
لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

تهران0439320021امام قلی اکبریپروانه1

تهران1600958117مستجابابراهیم پورکیمیا2

تهران2062134924جان براهابراهیم زادهزری 3

گیالن2239752548داوودابراهیمی دستکحمید4

اصفهان1159169667عبداهللابوترابیفرحناز5

مازندران2219023079محمدرضا احسانیحسن 6

مازندران5820038691رمضاناحسانیانفاطمه 7

آذربایجان غربی2919679694کریم احمد صالحی عرق ایزدیمهدی 8

خوزستان1751418103محمد حسین احمد فخرالدینمرال 9

فارس5149955906مهرداداحمدزاده سروستانینجمه 10

مرکزیصفراحمدیفاطمه11

تهران2650021845جعفراحمدیمریم 12

خراسان رضوی0702837121غالماحمدیصدیقه 13

تهران 6139730627غالم احمدیمعصومه 14

خراسان رضوی0639147429محسن احمدی الیاس15

اردبیل1467648681میرتقیاحمدی رفیقه 16

گیالن5949833848جعفراحمدی نودهرضا17

کرمانشاه6419790204علی حیدراحمدیانالهام 18

خراسان جنوبیغالم اخالقینرگس 19

تهران0010261540علی اصغرادهمیمجید 20

تهران0015449637علی اصغرادهمیمیثم 21

فارس 1625555علمداراژدریصابر 22

خراسان رضوی5229931353علی اکبراژدریراضیه 23

البرز0074539574مهدیاستادباقری نصرآبادیحمیدرضا24

اصفهان4621235648خسرواسحاق پورشهناز 25

فارس1756097496حبیباسد پوریانجمیله 26

فارس2480127354صمداسدیآمنه27

تهران0558086594محمد حسین اسدیحسن 28

کرمان3060337241عبدالحسین اسکندری نسب سیاهسعید 29



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

خراسان جنوبیعباساسماعیل پورمژگان 30

هرمزگان3410531696محمد اسماعیل زادهطیبه 31

یزد4449922298بمانعلیاسماعیلیفاطمه32

تهران0059385278احمد اشکانی کیفونیحامد 33

اصفهان...امر ااصغریمعصومه34

تهران0054336971ایوبافخمیشیرین35

البرزعلیافراداکرم 36

آذربایجان غربی2850709433میکائیلافراسیابیابراهیم 37

فارس2539654363سید اکبرافضلی سید محمد 38

اصفهان6229702959تیموراقدامیفاطمه 39

گیالن2580461302حسناکبر پورمرضیه40

خراسان رضوی92236001301حسناکبریرضا41

البرز1465200746علیاکبریعذرا42

مازندران 5689686034پنج علیاکبریشهناز 43

تهران0035494972ابوالقاسماکبری رضویفاطمه44

تهران0073031313علی رضا الیکاطاهره 45

تهران1218691042محمد امام جمعهامیره 46

فارس5489381787خدامرادامامی پورلیال 47

تهران1621545725احمدامید سید لرعیسی48

ته0011727327محمد علیامیدیجعفر 49

مرکزی0569947758غالم علیامیریمهدی 50

خوزستان1750882930صدامامیری واالرستم51

تهران005539891امید علیامین خدیجه 52

البرز0321328655حاجی بابااولیاءمعصومه53

خوزستان1841682632محمدایران پرستاعظم54

هرمزگان 3391398736غالم ایرانمنشسلیمان 55

آذربایجان شرقی5190140431میکائیلایزد خواهسلماز 56

تهران40509908201علیایزدیصدیقه 57

قزوین4310779654جوادایمان زادهاکرم 58



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

مرکزی520010876موسیآدینهمعصومه59

اصفهان1111918384محمد ناصرآدینهمرضیه 60

خراسان رضوی 0810113295ابراهیمآذریمهدی 61

خوزستان1141353989علیآرش زمانیفهیمه 62

خراسان رضویرمضانآزارمعصومه 63

تهران2709384310سید ترابآسالسیده صغری 64

گیالن1465684107ایوبآستاراییآرش65

اصفهان412174173سید ابراهیم آقا حسینی سید 66

تهران0439393981خلیلآقاباباییمصطفی 67

چهارمحال وبختیاری4620429538روح الهآقابزرگیمحمد رضا 68

تهران0053529162غضنفرآقاجانینرگس 69

البرز5349960441علی مرادآقامحمدیسودابه 70

تهران0047459621محمد تقیآقاییمریم71

کرمانسید محمودآل احمدمطهره72

آذربایجان غربی2910013308احمدآیرملوعلی 73

البرز0066335191عوض علیبابامرادیاعظم 74

تهران5409935535محمدبابائیانجواد75

تهران03812635431علی بابائیان فرشته 76

اصفهان1262073162احمدبازدارمرضیه 77

لرستان5989615991اسماعیلبازوندنرگس 78

گلستان4979283731آدابیباشتریعبدالجبار 79

تهران0421882522حسین باغ پنبه لیال 80

آذربایجان شرقی1379895936تقیباغبان بریعادله81

تهران علی باقر زادهرویا 82

کرمانشاه6419972000جلیلباقرآبادیسجاد83

خراسان رضوی0703812084غالم حیدرباقریشیرین84

قم0491445177عبداله باقریمرضیه 85

تهران0069549672باقرباقی زادهمحمدرضا 86

گیالن2580668934علی رضابامدادمعصومه87



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

سیستان وبلوچستان35918362189جنگیبامریعبدالکریم 88

خراسان رضوی0480238812قدمیاربایستهمعصومه 89

قم0386468419شعبانبختیاریحسن 90

تهران0051049971صفربختیاریفاطمه 91

خراسان رضوی0769830447محمد حسنبراتیزینب92

تهران2669285228غالمرضابراتی چیرانیعباس 93

627مسیحبرارپورآمنه94

مرکزی3934041892حسینبرخورداریکرامت 95

همدان4031065868ذوق علیبردبارعلی 96

فارس2570104965رمضانبردباریفریبا 97

قزوین5099459137غالم عباسبرزگرشهناز 98

تهران5729066309غالمرضا برناییحسین 99

تهران2738361161غالم حسین بشلی دهمریم 100

بوشهر1284831371احمدبلند نظرسمیرا101

گیالن2720919489نصرت اهللبلوک آذریمریم 102

فارس2380631654مسلمبوستانیتارا 103

خراسان رضوی574976421محمد رضابهادریانفاطمه104

اصفهان1129812758ابوالقاسمبهارلویی یانچشمهسمیرا 105

کهگیلویه وبویر احمد4220087265قربانبهرام پورمریم 106

یزد4433626864عبداهللبهرامیجواد107

اصفهانرجب علیبیاتیزهره 108

خراسان رضوی0920766226علیبیدلبازیمحبوبه109

لرستان4120485803محمد رضا بیرام وندمحمد 110

خوزستان1930564430زکیبیرانوندهوشنگ 111

کرمانشاه3257125951اسد اهللبیگ پوریمحمد امین 112

آدربایجان شرقی1580769330اکبرپاشائیربابه113

قم227921433محمد رضاپرگانزهرا 114

آذربایجان شرقی1381019374جوادپروینی علی زادهفاطمه115

یزد5039743191سید محمد پو رنجفی روح اله116



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

کرمانشاه3330089156علیپور رحیمیحسنی117

خوزستان1756740978محمدپورمختاریفروغ 118

اصفهان1261612035اسد اهللپورمهرطاهره119

همدان3934683789صحبت اهللپیریاییشیما120

کهگیلویه وبویر احمد4230671423قنصورپیشرو علی نظر 121

آذربایجان غربی2754556249اسدالهترابیرقیه 122

کرمان3091453464حسینترک زادهمصطفی123

کرج0046511271اصغرترکانیصغری124

همدان3934679791نقیترکمنزهرا125

آذربایجان غربی2939830088عیسیتقویویدا126

البرز5449920016محمدنقیتقی پورمصطفی127

خراسان رضوی5629771051محمد تقی زادهمجید 128

گیالن2218793911علیتواسنیحبیبه129

البرز0321373219سیف اهللتوده روستانرگس130

تهران0067582192کمالتوسلیسید امیر حسین131

تهران0084229772سید اسماعیل تهامیسید محمد 132

خوزستانمصطفیتیرکشفریبا 133

آذربایجان شرقی6239643221اصغرتیرنظر لوتقی 134

خراسان رضوی0819963089حبیب الهتیموری نیافهیمه 135

مرکزی5449380275قربانعلیثبریاحمد136

اردبیل1620068168وکیل جدی مهناز 137

اصفهان1141833468غالم علیجزینیشهین138

خراسان رضوی1050564601حسن جعفر نژاداحمد 139

چهارمحال بختیاری4620980374عبدالرحیمجعفریعبدالرسول140

آذربایجان شرقی1533986940حمیدجعفریبهناز141

تهران4380265495یوسفجعفریزهرا142

تهرانجوادجعفریمریم143

ایالم4500880917عبداله جعفرینوراله 144

تهران0073769071برات علی جعفریمریم 145



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

تهران3243061989عباسجعفری کاکاوند صبا 146

هرمزگان3422176934ابراهیمجمال بارزیمرضیه 147

فارس2570109551عوضعلیجمال پورمحبوبه 148

تهران0042025664صفدرجمشیدیفاطمه149

قزوین4390703757صفت اهلل جنتی نیامحمد علی150

خراسان جنوبی0859868559شعبانجنگجومسعود151

تهرانعلیجواد نیانسرین 152

اصفهان5419816024رضاجوادیلیال153

اذربایجان شرقی1375704133سید فخرالدینجوادیفرزانه 154

خراسان جنوبی5239913285غالمرضاجوانفاطمه 155

خوزستان2001863616نور محمد جواهر زادهعبدالمحمد 156

لرستان4218896445علیجودکیولی 157

مرکزی0602305780مرتضیجوزقیعباس 158

خوزستان2002802289عبدی محمدجوهر زادهعلی159

چهارمحال وبختیاریدیدار قلیجهان بازیفروزان 160

کرمانمحمدجهان پیمانی هاحمیده 161

تهران0370443004غالمرضاچراغمعصومه162

تهرانولی اله چناریهاجر163

آذربایجان شرقی1382279272محمدچهرزادمینا164

اصفهان0051287587محمودحاجی بندهاشرف 165

البرز1970835192علیقلیحاجی پورمهوش 166

خوزستان1900043068عبدالعلیحاجی زادهاکرم167

مازندران 2142401155نور علیحاجی زادهعسگری 168

مازندران2063021333حسینحسن تبارعلی 169

اصفهان4129658231عزیز اهللحسن زاده دهاقانیمریم170

آذربایجان غربی2750767903علی حسن نژادسکینه 171

اصفهانغالم عباسحسنیفریبا 172

مازندرانیحیحسین پورمهدی 173

البرز0046198881اسدحسین زادهسیدحسن174



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

فارس2391018037سید محمد تقیحسینیمریم175

کرمانشاه3241178651کرمحسینیستاره 176

فارس2480106896سید سردارحسینیسید اسحاق 177

تهران0035021675محمدحسینیعذرا178

کهگیلویه وبویر احمد4232016090سید عبداله حسینیسید عمار 179

تهران1950057461عبدالمنافحسینیسید ابوالقاسم 180

اصفهان6339358901سید منصورحسینیپروین 181

کهگیلویه وبویر احمد4231644837غالمحسینحسینی بلسنجانسکینه 182

قزوین 5099702376ماشااله حسینی پورعلی 183

خراسان رضوی0938083562سی ابراهیم حسینی تلگردیسید مجتبی184

خراسان رضوی0840071965رجبعلیحصرانیکسمیه 185

خوزستان481726791علیرضا حق طلبپروانه 186

خراسان رضوی0932359418علی حق گشاییناصر 187

خراسان رضوی5739289025غالمحسینحکمت جوحسنی188

لرستان4071609265رمضانحمزهاکرم 189

کرمان 3052102214قربانعلیحمید پورفاطمه190

ارومیه2960551850تاپارحمیدوندصبا 191

تهران0052118762ابوالفضلحمیدیفاطمه 192

تهران0015360733مهدیحمیدیان فردرضا193

تهران 6429964310نصرالهحیدریمرضیه 194

خوزستان4170333357میرزاحیدریحمت اله195

تهران1531960375عزیزحیدری دولت آبادیگل تاج196

همدان0052596761عبداله حیدری عشاقکبری 197

تهراناحمدخادماحترام 198

تهران0452041392عباسخاکسارمجتبی 199

کرمانشاه4969044295تیمورخال وندی فرصفیه 200

البرز0055434207احمدخانیرویا 201

گیالن2619690110بهروزخدادادیشیرین202

ایالم4490198914محمد رضاخدارحمیسعید203



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

هرمزگان3479708986علی خداکریمیبلقیس 204

تهران0013232851رستمخداییحبیبه205

اصفهانعباسخداییمهین206

تهران6580026502حسینخراسانی بادیحسن207

خوزستان1740352475مسعود خرم دلشهرزاد 208

سیستان وبلوچستان3591844403تقی محمدخرمی نژاداللی 209

زنجان4286047032ابوالفضلخسرویخدایار 210

فارس2560137267اهلل قلیخسروی فریدیفاطمه211

کرمانشاه3241468781امینخلخالیمهری 212

مازندارن2064748131باسمخندانسید جمال213

تهران3932458303علی مرادخیریزهرا214

تهران0075666596محمد تقیخیریاحسان 215

مرکزی0590163000حمیددادخواهزهرا216

سیستان وبلوچستان3673883224جمعهدالجواد 217

اصفهان038354843احمددانامنظر 218

اصفهان1092259767محمد داودیاسما 219

اهواز3242271939بهروزدبیراحسان220

لرستانمنصوردرتمیالهه 221

فارس2297656998عبدالحسین درچیمحسن 222

قزوین4322256287عین اهللدرویش وندمعصومه223

تهران0079112862اسکندردژ آهنگسمانه 224

یزد4430877815حسینعلیدشتیعلی 225

خراسان شمالی5249934196دانیالدلشادسجاد 226

خراسان جنوبی5639670835محمددورکیرضا227

خراسان شمالی0759912157نور محمددوستیزهرا228

آذربایجان غربی2938279019محمد دولتی لیال 229

اصفهان114492985سید اسماعیل دیباجی طیبه 230

یزد5519964981غالمحسینذاکریفاطمه231

تهران3839676797حشمت الهذبیحیارسالن232



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

تهران0076213730جلیلراستار رزاقیفرزاد 233

کهگیلویه وبویر احمد4220696814نصرت الهراستینیونس 234

خراسان رضوی 0931576105علی اصغررامش گر پورملیحه 235

زنجان6159731408مصطفیربیعیموسی236

سیستان وبلوچستان3660418242حسینرجاهتسکینه 237

خراسان رضوی0919610196حسن رجب زاده باغ سیاهیحلیمه 238

اردبیل1630162051رجب علیرجبیرسول 239

تهران0045781907مختاررحمانیسهیال 240

تهران0492315302محمدرحیمیرقیه241

قزوین4323722362براتعلیرحیمینادر242

البرز2722249146علیرحیمیابوذر 243

چهارمحال و بختیاریمهرابرحیمی زهرا 244

خراسان رضوی0860722708عزت الهرحیمی خجسته نرگس 245

فارس2530099227شکرالهرحیمی نژادپریسا 246

سمنان4569922351غالمعلیرخشاییمنصوره 247

کردستانعمررداییمحمد 248

تهران0011820748اسماعیلرزاقیافشین 249

زنجاناصغررسایی فرداکرم250

تهران0068027516مرادعلیرستمیملیحه251

مازندران 24905808331محمد رضا رسولی عباس 252

آذربایجان شرقی1375917854اسد رسولیان حمید 253

کرمانشاه3309065383اسماعیلرشتیانیمسعود 254

اصفهان6199351738رجب علیرشیدیلیال 255

کهگیلویه وبویر احمد4269942541امیررشیدیانسکینه 256

یزد4432414251علیرضاییسمیه 257

البرز3781570185علی رضاییحمیرا 258

اصفهان6199515633رضارضایی مطلقعباس259

خراسان شمالیحسنرضائیسکینه 260

مازندران 4988952371رضا رضائیابراهیم 261



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

همدانمحمد حسنرضائیانشهین 262

گیالن2590484119حسین رعدیامید 263

اصفهان4622495147ابوالقاسمرفیعی قهفرخیجواد 264

خوزستان1931036519عبدالعلیرفیعی نجف آبادیمریم265

یزد0075088509رمضانعلیرمضانیمعصومه266

قم0382082151حسن رمضانیفاطمه 267

خراسان شمالی5249785097حسین رودادهشهین 268

یزد3430000841علیرودباری فرآمنه 269

مازندران2279316145رجبرونقیکلثوم270

مازندران 2050617445علیره انجامفاطمه زهرا271

آذربایجان غربی2850173381فریدونرهبرحجت272

تهران0058793089محمدرهبر نژاد مریم بانو 273

چهارمحال وبختیاری4660061701سامحمدرئیسیرقیه 274

یزد4420503807ناصرزارع بیدکیفائزه275

یزد4431798341حسن زارع فردیمریم 276

بوشهر3539788506خداکرمزارعیاعظم 277

فارس2291582100بزرگزارعیپروانه278

فارس2432901606ابو الحسنزارعیبهناز279

فارس2282630319مجیدزارعیملیکا 280

تهران0493238514حسین زارعیآزاده 281

اصفهانعلیزالبیکوالیه282

خوزستانعبدالرضازرگانمحمدعلی283

تهران0452320844ابراهیمزکیانفریبا284

آذربایجان شرقی2870599676خداوردیزلفیکلثوم285

فارس2360389165پرویززمانیزهرا286

کرمان2992941204محمدزمانی نژادبتول 287

مرکزی5449971923اسماعیلزنگارکی فراهانیمجید288

زنجان4371710735قلیزنگنهسارا 289

همدان4040003446قاسمعلیزیامعالعباس 290



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

تهرانعباسزید آبادیخدیجه 291

قم 0324064349سید حسنساجدیسیده ناهید292

اردبیل1465719458علیسادگی آرخازلوفرح رو293

همدان4020442770جاللسادلکیزینب 294

سیستان وبلوچستان3673437801غالمساریجواد295

لرستان4219930477علیساکیزینب 296

کرمان6089531553حیدرساالریمحمد 297

اصفهان1283043149غالمحسینسالمیانطاهره298

همدان4011721824والیسپهری والیحامد299

تهران2120298874دارمرادسرمیلیسهیال300

تهران0072132728حسنسعادتمندلطیفه 301

تهران0076451461عزیزالهسعادتیوحید 302

فارس2431697657علیسعادتیصحبت اهلل303

خراسان رضویحسینسعیدیسمیه304

البرز4591333450علی اکبرسلطان بایزیدیالهه305

خراسان رضوی1060764652حسین علیسلطانیزهرا 306

اردبیل1467160131محسن سلطانیربابه 307

البرزحمدالهسلمانیبهاره 308

تهران0054072727علی اصغرسلمانیانمرضیه 309

تهران4900618381عبداله سلملنیامین 310

همدان5029613366نادعلی سلیمانی پورفاطمه 311

کرمانشاه3060097518قدمعلیسلیمانی زاده گرگانیمریم312

خراسان رضویولی اله سلیمانی فرگی فرشته 313

یزد4479980113علیسلیمیلیال314

تهران3359523377مرادعلیسهامیاناعظم315

تهرانمیرسفرعلیسیدیان شیخ الکطاهره316

قزوین4323034083محرمشارلیکبری 317

خراسان شمالی0670789275محمد تقیشاکریسید هانیه318

تهران0077632273محمد علی شاکریفاطمه 319



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

خراسان رضوی0919265227غالمرضا شاهرخیزهرا 320

قم2939136769محمدکاظمشاهی حاجی کندیحبیبه321

مازندران5789923976غضنفرشجاعی هیکوهیکیومرث322

یزد4449875753حسینشرف الدیننرگس323

بوشهر3500255426محمودشریف نژاد دشتیصغری324

کرمان3040149598علی شفی آبادیمهری 325

اصفهان1080168184سید امرالهشکر الهیسمیه سادات 326

چهارمحال وبختیاری4623690024حسن شکرالهیغالمعلی 327

کرمانشاه3240391368مرادشالنی کیامعصومه 328

کرمان3170026275علیشمس الدین سعیداسماء329

خوزستان6630004914ادبانشهبازینسترن330

0653095678عباسشهریاریمرتضی 331

خوزستان19507023080مختار شیخ مرادیحسین 332

اصفهان1285493087جاللشیرخانیصدیقه 333

فارسعلیشیری بردجیمریم334

البرز0082356688گل میرزاصادقیمهناز335

البرز0055619274غالمرضاصادقیطاهره336

کرمان3071156561امامدادصادقیمریم337

اصفهان1112042601مصطفیصادقیزهرا 338

گیالن2669868789ناصرصادقی ختی بانیفاطمه339

تهران0060351942محمدرضا صادقی فرفهیمه 340

فارس2491172577محمد مهدیصالحیعبدالصمد 341

لرستان4172788319علی صالحیمهناز 342

اصفهان1284843017عباسعلیصالحیفرحناز 343

تهران0039507076محمدصالحی سیاوشانیبتول344

خوزستان1971563641حیدرصالحی نیاعباس345

خراسان رضوی 0925084425مهدیصباغیان سمانه 346

آذربایجان غربی2840077345یعقوبصبح صادقالمیرا347

فارس6559852083ابراهیمصبریاعظم348



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

همدان3874619923جعفرصفا ساداتیاعظم السادات 349

اصفهان1170081231اکبرصفاییمهین 350

خراسان رضوی0921513143عالمحسنصفدریسکینه351

لرستان4073508784علی احمدصفرنلگیانبابک352

خوزستان1753612586حمیدصفریشهناز 353

کرمانشاه3256910475عزت الهصفریعلی 354

تهران407356369علیصفری مفرداحمد 355

تهران2031630091محمدصمدیرضا356

آذربایجان شرقی1361614080ارسالنصمدیراحله357

لرستان4132983722علی احمد صیارپور سالمیزیور 358

لرستان4120366766عباسطاهریزهرا 359

گلستان2030117293عباسعلیطلوع شاهرودیاناحمد 360

هرمزگان4172073824کریم طنازیملیحه 361

تهران0084505941اسمعیلطهماسبیهدیه 362

خراسان جنوبی6529952551رسولعابدینیفاطمه 363

مرکزی6529964819غالمرضا عابدینیسمیه سادات 364

لرستان0063085216محمود عارفیسرور 365

همدان4040102460مجیدعاشورلومحمدهادی366

آذربایجان غربی2919199897عین الهعالی پورمنور 367

سمنان4591336761قدرت الهعامریان محمد ابراهیم 368

سمنان4592022068قدرت الهعامریان روح اله 369

خراسان رضوی0939550245عالمرضاعباس نژادفاطمه370

تهران3991257629محمدعبداهلل زادهکبری371

قزوین5089871108محمدعبداللهیلیال372

تهرانفتاحعبدالهیمهناز 373

هرمزگان469002101بارانعبدیمجتبی 374

لرستان2000737935عبدالرضاعجم پروین 375

اصفهان5110644888محمدعرب زادهصفورا 376

تهران0793515416محمد حسین عرفانی مهرعلی اصغر 377



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

تهراناکبرعزیزیشهناز 378

مرکزی0531233308محمد علیعزیزیمولود379

اصفهان1159738221موسیعسکریمهدی 380

اصفهان6199125258حسن عسگر حکیمی آرانیحبیب اله381

اصفهان1199070432قدرت الهعشقیصولت 382

کرمان3040505122حسن عظیمی نسبزهرا 383

گلستان 2120616051سیف الهعلی آزمدیعلی اکبر384

گیالن0076622460محرم علیعلی نژادابوالفضل385

تهرانعلیعلیدادی پورفرشته386

آذربایجان غربی0385252511حسنعلیزادهعلی 387

تهران3359459946غالمعلیعلیمرادیاکرم 388

قزوین محمد عیدیمحمود 389

اصفهان5120015417رمضانعلیغفارینسرین390

فارس1818223171غالم غالم زادهیداله 391

سیستان و بلوچستان علی غیاسیسیده فاطمه 392

اصفهان1091368600علی فتحیفاطمه393

البرز5451116267جعفرفتحیرقیه394

تهران0621647284سید محمدفخاریسید رضا395

گلستان2121865438عباسعلیفخریرقیه396

تهران3800719878خداکرمفدائیپری397

فارس2460274025عبدالرحیمفرحیفاطمه 398

خوزستان3629845188حبیب اهللفرزانهسکینه 399

اصفهان1142058816قنبرعلیفرهادیربابه400

خوزستان1882258282گودرزفرهادی بیگانیمهری 401

لرستان4131213556محمد حسین فرهانی پورشبنم 402

فارس2572204789علی اصغرفرید پورمحمد403

فارس2570406422کرم علیفریدونی قدرت اهلل404

سیستان وبلوچستانعباسعلیفطرتی ده اربابسمیه 405

لرستان4072771181خدارحمفالحلیال406



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

البرز4899134576حبیب اهللفالحت کارمریم407

خوزستان1752085620اسکندرفالمرزیعزت 408

تهران1109427محمد حسینفیاضیقاسم 409

لرستان 4189186643کرم رضا فیروزیرضا 410

البرز0324062613ابوالفضلقاجارگیرفرزانه 411

خراسان رضوی92234601992رسولقاسمیکریم 412

مازندران6259908288...نصرت اقاسمیجمیله 413

تهران1650838379ستارقدردانملیحه414

تهران2064702504خسرو قدسی فاطمه 415

تهران0420635025اکبرقربی اردستانیصدیقه 416

تهران0020437935علیقزوینیمحمد مهدی417

مازندران4999964201مصطفیقلی نژادفاطمه418

آذربایجان غربی271111409عشق علیقلی نژادلیال419

فارس240001374اکبرقناعتیهاجر420

گیالن5179466288روح اهللقنبر زاده بیلمیعلیرضا 421

فارس47102109567عبداهللقنبرپوررضا422

کرمانشاه3256973043علی کرم قنبریشهال 423

مازندران2063149755مرتضیقنبریرقیه 424

زنجان4283401250محرم علیکابلیخدایار 425

مرکزیعروجعلیکارخانهزهرا 426

تهران 2480174850581علی کارگشا محسن 427

تهران0074559151قربانعلیکاشفیسمیرا428

گیالن2738824595رضا کاظم نژادسهیل 429

کرمانشاهشهسوارکاظمیزهرا 430

تهران0048052868النقیکاظمی ارسونهاشم 431

اصفهان1230030646رضا کاوه انسیه 432

سیستان وبلوچستان6119916547حاجیکردیمحمد اباذر433

تهران5599952908حسین کرمیفاطمه 434

فوالدشهر60209749844علی مرادکرمیمنیژه435



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

ایالم5349737181تاپیکرمیرودابه436

مرکزی0603384587نصرت الهکرمیحمید 437

تهران0050734342رضا کرمی کلهرودیحسن 438

تهران1755921780ابراهیمکریم پورشیرین439

تهران0622416911غالمرضاکریمیاحترام440

اردبیل166015159881اکبرکریمیزینب441

اصفهان0370421620رسولکریمیمحمد 442

اصفهان5499872198محمدکریمیمحسن 443

تهران0453585949غالم حسین کریمیزینب 444

قزوینعلی کشاورزکبری 445

کرمان2991405600علیکالنتریزهرا 446

فارس2392166404الیاسکمالیشهیاد 447

یزد4440035434رضا کمالیزهره 448

خراسان رضوی0946261873احمدکمالیانمهدی 449

مرکزی5719914196محمد کمیجانی بزتلوییحسین450

کرمانشاه3240502887ابراهیمکهریزیاسماعیل 451

فارس2571676687رجبکی منشآسیه 452

کهگیلویه وبویر احمد4250582000سلبعلیکیوانیعوض 453

البرز1828941050محمد کاظمگلشنپریماه454

اصفهان6199139135ماشااله گنجیفاطمه 455

تهرانیوسفگوجانیزینب 456

همدان3978199246ماشالهگودرزیعفت 457

گیالن2610024339ناصرگوهری هنزیمیمنیر 458

کرمانشاه3259132600شریفلرلستانیمونا459

گلستان2249968896بابالشگر بلوکیحسن 460

خراسان شمالی0681645210لطف علیلطفیاسماعیل461

خراسان رضویمحمد علیلطیفیزهره462

اهواز1753470846ابراهیمماکنانیفرزانه463

مازندران2141697808محمدمجاور نوامهدی464



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

البرز0311160530کاظم محرمیمعصومه 465

تهران1465643443خلیلمحسن زادهرئوفه466

آذربایجان شرقی1590386541حکم علیمحمد باقریبهنام 467

مرکزی0569373646حسین محمد حسینی مریم 468

اردبیل1620529181میر یعقوبمحمد صادقمیر غدیر469

البرز0321907892محمدمحمد طاهریعلی 470

اردبیل1450221472محمدمحمد کردادهربابه471

تهران0084594251جوادمحمدیرقیه472

کرمانشاه3256794262اورالهمحمدیزیبا473

خراسان رضویمجتبیمحمدیعاطفه 474

البرز4282557435باللمحمدیرضا 475

فارس2372392743گودرزمحمدیفاطمه 476

آذربایجان غربی2851755734نور علیمحمدی اصلافسانه477

قم0870284959براتعلیمحمدی جر تودهفاطمه478

تهران4370582385حکم علیمحمدیانارسالن479

همدان3875948238علی اصغرمحمدیانطاهره 480

قم3071132735بهراممحمودآبادیاعظم481

کرمان3219979211حسن محمودیفرشته 482

اصفهان6209882935...فتح امختاریمریم483

خوزستاننعمت الهمدرسی رضا 484

خراسان رضوی0933544618ابوطالبمرادیمعصومه485

فارس2296842895جمشید مرادیاحمد 486

کردستان3839179920شریفمرادیشهاب 487

بوشهر2431581546قبادمرتضویانعباس488

خراسان رضوی3610426861محمد مردانی شیرگ مرضیه 489

قم6449454318سید محمدمرزانی سید ابراهیم 490

البرز2161443062قدرتمرزبان عباس آبادیزینب 491

کرمان3050141931حسینمرعشیسهیال492

اصفهان1198982543عبدلمروتعلیرضا493



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

سیستان وبلوچستان3640241878مصداقمریدی پور مسعود 494

اصفهان1262312094غالمحسینمستوریمحمد495

همدان4020215995فرمانعلیمسجد نبی بهمنیراضیه496

خراسان رضوی0793406341محمد حسن مسلم زهرا 497

تهران0076316701محمدمشهدی تفرشیسمیه 498

اصفهان10918700683عبدالحسین مصری پوراحمد 499

تهران0452031613رمضانعلی مطلبی احمد آبادیخدیجه 500

تهران0064950867خالق وردیمعززپروانه501

تهرانعباسمعصومیالهام 502

کردستان یعقوب علی معظمی کلثوم 503

اصفهان1080002448محمد معینیوجیهه 504

اصفهان1080517669فتح الهمعینی علی 505

مازندران 2063200327علی گدامال آقاپور وراخیلیزهرا506

اصفهان5419632721عبدالهملت کرکوندیمریم 507

کرمانشاه3256885667امام علیملک پورفرشته508

چهارمحال وبختیاری4650601096عبدالعلیملک پورزهرا 509

اصفهان1140165259احمدملکوتیسعید 510

تهران3149289002حسین منجلیان ناصر 511

فارس2451475595حسینمنصوریغالم عباس512

خوزستان1930755872فدالهمنصوریان پورفاطمه513

خراسان رضوی0819482110سید محمدموزدورانیجعفر 514

اصفهان1111360960سیدحسینموسویسیدعباس515

اصفهان1190004356سیدمحمدموسویفاطمه سادات516

لرستان4070552529برخوردارموسویسید علی محمد517

تهران0045597111عبداله موسویاعظم السادات 518

چهارمحال وبختیاری4650116007شیرزادموسویعقیل 519

خوزستان1750892383سید عبودموسویسید احمد 520

خراسان شمالی4449887956سید کاظمموسوی شمس آبادیسید جالل 521

یزد4449652339اکبرموالرحیمیحمیدرضا522



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

مرکزی0602633362حسینموالییزینب523

3253686961بابامومنهمرضیه 524

تهرانمیکائیلمهدی پورزهرا525

کرمانشاه3319412329کریممهدی خانیرحیم526

خراسان0700196870غالمعلیمهرجواحمد527

خراسان جنوبی0640151221زین العابدین مهرجومیثم 528

تهران1260829979سیدحسینمهمان دوستفاطمه529

سیستان وبلوچستان3621024344محمدمیر اولیاییفریبا 530

گیالن2669476848سید میرمیر پورسید خدیجه 531

یزد4430716176محمود میر جلیل فاطمه 532

اصفهان1130699447سید مهدیمیر نصیریسید محمدباقر533

گلستان 2122484977سید علیرضامیرافضلیسید مصطفی534

چهارمحال بختیاری4622073360رمضانمیرزاخانیمنیژه535

بوشهر3520744430غالمحسینمیرزازادهربابه536

البرز03187341عباسمیرزاعلیزهرا537

قزوین0051714760یوسف علیمیرزاییصدیقه 538

ایالم4520005541قیصرمیرزاییسمیه 539

تهران3950385118علیمیمونوندسمانه 540

گیالن2594388221ابراهیم ناتوان گیالن پورمرتضی 541

تهران4070244972غالمحسین نادریسعید 542

قممحمد جوادناصرینجمه543

سمنان محمد سرازناظمیزینب 544

ایالم 4500087389کرم خدانامداریانپروین 545

سمنانسید فضل اهللنبوی طالجیمینرگس 546

سیستان وبلوچستان3660063266عباسعلی نجاریمحمد علی 547

تهران0073478997داوودنجف قلیوحید 548

کرمانشاه3329921714مرادعلینجفیمریم 549

اردبیل1620880326عروجنداییآبگل 550

تهران6609650349حسننریمانیزهره551



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

زنجان6159925547علی نژاد حسینیمسعود 552

آذربایجان شرقیبهروزنصارینازی 553

قم6099772189حسن نصر عبودیمعصومه 554

اصفهاناحمد رضانصوحیرضا 555

تهران0049272632رمضانعلینصیریفریبا 556

فارس5140003945ناصرنصیری بهارلوییزهرا 557

بوشهر3501070251علینظامیانمهدی 558

لرستان4199873040رستمنظریمعصومه559

تهران1520153279هوشنگ نظری افشارالهام 560

اصفهان5189549471اسکندرنظمیعلیرضا561

تهران1639069021محمودنقیبسیده خاتون562

اردبیل2619596181اصغرنمازیخدیجه 563

تهران5399944154یوسفنوروزیمحمدرضا564

تهران0439565065جوادنوروزیحدیقه565

کرمانشاه4960112220سید نوروزیحامد 566

تهران5089192510رمضانعلینوریحیدر علی567

مازندران 2080161822فیض الهنوریمحبوبه 568

آذربایجان شرقی1382863985حسین نوریانمرضیه 569

مازندران 2279450208رمضاننیازتیمریم 570

اردبیل1672171822احمدنیازیخدیجه571

سیستان وبلوچستان3621143289محمد نیرنرگس 572

گیالناکبرنیک اخالقعباس 573

یزد4440147747علی اکبرنیک اردکانیزهرا 574

لرستانامیرنیک وندمریم 575

قزوین5099857299صفرنیکو زهرا 576

همدان4040246901مظفرواحدی شاهبهنام577

تهران2678321169فیروزوظیفه دوسترامین 578

کرمانشاه3257509588جهاندارولی زادهگالره579

کهگیلویه وبویر احمد6000079753صیدان وهابی پورتهمینه 580



لیست برندگان پیامکی قابل ارائه به سایت

استانکد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

گیالن2580000364محمدهادی پور فراوانیفاطمه 581

تهران2649358173محمدهادی نژادزهرا582

اصفهانغالمرضاهاشمیحسن 583

اردبیل1450501915علیهاشمیربابه584

خراسان جنوبی0880062134حسینهاشمی تبارمریم سادات585

مازندران2140212290رجب علیهدایتیریحانه 586

تهرانجوادهمتیهما 587

گیالن2660216916مجیدهمتیمریم 588

خراسان رضوی0939544652علیرضا همتیان محبوبه 589

اصفهان1260461351اکبریزدانیحسین590

چهارمحال وبختیاری4623636402بهمن یزدانیسمیرا 591

آذربایجان شرقی1710292555محسن یعقوبیمعصومه 592

4251130227علی بانیعقوبی نسبزینب 593

گیالن2594434140نصرتیوحناییعباس 594

اصفهان1284166155حسین یوسف شودرویاکرم 595

کرمانشاه4969863490خدامرادیوسف وندمحسن 596

خراسان رضوی5720007261حسنیوسفیفاطمه597

بوشهر3539664920محمد یوسفیعلی 598

قزوین4391886146محمد حمید یوسفیآمنه 599

خراسان شمالی0820234362سید قاسم یوسفیان معصومه 600


