
 بسمه تعالی

 
 

 

  

 

  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 کرج خلیل علی اصغر فرجی 1

 ریال000/1000 اهواز مسعود آرام طالبی 2

 ریال000/1000 یزد علی افسانه فیض  عارفی 3

 ریال000/1000 مشهد مقدس سهراب زهرا پاسبان 4

 ریال000/1000 اهواز مجید میثم  امیری 5

6 
 ریال000/1000 یزد قاسم فاطمه نوروزی

 ریال000/1000 اهواز فالح مدینه بنی تمیمی 7

 ریال000/1000 گرگان سهراب وحید کیا احمدی 8

 ریال000/1000 مشهد مقدس عباس فاطمه ایزد پناه 9

 ریال000/1000 تهران حبیب اله صدراله  قاسمی 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تربت حیدریه عبدالرضا محمود  کرمانی 1

 ریال000/1000 اصفهان محمد علی مرتضی رخ شاد 2

 ریال000/1000 کرج ابراهیم رامین پور باقر 3

 ریال000/1000 تبریز احمد معصومه اصل فتحی 4

 ریال000/1000 اصفهان ناصر ابوالفضل  حاج کرمی 5

 ریال000/1000 بوشهر غالمعلی یوسف صبحانی  نسب 6

 ریال000/1000 تهران سیف اله فرنگیس  اسماعیلی 7

 ریال000/1000 تبریز محمد حسین عموتیمحسن   8

 ریال000/1000 تهران مسعود پگاه  مجیدی  نسب 9

 ریال000/1000 تبریز اسماعیل احسان  قنبری 10

 12/4/1399تاریخ مسابقه  5/4/1399تاریخ مسابقه



 بسمه تعالی

  

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تربت حیدریه عبدالرضا محمود  کرمانی 1

 ریال000/1000 اصفهان محمد علی مرتضی رخ شاد 2

 ریال000/1000 کرج ابراهیم رامین پور باقر 3

 ریال000/1000 تبریز احمد معصومه اصل فتحی 4

 ریال000/1000 اصفهان ناصر ابوالفضل  حاج کرمی 5

 ریال000/1000 بوشهر غالمعلی یوسف صبحانی  نسب 6

 ریال000/1000 تهران سیف اله فرنگیس  اسماعیلی 7

 ریال000/1000 تبریز محمد حسین محسن  عموتی 8

 ریال000/1000 تهران مسعود پگاه  مجیدی  نسب 9

 ریال000/1000 تبریز اسماعیل احسان  قنبری 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 بیرجند محمد حسین سکینه علیزاده 1

 ریال000/1000 تهران منصور دباغیانمرضیه   2

 ریال000/1000 مشهد مقدس غالمحسین فاطمه  شفیعی 3

 ریال000/1000 تبریز هاشم حاجیه  تقی زاده 4

 ریال000/1000 تبریز ابوالفضل غالمرضا علیدوست 5

 ریال000/1000 تهران عیسی ویدا تقوی 6

 ریال000/1000 تبریز مجید حمیده  مجیدی 7

 ریال000/1000 اهواز لسته عبدالعلی   امیری 8

 ریال000/1000 خلخال سعید زیبا   دلوانی 9

 ریال000/1000 تکاب زین العابدین اعظم  فرح بخش 10

 26/4/1399تاریخ مسابقه 19/4/1399تاریخ مسابقه



 بسمه تعالی

 

 

 

 

  

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 بندر امام خمینی)ره( جلیل راحله  جباری 1

 ریال000/1000 میامی محمد ابراهیم جواد  بیات 2

 ریال000/1000 همدان نجم الدین سید حسین حسینی 3

 ریال000/1000 قزوین محمد گلرخ  مهر ورز 4

 ریال000/1000 تهران اکبر فرید الدین گرامی 5

6 
 ریال000/1000 قم محمد محمد جواد فیضی

 ریال000/1000 تهران فرمان محترم  شیری 7

 ریال000/1000 قوچان محمد رضا فاطمه  برزگر 8

 ریال000/1000 شیراز هدایت فرشته کل نصراللهی 9

 ریال000/1000 گرکان عابدین مرتضی  بزرگی 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 سمنان عبدالمناف قادر محمودی 1

 ریال000/1000 بم محمد علی مریم عالف نژاد 2

 ریال000/1000 قم محمد هادی محمد مرصاد  حججی 3

 ریال000/1000 شاهین دژ عیسی میالد  تقوی 4

 ریال000/1000 سمنان حسینعلی ستوده منشمریم  5

6 
 ریال000/1000 مهر   فارس حسین علی  صفری

 ریال000/1000 تهران موسی مریم  قهرمانی 7

 ریال000/1000 شهر کرد مظاهر سحر میرزا خانی 8

 ریال000/1000 مشهد مقدس عباس فاطمه الوندی 9

 ریال000/1000 مشهد مقدس محمد حمید  ملکی 10

 9/5/1399تاریخ مسابقه 2/5/1399تاریخ مسابقه



 بسمه تعالی

 

  

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران منصور منا دباغیان 1

 ریال000/1000 اصفهان مصطفی زهرا زرگران 2

 ریال000/1000 کازرون رضا زهرا جمال نیا 3

 ریال000/1000 بندر گناوه محمود مژگان کرمانی 4

 ریال000/1000 مشهد مقدس غالمعلی فاطمه  مقدسی 5

6 
 ریال000/1000 محمود  آباد غالمرضا فاطمه  افشار لو

 ریال000/1000 مشهد مقدس هادی غزل محمدی 7

 ریال000/1000 خمین حسن سمیه  بهرامی 8

 ریال000/1000 شاهین شهر غالمحسین محمدرضا عرب زاده 9

 ریال000/1000 گلبهار       رضوی مهدی سمانه فرح بخش 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 مشهد مقدس محمد حسین محمد میرزا پور 1

 ریال000/1000 تبریز علی سیما صدقی 2

 ریال000/1000 قم محمد حسن ریما       رضوانی 3

 ریال000/1000 آبدانان سید جمعه سید حسن جمشیدی نیا 4

 ریال000/1000 مراغه عبدالحسین حسن  نعمت 5

6 
 ریال000/1000 تهران حسین رامش  مجدی

 ریال000/1000 فیروز آباد قاسم فاطمه  نوروزی 7

 ریال000/1000 تهران جلیل نرگس  محمدی 8

 ریال000/1000 همدان موسی امیرحسین ظهیری 9

 ریال000/1000 تهران حمد1 روح انگیز    صمدی 10

 23/5/1399تاریخ مسابقه 16/5/1399تاریخ مسابقه



 بسمه تعالی

 

  

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 سراب اسد زهرا خشت پور 1

 ریال000/1000 گلپایگان حسینعلی عذرا جنت 2

 ریال000/1000 بوشهر علیمحمد مرسین  زارعی 3

 ریال000/1000 اصفهان حسن حبیب حسن پور 4

 ریال000/1000 خوی اروجعلی معصومه  یاوری 5

 ریال000/1000 کوهبنان سید احسان مریم السادات روح االمینی 6

 ریال000/1000 رامشیر عبدالرزاق رضا  امیری 7

 ریال000/1000 بابل محمداسماعیل ربابه کیانی خوانساری 8

 ریال000/1000 خمینی شهر نوراله فضل اله جبل عاملی 9

 ریال000/1000 ساری سید حسین سید احمد صفری 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 مشکین  شهر اله  شکر جعفر رستمی 1

 ریال000/1000 اصفهان روح اله سعید محمودی 2

 ریال000/1000 تبریز رسول اکرم یزدان پور 3

 ریال000/1000 تهران محمود مهدی کرمی 4

 ریال000/1000 تهران حسین رضا نیک  عمل 5

6 
 ریال000/1000 نوشهر اسداله علی احمد نژاد

 ریال000/1000 قزوین نصراله حبیب اله محمد رضایی 7

 ریال000/1000 تبریز خلیل امیرعلی دایی زاده 8

 ریال000/1000 ارومیه بایرام پری  علی نژاد 9

 ریال000/1000 گرگان ناصر آمنه  گرگانی 10

 6/6/1399تاریخ مسابقه 30/5/1399مسابقهتاریخ 



 بسمه تعالی

 

  

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران قاسم مائده   اسماعیلی 1

 ریال000/1000 گلوگاه بابل حسین طاهره احمدی زاده 2

 ریال000/1000 بابل محسن محمد پو الئی 3

 ریال000/1000 شیراز امید علی زهرا  اکبری 4

 ریال000/1000 دزفول عبدالهادی زهرا خلفی 5

6 
 ریال000/1000 شاهین شهر محمد رضا نرگس عرب زاده

 ریال000/1000 با بل محمد رضا واصفیمحمد جواد  7

 ریال000/1000 چالوس حسین علی  حسن  تبار 8

 ریال000/1000 مشهدمقدس محمد حسین محمد میرزا پور 9

 ریال000/1000 قروه عباسعلی پرویز  عبدالملکی 10

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 گلوگاه ساری احمد علی  ادبی 1

 ریال000/1000 با بل محمدجواد مهدی غالمعلی تبار 2

 ریال000/1000 تهران مسیب هانیه  آهنگرانی 3

 ریال000/1000 کرمانشاه محمود مجید  تمله 4

 ریال000/1000 قم محمد محمد عربی قمی 5

6 
 ریال000/1000 بابل مسلم رمضان نژاد مهدی

 ریال000/1000 تهران عظیم غنچه  صمدی 7

 ریال000/1000 بندر امام )ره( دلیل بهاره  جباری 8

 ریال000/1000 اصفهان اسماعیل حمید  کریمیان 9

 ریال000/1000 قم مسعود موسوی اصل میرمهدی 10

 20/6/1399مسابقهتاریخ  13/6/1399مسابقهتاریخ 



 بسمه تعالی

 

  
  

ف
ردی

 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تبریز حمید حامد قنادی 1

 ریال000/1000 مشهد مقدس احمد علی  فتحی 2

 ریال000/1000 اصفهان ظاهر صفر پاز دار 3

 ریال000/1000 سرخس فریدون فرزادمیرزادوستی 4

 ریال000/1000 تهران کریم معصومه رضایی 5

 ریال000/1000 یزد عباس مسعود شمسائی 6

 ریال000/1000 قم مجتبی فاطمه زارعی 7

 ریال000/1000 قم علی محمد محمد جوکار 8

 ریال000/1000 یزد علی محمد رضا قاسمی 9

 ریال000/1000 تهران محمد علی توران  شبان 10

 27/6/1399مسابقهتاریخ 


