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متین ثقفیپسردوازدهمتفسیرآذربایجان شرقی

علی اسالمی پسردهمصحیفه سجادیهآذربایجان شرقی

 مهدي ابراهیم زاده پسریازدهمصحیفه سجادیهآذربایجان شرقی

جواد فرجیپسردوازدهمصحیفه سجادیهآذربایجان شرقی

امیرحسین جوانمردپسردوازدهمتفسیرآذربایجان غربی

مبین نوروزيپسردهمنهج البالغهآذربایجان غربی

احسان دالور نیاپسردهماحکامآذربایجان غربی

فردین باغبان رحیمیپسریازدهمنهج البالغهاردبیل

آرش دادوندپسردوازدهمانشاي نمازاردبیل

رضا نورمحمديپسریازدهماحکاماردبیل
محسن عباسیپسریازدهمتفسیراصفهان

امیرحسین  برمکیپسریازدهمنهج البالغهاصفهان

امیرعباس  طاووسیپسردهمصحیفه سجادیهاصفهان

حسین محبیپسریازدهمصحیفه سجادیهاصفهان

محمدصادق  شریعتیپسردوازدهمصحیفه سجادیهاصفهان

سپهرسلمانی کرچگانیپسردهمانشاي نمازاصفهان

محمد ملک پور محمديپسردوازدهمانشاي نمازاصفهان

سید امیرحسین  واعظیپسردهماحکاماصفهان

حسین فخار پسردهمتفسیرالبرز 

سید محمد عباس حسینیپسریازدهمنهج البالغهالبرز 

علیرضا دانا پسردوازدهمنهج البالغهالبرز 

علیرضا علیزاده پسردهمانشاي نمازالبرز 

فرهاد حضرت پورپسردوازدهمانشاي نمازالبرز 

امیررضا مقصوديپسردهماحکامایالم

امیرحسین حسنیپسریازدهمانشاي نمازایالم

جواد ثبوتپسریازدهمصحیفه سجادیهبوشهر

حمیدرضا مظفري نسبپسریازدهمانشاي نمازبوشهر

امیر رضا احمديپسردوازدهماحکامبوشهر

محمدرضا مالکیپسریازدهمصحیفه سجادیهچهار محال و بختیاري

امیر حسین حجتی پسریازدهماحکامچهار محال و بختیاري
محمدجعفر آزادشریفیپسریازدهمتفسیرخراسان جنوبی
رضا  خسرويپسردوازدهمتفسیرخراسان جنوبی
امیدرضا  بهادرانپسریازدهمنهج البالغهخراسان جنوبی
سید علی فاطمیپسردوازدهمصحیفه سجادیهخراسان جنوبی
سیدساجد جاللیانپسردهمانشاي نمازخراسان جنوبی
نیما نیک شعارپسریازدهمانشاي نمازخراسان جنوبی

حامد جعفریانپسردوازدهمانشاي نمازخراسان جنوبی
محمدصادق بیابانیپسردوازدهماحکامخراسان جنوبی
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محمدرسول  مسکنیپسردهمتفسیرخراسان رضوي
مهدي دلیريپسردوازدهمتفسیرخراسان رضوي
محمدرضا تاج آباديپسردهمنهج البالغه خراسان رضوي
امیرحسین  مردانیپسردوازدهمنهج البالغه خراسان رضوي
سیدسجاد حسینیپسردهمصحیفه سجادیهخراسان رضوي
هادي  تقويپسریازدهمصحیفه سجادیه خراسان رضوي
امیررضا هامون نبردپسردوازدهمصحیفه سجادیهخراسان رضوي
یاسین میهن پناهپسردهمانشاي نمازخراسان رضوي
عرفان افکاريپسریازدهمانشاي نمازخراسان رضوي
علی گروهیپسریازدهماحکامخراسان رضوي

محمد مهدي گوکلنیپسردوازدهمصحیفه سجادیهخراسان شمالی
محمد زاهديپسریازدهمانشاي نمازخراسان شمالی
مهدي غالمیپسردوازدهمانشاي نمازخراسان شمالی

سید حسن عزیزان مرتضويپسردهمتفسیرخوزستان
امیرمحمد شهریاريپسریازدهمتفسیرخوزستان
دانیال الهاییپسردوازدهمتفسیرخوزستان
علی  حمزهپسردهمنهج البالغهخوزستان
محمد مهدي فروزانپسردوازدهمنهج البالغهخوزستان
حسنعلی سبزي وندپسردهمصحیفه سجادیهخوزستان
آرمان کیهان نسبپسریازدهمصحیفه سجادیهخوزستان
سید دانیال موسويپسردوازدهمصحیفه سجادیهخوزستان
امیررضا باندريپسردهمانشاي نمازخوزستان
مهدي حسنکیپسریازدهمانشاي نمازخوزستان
یونس حمیديپسردوازدهمانشاي نمازخوزستان
سید محسن شریفیپسردهماحکامخوزستان

سید محمد احمديپسردهمتفسیرزنجان
مهدي محمديپسردوازدهمانشاي نماززنجان
علی احمديپسردوازدهمتفسیرسمنان
محمد عرفان منافیپسردهمصحیفه سجادیهسمنان
امیرمحمد کیوانپسردهمانشاي نمازسمنان
صادق اسماعیلیپسردوازدهمانشاي نمازسمنان

علی رستمیپسردهماحکامسیستان و بلوچستان
امیر حسین اکبري پسریازدهماحکامسیستان و بلوچستان

محمدرضا علوي حسینیپسردهمتفسیرشهر تهران
یاسین فقیهی رادپسریازدهمتفسیرشهر تهران
محمدمهدي الهیانپسردهمنهج البالغهشهر تهران
حسین عزیزيپسردوازدهمنهج البالغهشهر تهران
حسین فصیحیپسردوازدهمصحیفه سجادیهشهر تهران
مجتبی نورانیپسردهمانشاي نمازشهر تهران
مهدي توکلیپسریازدهمانشاي نمازشهر تهران
سیدحسین مفضلیپسردوازدهماحکامشهر تهران
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علیرضا خشنودپسردهمتفسیرشهرستانهاي تهران
امیرحسین مهدي پورپسریازدهمتفسیرشهرستانهاي تهران
محمدرضا میرزانیاپسردوازدهمتفسیرشهرستانهاي تهران
امیررضا حسینعلیپسردهمصحیفه سجادیهشهرستانهاي تهران
محمد جواد خبیريپسریازدهمصحیفه سجادیهشهرستانهاي تهران
سید محمد مهدي محمديپسریازدهماحکامشهرستانهاي تهران
مصطفی سوريپسردوازدهماحکامشهرستانهاي تهران

حسین امیريپسریازدهمتفسیرفارس
محمد امین تهمتنپسردهمنهج البالغهفارس
محمد جواد روستاییپسردهمصحیفه سجادیهفارس
نیما عزیزيپسریازدهمصحیفه سجادیهفارس
سید مهدي طالعپسردهمانشاي نمازفارس
محمد علی ضعیف تنپسریازدهمانشاي نمازفارس
مهدي  انصاريپسردهماحکامفارس
محی الدین فرزانهپسردوازدهماحکامفارس
محمد دودانگه پسردوازدهمتفسیرقزوین 
حسن آشوريپسریازدهمنهج البالغهقزوین 
علی صمدي فرپسردهمصحیفه سجادیهقزوین 
مسعود چناريپسریازدهمانشاي نمازقزوین 
محمد امین شعبانی پسردوازدهمانشاي نمازقزوین 
علی قنبر لو پسریازدهماحکامقزوین 
امیر محمد محمديپسردوازدهماحکامقزوین 

عباس متقیان نژادپسریازدهمتفسیرقم
محمد مهدي جلیلیپسریازدهمنهج البالغهقم
مصطفی قنواتی پسردهمصحیفه سجادیهقم
حمید رضا منتظر یزدي پسریازدهمصحیفه سجادیهقم
سروش صباغی آمرهپسریازدهمانشاي نمازقم
محمد مهیار حامدي کیا پسردوازدهمانشاي نمازقم

سروش عبديپسردهمانشاي نمازکردستان
آریا خیاطیان پسریازدهمانشاي نمازکردستان
یاسر تابعی پسردهماحکامکردستان

محمد حسن توکلی پورپسریازدهمنهج البالغهکرمان
محمد حسین رحمانیپسردوازدهمنهج البالغهکرمان
رضا کاشیپسردهمانشاي نمازکرمان
احسان قاضی زاده پسردوازدهماحکامکرمان

امیرحسین قاسم آباديپسریازدهمتفسیرکرمانشاه
حسین امیريپسردوازدهمصحیفه سجادیهکرمانشاه
محمد مهدي محمدبیگیپسردهمانشاي نمازکرمانشاه
محمدهادي عاطفی نیاپسردهماحکامکرمانشاه
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سامان آرام بنپسردهمتفسیرکهگیلویه و بویر احمد

رضا یزدان دوستپسریازدهمنهج البالغهکهگیلویه و بویر احمد

فرید چکیپسریازدهماحکامکهگیلویه و بویر احمد

رضا دوستانیپسردوازدهماحکامکهگیلویه و بویر احمد

محمدصالح زنگانه پسردهمنهج البالغهگلستان 

حسین ولی خانی پسردوازدهمنهج البالغهگلستان 

عبدالرئوف ارازلی پسردوازدهمانشاي نمازگلستان 

محسن مهدوي نیا پسردهماحکامگلستان 

محمدکردکتولی پسریازدهماحکامگلستان 

امیرحسین کوه نشین پسردوازدهماحکامگلستان 

سیدحسین حجازيپسردهمنهج البالغهگیالن

محمد رضا میرسراییپسردوازدهمنهج البالغهگیالن

محمدسعید رحیم پورپسردوازدهمصحیفه سجادیهگیالن

محمد علی اسماعیلیپسردهماحکامگیالن

مجید مراديپسریازدهمتفسیرلرستان

حسین روشنپسریازدهمنهج البالغهلرستان

حسین رضاییپسردوازدهمنهج البالغهلرستان

حسین شیراوندپسردهمانشاي نمازلرستان

امیررضا یعقوبیپسریازدهمانشاي نمازلرستان

امیررضا فالح نژادپسردوازدهمانشاي نمازلرستان

دانیال یوسف نیاپسریازدهمتفسیرمازندران

اشکان پورحسینیپسردوازدهمانشاي نمازمازندران

ایمان ایزديپسریازدهماحکاممازندران

سید مهدي موسويپسردوازدهماحکاممازندران

کیارش قلعه نویی پسردهمتفسیرمرکزي 

محمد علی احمدي پسریازدهمنهج البالغهمرکزي 

مهدي عرب پسردوازدهمنهج البالغهمرکزي 

محمد جواد مرادي پسریازدهمصحیفه سجادیهمرکزي 

محمد متین انصاري پسردهمانشاي نمازمرکزي 

محمدصادق جاویدانپسردهمتفسیرهرمزگان

کمیل قنبريپسردهمنهج البالغههرمزگان

سپهررئیسیپسردوازدهمانشاي نمازهرمزگان

مجیدبهرامیپسریازدهماحکامهرمزگان
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سیدشهریار قاريپسردهمتفسیرهمدان

علی یاراحمديپسردوازدهمتفسیرهمدان

عمیدالدین صابونیپسردهمنهج البالغههمدان

علیرضا رشیديپسردوازدهمنهج البالغههمدان

متین خزاییانپسردهمصحیفه سجادیههمدان

مهبد نجاریانپسریازدهمصحیفه سجادیههمدان

طاها طاهرپسردهمانشاي نمازهمدان

محمد افتخاريپسریازدهماحکامهمدان

دانیال ابویی مهریزيپسردهمتفسیریزد

ابوالفضل سعیدي فرپسردوازدهمتفسیریزد

سید محمد حسینی المدواريپسردهمنهج البالغهیزد

علی اردانی زادهپسردوازدهمصحیفه سجادیهیزد

عرفان بیدمشکیپسردهمانشاي نمازیزد

محمدمهدي سلمانی مهرجرديپسردوازدهمانشاي نمازیزد

محمد یونس حدادي بیدکیپسردهماحکامیزد
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