
ساعت مصاحبه نام خانوادگی و نام داوطلب ردیف
احمدیان علمی محمد 1
استقامت سیدفرزاد 2
اقازیارتی زینب 3
اکبرنتاج کاظم 4
اکبري وحید 5

امیري محمدباقر 6
امیري نصیر 7
امینیان احسان 8
اندایش مجید 9
برحق سیدفرشاد 10
برکان سعید 11

بهرامی محمدامین 12
پاك زاد پدرام 13

جاللی مهراباد رضا 14
جوزي قشالقی محمد 15
چهل خانه مهدي 16

حامی نواسطلی مسعود 17
حسین زاده امیرحسین 18
حلیمی اسفیدان محمد 19

حمزه پهنه کالئی سید مرتضی 20
حیدري زینب 21

احمدي شیخ شبانی غالمرضا 22
شکري یاسر 23

صارمیان سلمان 24
بکایی سیامک 25
کاشی مهدي 26
منطقی علی 27

نظري صارم حامد 28
شیري چیان محسن 29
زمانیان محمد 36
امینی میثم 30

دلخوش ریحانی عاطفه 31
دهقانی اشکذري احسان 32
رجبی خوش اندام ندا 33
رضایی گرجایی ارش 34

روحانی سمانه 35
سرمست سخویدي سپیده 37

سلطانیان حسین 38
شریف حسن فاطمه 39
شهروزیان علی 40
صادقی حسین 41
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زمان مصاحبه نام خانوادگی و نام داوطلب ردیف

صالحی علی 42
صدیقی یاسمین 43
صفري هدیه 44
طاحونه ء صنم 45
عظیمی فر میالد 46
فرزدي رامین 47

فصیح بیکی مسعود 48
فیروزنیا ندا 49
قادري احسان 50

قوامی نیا علیرضا 51
کریمی کیسمی معصومه 52

کلهري میثم 53
کیمیایی سعید 54
گودرزي مهرداد 55

محمدپور محمدرضا 56
محمدپور محمدرضا 57
محمدهاشمی ندا 58
محمدي امیر 59

محمدي مرتضی 60
مرادي مریم نگاري سارا 61

معزي نیا مریم 62
موسوي سیدعباس 63
میرزائی شهرزاد 64
هاشمی سیدسعید 65
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