ف

ـصـل

7

احتمال

عکاس :عبدالرضا سلیمانی

رحیمآباد ــ استان گیالن

قانون احتمال کل

احتمال در زندگی روزمره و در علوم گوناگون دارای
کاربـردهـای متنوعی است .احتمال در پیشبینی
آب   و هوا نقش دارد و به ما در تصمیمگیریها کمک
میکند.
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قانون احتمال کل
یادآوریکالسی ١
فعالیت

در پایه های قبل با مفهوم احتمال و برخی تعاریف مرتبط با آن آشنا شده اید .در زیر خالصه ای از این مطالب آورده شده است.
نتیجه آن را نتوان قبل از انجام ،به طور قطعی پیش بینی کرد.
1ــ پدیده تصادفی :پدیده یا آزمایشی است که ٔ
مجموعه تمام نتایج ِ
2ــ فضای نمونه:
نمونه آن پدیده می نامیم و معموال ً آن را با  Sنمایش می دهیم.
پدیده تصادفی را فضای ٔ
ٔ
ممکن یک ٔ
3ــ پیشامد تصادفی :هر زیر مجموعه از  Sرا یک پیشامد تصادفی در فضای نمونه ای  Sمی نامیم.
4ــ پیشامدها و اعمال روی آنها :فرض کنیم  Aو  Bپیشامدهایی از فضای نمونه ای  Sباشند.
الف) اجتماع دو پیشامد :پیشامد  A  Bوقتی رخ می دهد که حداقل یکی از پیشامد های  Aیا  Bرخ دهد.
ب) اشتراک دو پیشامد :پیشامد  A  Bوقتی رخ می دهد که هر دو پیشامد  Aو  Bرخ دهند.
پ) تفاضل دو پیشامد :پیشامد  A - Bوقتی رخ می دهد که پیشامد  Aرخ دهد ،ولی پیشامد  Bرخ ندهد.
)P  (A′) = 1 - P  (A
ت) متمم یک پیشامد :پیشامد ( A′یا  )Acوقتی رخ می دهد که پیشامد  Aرخ ندهد.
   5ــ رابطۀ محاسبۀ احتمال وقوع یک پیشامد:
  6ــ رابطۀ محاسبۀ احتمال اجتماع دو پیشامد  Aو :B

تعداد حالت های مطلوب
همه حالت های ممکن
تعداد ٔ

)n (A
=
) n (S

=P
)(A

) P (A  B ) = P (A) + P (B ) − P (A  B

7ــ پیشامد های ناسازگار :دو پیشامد  Aو  Bرا ناسازگار می گوییم ،هرگاه  Aو  Bبا هم رخ ندهند؛ به بیان دیگر
صورت داریم:

∅

=  A  Bدر این

=P (A 
) B ) P (A) + P (B

   8ــ تعمیم پیشامدهای ناسازگار :پیشامد های  A1و  A2و  ...و  Anرا دو به دو ناسازگار گوییم ،هرگاه هیچ دوتایی از آنها نتوانند با
هم رخ دهند .در این صورت داریم:
=P (A1  A2   An
) ) P (A1) + P (A2 ) +  + P (An

9ــ احتمال شرطی :منظور از « احتمال  Aبه شرط  »Bکه آن را با )    P   (A|Bنمایش می دهیم ،احتمال وقوع پیشامد  Aاست ،به شرط
آنکه بدانیم پیشامد  Bرخ داده است و داریم:
)(P (B ) ≠ 0

) P (A  B
) P (B

=
) P (A | B

10ــ پیشامدهای مستقل :دو پیشامد  Aو  Bاز هم مستقل اند هرگاه وقوع هر یک بر احتمال وقوع دیگری تأثیر نداشته باشد .مستقل
بودن دو پیشامد  Aو  Bمعادل است با اینکه ) . P (A  B ) = P (A).P (B
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همه آنها برابر  ،Sو اشتراک
ــ افراز 1فرض کنیم  A1و  A2و  ...و  Anزیر مجموعه هایی ناتهی از
مجموعه  Sباشند ،به گونه ای که اجتماع ٔ
ٔ
هر دوتای آنها برابر ∅ باشد ،در این صورت می گوییم این مجموعه ها یک افراز روی  Sدرست کرده اند .به عبارتی داریم:
n

=S
) (  Ai S
i =1

=
) ∅ , 1≤ i , j ≤ n
i≠j

An

=1( A1  A
2   An

= ∅ , A1  A 3
= ∅ ,  , An −1  An
∅ (Ai  Aj
= 2( A1  A2

An −1

.....................

A2

A1

S

مثال :کشور ایران به  31استان افراز شده است.
مجموعه اعداد طبیعی اول و B
مثال :اگر A
مجموعه اعداد طبیعی مرکب و } C ={1باشند ،در این صورت  B , Aو  Cیک افراز روی
ٔ
ٔ
مجموعه اعداد طبیعی هستند.
ٔ
مجموعه اعداد حقیقی تشکیل می دهند.
مجموعه اعداد اصم یک افراز روی
مجموعه اعداد گویا و
مثال:
ٔ
ٔ
ٔ
سؤال :اگر  Sفضای نمونه ای یک پدیده تصادفی باشد و  ... , A2 , A1و  Anمانند آنچه گفته شد یک افراز روی  Sدرست کنند.
آیا پیشامد های  ... , A2 , A1و  Anدو به دو ناسازگاراند؟ چرا؟ آیا امکان دارد هیچ کدام از پیشامدهای  ... , A2 , A1و  Anاتفاق
نیفتند؟
فرض کنید پیشامدهای  A4 , A3 , A2 , A1و  A5مانند شکل مقابل یک
A2
A1
A3
A4
A5
افراز روی فضای نمونه ای  Sدرست کرده باشند و  Bیک پیشامد دلخواه
S
باشد .در این صورت داریم:
) B = (B  A1)  (B  A2 )  (B  A 3 )  (B  A4 )  (B  A5

که در آن  B  Aiو  B  A jبرای هر  i ≠ jناسازگاراند .چرا؟

B

بنابراین داریم:2
5

) P (B ) = P (B  A1) + P (B  A2 ) + P (B  A3 ) + P (B  A4 ) + P (B  A5 ) = ∑ P (B  Ai
i =1

اما از آنچه در احتمال شرطی مشاهده کردیم داریم:
) ⇒ P (B  Ai ) = P (Ai )P (B | Ai
1ــ مفهوم افراز صرف ًا جهت استفاده در قانون احتمال کل بیان شده است و طرح سؤال از آن در ارزشیابی مدنظر نیست.
2ــ نماد ∑ که سیگما خوانده می شود برای نمایش جمع چند عبارت مورد استفاده قرار می گیرد.

) P (B  Ai
) P (Ai

= ) P (B | Ai
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رابطه پرکاربرد زیر حاصل خواهد شد:
و بنابراین ٔ

5

) P (B ) = ∑ P (Ai )P (B | Ai
i =1

حال اگر فرض کنیم در حالت کلی  ... , A2 , A1و  Anپیشامدهایی باشند که بر
روی فضای نمونه ای  Sیک افراز تشکیل داده باشند و  Bیک پیشامد دلخواه
رابطه زیر حاصل خواهد شد که به آن قانون احتمال کل می گوییم:
باشدٔ ،
n

n

) P (B  Ai ) ∑ P (Ai )P (B | Ai
=∑

=
) P (B

=i 1 =i 1

مثال :اگر احتمال انتقال نوعی بیماری خاص به نوزاد پسر  0/08و نوزاد دختر  0/03باشد و خانواده ای قصد بچه دار شدن داشته باشد،
به چه احتمالی نوزاد آنها به بیماری مذکور مبتال خواهد شد؟
مسئله فوق است .حدس بزنید کدام عدد می تواند جواب باشد؟
مسئله فوق را حل کنیم فرض کنید یکی از اعداد زیر جواب
قبل از اینکه
ٔ
ٔ
برای رد کردن گزینه هایی که فکر می کنید نادرست اند ،دلیل بیاورید.
0
0/01
0/03
0/055
0/08
0/09
1
حل:
S
G
B
از آنجا که در ابتدا نسبت نوزادان بیمار به کل نوزادان را نداریم ،لذا
دختر
پسر
نمی توانیم به طور مستقیم احتمال مورد نظر را محاسبه نماییم .اما می دانیم
R
8
نسبت نوزادان پسر بیمار به کل نوزادان پسر برابر
و همین نسبت برای
100
1
نوزادان دختر  3است و احتمال پسر (دختر) بودن نوزاد نیز است.
2
100
بنابراین با توجه به قانون احتمال کل خواهیم داشت:
(دختر بودن| بیمار بودن) ( .Pدختر بودن) ( + Pپسر بودن| بیمار بودن) ( .Pپسر بودن) ( = Pبیمار بودن) P

و اگر پیشامد پسر بودن را با  Bو دختر بودن را با  Gو بیمار بودن را با  Rنمایش دهیم داریم:

1 8 1 3
11
× = ) P (R ) = P (B ) P (R | B ) + P (G )P (R | G
× +
=
2 100 2 100 200

برای حل این مثال می توان از نمودار درختی نیز استفاده کرد .به نمودار درختی زیر دقت کنید و علت نوشتن هر عدد و راه حل ارائه شده
را شرح دهید.
1 * 0/08
__ = احتمال پسر و بیمار بودن
R
2

0 / 08

B
R′

  1 * 0/03
__ = احتمال دختر و بیمار بودن
2

R

0 / 03

G
R′
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0 / 92

1
2

1
2

0 / 97

* 0/03

1
2

* 0/08 +

 = 1احتمال بیمار بودن ⇒
2
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مثال 4 :ظرف یکسان داریم .در اولین ظرف  14مهره قرار دارد که  4تای آنها قرمز است .در ظرف دوم همه مهره ها قرمزند .در ظرف
مهره قرمزی وجود ندارد .با چشم بسته یکی از ظرف ها را انتخاب کرده
سوم  8مهره قرار دارد که  6تای آنها قرمزند و در ظرف چهارم هیچ ٔ
مهره انتخابی قرمز باشد چقدر است؟
و از آن یک مهره بیرون می آوریم .احتمال اینکه ٔ
مهره قرمز را با  Bنمایش می دهیم .بنابراین به دنبال
حل :پیشامد انتخاب ظرف ها را به ترتیب با  A3 , A2 , A1و  A4و پیشامد خارج شدن ٔ
یافتن ) P   (Bهستیم و داریم:
1
4

=P
=(A1) P
=(A2 ) P
=(A 3 ) P
) (A4

4
6
=
=P (B | A2 ) 1
= ) P (B | A 3
P (B | A4 ) 0
14
8
= ) P (B ) =P (A1)P (B | A1) + P (A2 )P (B | A2 ) + P (A 3 )P (B | A 3 ) + P (A4 )P (B | A4

=
)P (B | A1

1 4 1
1 6 1
57
= = × + × 1 + × + ×0
4 14 4
4 8 4
112

با نمودار درختی به صورت زیر نیز می توان مسئله را حل کرد:
مهره قرمزی خارج شود و از ظرف اول باشد
احتمال اینکه ٔ

1 4
×
4 14

1
مهره قرمزی خارج شود و از ظرف دوم باشد × 1
احتمال اینکه ٔ
4

مهره قرمزی خارج شود و از ظرف سوم باشد
احتمال اینکه ٔ

1 6
×
4 8

1
مهره قرمزی خارج شود و از ظرف چهارم باشد ×0
احتمال اینکه ٔ
4

4

14
_______ ظرف اول
قرمز بودن

1
4
1
4

1
_______ ظرف دوم
قرمز بودن

1
4

6

8
_______ ظرف سوم
قرمز بودن

0
_______ ظرف چهارم
قرمز بودن

مثال :سامان در یک مسابقه شرکت کرده است .سه بسته سؤال که یکی شامل سؤال های ادبیات ،یکی
بسته سؤال های ادبیات را به او بدهند ،به احتمال
ریاضی و یکی اطالعات عمومی است ،وجود دارد .اگر ٔ
بسته
بسته سؤال های ریاضی را به او بدهند ،به احتمال  60درصد و اگر ٔ
 90درصد برنده خواهد شد .اگر ٔ
سؤال های اطالعات عمومی را به او بدهند ،به احتمال  85درصد برنده خواهد شد .در صورتی که با
عقربه چرخان در شکل مقابل نوع سؤال هایی که به او داده می شود مشخص شود تعیین کنید
چرخاندن ٔ
او به چه احتمالی برنده خواهد شد؟
حل :اگر انتخاب ادبیات ،ریاضی و اطالعات عمومی را به ترتیب با  A2 , A1و  A3و برنده شدن سامان
را با  Bنمایش دهیم ،خواهیم داشت:

1
4

ریاضی
ادبیات

اطالعات عمومی

) P (B ) =P (A1)P (B | A1) + P (A2 )P (B | A2 ) + P (A 3 )P (B | A 3
1 90 1 60 1 85 5
×=
× +
× +
=
2 100 6 100 3 100 6
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مهره آبی است .از ظرف اول
مهره سبز و ٔ 7
مهره آبی و ظرف دوم شامل ٔ 5
مهره سبز و ٔ 4
مثال :دو ظرف یکسان داریم .ظرف اول شامل ٔ 6
به تصادف یک مهره انتخاب کرده ،در ظرف دوم قرار می دهیم .سپس یک مهره از ظرف دوم انتخاب می کنیم .به چه احتمالی این مهره
سبز است؟
مهره سبز از ظرف
حلٔ :
مهره انتخاب شده از ظرف اول یا سبز است و یا آبی .اگر این پیشامدها را به ترتیب با  Gو  Bو پیشامد انتخاب ٔ
6
دوم را با  Aنمایش دهیم خواهیم داشت P (B ) = 4 :و
10
10

صورت داریم:

= )  P (Gو

6
13

6 6 4 5
56
× × +
=
10 13 10 13 130

ظرف اول

= ) ( P (A | Gچرا؟) و

5
13

= ) ( P (A | Bچرا؟) .در این

= ) P (A) = P (G )P (A | G ) + P (B )P (A | B

ظرف دوم

مترین ها

جعبه دیگر  96المپ قرار دارد که  4تا
 1دو جعبه داریم .درون یکی از آنها  12المپ قرار دارد که  6تا از آنها معیوب است و درون ٔ
از آنها معیوب اند .به تصادف جعبه ای انتخاب کرده ،یک المپ از آن بیرون می آوریم .چقدر احتمال دارد المپ مورد نظر معیوب باشد؟
 2فرض کنید جمعیت یک کشور متشکل از  20درصد کودک و نوجوان 50 ،درصد میانسال و  30درصد سالمند باشند و شیوع یک
بیماری خاص در این دسته ها به ترتیب  3درصد 5 ،درصد و  1درصد باشد .اگر فردی به تصادف از این جامعه انتخاب شود ،با چه احتمالی
به بیماری مورد نظر مبتال است؟
سکه دیگر را با هم پرتاب می کنیم .در این آزمایش احتمال اینکه دقیقاً یک سکه رو
 3یک سکه را پرتاب می کنیم و اگر پشت بیاید ٔ 3
ظاهر شود چقدر است؟
 4در یک جعبه  5ساعت دیواری از نوع  2 ،Aتا از نوع  Bو  15تا از نوع  Cوجود دارد و احتمال اینکه عمر آنها از  10سال بیشتر

1
باشد برای نوع  ، 4 ،Aبرای نوع  9 ،Bو برای نوع ،C
10
5
2

است .به تصادف یک ساعت از کارتن بیرون می آوریم .با چه احتمالی عمر

این ساعت بیش از  10سال است؟
رشته ریاضی را
رشته ریاضی ،تجربی و انسانی مردد است .اگر او ٔ
رشته خود برای تحصیل در دبیرستان بین سه ٔ
 5مینا در انتخاب ٔ
انتخاب کند ،به احتمال  ،0/45اگر تجربی را انتخاب کند به احتمال  0/1و اگر انسانی را انتخاب کند به احتمال  0/3در آزمون ورودی
رشته تجربی را انتخاب کند  0/6و
رشته ریاضی را انتخاب کند  ،0/1احتمال اینکه ٔ
دانشگاه پذیرفته خواهد شد .اگر احتمال اینکه او ٔ
رشته انسانی را انتخاب کند  0/3باشد ،با چه احتمالی در دانشگاه پذیرفته خواهد شد؟
احتمال اینکه ٔ
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سیدصالحی ،محمدرضا .قربانی آرانی ،مجتبی .)1395( .ریاضی ( )١ــ ٔ
پایه دهم ٔ
آموزشی .وزارت آموزش و پرورش .تهران :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
5ــ اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ ،ﻋﻠﯽ .ﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ .رﺑﯿﻌﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ .رﯾﺤﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ .ﺷﺎﻫﻮراﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ و ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ،وﺣﯿﺪ .)1392( .ریاضیات ()2
سال دوم آموزش متوسطه .سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .وزارت آموزش و پرورش .تهران :شركت چاپ و نشر كتاب های
درسی ایران.
رشته علوم
دوره پیش دانشگاهیٔ ،
 6ــ بهزاد ،مهدی .رجالی ،علی .عمیدی ،علی و محمودیان ،عبادالله .)1393( .ریاضیات گسستهٔ ،
ریاضی .سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .وزارت آموزش و پرورش .چاپ بیستم .تهران :شركت چاپ و نشر كتاب های درسی
ایران.
 7ــ بیژن زاده ،محمد حسن .رحیمی ،زهرا .سیدصالحی ،محمدرضا .شرقی ،هوشنگ و نصیری ،محمود ،)1396( .هندسه ( ،)2پایۀ
دوره دوم متوسطه ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری ،تهران :شرکت
یازدهم ٔ
چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
 8ــ بیژن زاده  ،محمدحسن .پاشا ،عین الله .یوحنایی ،كه كو .)1390( .ریاضی عمومی .دوره پیش دانشگاهی ،رشته تجربی .سازمان
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .وزارت آموزش و پرورش .تهران :شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ایران.
دوره پیش دانشگاهی ــ رشتة
  9ــ بیژن زاده ،محمد حسن .عالمیان ،وحید و فرشادی ،غالمعلی .)1396( .حساب دیفرانسیل و انتگرالٔ ،
علوم ریاضی ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .وزارت آموزش و پرورش .چاپ ششم .تهران :شركت چاپ و نشر كتاب های
درسی ایران.
10ــ تلگینی ،محمود .خرد پژوه ،فروزان .رجالی .)1378( ،حساب دیفرانسیل و انتگرال1و .2سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،
تهران :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
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11ــ حاجی بابایی ،جواد .رستمی ،محمدهاشم .ظهوری زنگنه ،بیژن .غالم آزاد ،سهیال .گویا ،زهرا .نیوشا ،جعفر .اصالح پذیر ،بهمن.
رشته
بروجردیان ،ناصر .رحمانی ،عزیزه .رضوی ،اسداله و میرمحمد رضایی ،مرتضی .)1375( .هندسه ( ،)2سال سوم آموزش متوسطهٔ ،
ریاضی و فیزیک ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
12ــ حیدری قزلجه ،رضا .خداكریم ،سهیال .ریحانی ،ابراهیم .سید صالحی ،محمدرضا .فریبرزی عراقی ،محمدعلی .قصاب ،علی
دوره دوم متوسطه ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .وزارت آموزش و
و كمیجانی ،آناهیتا .)1396( .ریاضی ( )2ــ ٔ
پایه یازدهم ٔ
پرورش .تهران :شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ایران.
دوره دوم متوسطه،
13ــ رحیمی ،زهرا .سیدصالحی ،محمدرضا .شرقی ،هوشنگ و نصیری ،محمود ،)1395( .هندسه (ٔ ،)1
پایه دهم ٔ
متوسطه نظری ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و
ٔ
ایران.
14ــ رستمی ،محمدهاشم .)1379( .مکان هندسی ،مکان های هندسی وابسته به نقطه های ثابت (یک نقطه ،دو نقطه n ،... ،نقطه)،
تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،انتشارات مدرسه.
15ــ رستمی ،محمدهاشم .عطوفی ،عبدالحمید .گودرزی ،محمد .امیری ،حمیدرضا .)1395( .ریاضیات  .3سال سوم علوم تجربی.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .وزارت آموزش و پرورش .تهران :شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ایران.
16ــ ریحانی ،ابراهیم .رحیمی ،زهرا .کالهدوز ،فهیمه .نوروزی ،سپیده .یافتیان ،نرگس .شریف پور ،شقایق .عابدی ،ربابه .کتابدار،
زهره .سیدصالحی ،محمدرضا ،امیری ،محمدرضا .ایزدی ،مهدی .زمانی ،ایرج .بهرامی سامانی ،احسان .پرنگ ،حسن .مین باشیان،
حوزه یادگیری ریاضی ،واحد تحقیق،
هادی و نیرو ،محمد .)1395( .تحلیل خط مشی ها ،اسناد مصوب ،پژوهش ها و منابع معتبر مرتبط با
ٔ
توسعه و آموزش ریاضی ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
ترجمه وحیدی اصل ،قاسم و عمیدی ،علی .تهران :انتشارات نشر دانشگاهی.
17ــ فروند ،جان .)1( .آمار ریاضی.
ٔ
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی
ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه
سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت،
کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند،
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای
محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش
مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب ریاضی  3ـ کد 112211
ردیف

استان محل خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

استان محل خدمت

نام و نام خانوادگی

1

یوسف امیریان

کرمانشاه

30

ریحانه حسینی نژاد

زنجان

2

داوود عزیز زاده

شهرستان های تهران

31

وحيد سجادپور

کهگيلويه وبويراحمد

3

فریبا جباری

گيالن

32

زهره محمدی

چهارمحال وبختياري

4

زهره رشیدیان

مرکزي

33

محمد کارامد

کرمان

5

ایرج نوری

ايالم

34

مهین ابراهیمیان

خراسان شمالي

6

زهره امیری

شهرستان های تهران

35

لیال مقصدی

مازندران

7

سکینه رادمنش

ايالم

36

ندا حجتی

آذربايجان غربی

8

معصومه صبوحی

قزوين

37

شیما خراشادی زاده

خراسان جنوبي

9

شهین قلی زاده

سيستان وبلوچستان

38

دینا گل خندان

گيالن

10

پروین طالب حسامی آذر

کردستان

39

حسن كريمي نژاد

قزوين

11

سمیه قربانی راد

خراسان شمالي

40

سید محمدرضا احمدی

اصفهان

12

ابوذر نخعی مطلق

سيستان وبلوچستان

41

سکینه حبیبی

لرستان

13

آزاده حاجی هاشمی

خوزستان

42

وحیده سلیمانی

گلستان

14

معصومه مالعلی

آذربايجان شرقي

43

افشین خاصه خان

آذربايجان شرقي

15

غالمرضا روئین تن

فارس

44

علی رضا زمانی

آذربايجان شرقي

16

ملیحه سادات سادات

اصفهان

45

لیال حسین پور

بوشهر

17

امید نورانی

خوزستان

46

پروانه وزیری

هرمزگان

18

مصطفي مال صالحي

شهر تهران

47

سارا فرهادی چشمه مرواری

خوزستان

19

ژاله روحانی

همدان

48

شجاع علی گرجیان مهلبانی

مازندران

20

هوشنگ مرادی

فارس

49

افشین مالسعیدی

خوزستان

21

عزیز اسدی

کردستان

50

شهره چوپانی

چهارمحال وبختياري

22

یعقوب نعمتی

اردبيل

51

وجیهه فاتحی

خراسان جنوبي

23

محمد جوراک

کرمانشاه

52

مجید قادری

هرمزگان

24

جعفر خزائیان

همدان

53

مهری غضنفرنیان

زنجان

25

فرزانه کد خدایی

لرستان

54

محمد علی ملک ثابت

يزد

26

منصوره میرسندسی

خراسان رضوی

55

حسین حجازی

خراسان رضوی

27

جمال نوین

يزد

56

خسرو کریمی

اردبيل

28

طاهره کاظمی حبشی

البرز

57

شهناز مترجم

کرمانشاه

29

غزاله سيد مدلل كار

شهر تهران

58

علی جعفری

اردبيل

