعه گورت1273204611محسن بدیعی75

*8مردود7غاصفهانشهدای وحید1270201085محمدعلی هاشمی76

*16مردودغاصفهانشهید احمدی روشن1272039382مریم محمدخانی77

**20قبول22غاصفهانشهید جمشید بیگ1272888134حمید هداوندی78

4**20قبول26اصفهانشهید صیاد شیرازی1150125314حسین کاظمی79



204قبول31اصفهانشهید صیاد شیرازی3490203585علی حدادیان80

8مردودغاصفهانشهید محمد منتظری165199565محمدرضا جوادیان81

20قبول23اصفهان(ع)علی بن ابیطالب1199358061احمد رضا مصلحی82

*16مردود82اصفهانفدک مسجد فاطمیه5419210088نرگس عربی83

*8مردود19اصفهانفروغ والیت4622126117غالمحسین داوری84

4**20مردودغاصفهانقاسم بن الحسن1281922846الهه فراهانی85

3**16قبول29اصفهان(عج)قائم المنتظر1291487565وجیهه کریمی86

*16مردود14غاصفهان(عج)قائم آل محمد1293548502احمدرضا کرمی87

2**20قبول22اصفهانقرآن و عترت5640001348یاسین صادقی88

3*8مردودغاصفهانکوثر1272017028احسان رضوانی89

83مردودغاصفهانکوثر1270166611علیرضا مروجی هرندی90

83مردودغاصفهانکوثر5650004161میثم امینی هرندی91

**8مردود7غاصفهانکوثر نور1272885070محمدحسین فهامی92

**16مردود113اصفهانکوثر نور1287296106مهدی سمیع عادل93

5**20مردودغاصفهانکوثر والیت4020434433احمد شهبازی94

16مردودغاصفهانکوهی1271994402محمد امین جعفری95

8مردودغاصفهانکوهیمحمدعلی جوادیان96

**20قبول34اصفهانمحبان العباس1292010029مرضیه ملتجی97

**20قبول35اصفهانمحبان العباس1271476088مهسا ملتجی98

84قبول22اصفهان(ع)محبان اهل بیت 2593611839مجید ناجی99

8مردودغاصفهان(ع)محبان حضرت زهرا5649945039مرضیه عرب جعفری100

16قبول28اصفهانمحبان شهدا1270398709آسیه اکبری101

*16قبول27اصفهانمحبان شهدا1285083032مریم قندهاری102

**16قبول1621اصفهانمسجد المحمود5129764781ممتاز... حشمت ا103

*16مردودغاصفهانمسجد آل محمد1272255441محمد محمدی104

165مردودغاصفهان(عج)منتظران مهدی1270559011بهروز مظاهری105

205مردودغاصفهان(عج)منتظران مهدی1272974626پیمان رحیمی106

165مردودغاصفهان(عج)منتظران مهدی1272897826حسین خدایی107



205مردودغاصفهان(عج)منتظران مهدی1270560433سید مرتضی احمدی108

16مردودغاصفهان(ع)موسی بن جعفر5759135656حسینعلی استکی109

*8قبول22اصفهاننور الثقلین1291596410مهدی صادقی110

**20مردود12غاصفهاننورالشافعین1273175875علی اصغر اسدی111

**20مردودغاصفهاننورالشافعین1273733320یوسف خانی112

2*20قبول33اصفهانوالفجر1290837139زهره آقایی113

2*20قبول33اصفهانوالفجر1293191566سمیه آقایی114

8مردودغاصفهانیاس مدینه5659921231فرزانه الماسی115

5*20مردود13غاصفهانیاقوت آسمانی1273553071امیرحسین شفیعیان116

5*8مردود16اصفهانیاقوت آسمانی5129658280زهرا یزدانی117

5*20مردود14غاصفهانیاقوت آسمانی1270121162مریم کاظمی118

201قبول24آران و بيدگلدارالرشاد6199664361نرگس عربی119

163مردود19غآران و بيدگلزینبیه6199931777سمیه ستاری120

203قبول20آران و بيدگلشهیدبهشتی6199941705زهره ودودی121

161مردودغآران و بيدگلمحمد هالل بن علیلیال گلکاریان122

202قبول32آران و بيدگلمکتب الصادق6199919671سمیه خرم آبادی123

202قبول22آران و بيدگلمکتب الصادق6199941144فاطمه دلداده124

202قبول31آران و بيدگلمکتب الصادق1250035740مرضیه سعادت یار125

163مردودغبرخوار(س)الزهرامصطفی نبی مسنی126

204مردودغبرخوارالنبی  ریحانه داوری127

164مردودغبرخوارالنبی  علیرضادری128

164مردود18برخوار(ع)امام رضاحجت اهلل عابدی129

204قبول23برخواررضویه حمیدرضا حیدری130

4مردودغبرخوارکوثرنبیحسین نیرومند131

164قبول26برخوارولیعصرمحمد جواد رنجبران132

***16مردودغبوئین ومیاندشتجامع المهدیزهرا زارعی133

4***16مردود14غبوئین ومیاندشتشیفتگان حضرت مهدی6219235738علی کریمی134

3**20مردود16تیران وکرونامام حسن مجتبی5490025646زینب خدامی135



3**16مردود16تیران وکرونامام حسن مجتبی5490048085فاطمه صادقی136

4**12مردود14غتیران وکرونامام زمان5490052236خدیجه میرزایی137

**16قبول21تیران وکرونامام علی1080373901مهدی نادری138

**16قبول24تیران وکرونایت اله امامی5499900681علیرضا شیرازی139

4**16قبول22تیران وکرونایت اله خامنه ای1080147985سعید یوسفی140

3**20قبول23تیران وکرونسید الشهدا5490023353بهزاد کاظمی141

203مردود18تیران وکرونمالصدرا5499892954احمدرضا مظاهری142

**16مردودغتیران وکرونمنتظران ظهور5490110023رسول جهانبخش143

**16مردود15تیران وکرونمیثاق1080035427رقیه خلیلی144

*4مردودغتیران وکرونمیثاق5490083089معصومه قربانی145

4**20قبول23تیران وکرونولی عصر5499946477مریم پور محمدی146

8قبول24غتیران وکرونهدایت5499886288مرتضی طاهری147

20مردود19غچادگان(ع)امام حسن عسگری5759935410عزیزاهلل میزایی148

204مردودغچادگان«ع»امام حسین 5750044157مرضیه هارونی149

202مردودغچادگاناندیشهلیالعباسی150

164مردود4غچادگان(ره)آیت اهلل بهجت5759896105احمد امیر حاجلو151

4مردودغچادگانبصیرت5750053660نجمه رضایی152

84مردودغچادگان(عج)بقیته اهلل5750073106رضا حیدری153

12مردودغچادگانپنج تن5750054403سجادبهمن زیاری154

8مردود12غچادگانثاراهلل 5750091333صادق شملی155

16مردودغچادگان«عج»حجت ابن الحسن 5759973318محسن صالحی156

20مردودغچادگان«ع»حضرت ابوالفضل 5750068897اسماعیل خسروی157

12مردودغچادگان«ع»حضرت ابوالفضل 5759536850لطفعلی برونی158

83مردودغچادگانسید تقی5759928090زهره رضایی159

16مردود199چادگانشهدای آباد چی5759814850سارا نورمحمدی160

4***12مردود12غچادگانغدیر5759812645الهام چراغی161

8مردودغچادگان«س»فاطمه الزهراء 5750041034سمیه افشاری162

5*12قبول31غچادگانفداییان والیت5750036189فاطمه ملکی163



45مردودغچادگانکوثر5750077977محمد رمضانی164

20مردودغچادگان(ص)محمد رسول اهللفاطمه معروفی165

203مردود1818خمینی شهرالغدیرمیثم موحدی166

123مردودغخمینی شهرالمهدیمهناز لطفی167

12قبول21خمینی شهر(ص)النبیابراهیم حاج هاشمی168

123قبول28خمینی شهر«ع»امام حسین امیر حسین آقایی169

165مردود1713خمینی شهرامام عصراعظم قاسمی170

204مردودغخمینی شهراهل بیتسید محسن حسینی171

124مردود17خمینی شهراهل بیتمحمد معینی172

201قبول26خمینی شهرباقرالعلوم علی حاجیان 173

124مردودغخمینی شهرجوانان صاحب االمرهادی باالیی174

203مردودغخمینی شهردرالقران رضویعلیرضا پیمتنی175

124مردودغخمینی شهرسراج منیرسجاد بیاتی176

20قبول1926خمینی شهرشهدامحمدطاهری177

204مردودغخمینی شهرشهید الجوردیعباس صفوی178

201قبول25خمینی شهرشهیداستاد مطهریمجید کاوه179

203مردود1315خمینی شهرصاحب الزماناحمد جعفری180

203قبول26خمینی شهرصادق آل محمدمحمد جعفری پور181

12مردودغخمینی شهرکوثرمحمد ریاض مهدی182

165قبول28خمینی شهرمالمحسنغالمرضا خدادادی183

204مردود1513خمینی شهرمیثاق هدایتمریم مختاری184

123قبول1928خمینی شهرولی عصر1130151549سمیه امینی185

8مردودغخوانسار(ع)ثامن االئمه1229983406مجتبی خصالی186

5**12مردودغخوانسار(عج)حضرت قائم1220036811مهرداد بصائری187

4***12قبول22خوانساررضوی1220020508ابوالفضل خدا بنده188

5**8مردودغخوانسارشهدا1220044562علی اصغر کابلی189

***20قبول27خوانسارطه1229730771سیده فاطمه میر شفیعی190

85مردودغخوانسار(س)فاطمه الزهرا1229676709محمد دهاقین191



5***16مردودغخوانسارمسجدجامع1229968547زهره زمانی192

5***20قبول25خوانسار«س»مکتب الزهراء 1229962417سید مهدی محمدی193

4**20قبول24خوانسار(عج)مهدیه1229245502نسیرین مهدوی194

4***20مردودغخوانسار(عج)ولیعصر1229979166حسین رضاعلی195

16مردود16غخورو بیابانکسقاسلیمان پرهیزگار196

161قبول26خورو بیابانکسیدداوودمحمدرضاکمالی197

5***16قبول31غسمیرمافالک رود آباد1209931435امین رفیعی198

205قبول32غسمیرم(ص)الرسول 1200146174نرجس موسوی199

5***20قبول1731سمیرم(ع)امام حسین1209887770زهرا صاعدی200

165مردود12سمیرم(ع)امام رضا1200141989جعفر عسگری201

165مردودغسمیرم(ع)امام رضاحسن عیوضی202

***20قبول1926سمیرم(ع)امام موسی بن جعفر1209866323جلیل آقایی203

5***20قبول24سمیرم(ع)انصارالحسین1209882851زهراامیدی204

16قبول34غسمیرمجامع1209686351مسعود افشاری205

162مردودغسمیرم(ع)حضرت ابوالفضلمحمد موسوی206

165قبول1930سمیرمسادات1200338960هاجر پریا207

16مردودغسمیرمشهدای گل افشان2400226301عارف مقاملو208

164قبول21سمیرمشهید آصفی1209893479محمدرضانادری209

165مردودغسمیرم(والیت)شهید زاهد موسویسید ایمان موسوی210

164قبول30غسمیرمغدیرمحسن نصرتی211

5***16قبول20سمیرم(س)فاطمیه1209270064پنجعلی پیرآلو212

165مردودغسمیرممنتظران1200104439میثم مهدوی213

16مردود17سمیرممنتظران مهدی1209701456زینت جعفری214

20قبول30شاهین شهرامام حسن مجتبیمریم صفوی215

203قبول23شاهین شهرحضرت ابالفضلرسول قجاوند216

205مردودغشاهین شهرسروش آسمانیمریم عرفانی217

122قبول27غشاهین شهرفاطمیهمحسنن ربیعی218

12قبول22غشاهین شهرماه منیرمرتضی نصیریان219



162قبول31غشاهین شهروالیت5110155021حسن رضاییان220

12مردودغفریدناباصالح المهدیسید محمدحسین طهماسبی221

20قبول1628فریدنامیرالمومنینهاجر سادات قاسمی222

165مردودغفریدن«عج»حجت ابن الحسن طیبه افشاری223

4**12مردودغفریدنحضرت ابوالفضلپروین صالحی224

205قبول1934فریدنحضرت زینب کبریخدیجه خلیلی225

205قبول1534فریدنحضرت زینب کبریفاطمه خلیلی226

165مردودغفریدنحضرت قاسممصطفی احمدی227

4*16مردودغفریدن(ع)سیدالشهداعباس زال228

164مردودغفریدنشهدای ننادگانعلی محمدی229

5*16مردودغفریدنصاحب الزمانمحمد ابراهیمی230

4***20قبول26فریدنعلی ابن ابیطالبنرگس طاهری231

4***16قبول21فریدنفاطمه الزهرافاطمه کاکلکی232

124مردود11غفریدنکوثر 6423083853افسانه صابری233

162مردود1814فریدنوالیتزهرا رحیمی234

2***20قبول29غفریدنوالیتمرضیه محمدی235

162مردود17فریدنوالیتمیالد غفاری236

162مردود1910فریدنوالیتنفیسه میرزادارانی237

5***16مردودغفریدونشهرالمهدیمریم خدارحمی238

5***16مردود14فریدونشهرحسینیه رضا رحیمی239

5***16مردود12غفریدونشهرصاحب الزمان1120015944زهراحیدری240

5***16مردود16فریدونشهرصاحب الزمانزهره حیدری241

4***16مردودغفریدونشهرفاطمیونمحمد چیانی242

12مردودغفالورجانامام صادق محمد کریمی243

20قبول28فالورجانانصار المهدی زهرا حفیظی244

12قبول25فالورجانانصار المهدیمعصومه طالبی245

121مردودغفالورجانبنیاد زهرا هادیان246

16قبول20فالورجانچهارده معصوم فاطمه دهقان247



204قبول23فالورجانرشد اسداهلل حاجی ابوالحسنی248

204قبول33فالورجانرشد فاطمه حاجی ابوالحسنی249

20مردودغفالورجانشهدا اعظم لطفی250

203قبول24فالورجانشهدای عرفه علی مرادی251

164قبول32فالورجانشهید بهشتی زینب باقری252

164قبول22فالورجانشیفتگان حضرت مهدیسمیرا یزدانی253

8مردودغفالورجانصاحب الزمان شعبانعلی کاظمی254

16قبول31فالورجانصاحب الزمان مهدی سالمی255

165قبول33فالورجانعترتاعظم جاللی256

165قبول33فالورجانمنتظران مهدی امیرامینی257

85مردودغفالورجانمنتظران مهدیشهناز عشوری258

8قبول33فالورجانمنتظران مهدیمعصومه شجاعی فر259

204قبول32فالورجانمهدی موعود پروانه باقری260

163قبول20فالورجانولی عصر نیلوفر مصلح261

16قبول21کاشانبهمن12634094122الهام آرین262

12مردود615کاشاناباصالح1263552161زهراحاجی زاده263

165قبول20کاشانالحسین1250249376الهام خدمتی264

165مردود13کاشانالحسین1250279755ایمان بهنام265

205قبول20کاشانالحسین1250398312زهراخیر اندیش پور266

125مردودغکاشانالحسینمعصومه خدادادگان267

204قبول24غکاشانامام خمینی برزک1250172264زهراصالحی268

204قبول25کاشانامام خمینی برزک1262984017معصومه ایزدی نژاد269

12مردودغکاشانامام رضا1250361648راحله سادات دولتی270

124مردودغکاشانباباافضل1250562856علیرضاحسین زاده271

16مردود19کاشانتخصصی سالمت1263224652محمدرضا دهقانی زاده272

204قبول27کاشانثقلین1250228700محمد صابری فرد273

204قبول26کاشانحکمت1250204682مهال سادات حسینی274

204قبول25کاشانحکمت1263368174ناهیده طالبانی275



125مردود1915کاشانرضوی1260501418رضاکلیوند276

205قبول21کاشانرضوی1250562120محمدتقی عسگر زاده277

16مردود14کاشانسفیروالیت1250517826زهرانعلچی278

20قبول1923کاشانسید الساجدین15989313ملیکاشاپوری نژاد279

205قبول1424کاشانشهدای گمنام کله1263618464الهام قمصری زاده280

205قبول23کاشانشهدای گمنام کله1250084725سمانه حیدری281

204قبول25کاشانشهدای وادقان1263318940الهام رضایی282

204مردود1819کاشانشهدای وادقان1250343992زهرافالح283

164قبول23کاشانشهدای ون1261291603جوادتقی زاده284

204قبول23کاشانشهید رجایی6199666046لیال قهاری285

85مردود127کاشانشیفتگان حضرت مهدیحجت اله عرب286

124مردودغکاشانصاحب الزمان1250130719سمانه باقری287

164مردودغکاشانصاحب الزمانمجید جانی حسنارودی288

85مردودغکاشانعالمه طبابائی1250466962امیر حسین صفار289

125مردود129کاشانعالمه طبابائی6190084631علیرضابقال زاده290

205قبول26کاشانعالمه طبابائی69562784لیال سادات یاسین291

163مردود18کاشانعلی ابن باقر1250017033عمران عباسی292

12مردود1012کاشانکریم اهلبیت1250206399حمید رضا جناب زاده293

164قبول33کاشانمحراب1250022975نجم الدین آفتابی آرانی294

16قبول22کاشانمقداد1262252717اکبر گندمی295

16قبول23کاشانمیثاق نور6190066798حسین کجانی296

125مردود1210کاشانولی عصر1250445590محمد جوادمیرعلی297

205قبول24کاشانولی عصر1250162734مهدی رعیت مستوفی298

124مردودغگلپایگان«ع»ابا عبداهلل الحسین 1219625302حسینعلی طاهری299

164مردودغگلپایگان«ع»ابا عبداهلل الحسین 1228889421محمد اعظمی300

4***20قبول20گلپایگان(ع)امامزاده عمران بن علی1219754404سید مصطفی میرهندی301

123مردودغگلپایگان(عج)حضرت حجت1229901175حمیدرضا ناطقی302

205قبول1724لنجان(ع) حمزه سیدالشهدا6209942911عصمت عزیزی چرمهینی303



4***16قبول25لنجان رسالت1171006063رضوان یزدانی304

20قبول21لنجان سیدالشهدا6209711456فریبا منافی مورکانی305

***16قبول21لنجان مسجد سیدالشهدا6209818765نوش آفرین پایدار306

163قبول23لنجان مهدیه1170181686اعظم علیمرادی چمگردانی307

203قبول26لنجان مهدیه1160242501داود ملکی چمگردانی308

203قبول26لنجان مهدیه1160245134شکراله کرمی چمگردانی309

164قبول1932لنجان(عج)امام زمان 1171366116طیبه موسایی هاردنگی310

204قبول24لنجان(عج)امام زمان 1171367430محمد صادقی هاردنگی311

3**20قبول32لنجان(ع)امام هادی 1170623001زهرا باقری312

16قبول21لنجانانصار المهدی1160072914محمد جوادی313

124مردود1313لنجانمدیسه ای...آیت ا1755703619بهرام رنجبرمدیسه314

204قبول1520لنجانمدیسه ای...آیت ا1171063326سکینه نصیری مدیسه315

12مردودغلنجانباقرالعلوم 1160225001امیر توکلی316

16مردود16لنجان...ثارا1160088136امیر حسین فتاحیان کلیشادرخی317

162قبول1321لنجان(ع)حضرت رقیه1282743392بهاره قائدی318

16مردودغلنجانمسجد جامع (ع)حضرت زهرا1160160953میثم کریمی ملک آبادی319

16قبول28لنجان(ع)حضرت عباس1160296650سحر اشراقی320

***16مردود17لنجانحضرت علی اصغر1171059809محمود ملکزاده قلعه قاسمی321

203قبول23لنجان(ع)حضرت قمربنی هاشم1160166706فاطمه حیدری چمگردانی322

203قبول26لنجان(ع)حضرت قمربنی هاشم1160012008معصومه نوری پرکستانی323

205قبول22لنجانخادم المهدی1289344590ایرج محمدی ریزی324

205قبول1631لنجان(س)رهروان حضرت زینب4670047401ثریا نصیری گله325

16مردودغلنجانریحانه الحسین 1160160945علی کریمی ملک آبادی326

16مردود178لنجان(ع)زین العابدین1170719661مسعود کاروانی ریزی327

20قبول21لنجان(ع)سیدالشهدا6209982174ندا صالحی مورکانی328

203قبول25لنجانشهید اشرفی اصفهانی1817251740محبوبه عموچی فروشانی329

205قبول25لنجانشهید محمد مراد هاشمی فرد1160309337فریده سادات هاشمی فرد330

203قبول1230لنجانشهید اشرفی اصفهانی6219969499فاطمه شفیعی331



16قبول1831لنجان1160253196زهرا طغیانی ریزی332

16مردودغلنجان1171120567زهره نقدی سده333

16مردود1916لنجان1160150133علیرضاعباس زاده334

20قبول1920لنجان1971829730منیژه انصاری زاده335

3***20قبول27مبارکهالمهدی مبارکه حبیب امینی336

124مردودغمبارکهامام صادق مبارکه علی امان الهی337

***20قبول28مبارکهشهید آوینی سهیال عابدیان338

2***16مردود12غمبارکهشهید بهشتیاکرم محمدی339

4***16قبول20مبارکهشهید صدوقی زهرا ابر اهیمی340

204مردود1810نائین(ص)الرسول 1240084821محسن مختاران341

205قبول22نائینالمهدیعلی پوربافرانی342

205قبول27نائینالمهدیمحسن ربیعی343

164مردود9نائینامام سجادسجادسلطانی344

204قبول1520نائینباقرالعلوم پویا عرب345

204قبول23نائینباقرالعلوم حمید بوربافرانی346

202قبول27نائینبیناترضاورپایی347

163مردود16نائینصاحب الزماناسماعیل ربیعی348

163مردود1911نائینصاحب الزمانامید شهریاریان349

163مردود13غنائینهدایت1249958921علی تقی زاده350

163مردود19نائینهدایتعلی رمضانژاد351

203قبول20نجف آباد(س)الزهرا1080421947مجید مظاهری352

12مردودغنجف آباد(ع)امام حسن مجتبی1091445835اسماعیل طرقی353

20مردود1817نجف آباد(ع)امام صادق1080398961قدرت اله محمدی حاجی زاده354

204قبول22نجف آباد(ع)امام محمد باقر1092075852طیبه نصیری355

12مردودغنجف آباد(ع)امام محمد تقی5499555249کبری ادریسی356

124مردودغنجف آباد(عج)انصار المهدی1091803102کاظم صالحی357

20قبول30نجف آبادآیت اله حججیافسانه خزائیلی358

20قبول31نجف آبادآیت اله حججی1816861960صدیقه سالمی359



20قبول31نجف آبادآیت اله حججی1092110526ندا انتشاری360

202مردود17نجف آباد(عج)بقیه اله1080088156زهره محبی361

162مردودغنجف آباد(عج)بقیه اله1092345760فاطمه محبی362

203قبول23نجف آبادثامن الحجج1080374388حسن باقری363

3**16قبول25نجف آبادثامن الحجج1092064192زکیه کریمی364

12مردودغنجف آباد(عج)حضرت صاحب الزمان1092331271زینت خلیلی زاد365

12مردودغنجف آباد(عج)حضرت صاحب الزمان1092330259لیال جباری366

163قبول26نجف آباد(عج)حضرت قائم1091416281راضیه محمد شفیع367

203قبول1421نجف آباد(عج)حضرت قائم1080375635زهرا کاظمی368

203قبول25نجف آباد(عج)حضرت قائم1091271895فرشته جاللی369

123مردودغنجف آباد(عج)حضرت قائممهدی صفری370

124مردودغنجف آباد(ع)سید الشهداءمحسن صادقی371

165مردود18نجف آبادشهدای گمنام3380670243علی اکبر قائدی372

165قبول24نجف آبادشهدای گمنام1080352252علی صابری373

20مردود169نجف آبادشهید چمران1080430091علیرضا حری374

16مردود1610نجف آبادشهید چمرانمحمد علی توکلی375

125مردودغنجف آبادشهید کاظمی1092286489سمیرا نامداری376

205قبول22نجف آبادشهید کاظمی1092240764لیال نامداری377

205مردود19نجف آبادشهید کاظمی1090267258ناهید سیاه مردان378

203قبول26نجف آباد(ع)مکتب جوانان اهل بیت1091765790بی بی مهدیان379

163قبول26نجف آباد(ع)مکتب جوانان اهل بیت1171078382زهرا محمودوند380

163قبول25نجف آباد(ع)مکتب جوانان اهل بیت1080177418هاجر براهیمی381

123مردودغنجف آباد(ع)مکتب جوانان اهل بیتهاجر مهدیان382

203قبول28نجف آباد(ع)موسی ابن جعفر1092110488اختر منتظری383

203قبول25نجف آباد(ع)موسی ابن جعفر1091618429فاطمه نصرالهی384

164قبول26نجف آبادنورالثقلینالهام هاشم زاده385

202قبول27نجف آباد(عج)ولی عصر1091591474شهناز فدایی386

201مردودغنطنزابوالفضل1230024311الهه یوسفی387



164مردودغنطنز(س)الزهرا1230023593سید مصطفی محمدی388

204قبول21نطنزالغدیر1230065121فاطمه سلیمانی389

164قبول20نطنز(ع)امام رضا1230000836حجت شبانی390

20قبول23نطنزامام علی1230042784سعید شاهدی391

202مردودغنطنزامیرالمومنین1230067264پوریا طالبی392

203مردودغنطنزآقاعلی عباس1230027491مریم میرزائیان393

0مردودغنطنزجامعسمیه غالمی394

164مردود18نطنزحجت القائم1239970757سعید صادق پور395

203مردودغنطنزشهدای طرق66653991زهرا اصغری396

205مردودغنطنزصاحب الزمان1230034171محمدرضا فهیمی397

204مردودغنطنزکریم اهلبیت20331010فاطمه توکلی398

12مردودغشهدای قفرحسینعلی نوروزی399

مردودغخارج از لیستصاحب الزمانزهرا عباسی400

مردودغخارج از لیست(ع)موسی ابن جعفررضاعطارد401

مردودغخارج از لیست(ع)موسی ابن جعفریونس صادقی402

مردود1917خارج از لیست1240044641اباذر ربیعی403

قبول27خارج از لیست1281922846الهه مشهدالکوبه فراهانی404

مردود1315خارج از لیست6209676782بتول عزیزی405

قبول24خارج از لیست54900493332پورمحمدی406

مردود17خارج از لیست1189562405تقی عجم حاجی محمدی407

مردود19خارج از لیست1080468481حسن شهیدی408

قبول20خارج از لیست1159903794حسین زمانی409

مردود16خارج از لیست5490048220راضیه امینی410

مردود15خارج از لیست1189938758زهرا حسینی رحمت ابادی411

قبول24خارج از لیست1250173264زهرا صالحی برزکی412

مردود14خارج از لیست5750048314زینب عروجی413

مردود19خارج از لیست1209858061سراج امیدی414

قبول27خارج از لیست1272830578سمانه آقایی415



مردود16خارج از لیست1159906556سمیرا حیاتی416

مشروط1533خارج از لیست1209702509سمیه بهرامیان417

قبول35خارج از لیست1291558713سید جعفر طباطبایی418

مردود13خارج از لیست1150088494سیده عاطفه قدیمی نهرخلجی419

***16قبول23خارج از لیسترسالت لنجان1171192819عصمت عطائی420

مردود18خارج از لیست1150154950علی احمدی421

مردود17خارج از لیست1150198966علیرضا خدارحمی422

قبول27خارج از لیست1272730700فاطمه ذوالفقاری423

مشروط21خارج از لیست62760149فاطمه موسی نژاد چوکامی424

مردود14خارج از لیست550237021فهیمه طهماسیان425

مردود14خارج از لیست1159916985کاظم رحیمی کمیرمی426

مردود190خارج از لیست1159905789لیال خلیلی427

مردود17خارج از لیست1080187464مجید ایزدی428

قبول25خارج از لیست1081786437محبوبه حاج اسماعیلی429

مشروط30خارج از لیست1209789280محسن رستمی430

قبول26خارج از لیست1091158991محمد رحیمی431

قبول23خارج از لیست5499900326محمد رضایی432

مردود7خارج از لیست5499816190محمودباقری433

مردود0خارج از لیست1298421591مرتضی امین آئی434

مشروط34خارج از لیست1284979768مسعود مزروعی435

مردود0خارج از لیست1170668852ملیحه سلیمیان ریزی436

مشروط1832خارج از لیست1200069171ندا پریا437


