
 شهرستان دفترخانه استان شماره شناسنامه کد ملی جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف

 تبریز(1401) آذربایجان شرقي 395 1739899458 زن علی فاطمه شکرزاده 1

 تبریز(1401) آذربایجان شرقي 1570165432 1570165432 مرد میرکریم میرحسین دانشورنیا 2

 شهر جدید سهند(1402) آذربایجان شرقي 427 5049660981 زن آواد مهناز علی پور 3

 شهر جدید سهند(1402) آذربایجان شرقي 1730062326 1730062326 مرد باباعلی حسن فتحی جانقور 4

 شهر جدید سهند(1402) آذربایجان شرقي 4675 1376077531 زن صمد ملیحه صبور 5

 شهر جدید سهند(1402) يآذربایجان شرق 315 5197987111 مرد حسن قلی موسی طاهری 6

 جلفا(1403) آذربایجان شرقي 2464 1689858486 مرد علی حجت اله جدی مبارکی 7

 جلفا(1403) آذربایجان شرقي 88301 1371012415 مرد علی مهدی قنبری 8

 قره آغاج(1404) آذربایجان شرقي 1711 1532726147 زن غالم سمیرا قاسمی 9

 قره آغاج(1404) آذربایجان شرقي 0 1590112954 مرد رشید مهدی صفری 10

 هشترود(1405) آذربایجان شرقي 22 1532773242 زن سید ابوالحسن سیده ندا رزاقي فرد 11

 ایلخچي(1406) آذربایجان شرقي 282 1671766210 مرد نصرتعلی علیرضا رحیمی قریبه 12

 ممقان(1407) ن شرقيآذربایجا 9 5069866478 مرد نوروزعلی سیف اله قربانی پسیان 13

 ورزقان(1408) آذربایجان شرقي 1351 5679930481 زن علی فاطمه عیوضی 14

 تیكمه داش(1409) آذربایجان شرقي 8041 1374427322 مرد جعفر محمدباقر تلفونی باسمنج 15

16 
علی پور قره 

 تسوج(1410) آذربایجان شرقي 44 2851573128 مرد حبیب منصور قشالقی

 خداآفرین(1411) آذربایجان شرقي 1680214543 1680214543 مرد احد مصطفی ادهحسن ز 17

 خداآفرین(1411) آذربایجان شرقي 2842 1689862262 زن بیت اله زهرا محمدی قشالق 18

 خداآفرین(1411) آذربایجان شرقي 5190097587 5190097587 زن عزیز اله شیوا پاشاپور 19

 مهربان(1412) آذربایجان شرقي 2361 1738548708 مرد ي اصغرعل ارسالن جوادي آرباطان 20

 مهربان(1412) آذربایجان شرقي 57 6029851888 مرد معصوم یوسفعلی باقری 21

 یامچی(1413) آذربایجان شرقي 1570255921 1570255921 زن کرم فائزه فاطمی 22

 یامچی(1413) آذربایجان شرقي 144 1582151822 مرد محمدعلی محمد پورایوبی 23

 آبش احمد(1414) آذربایجان شرقي 1143 5197964431 مرد سیف اله علی خانی 24

 آبش احمد(1414) آذربایجان شرقي 5190039838 5190039838 مرد توکل بهزاد طاهری فرد 25

26 
امیران بستان 

 کندوان(1415) آذربایجان شرقي 3 1719230218 مرد امیدعلی وحید آباد



 کندوان(1415) آذربایجان شرقي 636 1532662475 مرد فتح اله حیدر یشاهمحمد 27

 هوراند(1416) آذربایجان شرقي 6040021608 6040021608 مرد رحیم رضا بابازاده 28

 هوراند(1416) آذربایجان شرقي 6040004551 6040004551 مرد خلیل ابوالفضل شاهی 29

 خاروانا(1417) آذربایجان شرقي 19 5679797011 مرد صفرعلی یاسین عیوضی 30

 خاروانا(1417) آذربایجان شرقي 1490021000 1490021000 مرد سلطانعلی علی همراهی ینگجه 31

32 
نوروزی 

 نظركهریزي(1418) آذربایجان شرقي 1590095219 1590095219 زن غالمرضا اعظم نخودآباد

 شندآباد(1419) يآذربایجان شرق 1661 1376047306 مرد مظفر جواد صادقی 33

 تیمورلو(1420) آذربایجان شرقي 1690016851 1690016851 مرد محمدرضا بابک اسماعیلی 34

35 
میر سلطانی 

 كلوانق(1421) آذربایجان شرقي 4604 1739080815 مرد میر کریم میر یحیی کلوانق

36 
محمدیان 

 بخشایش(1422) آذربایجان شرقي 1730020801 1730020801 مرد نصرت منصور جانقور

 زرنق هریس(1423) آذربایجان شرقي 107 1739871405 مرد عباسعلي بیوك نوري 37

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 اردبيل(1001) اردبیل 9241 1467447528 زن عباسعلی مهناز عبدی 1

 اردبيل(1001) اردبیل 1450239161 1450239161 مرد عبدالحسین مجید خزدوز 2

3 
بنیادی 

 اصالندوز(1002) اردبیل 5040212275 5040212275 مرد حسین حامد کورعباسلو

(1003) اردبیل 1450429051 1450429051 مرد گلعلی اکبر بشیری 4 بيگلو آبي  

(1004) اردبیل 205 5049942950 مرد قدیر داور نادری بیگدیلو 5 آباد اسالم  

 فخرآباد(1005) اردبیل 1660208580 1660208580 زن محمد آذر نعمانی خیاوی 6

 مرادلو(1006) اردبیل 1660113024 1660113024 زن اکبر یلدا پرستار پریخانی 7

 قصابه(1007) اردبیل 1660226090 1660226090 مرد ابراهیم رامین جعفری دوکش 8

 كورائيم(1008) اردبیل 1450126677 1450126677 مرد حسن محسن رنجبری 9

10 
فرج زاده 

(1009) اردبیل 5040044798 5040044798 مرد مرشد فرزاد اجیرلو آباد پارس  

11 
جمشیدی 

 خلخال(1010) اردبیل 37 5669951549 زن رشید مهدیه شاهسوارلو

 کلور(1011) اردبیل 116 1639789189 مرد نبی صفرعلی کاظمی خانقاهی 12

 الهرود(1012) اردبیل 1450582125 1450582125 مرد فرهاد هنامب حبیبی میرعلی 13

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 اروميه(1501) آذربایجان غربي 504 2753585024 زن فخرالدین حمیده سلطانی 1

 اروميه(1501) آذربایجان غربي 2930114691 2930114691 زن ابراهیم سحر پناهی آلچین 2

 سردشت(1502) آذربایجان غربي 345 2889240584 مرد خضر کریم خضرنیا 3

 سردشت(1502) آذربایجان غربي 143 2872402551 زن ولی شلیر چاوه ء 4

 سردشت(1502) آذربایجان غربي 3830126557 3830126557 مرد ابراهیم یاسر جواهری 5



 نوشين(1503) آذربایجان غربي 2740507208 2740507208 مرد دوست علی امیر قهرمانی ساعتلو 6

 نوشين(1503) آذربایجان غربي 130 3256369529 زن غفار لیال صفری 7

 شوط(1504) آذربایجان غربي 388 6409514360 مرد حسن عزیز احمدزاده 8

 شوط(1504) آذربایجان غربي 957 2830309286 زن ظهراب سمیه عبدهللا نژاد 9

 بازرگان(1505) آذربایجان غربي 2377 2830880455 مرد صفر مهدی نجفی 10

(1506) آذربایجان غربي 52 4939896145 زن اسرافیل سمیه حسن خانی 11 الدين ضياء قره  

(1506) آذربایجان غربي 2840206684 2840206684 زن رضا فاطمه جعفری 12 الدين ضياء قره  

 خوي(1507) آذربایجان غربي 2790373231 2790373231 مرد علی رضا علم قلیلو 13

(1508) آذربایجان غربي 1341 5079855479 زن کبیر ریحانه علی اکبرزاده 14 برج چهار  

 سيلوانه(1509) آذربایجان غربي 112 6389919913 مرد طاهر قادر تمریان قرایی 15

 سيلوانه(1509) بيآذربایجان غر 19923 0080122698 مرد اسد شهرام خدادادی 16

 سيلوانه(1509) آذربایجان غربي 2740767821 2740767821 مرد عادل محمد ابراهیمی کیا 17

 سيلوانه(1509) آذربایجان غربي 4 4939864235 مرد فتح اله عباس عبدالهی 18

 سرو(1510) آذربایجان غربي 122 2919766023 مرد عادل اسماعیل حسن زاده 19

 سرو(1510) آذربایجان غربي 2740592736 2740592736 مرد میرحاج کامران جنگلی 20

 ميرآباد(1511) آذربایجان غربي 29 2929932252 مرد محمد رحیم پرزیوند 21

 ميرآباد(1511) آذربایجان غربي 16 2889945472 زن محمد سعید روناک حدادی 22

(1512) آذربایجان غربي 2912 2939835527 مرد پرویز افشین قمریه 23 آباد محمود  

 کوهسار(1513) آذربایجان غربي 164 1378330145 مرد یحیی هادی شکیباسوره 24

 سيمينه(1514) آذربایجان غربي 1431 2929742259 زن فتاح توران دهبکری 25

 قوشچي(1515) آذربایجان غربي 2740004648 2740004648 مرد بهرام شهرام صداقت کهریز 26

 قطور(1516) آذربایجان غربي 2790215804 2790215804 مرد جعفرقلی رضا قربانعلی زاده 27

 گردكشانه(1517) آذربایجان غربي 4142 2899891618 زن عبدالرحمن شیدا خضری 28

 باروق(1518) آذربایجان غربي 2961363268 2961363268 مرد علی علیرضا مهدی نژاد 29

(1519) آذربایجان غربي 13751 2909093433 مرد سلیمان حسن اشرفی فرد 30 يار محمد  

 زرآباد(1520) آذربایجان غربي 1428 2803413302 زن عباس سمیه کریمی 31

 نالوس(1521) آذربایجان غربي 615 2959675711 مرد حمزه محمد ماماش 32

 ربط(1522) آذربایجان غربي 2 2889923460 مرد محمدرسول خالد کشاورزی 33

 خليفان(1523) آذربایجان غربي 217 2872416498 مرد مانسلی ایوب منکوری 34

(1524) آذربایجان غربي 2900649201 2900649201 زن حسین پری حسین پور 35 آباد اسالم  

(1525) آذربایجان غربي 6400041060 6400041060 زن رحمت اله شیدا جعفری 36 عليا نازك  

 فيرورق(1527) آذربایجان غربي 4682 2803445840 مرد جلیل خلیل انصافی خویی 37

 فيرورق(1527) آذربایجان غربي 3690 0063991020 مرد رضا سعید صمدی محله 38

39 
زارعی 

(1528) آذربایجان غربي 1118 2851398261 مرد حبیب اله حسین یالقوزآغاجی شهر تازه  

(1529) آذربایجان غربي 2790237433 2790237433 مرد نعمت زین العابدین نقی لو 40 ديز ديزج  

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 اصفهان(1101) اصفهان 1270930788 1270930788 مرد عزیزهللا نوید برومند بارده 1

 اصفهان(1101) اصفهان 785 1290971226 زن عباس زهره چیانی 2

(1102) اصفهان 1487 2754538194 مرد محمدعلی رضا متین خواه 3 شهر شاهين  

(1102) اصفهان 1270443917 1270443917 مرد رحیم حمید رضا مزروعی 4 شهر شاهين  



5 
مهدیان مورچه 

(1102) اصفهان 578 6609650136 زن غفار زهرا خورتی شهر شاهين  

(1102) اصفهان 3955 4650709131 زن ببراز معصومه ملکیان دهنوی 6 شهر شاهين  

(1102) اصفهان 1230010815 1230010815 مرد احمد علیرضا اسمیق 7 شهر شاهين  

8 
مظاهری 

 دستگرد(1103) اصفهان 1270821857 1270821857 مرد علیرضا عماد کرونی

9 
ابراهیمی 

 دستگرد(1103) اصفهان 6210028691 6210028691 مرد محمدرضا حسین بوئینی

 بهارستان(1104) اصفهان 7673 0534814689 زن جهانگیر مریم مهدوی منش 10

11 
شاه مرادی 

 بهارستان(1104) اصفهان 1653 1284956989 مرد علی مهدی چادگانی

12 
قدیریان نجف 

 بهارستان(1104) اصفهان 25875 1090256698 زن محمدعلی شکوفه آبادی

 بهارستان(1104) اصفهان 1271463733 1271463733 زن اصغر زهره محمدی 13

 بهارستان(1104) اصفهان 5120026656 5120026656 زن محمد زکیه ی دهاقانیسلیم 14

 فريدونشهر(1105) اصفهان 10 6219672844 مرد قربانعلی مجید بت شکن 15

 قهدريجان(1106) اصفهان 8 1111135231 مرد قاسمعلی احمد هادیان 16

(1107) اصفهان 1210 0060818281 مرد رسول فرهاد احمدی فرد 17 دشتگل  

 فالورجان(1108) اصفهان 2014 1285869303 مرد حسین سعید خلیلي 18

 كاشان(1109) اصفهان 1250060885 1250060885 زن غالمعلی فاطمه عباسیان 19

 كاشان(1109) اصفهان 11914 1263431623 مرد عباسعلی محمدمسعود یزدان پرستی 20

(1110) اصفهان 1160200815 1160200815 زن اکبر مینا براتی سده 21 لنجان سده  

(1111) اصفهان 2281813371 2281813371 زن محمد جواد زهرا شاهوران 22 پياز درچه  

(1112) اصفهان 4680 1142274837 زن نوروزعلی هدا حاجیان 23 شهر خمينی  

 سميرم(1113) اصفهان 1200084667 1200084667 زن عنایت هللا ساناز رستمی 24

 خوانسار(1114) اصفهان 1220055875 1220055875 مرد درحی امین صادقین 25

 فریدن(1115) اصفهان 1220031992 1220031992 مرد محسن محمد جواهری 26

 چمگردان(1116) اصفهان 6200038635 6200038635 زن فرهاد معصومه محمدی 27

(1117) اصفهان 20 5659627110 مرد حسین محمد کریمی 28 بكران پير  

29 
ان نجف محمودی

 كوشك(1118) اصفهان 1080184414 1080184414 زن فتح اله مرضیه آّبادی

(1119) اصفهان 5490056517 5490056517 زن لطف اله زهرا جعفری سورانی 30 شهر بهاران  

 گلپایگان(1120) اصفهان 52 4172680992 زن کرمعلی مریم رجبی 31

 زيباشهر(1121) ناصفها 3951 1816016306 زن جواد زهرا دانشمند 32

 گلشهر(1122) اصفهان 1210091453 1210091453 زن محسن زهرا فیاضی 33

34 
رجبی چم 

 قهجاورستان(1123) اصفهان 1409 1289505535 مرد نیازعلی مجتبی کاکائی

 گركاب(1124) اصفهان 282 5110297894 مرد عبدی نیما غریبی بهبهانی 35

(1125) اصفهان 87 6299890614 مرد فریبرز رسول حاتمی نیا 36 انبار برف  

(1126) اصفهان 1497 1262373591 مرد دخیل آقا صادق دشتی 37 شهر سفيد  

 گلشن(1127) اصفهان 12256 4650122600 مرد شهریار اصغر کیان مهر 38

39 
محمدی کمال 

 كمشچه(1128) اصفهان 168 5649980942 زن حسنعلی فاطمه آبادی

 سگزي(1129) اصفهان 4060556890 4060556890 مرد علیرضا اشکان افشنگ 40



41 
عرب جعفری 

 سید مجتبی محمد آبادی

سید 

 اژیه(1130) اصفهان 5640020504 5640020504 مرد محمدرضا

 دهق(1131) اصفهان 266 1092336427 مرد مرتضی بهنام کالنتری 42

43 
باقری دولت 

(1132) اصفهان 107 6609597049 زن احمد مریم آبادی آباد دولت  

 خورزوق(1133) اصفهان 1270375091 1270375091 مرد محمدرضا رامین قناعتی 44

 جندق(1134) اصفهان 10377 0081998287 مرد سید مهدی سید محمود طباطبایی 45

 زواره(1135) اصفهان 63 1189934991 زن رضا سمانه عرب خابوری 46

 گز(1136) اصفهان 129 6609618410 مرد حسین علیرضا اعظمی 47

(1137) اصفهان 4660357724 4660357724 زن نوروز پروین ابدالی ده چناری 48 ابریشم شهر  

 شهرضا(1138) اصفهان 1240 1199191116 زن رحمت اله طیبه شفی 49

 نائين(1139) اصفهان 2009 1249958156 زن علی محمد ریحانه شایقی نائینی 50

 بادرود(1140) اصفهان 181 1239931395 زن ماشااله مرضیه صدیقیان 51

52 
طغیانی 

 شاپورآباد(1141) اصفهان 1913 1291594574 مرد اکبر مهدی خوراسگانی

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان  شناسنامه  

 كرج(1201) البرز 26642 0082762351 زن ولی اله آزاده ملک زاده 1

 كرج(1201) البرز 2109 0062321897 مرد هوشنگ اسماعیل یصمیم 2

 البرز 4310582321 4310582321 زن کیهان زینب محمدی 3
(1202)  جديد شهر

 هشتگرد

 البرز 647 2002877823 زن یوسف علی گوهر بهرامی نژاد 4
(1202)  جديد شهر

 هشتگرد

(1203) البرز 1590162171 1590162171 مرد رشید مرتضی تیموری 5 آباد نظر  

 غالمحسین ثقفی 6

آقا میرزا 

(1203) البرز 8748 0082673322 مرد مهدی آباد نظر  

(1203) البرز 248 0322662265 مرد رضا احمد فالح کهن 7 آباد نظر  

 اشتهارد(1204) البرز 254 0323156304 مرد اسماعیل حسن مردم 8

(1205) برزال 49419 0077957458 زن جانعلی خدیجه کشاورزمددکار 9 شهر محمد  

(1205) البرز 6 4911219017 مرد غالمعلی غفور شعبانلو 10 شهر محمد  

(1205) البرز 4060208655 4060208655 مرد بگ مراد سعید نوری ملک اباد 11 شهر محمد  

(1205) البرز 7912 0063421534 مرد مصطفی مجتبی سلیمی 12 شهر محمد  

13 
هاشمیان 

(1205) البرز 103556 0078498228 مرد مدسیداح سید سعید بجنورد شهر محمد  

14 
ناصر زاده 

(1205) البرز 1690069805 1690069805 مرد اکبر محمد ینگجه شهر محمد  

(1206) البرز 1002 3762026361 مرد محمدرحیم رفعت زارعی جنیان 15 دشت مشكين  

(1206) البرز 0310196922 0310196922 مرد ذکرعلی بهروز جعفری 16 دشت مشكين  

(1206) البرز 156 4372293372 زن موسی سهیال محمدی 17 دشت مشكين  

(1206) البرز 34 5879967311 مرد نقدعلی یعقوبعلی اله ویردی 18 دشت مشكين  

 گلسار(1207) البرز 3389 1581709242 زن امان هللا مرضیه یدالهی لیواری 19

 گلسار(1207) البرز 4930008141 4930008141 زن صفر لیال مختاری 20

 چهارباغ(1208) البرز 1357 4899193637 مرد جهانبخش محمد زارعی 21

 چهارباغ(1208) البرز 4890237461 4890237461 زن خسرو مرجان خالصه دهقان 22



 چهارباغ(1208) البرز 1590059891 1590059891 مرد علی کریم علیزاده 23

 طالقان(1209) البرز 0310103088 0310103088 زن نریمان ساناز اباذری 24

 طالقان(1209) البرز 2210163382 2210163382 مرد امیر رضا سعید زینعلی 25

(1210) البرز 1927 4283999040 مرد علی اشرف عسگر اوصالی 26 شهر كمال  

(1210) البرز 11038 0323680232 مرد رضاعلی ناصر دودانگه 27 شهر كمال  

28 
لطفی نسب 

(1210) البرز 12153 0386017646 مرد محمد حسین اصل شهر كمال  

(1210) البرز 1270416499 1270416499 مرد محمد محسن ناظمی هرندی 29 شهر كمال  

30 
موسی 

(1210) البرز 0 0310649676 مرد محمد سعید ونددارانی شهر كمال  

(1210) البرز 4890287647 4890287647 مرد علی اکبر وحید قاسمیان 31 شهر كمال  

(1210) البرز 3240142341 3240142341 مرد عزیز مراد آرش مرادی 32 شهر كمال  

(1210) البرز 2605 0065735390 مرد قربانعلی حمید شریفی پویا 33 شهر كمال  

(1210) البرز 0310648467 0310648467 زن صمد سپیده امین قاشقای 34 شهر كمال  

 كوهسار(1211) البرز 3 4969944441 مرد حسینعلی بهزاد داروندی 35

 فرديس(1212) البرز 548 1129151948 مرد حسین علی اصغر شیاسی 36

 فرديس(1212) البرز 1144 0569942535 مرد سعید محمد رضائی 37

 فرديس(1212) البرز 12540 2390097855 مرد دالور محمد زارعی 38

 فرديس(1212) رزالب 4000176201 4000176201 زن علیرضا مهرنوش ایمانی 39

 فرديس(1212) البرز 11097 3934520901 زن محمد ولی فرزانه ترک چناری 40

 فرديس(1212) البرز 0310827272 0310827272 مرد سیدجلیل سیدرسول سیدرحیمی 41

 فرديس(1212) البرز 3228 0074325604 زن رضا اکرم دورودیان 42

 فرديس(1212) البرز 1690 4323489420 مرد عباس علی خضرحیدری 43

 فرديس(1212) البرز 2740547145 2740547145 مرد نوراله رامین پورعلی 44

 فرديس(1212) البرز 2966 1753695414 مرد حمید علی آقاکبی 45

 ماهدشت(1213) البرز 1413 5599585727 زن کرم مریم محمدخانلو 46

 ماهدشت(1213) البرز 2168 0063393298 زن محمد سارا پیران 47

 ماهدشت(1213) البرز 75 1552873684 زن حسین نسرین رستمی سرجزه 48

 ماهدشت(1213) البرز 82 6589810532 مرد عزت اله مجید توکلی 49

50 
فالحتی 

 ماهدشت(1213) البرز 2660099901 2660099901 زن اسماعیل هاجر علیسرایی

 سعيدآباد(1214) رزالب 27 4899125046 مرد جهان بخش روح اله زارعی 51

 سعيدآباد(1214) البرز 20 4911237686 زن غیاثعلی اعظم یزدی 52

 گرمدره(1215) البرز 1450599494 1450599494 مرد عوضعلی سعید شیردل مغانلو 53

 گرمدره(1215) البرز 684 0421125901 مرد علیرضا مهدی پارساپور 54

 تنكمان(1216) البرز 2240 6549661188 زن عبدالعظیم رضوان یزدانی 55

 تنكمان(1216) البرز 16130 4208218681 مرد لطف علی هوشنگ رحیمی 56

 آسارا(1217) البرز 71797 0078181038 مرد نصراله فضل اله قیومی بیدهندی 57

58 
شهبازی پارس 

 آسارا(1217) البرز 16999 0058821988 مرد بیان هللا مهدی آباد

ملی کد جنسیت پدرنام  نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان  شناسنامه  

 ايالم(1301) ایالم 1429 4529731911 مرد شنبه حمیدرضا رستمی 1



 ايالم(1301) ایالم 650 4559938288 زن هرمز لیال نوروزی 2

 مهران(1302) ایالم 4490232306 4490232306 مرد قاسم عمران هاشمی فر 3

 اركواز(1303) ایالم 4025 5819712781 مرد حسین علی ضیایی خواه 4

 آبدانان(1304) ایالم 68 4549981172 مرد کاظم سیف اله زینی وند 5

 توحيد(1305) ایالم 4530031764 4530031764 مرد یاور همایون نونهال 6

 لومار(1306) ایالم 114 4500882782 مرد یونس فرشاد شیروانی 7

(1307) ایالم 4530071626 4530071626 زن حسین لیلي شریفي 8 آباد آسمان  

(1308) ایالم 4490146094 4490146094 مرد مالک مجتبی پیله ور 9 آباد صالح  

 چوار(1309) ایالم 29 4501278218 مرد غالمحسین شهرام غالمحسینی 10

 بدره(1310) ایالم 5980028366 5980028366 مرد ساالر روح اله سعادتی راد 11

 زرنه(1311) ایالم 3 6169773596 مرد نادعلی محمد صوریمن 12

 مورموري(1312) ایالم 4540023098 4540023098 مرد غالمرضا مسلم رحماني 13

(1313) ایالم 4540032208 4540032208 مرد علی صفر حسین محبی 14 باغ سراب  

 پهله(1314) ایالم 2 4519921821 مرد سیدالیاس سیدمهدی حیدری 15

 دلگشا(1315) ایالم 4490099290 4490099290 مرد طاهر حسن بدالرضاییع 16

 مهر(1316) ایالم 316 5989927037 مرد نیاز مختار نیازی 17

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 بوشهر(1601) بوشهر 32 3559755077 زن اسکندر فاطمه علمدار 1

 بوشهر(1601) بوشهر 649 5329640903 مرد حاجی عباس احمدی 2

 عسلويه(1602) بوشهر 221 6559944141 مرد منصور مسعود فروتن 3

 عسلويه(1602) بوشهر 1080320997 1080320997 زن هاشم نرگس دشتی 4

(1603) بوشهر 49 6109980404 مرد رضا فتح اله رزمی 5 كنگان بندر  

(1603) بوشهر 1160 5479977636 زن حسین سمیه خسروانی 6 كنگان بندر  

(1603) بوشهر 2280825181 2280825181 زن هوشنگ شیوا سلطانی مهر 7 كنگان بندر  

 اهرم(1604) بوشهر 3491050987 3491050987 مرد ابراهیم علی رضا ریشهری 8

 جم(1605) بوشهر 6090013846 6090013846 مرد ناصر پویا رفیعي پور 9

(1606) بوشهر 3570029697 3570029697 مرد علی عباس اییمیرز 10 دير بندر  

 برازجان(1607) بوشهر 3510232951 3510232951 زن قلی زهره غالمی 11

(1608) بوشهر 4220036156 4220036156 مرد سیدعلی محمود رضوی راد 12 گناوه بندر  

(1608) بوشهر 610 6109822221 زن نصراله شوکت حاجب نژاد 13 گناوه ندرب  

 خورموج(1609) بوشهر 1708 3549756798 مرد احمد داود تیموری 14

15 
خدابخشی 

 خورموج(1609) بوشهر 1830193570 1830193570 زن حاجی مستانه کرالیی

 كاكي(1610) بوشهر 478 3549970625 مرد عبداله اکبر کارگرراد 16

 دلوار(1611) بوشهر 6246 3549932286 زن عبدالحسین راضیه نادری زاده 17

 دلوار(1611) بوشهر 2380076073 2380076073 مرد محمد داوود گودرزی 18

(1612) بوشهر 5320003791 5320003791 زن محمدحسین فاطمه شهریاری 19 آباد سعد  

 شبانكاره(1613) بوشهر 13 6109895830 زن حیدر فاطمه نصرتی 20

 آبپخش(1614) بوشهر 6100021714 6100021714 مرد محمد باقر غالمحسین صمصامی 21

(1615) بوشهر 1001 5159532757 مرد مختار بهرام شیبانی 22 تقي نخل  

 دالكي(1616) بوشهر 694 3521337235 مرد رضا عباس معتمد 23



 طاهري(1617) بوشهر 1116 4689875448 زن سیدفرامرز سیده فاطمه حسینی 24

 طاهري(1617) بوشهر 139 2391739461 زن موسی زهرا ماهوری 25

 بردستان(1618) بوشهر 3570051927 3570051927 مرد احمد حسین زبیری 26

 بنك(1619) بوشهر 93 3569715817 مرد عباس اسماعیل بحرانی زاده 27

 كلمه(1620) بوشهر 3510137981 3510137981 مرد اسحق مسلم رزمی 28

 ريز(1621) بوشهر 136 6099961364 مرد غالمرضا سعید مختاری 29

 شنبه(1622) بوشهر 11246 3549192584 مرد عبداله عبدالمجید مقاتلی 30

(1625) بوشهر 2380143811 2380143811 مرد سید عباس سید رضا علی پور 31 حسن امام  

32 
افتخاریان 

 انارستان(1626) بوشهر 2460204711 2460204711 زن مهرداد مهرشاد جهرمي

 بوشکان(1627) بوشهر 3510141881 3510141881 زن حمد یارم فروزان قبادی 33

 بادوله(1628) بوشهر 238 2390535445 مرد امیر محمد رضا دهقانی 34

 دوراهک(1629) بوشهر 4202 2432838602 زن رضا زهرا بذرگر 35

(1630) بوشهر 157 3549706251 مرد عبدالرسول مهرداد عباسی 36 مبارک چاه  

 باغک(1631) بوشهر 1888 3501041438 مرد ضانرم حسین خضری 37

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 تهران(1701) تهران 609 2002604991 مرد محمدرضا محمود الیاسي 1

 تهران(1701) تهران 1272 1288849524 زن جعفر زهره باقری جبلی 2

(1702) تهران 2608 0055020488 مرد رمضانعلی محمدرضا احمدی 3 آباد حسن  

(1702) تهران 80 0493136010 مرد دخیل محمد آریان نسب 4 آباد حسن  

 دماوند(1703) تهران 1744 4219664009 زن علی حسین لیال گراوند 5

 پرديس(1704) تهران 2355 0323426921 زن شعبان مهدیه نصیری 6

 پرديس(1704) تهران 11533 3392736856 زن نقی محبوبه منفرد 7

 پرند(1705) تهران 4570098789 4570098789 زن حسین عاطفه عبداله یی 8

 پرند(1705) تهران 10 1063540607 مرد روح هللا تقی محمدیان 9

 پرند(1705) تهران 1003 1199203688 مرد حجت هللا محسن همت 10

 شهريار(1706) تهران 4901012045 4901012045 زن علی سمیه سعید حسنی 11

 شهريار(1706) تهران 3863 0037222198 مرد حسین غالمرضا محمدی 12

(1707) تهران 6777 0420068449 مرد سید رسول سید محسن غیاثی 13 شهر نسيم  

(1707) تهران 4900149578 4900149578 زن نادر فریبا باقری 14 شهر نسيم  

(1707) تهران 5758 0066607841 مرد علی اصغر علیرضا کلهری 15 شهر نسيم  

(1707) تهران 545 0046931856 زن یوسف زهرا هاشمی 16 شهر نسيم  

(1707) تهران 5230055936 5230055936 مرد علیرضا حسن باغستانی 17 شهر نسيم  

(1707) تهران 2620242908 2620242908 زن رسول سیمین دخت دریابیگی 18 شهر نسيم  

 مالرد(1708) تهران 1360982205 1360982205 مرد جمشید توحید وقاسمی کلشل 19

 مالرد(1708) تهران 4705 0421887591 زن فرج اله فاطمه هاشمی 20

 مالرد(1708) تهران 1570201773 1570201773 مرد محمدرضا محسن سینائی جدیدی 21

 مالرد(1708) تهران 3844 0067457495 زن نورمحمد مهدیه مهرانی 22

23 
صالحی 

 مالرد(1708) تهران 132 0535074311 مرد غالمحسین شاهرخ کرهرودی

 مالرد(1708) تهران 2720 1819052664 مرد عبدالمجید ابوالقاسم قاسمی 24



 نصيرآباد(1709) تهران 129 0492224161 زن حمیدرضا حمیده همتی 25

 فيروزكوه(1710) تهران 0430055226 0430055226 مرد شیرمحمد ساجد اسکندری 26

27 
رئیسی 

 شهرري(1711) تهران 6330014531 6330014531 مرد الیاس حامد سرتشنیزی

 شهرري(1711) تهران 0011600901 0011600901 زن سید جمال الهام سادات موسوی 28

 پاكدشت(1712) تهران 3870 0421157771 زن حست فاطمه اسفندیاری 29

30 
کالنتری 

 تهران 1271714078 1271714078 مرد مدص امیرشهریار اسکویی
(1713)  جديد شهر

 انديشه

 تهران 26 1380201608 زن ابراهیم معصومه ابراهیمی رهنما 31
(1713)  جديد شهر

 انديشه

 تهران 2420084608 2420084608 زن مسلم معصومه درستکار 32
(1713)  جديد شهر

 انديشه

 تهران 3920121511 3920121511 مرد امین هللا امیر شامحمدی 33
(1713)  جديد شهر

 انديشه

 تهران 4274 3801772586 مرد علیرضا میالد کاوه 34
(1713)  جديد شهر

 انديشه

(1714) تهران 425 0063243271 مرد اکبر علی اکبری 35 كريم رباط  

 قرچك(1715) تهران 5 0421177160 زن احمد پروین عرب 36

 قرچك(1715) تهران 7337 0420074041 مرد علی محسن بیات علی آبادی 37

(1716) تهران 754 4250324958 مرد بهمن حسین همایون فر 38 قدس شهر  

(1716) تهران 1013 4370923913 مرد زكریا سیف هللا گنج خانلو 39 قدس شهر  

(1716) تهران 0015605434 0015605434 زن حسین مهسا یگانه منش 40 قدس شهر  

(1716) تهران 3240786494 3240786494 نز اسماعیل هیوا سلیمانی 41 قدس شهر  

 اسالمشهر(1717) تهران 4709 0052549437 مرد سیدباقر سیدمحسن رضوی نژاد 42

 اسالمشهر(1717) تهران 5695 0067678505 زن عباداله لیال افشاری 43

 ورامين(1718) تهران 1715 0421112921 زن فتح هللا سمیه نظری 44

 ورامين(1718) تهران 7591 0074934074 زن رحمت هللا رضیهسیده م حسینی 45

 باقرشهر(1719) تهران 5194 3359860969 زن صفرعلی فریبا اسدی 46

 باقرشهر(1719) تهران 80 1229704401 مرد رضا مهدی آنی 47

48 
عرب محمد 

 پيشوا(1720) تهران 13700 0421977541 زن محمد کبری حسینی

 چهاردانگه(1721) تهران 0480269130 0480269130 مرد تراب تبیمج کاظمی ایده لو 49

 گلستان(1722) تهران 0011087765 0011087765 مرد محمد ابوالفضل نجفی 50

51 
حامدی 

 گلستان(1722) تهران 0013060732 0013060732 مرد اصغر مهدی کلخوران

 گلستان(1722) تهران 0013976575 0013976575 زن علی اصغر فرشته بیگدلی 52

 گلستان(1722) تهران 1270315961 1270315961 زن محمدرضا مهسا رشیدی 53

54 
سلیمانی دولت 

 گلستان(1722) تهران 3824 1467393258 زن عیسی سارا سرا

 گلستان(1722) تهران 0560040113 0560040113 مرد علیرضا محمد حاتم بیگی 55

 گلستان(1722) تهران 4615 4133233182 مرد احمد محسن گودرزی 56

 گلستان(1722) تهران 13976 0062204041 زن حبیب زهرا قریشی 57

 گلستان(1722) تهران 16631 0386408440 زن امیرعلی مرضیه سلمانی سیبنی 58

 گلستان(1722) تهران 0013848070 0013848070 مرد حمید مجتبی اریان فرجام 59



(1723) تهران 2252 0493177566 زن یداله منیره قاسمی 60 شهر صبا  

(1723) تهران 3860606468 3860606468 مرد سید هاشم سید سعید حسینی یکتا 61 شهر صبا  

(1724) تهران 7513 0072674024 مرد ولی غالم رضا دارابی 62 آباد فرون  

(1724) تهران 6210 0071608184 مرد مجتبی مهدی یار رحمان دوست 63 آباد فرون  

64 
ی جلوخان

 شاهدشهر(1725) تهران 0011404541 0011404541 مرد حکمت اله مهرداد نیارکی

 شاهدشهر(1725) تهران 4270326794 4270326794 مرد حکمعلی شهرام عابدینی 65

 باغستان(1726) تهران 0015586928 0015586928 مرد محمودرضا محمد اسماعیلی 66

 باغستان(1726) تهران 630 3874527875 زن غالمعلی نیلوفر باالزاده سمواتی 67

 فردوسيه(1727) تهران 27 1621899454 مرد محمود محمد پروانه 68

 وحيديه(1728) تهران 217 3930975459 مرد جواد ولی اله سیاوشی 69

 صفادشت(1729) تهران 1450069479 1450069479 مرد اروجعلی اصغر شمس پارس آباد 70

(1730) تهران 14625 0078929474 مرد گل اوغالن حسین برازنده 71 آباد شريف  

 آبسرد(1731) تهران 795 4569473288 مرد قربان بابک میراخورلو 72

 ارجمند(1732) تهران 359 4269574704 مرد جابر محمد رضا نصریان 73

(1733) تهران 0430031998 0430031998 زن افراسیاب مژگان محمد حسینی 74 آباد جواد  

 كيالن(1734) تهران 217 0070574243 مرد حبیب اله علی اکبر جبلیحسینی  75

(1735) تهران 7291 0060966416 مرد گالب یعقوب محرمی 76 دشت قيام  

77 
قاسمی 

(1735) تهران 0011738243 0011738243 زن غالمعلی سمیرا ضامنجانی دشت قيام  

(1735) تهران 0480142157 0480142157 زن حسن زهرا طرمزدی 78 دشت قيام  

79 
مهمانی 

(1735) تهران 0012065927 0012065927 زن صادق سحر نشالندهی دشت قيام  

 تهران 2090 4219739955 مرد قدرت اله سجاد سلیمانی 80
(1736)  صالحيه

 بهارستان

 تهران 36687 0080762719 مرد گل اقا محمد رحیمی 81
(1736)  صالحيه

 بهارستان

 تهران 0011658452 0011658452 دمر سلیمان مهدی نجفپور 82
(1736)  صالحيه

 بهارستان

 تهران 124 5739954746 مرد پیرحسن هادی رامشینی 83
(1736)  صالحيه

 بهارستان

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 شهركرد(1801) چهارمحال بختیاري 2364 2229926731 مرد شاهرخ محسن توکلی 1

2 
رضایی 

 شهركرد(1801) چهارمحال بختیاري 46 4622108917 مرد یدهللا محمدکاظم هارونی

 غیبی 3
سیده 

 كيان(1802) چهارمحال بختیاري 77 4689952361 زن سید الیاس معصومه

4 
یزدانی 

 شلمزار(1803) چهارمحال بختیاري 357 4650467284 زن هدایت هللا پریسا دستگردی

5 
خسزوی 

 لردگان(1804) چهارمحال بختیاري 0 4660276351 مرد علی محمد سونکی

 لردگان(1804) اريچهارمحال بختی 6320030275 6320030275 مرد کاوس صدرالدین اکبری شاهنجفی 6

 بروجن(1805) چهارمحال بختیاري 4640093421 4640093421 زن غالم عباس سعیده میرزائی 7

 بروجن(1805) چهارمحال بختیاري 9991 4650099951 مرد اسکندر حسین علی رفیعی 8



9 
موسویان 

 قهفرخی
سید محمد 

(1806) چهارمحال بختیاري 4610310325 4610310325 مرد سید ناصر حسین شهر فرخ  

 فارسان(1807) چهارمحال بختیاري 4670179209 4670179209 زن نبی هللا فریده پالدش 10

 اردل(1808) چهارمحال بختیاري 4680103280 4680103280 مرد حسین علی خسروی 11

 بن(1809) چهارمحال بختیاري 138 4623049061 مرد رضا قلی علی رضا احمدی بنی 12

(1810) چهارمحال بختیاري 6320015241 6320015241 مرد علیرضا مجید محمودی اصل 13 خليفه مال  

14 
گل محمدی 

 سامان(1811) چهارمحال بختیاري 4610385201 4610385201 زن اسداله الناز سامانی

15 
نصیری 

 هفشجان(1812) چهارمحال بختیاري 4610179350 4610179350 زن محمود پروین هفشجانی

 آلونی(1813) چهارمحال بختیاري 4660069753 4660069753 مرد علی ابراهیم کیعباسی لر 16

(1814) چهارمحال بختیاري 188 5559883239 زن لهراسب معصومه نجفی حاجیور 17 چلگرد)کوهرنگ ) 

18 
سهرابی فیل 

 دشتك(1815) چهارمحال بختیاري 1024 4679971908 مرد یحیی حسین ابادی

 نقنه(1816) چهارمحال بختیاري 311 5129665643 زن مرتضی همعصوم دائی دهاقانی 19

 سودجان(1817) چهارمحال بختیاري 100 5559906042 مرد غالمرضا رشید فرامرزی 20

21 
رحیمی 

 پردنجان(1818) چهارمحال بختیاري 4670139800 4670139800 مرد ارجاسب منصور پردنجانی

22 
کاظمی 

 وردنجان(1819) چهارمحال بختیاري 1843 4620985333 مرد عبدالرزاق عبدالناصر وردنجانی

23 
محمودی 

 گهرو(1820) چهارمحال بختیاري 2287 1287138901 زن فریبرز فیروزه گهروئی

(1821) چهارمحال بختیاري 3613 4650705711 مرد یدهللا علی کابلی بروجنی 24 دشت سفيد  

25 
محمدی 

 دستناء(1822) چهارمحال بختیاري 1561 4679836776 مرد بیژن مهدی فارسانی

 نافچ(1823) چهارمحال بختیاري 7 4623266508 مرد یدهللا محمد باقر جعفری فر 26

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 بيرجند(1901) خراسان جنوبي 3200 0653119641 زن محمدعلی سمیه اسماعیلی 1

 بيرجند(1901) خراسان جنوبي 396 0650981278 مرد غالمحسین غالمعلی خالقی 2

 سرايان(1902) خراسان جنوبي 249 0859340465 مرد سیدابراهیم سیدمهدی اکبریان 3

 قائن(1903) خراسان جنوبي 0880001161 0880001161 زن علی اکبر ناهید زابلی 4

(1904) خراسان جنوبي 105 0653251297 زن غالمحسین زهره اقبالی 5 دیهوک شهر  

 فردوس(1905) خراسان جنوبي 2149 0859887741 زن محمدحسین نجمه بیکی زاده 6

 نهبندان(1906) خراسان جنوبي 0640124933 0640124933 مرد علی مهدی بیابانی 7

(1907) خراسان جنوبي 0880083263 0880083263 مرد محمدرضا ابراهیم نخعی 8 آباد حاجي  

 خراسان جنوبي 0880080256 0880080256 مرد محمد مجید قلی زاده 9
(1908)  دشت خضری

 بياض

(1909) خراسان جنوبي 30 0652976921 مرد حمیدرضا محمدجواد خشکارزاده 10 درح شهر  

 اسالميه(1910) خراسان جنوبي 0850119162 0850119162 زن محمدعلی جمیله شریفی 11

 قهستان(1911) خراسان جنوبي 0640395058 0640395058 زن نبی الهسید  سیده فرشته حسینی 12

 شوسف(1912) خراسان جنوبي 5630023772 5630023772 مرد محمد علی احمدی پور 13

 زهان(1913) خراسان جنوبي 4 6529934588 زن محمد عشرت میری 14

15 
وطن دوست 

(1914) خراسان جنوبي 0 0640127266 زن غالم محمد مرضیه طبس مسينا طبس  



 مود(1915) خراسان جنوبي 3 0652885152 مرد قدرت علیرضا امیرابادی 16

 جوادپور 17
سید محمد 

 جعفر

سید محمد 

(1916) خراسان جنوبي 9 0889053006 مرد باقر شهر آرين  

 اسفدن(1917) خراسان جنوبي 2110212081 2110212081 زن نقی عاطفه تازیکی نژاد 18

19 
تقی زاده 

(1918) خراسان جنوبي 129 0859914925 زن حسن سمانه صاراندوح قلعه سه  

 ارسك(1919) خراسان جنوبي 0850000823 0850000823 زن غالمحسین فرزانه قاسمیان 20

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

1 
قدوسی حسین 

 مشهد(2001) خراسان رضوي 2277 0941336964 زن علیرضا اعظم آباد

 مشهد(2001) خراسان رضوي 368 2031664379 مرد سید جواد سید حمیداله حسینی 2

 گلمكان(2002) خراسان رضوي 15581 0075514291 زن ابوالفضل شیما شکوری 3

 سرخس(2003) خراسان رضوي 0810029715 0810029715 زن جمشید مریم سندگل 4

 سرخس(2003) خراسان رضوي 0920642659 0920642659 مرد جواد یرحسیننص بهرامی زاده 5

 سرخس(2003) خراسان رضوي 0810052326 0810052326 مرد جان میرزا علی نادی 6

(2004) خراسان رضوي 0740062050 0740062050 مرد سلطان احمد رضا صادقی 7 جام تربت  

(2004) خراسان رضوي 0890207275 0890207275 زن سید قاسم سیده نغمه فخرایي 8 جام تربت  

(2004) خراسان رضوي 15837 0902495798 زن علیرضا مریم قرائی ترشیزی 9 جام تربت  

(2004) خراسان رضوي 0720358957 0720358957 زن عباسعلی المیرا رحمتی جامی 10 جام تربت  

(2004) خراسان رضوي 0922011052 0922011052 مرد محمد علی نسل شاملو 11 جام تربت  

(2004) خراسان رضوي 0720311284 0720311284 مرد احمد بهروز نصرالهی 12 جام تربت  

13 
احمدیان 

(2004) خراسان رضوي 1363 0731780361 مرد عبدالحمید ابراهیم سردابی جام تربت  

 نيشابور(2005) خراسان رضوي 0923300406 0923300406 زن مسعود ملیکا نومیری 14

 نيشابور(2005) خراسان رضوي 289 1061487032 مرد محمدعلی غالمحسین فخریان 15

 نيشابور(2005) خراسان رضوي 6520020672 6520020672 زن علی عاطفه کریمی مقدم 16

 نيشابور(2005) خراسان رضوي 0920597610 0920597610 زن محمد نرجس سلیمانی 17

 نيشابور(2005) خراسان رضوي 0910122350 0910122350 زن حسین فائزه فتح آبادی 18

 نيشابور(2005) خراسان رضوي 1535 1063935611 زن حسین مینا سلیمانی 19

 نيشابور(2005) خراسان رضوي 0920570161 0920570161 زن رجبعلی نعیمه باهوش 20

 جغتاي(2006) خراسان رضوي 11409 0794955584 زن رحمت اله مریم محمدی رئوف 21

 جغتاي(2006) خراسان رضوي 101 5219911805 زن سیدحسین سیده زینب رخاتم پو 22

 چناران(2007) خراسان رضوي 2649 0682364223 مرد مهران علی احمدسالم 23

 چناران(2007) خراسان رضوي 0922039208 0922039208 مرد حسین ابوالفضل منصوری 24

 چناران(2007) خراسان رضوي 346 0937242438 مرد حسین حسن اصغری 25

(2008) خراسان رضوي 3668 0702609821 زن علی اصغر فاطمه حاتمیان 26 ژن پيوه  

 شانديز(2009) خراسان رضوي 2103 0942828348 زن محمدرضا مرضیه کراچیان 27

(2010) خراسان رضوي 12602 0703771833 مرد غالمحسین جعفر عارفی زاده 28 حيدريه تربت  

(2010) خراسان رضوي 2550 0940914964 مرد محمد محمود شریعتی 29 حيدريه تربت  

(2010) خراسان رضوي 0920077293 0920077293 زن محمدعلی سارا فاطمی 30 حيدريه تربت  

31 
حسینی نژاد 

 فريمان(2011) خراسان رضوي 0920001734 0920001734 مرد سیدمحمود سیدمحمد حصار



32 
شریعتی نوری 

 قلعه نو فریمان
معصومه 

 لساداتا

سید محمد 

 فريمان(2011) خراسان رضوي 5478 0946057109 زن حسین

 قوچان(2012) خراسان رضوي 0922562598 0922562598 زن علی اکبر فهیمه رفسنجانی 33

34 
صاحبکار 

 قوچان(2012) خراسان رضوي 331 0873099125 مرد رضا صادق فرخانی

35 
علی خواجه 

 تايباد(2013) خراسان رضوي 580 0748737911 مرد حسن جمال الدین پساوه ئی

 تايباد(2013) خراسان رضوي 0740033204 0740033204 زن نورمحمد خدیجه بابائی جوزقانی 36

 سبزوار(2014) خراسان رضوي 9194 0794933432 زن عباسعلی ربابه ویزواری 37

(2014) خراسان رضوي 4593 0793639239 زن محمدتقی معصومه دلبری 38 زوارسب  

39 
طهماسبی 

(2015) خراسان رضوي 6674 0902403915 زن غالمحسین منیره ترشیزی آباد خليل  

 نقاب(2016) خراسان رضوي 4900045837 4900045837 زن علی مرضیه فرحمند 40

 خواف(2017) خراسان رضوي 0760079706 0760079706 مرد حسن حامد طالیی 41

 خواف(2017) خراسان رضوي 9 0769912559 مرد عزیزهللا عبدالحمید رحیمی 42

 كاشمر(2018) خراسان رضوي 696 0901171344 مرد سیدحسین سیدروح هللا حسینی 43

 فيروزه(2019) خراسان رضوي 16 1063282179 مرد سیدمحمدتقی سیدحسن حسینی 44

 كالت(2020) خراسان رضوي 1018 5539927249 زن حسنعلی سکینه سلطانی 45

 باخرز(2021) خراسان رضوي 22 0749712252 مرد محمدحسن محمدرضا رزنه ئیاسدی ا 46

 رشتخوار(2022) خراسان رضوي 3695 0938106252 مرد جسن رضا پردل 47

 داورزن(2023) خراسان رضوي 56 5209854574 زن محمد علی زینب گلی 48

(2024) خراسان رضوي 1907 0732338743 مرد محمدناصر محمدرشید موالئی 49 آباد صالح  

 گلبهار(2025) خراسان رضوي 0923159355 0923159355 مرد مظفر محمد رضا تاجی 50

 گلبهار(2025) خراسان رضوي 71033 0932344100 زن غالمحسین فاطمه زینل 51

(2026) خراسان رضوي 1050197887 1050197887 مرد حسن علی بلوکی 52 آباد عشق  

(2026) خراسان رضوي 0920759920 0920759920 زن احمد اعظم ترابی 53 آباد عشق  

54 
اسمعیل زاده 

(2027) خراسان رضوي 2230 0074653695 زن حسن معصومه کاشانی آباد سلطان  

 جنگل(2028) خراسان رضوي 336 6509952696 مرد رجب احمد رامیده 55

(2029) خراسان رضوي 1886 0769850049 مرد علیرضا الیاس عثمانی رودی 56 شتيفانن  

 كدكن(2030) خراسان رضوي 25 6449871105 مرد حیدر حمزه امامی فر 57

(2031) خراسان رضوي 70 0702948772 مرد نعمت اله مهدی عمرانی 58 آباد دولت  

 طاهری ریابی 59
عصمت 

 رضويه(2032) خراسان رضوي 145 0919376533 زن سید حسین السادات

(2033) خراسان رضوي 0840072325 0840072325 مرد حسن هادی خوشحال 60 گرد فرهاد  

(2034) خراسان رضوي 4529 0749802911 مرد داود مسعود یاوری 61 صولت احمدآباد  

(2035) خراسان رضوي 2595 0730230864 مرد جان محمد احمد عظیمی 62 شهر نيل  

 كندر(2036) خراسان رضوي 10985 0902446959 زن حسن ندا امیدترشیزی 63

 يونسي(2037) خراسان رضوي 0690294311 0690294311 مرد اکبر حمید الهیعبد 64

(2038) خراسان رضوي 7 0849853087 مرد حسین علی داورصفت 65 سنگ سفيد  

66 
خوش زاده 

 ريوش(2039) خراسان رضوي 2020 0900590084 مرد محمد رضا طرقی

 بيدخت(2040) راسان رضويخ 0910006180 0910006180 زن غالمحسن الهام قدبائی شهری 67



68 
زنگنه قاسم 

(2041) خراسان رضوي 0760101531 0760101531 زن محمد سعیده آبادی آباد قاسم  

69 
رضائی 

(2042) خراسان رضوي 2113 0938011898 زن حسن محبوبه پسندمقدم آباد ملك  

 مشهدریزه(2043) خراسان رضوي 0640196391 0640196391 مرد سیدمحمدکاظم سیدمرتضی حسینی 70

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان  شناسنامه  

 بجنورد(2101) خراسان شمالي 12464 0682462373 مرد رجبعلی مهدی محمدپور 1

 بجنورد(2101) خراسان شمالي 0630163502 0630163502 زن علی نجمه قدرتی 2

 حصارگرمخان(2102) خراسان شمالي 4847 0680778136 مرد عبدالوهاب جواد محمدی 3

 فاروج(2103) خراسان شمالي 351 6359950375 زن غالمرضا نیره آقائی جعفرآباد 4

 شيروان(2104) خراسان شمالي 0670205291 0670205291 مرد قاسم وحید جعفری 5

 شيروان(2104) ليخراسان شما 0860277011 0860277011 مرد موسی الرضا مجتبی رمضانیان 6

 جاجرم(2105) خراسان شمالي 57 0759779554 مرد حسن محمدعلی رمضانی 7

 جاجرم(2105) خراسان شمالي 803 1285813782 مرد حسن امیر حسین سلیمانی پور 8

(2106) خراسان شمالي 2550 5249889751 مرد حبیب عطا محمدی 9 قلعه پيش  

 راز(2107) خراسان شمالي 5910021761 5910021761 مرد احمد جمشید دهدار 10

 گرمه(2108) خراسان شمالي 0750000619 0750000619 زن عبدهلل رقیه نوروزی 11

 گرمه(2108) خراسان شمالي 330 0759941696 مرد محمد علی عباسی 12

(2109) خراسان شمالي 0630167176 0630167176 زن احمد سعیده رمضانیان 13 آباد صفي و بام  

 غالمان (2110) خراسان شمالي 0630138141 0630138141 مرد محمد هادی متیه 14

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 اهواز(2201) خوزستان 1740513703 1740513703 زن رضا بهنوش پور افشار 1

 اهواز(2201) وزستانخ 4286 1988587166 مرد عبدالماضی محمد سواری 2

 چمران(2202) خوزستان 1209 1989852981 زن سید محی فاطمه آل محمدی 3

 آبادان(2203) خوزستان 0370030516 0370030516 مرد صالح علی حسن زاده 4

 آبادان(2203) خوزستان 2195 1951246853 مرد عبدالباقی امین صالحی فرحانی 5

 آبادان(2203) خوزستان 4958 1758000147 زن عبدالرحیم زینب البوشوکه 6

 آبادان(2203) خوزستان 5990039859 5990039859 زن محمدحسین شقایق فردائی مقدم 7

 آبادان(2203) خوزستان 1830211331 1830211331 مرد نبی اله حبیب سبزواری 8

 اميديه(2204) خوزستان 30 1911147919 مرد منصور علیرضا گرامی 9

10 
 اسفندیاری

 اميديه(2204) خوزستان 1850245681 1850245681 مرد امیدوار مرتضی طالگه

(2205) خوزستان 4810180141 4810180141 زن خدارحم خدیجه امیری سام 11 ملك باغ  

 خوزستان 658 1989663338 مرد سعید رضا ساکی 12
(2206)  امام بندر

 خميني

 خوزستان 7 5509966106 مرد شمس هللا محمد وفاومند 13
(2206)  امام بندر

 خميني

 خوزستان 1830132407 1830132407 مرد کمال مهدی آقائی 14
(2206)  امام بندر

 خميني

 خرمشهر(2207) خوزستان 1820033457 1820033457 زن عبدالرحیم شیما طبیشی 15

16 
زنگنه یوسف 

 رامشير(2208) خوزستان 79 1911187971 مرد محمدرضا علی آبادی



 رامشير(2208) خوزستان 1900264943 1900264943 مرد علی مراث عادل اتی فرساد 17

 خوزستان 5550023253 5550023253 مرد مجید امین جمالوند 18

(2209)  سردشت

ذزفول) ) 

 شادگان(2210) خوزستان 2153 4859899733 مرد میرحسین روح اله مریدی 19

 شادگان(2210) خوزستان 1940055709 1940055709 زن موسی اسما پارسایی 20

(2211) خوزستان 10202 2003233032 مرد مسعود علیرضا نیکونژاد 21 آباد شمس  

 شوش(2212) خوزستان 953 2003090452 زن علیرضا زینب رسولی زاده 22

 شوش(2212) خوزستان 5260035984 5260035984 زن یابر خدیجه خوز 23

 شيبان(2213) خوزستان 197 2003353372 مرد کریم مصطفی عبیداوی 24

 ماهشهر(2216) خوزستان 924 1950543072 زن حمزه معصومه امیری 25

(2217) خوزستان 1870257162 1870257162 مرد باران مسلم جلیلی بابادی 26 سليمان مسجد  

 شيبان(2218) خوزستان 3071 1754618995 مرد حسن مجید عوفی پور 27

 حميديه(2219) خوزستان 11132 1988879027 مرد حسین عبدهللا شرفی 28

 هويزه(2220) خوزستان 2860 1988951348 مرد عبدالحسین یعقوب كالبي ایراني 29

 شاوور(2221) خوزستان 5066 1757440682 زن فارس ندا وادیان 30

 ويس(2222) خوزستان 1740015347 1740015347 مرد راضی امین ساعد 31

(2223) خوزستان 5367 1972476807 ردم نبی هللا موسی سیفوری 32 خواجه قلعه  

 شرافت(2224) خوزستان 157 1882070046 مرد سرهنگ مهدی رضائی 33

 بستان(2225) خوزستان 14958 1987877391 مرد سیدعاتی سیدمحمود ساعدی 34

 جايزان(2226) خوزستان 5158 1861678630 مرد محمد وحید شهبازیان 35

 ميانرود(2227) خوزستان 2519 2002633983 مرد حمودم احمد رضا طاهری 36

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 زنجان(2301) زنجان 4360214286 4360214286 مرد حسین مرتضی مرادی 1

 زنجان(2301) زنجان 13594 0945267886 زن جمشید زهرا میرشاه پناه 2

(2302) زنجان 7065 4285518430 زن الماس فریبا کندریاس 3 آباد زرين  

(2303) زنجان 546 4281507418 مرد مالک محمود عالیی 4 قلعه صائين  

(2304) زنجان 105 5989920652 مرد نورمراد سجاد امرایی 5 رود زرين  

 سهرورد(2305) زنجان 530 4372321287 مرد اسمعلی داود محمدی 6

 سجاس(2306) زنجان 372 4372458630 زن امیرعلی سعیده میرزائیان 7

(2307) زنجان 12886 4280783101 مرد فیضعلی صادقعلی خدائی منفرد 8 پي نيك  

 چورزق(2308) زنجان 2241 4285601885 زن منصور شهین دارابی پناه 9

 دندي(2309) زنجان 4040134389 4040134389 مرد نصراله جواد الوندی 10

 ارمخانخانه(2310) زنجان 135 5899940069 مرد ابوالفضل حمیدرضا حمدینورم 11

 هيدج(2311) زنجان 6150040860 6150040860 زن سحابعلی مریم نوری 12

 كرسف(2312) زنجان 4310536417 4310536417 زن محمدحسن سیما بیکدلی 13

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه ستانشهر استان شناسنامه  

 سمنان(2401) سمنان 4570103081 4570103081 مرد محمدرضا مهدی علی آبادی 1

 سمنان(2401) سمنان 4570062962 4570062962 مرد علی اکبر مرتضی عسکری مایانی 2

 گرمسار(2402) سمنان 4600041828 4600041828 مرد حسین وحید صبور 3

(2403) سمنان 11085 0054000319 مرد محمدمراد نادر ایزدی 4 شهر مهدي  



 شهميرزاد(2404) سمنان 233 4569501915 زن غالمرضا سمیرا شمس الدین 5

 دامغان(2405) سمنان 4028 0071478418 زن سیدعلی سیده طاهره ضیائی 6

 ميامي(2406) سمنان 284 5209987213 زن حسن کبرا ولی زاده 7

 بيارجمند(2407) سمنان 18908 0946191204 زن عیدمحمد فاطمه اشراقی 8

 مجن(2408) سمنان 4580006186 4580006186 زن سید مرتضی المیراسادات مرتضوی 9

 ديباج(2409) سمنان 1 4579728017 مرد کوچک کورش بشیری 10

 بسطام(2410) سمنان 103 4592271211 مرد رضا مهدي حیدري 11

 امیری 12
نرجس 

(2411) سمنان 247 4579318226 زن محمد خاتون رودبار کالته  

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 3610182202 3610182202 مرد غالمرضا احسان اکبری 1

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 3610605030 3610605030 زن عباسعلی مهدیه راحت دهمرده 2

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 3610855101 3610855101 مرد علیرضا محمد ساالری 3

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 2 0652263844 مرد محمد حسن نخعی 4

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 4490060963 4490060963 مرد عوض روح اله صادقی 5

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 447 4322830234 ردم غالمعلی فرهاد کیانی 6

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 17879 3620177732 زن محمد حسین مهناز روستایی 7

 زاهدان(2501) سیستان و بلوچستان 3064 3621751424 زن علی اکبر فروغ علی نژاد 8

 چابهار(2502) لوچستانسیستان و ب 4166 0938882651 زن ذبیح اله راحله کاظمی 9

 چابهار(2502) سیستان و بلوچستان 11044 3622121467 مرد علی اکبر قاسم ساالری 10

 چابهار(2502) سیستان و بلوچستان 3660027375 3660027375 زن سلطانعلی معصومه عظیم زاده 11

(2502) سیستان و بلوچستان 3610123877 3610123877 مرد احمد علی کیخا 12 ارچابه  

13 
کرمشاهی 

 چابهار(2502) سیستان و بلوچستان 3020141737 3020141737 زن علی حمیده امجزی

 چابهار(2502) سیستان و بلوچستان 2360095099 2360095099 مرد پرویز میالد صادقی بوگر 14

 چابهار(2502) سیستان و بلوچستان 2050001614 2050001614 مرد نادعلی صابر برارنیا کردی 15

 چابهار(2502) سیستان و بلوچستان 3610445041 3610445041 مرد عباس بهمن بدیع شاهد 16

 كنارك(2503) سیستان و بلوچستان 863 0790831791 مرد علی اصغر عبدالرضا حسن ابادی 17

 كنارك(2503) سیستان و بلوچستان 5250047076 5250047076 زن ولی محمد صدیقه بلوچ 18

 كنارك(2503) سیستان و بلوچستان 177 3719060039 مرد محمدگل ریازک شهنوازی 19

 كنارك(2503) سیستان و بلوچستان 3660473049 3660473049 مرد غالم محمد رضا شهرکی نوین 20

 كنارك(2503) سیستان و بلوچستان 755 3701399727 مرد پسند مرتضي هاشمزهي 21

 ايرانشهر(2504) سیستان و بلوچستان 3610233931 3610233931 مرد محمد سجاد ساالرزایی 22

 ايرانشهر(2504) سیستان و بلوچستان 3660306983 3660306983 زن علی اعظم سرگلزایی 23

 ايرانشهر(2504) سیستان و بلوچستان 119361 0381109380 مرد شریف محسن شریفي نژاد 24

 ايرانشهر(2504) ستان و بلوچستانسی 3020171253 3020171253 زن مهدی بهناز پارسامطلق 25

 ايرانشهر(2504) سیستان و بلوچستان 445 2991789077 مرد جعفر سعید سردشتی 26

 ايرانشهر(2504) سیستان و بلوچستان 147 3673570978 مرد خداداد محمدهادی چشمکی 27

 ايرانشهر(2504) سیستان و بلوچستان 2380167354 2380167354 زن محمد تقی مهین محمودی 28

29 
مرتضی زاده 

 ايرانشهر(2504) سیستان و بلوچستان 1579 2298268258 زن پرویز افروز بهبهانی



30 
ریگی حسین 

 سراوان(2505) سیستان و بلوچستان 3580446177 3580446177 مرد انور فرامرز اباد

 سراوان(2505) سیستان و بلوچستان 10248 3700093101 مرد ابراهیم محمد ذاکر بایستی زهی 31

 سراوان(2505) سیستان و بلوچستان 1358 6069918789 زن چراغ ثریا ناروئی ده چیل 32

 سراوان(2505) سیستان و بلوچستان 2399 3673616201 مرد علی محسن میرشکار 33

 زابل(2506) سیستان و بلوچستان 3613213850 3613213850 مرد غالمعلی سعید نورا 34

 زابل(2506) سیستان و بلوچستان 3660382442 3660382442 زن احمد پوراندخت میر 35

 زابل(2506) سیستان و بلوچستان 4184 3651609510 زن یوسف سارا مداحی 36

 زابل(2506) سیستان و بلوچستان 5407 3621774858 زن غالمحسین مهدیه مسگر قلعه نو 37

 نگور(2507) تان و بلوچستانسیس 3838 3591550140 زن پیربخش سمیره دادآفرین 38

(2508) سیستان و بلوچستان 1572 2649365307 مرد ابوطالب محمد باران دوست 39 شهر نيك  

(2508) سیستان و بلوچستان 6726 5259846648 زن جان محمد نگار بلوچزهی 40 شهر نيك  

(2508) سیستان و بلوچستان 7118 5259850602 مرد علی ادریس امیری 41 شهر نيك  

(2508) سیستان و بلوچستان 11446 3050113448 مرد سیدمحمدتقی سیدابوالحسن هاشمی زاده 42 شهر نيك  

 زهك(2509) سیستان و بلوچستان 3660090441 3660090441 مرد محمدرضا حجت اله مالشاهی 43

(2510) سیستان و بلوچستان 3611179299 3611179299 زن سلطان محمد سمیرا سعادت راسخ 44 جاوهمير  

 ميرجاوه(2510) سیستان و بلوچستان 3610185732 3610185732 مرد عبدالغنی محمدامین کرد کالهوری 45

 خاش(2511) سیستان و بلوچستان 3710120179 3710120179 مرد حسینقلی احسان ابراهیمی ریگی 46

 خاش(2511) سیستان و بلوچستان 2269 3719793494 مرد کهور مسعود ریگی الدز 47

 خاش(2511) سیستان و بلوچستان 58 3719593150 مرد رحیم امان اله مرادزهی 48

 خاش(2511) سیستان و بلوچستان 5918 3591571148 مرد جمعه ایوب بازیاری 49

 راسك(2512) سیستان و بلوچستان 276 3719627756 زن محمداعظم فرزانه زرین 50

 سرباز(2513) سیستان و بلوچستان 6690014053 6690014053 مرد غوس بخش نعیم باشنده 51

 مهرستان(2514) سیستان و بلوچستان 3690125561 3690125561 مرد ملک محمد امید سیدزاده 52

 سپاهی 53
محمد 

 مهرستان(2514) سیستان و بلوچستان 2 3701705860 مرد صدیق اسمعیل

 دلگان(2515) سیستان و بلوچستان 3580010166 3580010166 مرد نصرت اله عبدالرحمن فضل الهی 54

 دلگان(2515) سیستان و بلوچستان 3118 3161157982 مرد حسین صادق اطمینانی 55

 قصرقند(2516) سیستان و بلوچستان 3640077466 3640077466 زن علي اكبر نائله رئیسي 56

 قصرقند(2516) سیستان و بلوچستان 5250056938 5250056938 مرد پیرمحمد احمد رئیسی شعار 57

 هيرمند(2517) سیستان و بلوچستان 26822 3670266984 زن هادی طاهره فالحتی کهخا 58

 هيرمند(2517) سیستان و بلوچستان 3660418579 3660418579 زن عیسی حلیمه پهلوان 59

 هيرمند(2517) سیستان و بلوچستان 3660504866 3660504866 زن حسین مرضیه عسکری 60

 هامون(2518) سیستان و بلوچستان 1457 3673540564 زن غالم مرضیه فرنامجو  61

 بنجار(2519) سیستان و بلوچستان 2106 3674106434 مرد سید تقی سید محمد حسینی 62

 اديمي(2520) سیستان و بلوچستان 3660009318 3660009318 زن شیرعلی ایراندوخت سهرابی 63

 بنت(2521) سیستان و بلوچستان 0 5250004296 مرد سیدامین سید یاسر ساداتی 64

 فنوج(2522) سیستان و بلوچستان 275 3719627748 زن محمد اعظم فرنوش زرین 65

 محمدان(2523) سیستان و بلوچستان 113 3719605698 زن حامد صابره دامنی 66

 پيشين(2524) سیستان و بلوچستان 3580261150 3580261150 مرد یعقوب ابوطالب دادور 67

(2525) سیستان و بلوچستان 4651 3620813698 مرد رحیم حمید ناروئی 68 آباد نصرت  

 بزمان(2526) سیستان و بلوچستان 3100119053 3100119053 مرد رضا میالد جرجندی 69



 جالق(2528) سیستان و بلوچستان 275 6119962514 مرد عبداله عبدالناصر کرد تمینی 70

ملی کد جنسیت م پدرنا نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

1 
افتخاری کاظم 

 شيراز(2601) فارس 2640 2293332144 مرد نعمت اله حکمت اله ابادی

 شيراز(2601) فارس 2280519771 2280519771 زن رزاق نجمه شیخی 2

 كارزين(2602) فارس 1539 2471049281 مرد اکبر مهدی قربانی 3

 كازرون(2603) فارس 669 2370796413 زن بابا فرشته هقاند 4

 كازرون(2603) فارس 2360270834 2360270834 زن صفدر ارزو جوکار 5

 سیده آزاده حجتی 6

سید محمد 

 فارس 2281173119 2281173119 زن رضا
(2604)  جديد شهر

 صدرا

 فارس 5460002893 5460002893 مرد محسن محمد جوکار 7
(2604)  جديد شهر

 صدرا

 فارس 478 4232062424 مرد احمد روح اله زارعی 8
(2604)  جديد شهر

 صدرا

 گراش(2605) فارس 47 2511929457 مرد ماشااله اسماعیل عبداله پور 9

 خنج(2606) فارس 1348 2512044221 مرد عزیز ایوب رحیمی 10

 جهرم(2607) فارس 11184 2471742904 زن محمد ناصر مهسا وثوقی جهرمی 11

 اوز(2608) فارس 198 2301809927 زن اسکندر مریم فرمانی 12

 اوز(2608) فارس 2560144001 2560144001 مرد قدمعلی محمدرضا جعفری 13

14 
همتیان 

 فيروزآباد(2609) فارس 1679 2451068450 زن جهانشاه منظر چهاربادي

(2610) فارس 861 2452237531 مرد سید عیسی سید موسی مرتضوی 15 کارزین و قير  

 مرودشت(2611) فارس 455 6489684039 زن نوراله لیال رضایی دهنوی 16

 الر(2612) فارس 96 2511438496 مرد محمود یعقوب فاتحی 17

 الر(2612) فارس 2500172643 2500172643 زن رضا زهرا بادرام 18

(2613) فارس 346 2549714733 مرد شکراله قاسم صلح دوست 19 ناردكا  

 مهر(2614) فارس 5150046116 5150046116 مرد محمد عدنان قاسمی 20

 زرقان(2615) فارس 4593 2432842499 زن فتح اله رقیه رضایی 21

 اقليد(2616) فارس 220 2539945406 مرد غریب آرش محمدی 22

 قادرآباد(2617) فارس 1219 2431664406 مرد منوچهر علی بخش خسروانیان 23

 فراشبند(2618) فارس 2440260312 2440260312 زن احمدرضا سعیده رشتنیک س 24

 داراب(2619) فارس 2480016961 2480016961 مرد حسنعلی محمدرضا پروین 25

 داراب(2619) فارس 368 2491807971 مرد علی رضا انتظار 26

 بيضا(2620) فارس 870 2297838328 زن ابراهیم محبوبه غالم پور 27

 بيضا(2620) فارس 3 6839855201 زن سپهدار مهوش وندمیرزا 28

(2621) فارس 461 6489927918 مرد احمد مصطفی دری 29 طشك آباده  

 رامجرد(2622) فارس 2420336021 2420336021 مرد بختیار احمد عمادی 30

 مصيري(2623) فارس 286 2392175421 زن محسن الهام حیدری راد 31

(2624) فارس 1565 2570953148 زن اسطهم معصومه اسماعیلی 32 بالغ قره  

 داريان(2625) فارس 736 2301380017 زن محمدعلی معصومه امیدی 33

 دبيران(2626) فارس 48 2491715082 زن علی اکبر آسیه امین پور 34

 اشكنان(2627) فارس 13 5159801601 مرد غالمحسین عبدالمجید پوالدرگ 35



 بنارويه(2628) فارس 3380211990 3380211990 زن محمد فرشته زمانی 36

 ششده(2629) فارس 4 2572716933 مرد کهندل فرزاد اسکندری 37

 بهمن(2630) فارس 6 1209782685 زن گودرز سمیه عبدالهی 38

 رونيز(2631) فارس 2520042311 2520042311 زن حسن آرزو سهراب پور 39

 افزر(2632) فارس 2281246760 2281246760 مرد فتح اله فرهاد نامدار 40

 عالمرودشت(2633) فارس 2440025021 2440025021 مرد محمدحسین احمد شیفته تبار 41

 نوبندگان(2634) فارس 14 2572074249 مرد عزیز قلی احمد قاسمی 42

 ميمند(2635) فارس 2280283182 2280283182 زن شکرهللا الهام خباز خرامه 43

 ايج(2636) فارس 2520034750 2520034750 زن کبرا افسانه رنجبر 44

(2637) فارس 24 6559846199 مرد محمد محمدجواد امیدوار 45 آباد قطب  

 لپوئي(2638) فارس 1103 2371015849 زن خدارحم روشن محمدی 46

 شهرپير(2639) فارس 2480170861 2480170861 زن عبدالرضا معصومه کریمی 47

 اسير(2640) فارس 5150023094 5150023094 زن عبدهللا سلیمه اسدی 48

 سيدان(2641) فارس 5259 2431466183 زن کهزاد سمیه وصالی 49

 وراوي(2642) فارس 239 2452287482 مرد رسول سید روح اله موسوی فر 50

 لطيفي(2643) فارس 4224 2511908662 مرد عبدالحسین محمد تقی تقی زاده 51

 دژكرد(2644) فارس 117 2301429768 زن تضیمر نیلوفر شیروانی 52

53 
مقصودی 

 كوهنجان(2645) فارس 3554 2300305275 زن یعقوبعلی شهناز شوریجه

(2646) فارس 18 2391998562 مرد قمصور احسان جعفری 54 زار خومه  

 ايزدخواست(2647) فارس 8638 5489387270 مرد احمد امیرمحمد مظفری 55

56 
هاشمی 

(2648) فارس 768 2450622195 زن سیدابراهیم طمهفا لیفرجانی شهر امام  

 هندی زاده 57
حلیمه 

 مشكان(2649) فارس 2550033345 2550033345 زن سیدجواد سادات

 چاهورز(2650) فارس 1672 5159539557 زن غالم صدیقه نوشادپور 58

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 قزوين(2701) قزوین 4310205402 4310205402 مرد تیمور رسول نامدار 1

 قزوين(2701) قزوین 4488 0062403958 زن فیروز فرشته صدری فرد 2

 الوند(2702) قزوین 4310724299 4310724299 زن صفرعلی صدیقه رضوانیان 3

 بيدستان(2703) قزوین 4310426212 4310426212 مرد یوسفعلی محمدرضا شهسواری 4

 شريفيه(2704) قزوین 4310053521 4310053521 زن یوسفعلی فاطمه شهسواری 5

 شال(2705) قزوین 4380025497 4380025497 مرد ولی اله علی دهشی 6

 اقباليه(2706) قزوین 4310790372 4310790372 مرد علی اکبر عباسی 7

8 
اوالدی 

 قزوین 3247 4323113447 مرد یداله مصطفی سلخوری
(2707)  آباد محمود

 نمونه

 آبگرم(2708) قزوین 4380116360 4380116360 مرد علی اصغر مهدی کریمی 9

(2709) قزوین 4310558216 4310558216 مرد بینش محمدعلی نظرنیا 10 آباد سگز  

 نرجه(2710) قزوین 4380137279 4380137279 زن علی نرجس فرزین 11

(2711) قزوین 4310609422 4310609422 مرد احمد سعید رضائی 12 كاليه معلم  

 آوج(2712) قزوین 3526 5388536831 مرد صفرعلی مهدی علمشاهی 13



14 
کرمعلی 

 كوهين(2713) قزوین 302 5089962847 زن رحمت اله خدیجه زیارانی

 مهرگان(2714) قزوین 4310817882 4310817882 زن عقیل معصومه مالزینل 15

ملی کد جنسیت نام پدر نام میلیفا ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 قم(2801) قم 4023 0384747371 مرد سید مجید سید حسن آذرنگ 1

 قم(2801) قم 21 1219871370 مرد احمد سیدروح اله حجازی 2

 سلفچگان(2802) قم 11590 0386012016 زن قربان مریم سیاح 3

ملی کد جنسیت م پدرنا نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 سنندج(2901) كردستان 6945 3319942417 زن محمود لیال حدادیانی چقایی 1

 سنندج(2901) كردستان 2482 3838923227 زن سیدفاتح سهیال حسینی 2

 بانه(2902) كردستان 3840161819 3840161819 مرد خالد دانیال عبادی راد 3

 بانه(2902) كردستان 3750135551 3750135551 مرد صدیق بهمن محمدی 4

 مريوان(2903) كردستان 3781 3820036342 مرد احمد فرزاد شاداب 5

 دهگالن(2904) كردستان 3720422941 3720422941 مرد اسمعیل زانیار کریمی 6

(2905) كردستان 50 3859957848 مرد ولی خلیل خداکرمی 7 دآبا حسين  

(2906) كردستان 983 3820341293 مرد احمد کنعان پاتو 8 دينار كاني  

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان  شناسنامه  

 كرمان(3001) كرمان 2980628840 2980628840 زن محمدرضا رضوان نگارستانی 1

 كرمان(3001) رمانك 3950105441 3950105441 زن صفدر مژده ظفری 2

 رودبار(3002) كرمان 3020100410 3020100410 مرد محمد آریا سنجری بنستان 3

 رودبار(3002) كرمان 3120072494 3120072494 مرد رضا الیاس شمس الدینی 4

(3003) كرمان 3150319455 3150319455 مرد علی دادخدا احمدی نژاد 5 گنج قلعه  

 بردسير(3004) كرمان 2980676489 2980676489 نز اسداله زهرا امیرمجاهدی 6

 زرند(3005) كرمان 10 5619992268 زن حسین صدیقه توکلی آسفیچی 7

8 
شیخ حسینی 

 كهنوج(3006) كرمان 3120113484 3120113484 مرد محمد یداله لری

(3007) كرمان 3140081804 3140081804 زن کوچکعلی فرزانه شریف دهجی 9 بابك شهر  

 سيرجان(3008) كرمان 2150 3071207948 زن ابوالفتح مرضیه دآبادیزی 10

 فارياب(3009) كرمان 3150252067 3150252067 مرد حسین سجاد مرادی 11

 منوجان(3010) كرمان 0370496965 0370496965 زن علی سعیده ساالری 12

 بم(3011) كرمان 709 3110997101 مرد مهدی رضا دهقان 13

 بم(3011) كرمان 2980266914 2980266914 زن جواد رسح کامگار 14

15 
میرزاده 

 ارزوئيه(3012) كرمان 3470095558 3470095558 زن اسداله ناهید کوهشاهی

16 
محمدی پای 

 رابر(3013) كرمان 549 3031336186 زن محمد حدیث اندر

(3014) كرمان 3200007222 3200007222 زن محمد طیبه بهمنش 17 آباد محمد  

 لیال فاریابی 18

صاحب 

(3015) كرمان 449 3031002393 زن اختیار آباد عنبر  

 فهرج(3016) كرمان 3100072812 3100072812 مرد عباس محمدرضا جزینی زاده 19

 گلباف(3017) كرمان 35 5619992519 زن حسین کوکب تیموری آسفیچی 20



 نرماشير(3018) كرمان 3100078918 3100078918 زن محمد طاهره بیدار 21

(3019) كرمان 10425 2994002396 زن سید جعفر سیده ساعده حسینی ننیز 22 آباد اختيار  

23 
محمودی صالح 

(3020) كرمان 3020349532 3020349532 زن بختیار زهرا آباد شهر نجف  

(3021) كرمان 3060052468 3060052468 زن شهباز راضیه روح االمینی 24 آباد حسين  

25 
ناه فاضلي پ

(3022) كرمان 3140030452 3140030452 زن حسن آزاده هراتي آباد خاتون  

26 
میرزائی شاه 

(3023) كرمان 108 3091529711 زن مهدی مریم جهان آبادی بهشت درب  

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 كرمانشاه(3101) كرمانشاه 3240943379 3240943379 مرد سعید امین یاری 1

 كرمانشاه(3101) كرمانشاه 4530117782 4530117782 زن علی محمد زینب ابدان 2

 هلشی(3117) كرمانشاه 10612 3341659927 زن عیسی فاطمه اسمعیلی 3

 جوانرود(3102) كرمانشاه 3360045361 3360045361 زن عبدالرضا ناهید شهبازی 4

 جوانرود(3102) كرمانشاه 393 5089631905 زن اسمعیل اپریس حاجی ویسی 5

 جوانرود(3102) كرمانشاه 3830135424 3830135424 مرد یونس مسلم باتمانی 6

 كرندغرب(3103) كرمانشاه 1694 3341262431 مرد احمد شمس الدین پورلعلی 7

 شاهو(3116) كرمانشاه 3330102888 3330102888 زن عیسی حدیث اسمعیلی 8

 گيالنغرب(3104) كرمانشاه 3320017144 3320017144 مرد آقامیرزا مسعود محمدنژاد 9

 گيالنغرب(3104) كرمانشاه 1 3369880938 مرد جهانگیر یوسف بابلی 10

 هرسين(3105) كرمانشاه 6985 3319942816 مرد رشید مسعود لطیف پور 11

 هرسين(3105) كرمانشاه 0200570684 0200570684 مرد عوض بیگ امیرحسین محمدپور 12

(3106) كرمانشاه 29 3369946718 زن حاجیمراد مریم مرادزاده 13 شيرين قصر  

 پاوه(3107) كرمانشاه 3220272622 3220272622 مرد قادر یاسر لطیفی 14

 کوزران(3115) كرمانشاه 3330215852 3330215852 زن عیسی لیال اسمعیلی 15

(3108) كرمانشاه 26 5959979810 مرد احمد امجد شیخی 16 آباد تازه  

(3109) كرمانشاه 50 6419956005 مرد عادل مصیب رجبی 17 غرب آباد اسالم  

 حميل(3112) كرمانشاه 1 3329844698 مرد مراد علی مسعود حید پور 18

 گهواره(3113) كرمانشاه 6 4949825577 مرد علی آقا فرهاد رنجبر 19

 ماهيدشت(3114) كرمانشاه 1867 3341371753 زن عیسی مریم اسمعیلی 20

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 ياسوج(3201) كهكیلویه و بویراحمد 2559 4230182317 مرد امیر عنایت اله یزدان کیش 1

 ياسوج(3201) حمدكهكیلویه و بویرا 4220032703 4220032703 زن مصطفی هاجر پاکروان 2

 باشت(3202) كهكیلویه و بویراحمد 29 4269670691 زن منصور شفق کمائی 3

 باشت(3202) كهكیلویه و بویراحمد 4220120904 4220120904 مرد سلبعلی محمد فالحتی 4

 دوگنبدان(3203) كهكیلویه و بویراحمد 405 2392232687 زن خلیل فریده انصاری 5

 دوگنبدان(3203) كهكیلویه و بویراحمد 498 4269806648 مرد برعلی اک پارسا کیان 6

 چرام(3204) كهكیلویه و بویراحمد 95 4251314832 مرد آزاد مهرداد بخشائی 7

 چرام(3204) كهكیلویه و بویراحمد 4240000041 4240000041 مرد علی ساسان آدره 8

 ليكك(3205) ویه و بویراحمدكهكیل 5990038011 5990038011 مرد یوسفعلی مهدی آبشنگ 9

(3206) كهكیلویه و بویراحمد 729 6009546230 مرد مظلوم سید روح اله دانش نسب 10 سخت سي  



 دهدشت(3207) كهكیلویه و بویراحمد 4240022290 4240022290 زن سید فرهاد سیده ندا خاوران 11

 مارگون(3208) بویراحمدكهكیلویه و  7474 4251181794 مرد فاضل محمدحسن والیتی نژاد 12

 ديشموك(3209) كهكیلویه و بویراحمد 424 6009974569 مرد نقدعلی محمدعباس پیروزنیا 13

 لنده(3210) كهكیلویه و بویراحمد 1056 5509963034 زن یداله پریا بمونی 14

(3211) كهكیلویه و بویراحمد 4220210792 4220210792 مرد حفیظ اله سیدحسین دهبان 15 اوهپات  

16 
رحیمی 

 پاتاوه(3211) كهكیلویه و بویراحمد 712 4232064281 مرد عین اله عبدهللا ناصرآباد

 مادوان(3212) كهكیلویه و بویراحمد 891 1861375301 زن نعمت اله نسرین شجاعی 17

 مادوان(3212) كهكیلویه و بویراحمد 76 6009932912 مرد آقا مال یوسف نبوی اصل 18

 دتقوی مفر 19
زینب 

(3213) كهكیلویه و بویراحمد 1590 4250452931 زن سید یداله السادات رئيسي قلعه  

(3213) كهكیلویه و بویراحمد 4240075149 4240075149 مرد محمد جعفر ابوطالب پاداش 20 رئيسي قلعه  

 سوق(3214) كهكیلویه و بویراحمد 73 4250951995 مرد فضل هللا فرشید طیبی 21

 جهانبین 22
اقدس 

(3215) كهكیلویه و بویراحمد 4220005943 4220005943 زن سیدایموراله السادات سفلي گراب  

 چيتاب(3216) كهكیلویه و بویراحمد 1513 4231287910 مرد درویش سامان تکاوران 23

 سرفارياب(3217) كهكیلویه و بویراحمد 3363 4251140826 مرد یداله هادی حامدی 24

ملی کد جنسیت ام پدرن نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان  شناسنامه  

 گرگان(3301) گلستان 1176 4979381766 زن علی نعیمه نوری 1

 گرگان(3301) گلستان 2110413311 2110413311 مرد زیداله عماد حاجی قاسمی 2

(3302) گلستان 371 6289388142 مرد عطا شهرام کر 3 تركمن بندر  

(3302) گلستان 125 6289745026 مرد تقان قلیچ بهرام خیوه چی 4 تركمن بندر  

5 
حسینی 

(3303) گلستان 702 6249904506 زن میرعبدهللا سیده فاطمه کوهستانی شهر آزاد  

(3303) گلستان 424 2120562814 مرد عباسعلی حسین عبدالحسینی 6 شهر آزاد  

(3304) گلستان 698 2122556544 مرد حجت علی قاضی 7 قال قآ  

(3304) گلستان 2230093193 2230093193 مرد تویقلی حمید نورعلی نژاد 8 قال آق  

(3304) گلستان 50 2269961528 زن عبدالمحمد هادیه نظری 9 قال آق  

 گنبدكاووس(3305) گلستان 457 6289920774 زن عبدالجلیل ناهید ایری 10

 گنبدكاووس(3305) لستانگ 52744 0790425084 زن محمد علی فرحناز روشنی فر 11

 گاليكش(3306) گلستان 8 4889710361 مرد حیدر علی خسروی 12

 گاليكش(3306) گلستان 5512 4889874712 مرد علی اکبر وحید خسروی 13

 كالله(3307) گلستان 4278 4869876280 زن آنه فاطمه بهرام زاده 14

 كالله(3307) لستانگ 327 5319976951 مرد بردی محمد امان محمد شایگان 15

 كردكوي(3308) گلستان 2170101527 2170101527 مرد محمداسمعیل علی یوسفی امیری 16

 كردكوي(3308) گلستان 198 2181356270 مرد اسحق امین ملکوتی 17

(3309) گلستان 29 2269824040 زن محمدعلی زهرا علی خانی 18 آباد فاضل  

(3310) گلستان 138 2269889363 زن جعفر فاطمه تجری 19 آباد علي  

(3310) گلستان 2260084478 2260084478 زن عبداله زهرا گرائلی کرپی 20 آباد علي  

(3311) گلستان 3241391531 3241391531 مرد فرج اله سعید یزدانی جو 21 گز بندر  

(3311) گلستان 380 2121039333 زن عباس باجی کالسنگیانی 22 گز بندر  

 مينودشت(3312) گلستان 5200035037 5200035937 زن حمدم مطهره بهرامی 23



 مينودشت(3312) گلستان 4880140104 4880140104 زن محمدعلی فاطمه خواجه 24

 راميان(3313) گلستان 69 4879651461 زن سلیمان رئوفه یازرلو 25

 نوكنده(3314) گلستان 479 2122849908 مرد ابوالقاسم دانیال کردوالش آبادی 26

(3315) گلستان 413 2032283247 زن محمددردی سلیمه نساری 27 تپه مراوه  

 گميشان(3316) گلستان 2606 2122682094 مرد حجی قربان رضا نودهی 28

 گميشان(3316) گلستان 2110221054 2110221054 مرد علی اکبر عارف عباسی 29

 دلند(3317) گلستان 1071 2122666765 مرد غالمحسن علی اسحقی نوده 30

 دلند(3317) گلستان 2260011306 2260011306 زن سلیمان فاطمه اسفندیاری مقدم 31

(3318) گلستان 798 2239845767 مرد قربان محمد آق مراد پارسنگ 32 شهر سيمين  

(3319) گلستان 2 4879814601 مرد رضا رحمت اله اخلی 33 ببين خان  

(3320) گلستان 23352 2030232981 مرد حسین محمد محمدآبادی 34 شهر نگين  

 امیرلطیفی 35
معصومه 

 سرخنكالته(3321) گلستان 7461 2122730625 زن سیدسعید سادات

 جلين(3322) گلستان 1160 2120463832 مرد اسمعیل نقی تازیکی نژاد 36

 تاتارعليا(3323) گلستان 983 2030909475 مرد کرم منصور سالقی 37

(3324) گلستان 2095 6249442456 مرد رمضان هاشم محمودی 38 خاندوز نوده  

(3325) گلستان 2020461048 2020461048 زن بهرام سمیرا قوچ زاده 39 برون اينچه  

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 رشت(3401) گیالن 2680083652 2680083652 مرد حسن محمدفاضل مهرعلیزاده 1

 رشت(3401) گیالن 2643 0940915901 مرد علیرضا غالمرضا نعمانی 2

 فومن(3402) گیالن 0480116601 0480116601 زن عباس مهدیه لطفی 3

 فومن(3402) گیالن 2362 0941063070 زن صفرعلی فرشته حسن نژاد 4

5 
محمدزاده گله 

 كياشهر(3403) گیالن 2580321454 2580321454 مرد گداعلی مرتضی پردسری

 شلمان(3404) گیالن 2700137876 2700137876 زن فرزاد شیرین پالیزیان 6

 رضوانشهر(3405) گیالن 61 2630826082 مرد حیات اله اسمعیل صادق پور 7

8 
محمدخانی 

 لوشان(3406) گیالن 21455 0057827461 زن علی مراد مینا غیاثوند

(3407) گیالن 38005 2590488769 زن حسن نرجس پیراسته آذرنژاد 9 سرا صومعه  

 سياهكل(3408) گیالن 2580486062 2580486062 زن ناصر ستاره الیان 10

(3409) گیالن 3 5179636991 زن رمضان مرضیه صنایع شجر 11 اشرفيه آستانه  

(3410) گیالن 2270066588 2270066588 زن علینقی معصومه مظفری 12 زرميخ گوراب  

(3411) گیالن 269 5709978981 مرد رضا محمد دیناچالی 13 سر پره  

(3412) گیالن 6530050345 6530050345 زن محرمعلی متین الله زاری دلچه 14 نشاء لشت  

 رودبار(3413) گیالن 506 2062933495 زن حجت هللا فاطمه عالم زاده 15

 اسالم(3414) گیالن 2620326631 2620326631 مرد داود علیرضا نوری زاده 16

 شاندرمن(3415) گیالن 1092 5169589565 مرد گداعلی حسن رحمانی 17

 رانكوه(3416) گیالن 1376 6309932225 مرد جمشید محسن امین املشی 18

 مرجقل(3417) گیالن 0310484286 0310484286 زن علی فتانه فرد 19

 واجارگاه(3418) گیالن 571 2709427842 زن غالمرضا سمیه نزله خواه 20

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  



(3501) لرستان 4120035808 4120035808 مرد علی جعفر سجاد سپهوند 1 آباد خرم  

(3501) لرستان 4060325899 4060325899 مرد احمدرضا میالد شهبازی 2 آباد خرم  

 اليگودرز(3502) لرستان 4180040271 4180040271 مرد اله یار کیارش حسن پور 3

 اليگودرز(3502) لرستان 266 4172149936 زن ولی بهار جعفریان 4

 اليگودرز(3502) لرستان 12632 1757063137 زن علی محمد پگاه علی آبادی 5

 بروجرد(3503) لرستان 1859 4132565424 زن قربان ندا سروندی 6

 بروجرد(3503) لرستان 4120120831 4120120831 زن غالمرضا زهرا حسینی 7

 نورآباد(3504) لرستان 2619 4209778184 زن علي حیدر نجمه فتحیان فرد 8

 نورآباد(3504) لرستان 4060376541 4060376541 مرد عزت اله احمد شکری شیخی 9

 دورود(3505) لرستان 4210050598 4210050598 زن مجتبی زبیده خورشیدوند 10

(3506) لرستان 4190152110 4190152110 مرد یعقوب محمد جعفر یاسوری ن 11 دوره سراب  

(3506) لرستان 76 4199878440 زن غالمرضا فاطمه مرادی شکیبا 12 دوره سراب  

 اشترينان(3507) لرستان 4120481654 4120481654 مرد رضا محسن کشوری 13

 محمودوند(3508) ستانلر 4060156566 4060156566 مرد محمد ابوالفضل منتی 14

(3509) لرستان 4200112566 4200112566 زن سیدعباسعلی سیده پروین بابایی محمدی 15 چشمه هفت  

 زاغه(3510) لرستان 10194 4199842055 زن ولی اله کبری علی مدد 16

 چاالنچوالن(3511) لرستان 2616 4133213191 زن غالمرضا سمیه جودکی 17

(3512) لرستان 4060235369 4060235369 زن رمرادنو رویا یعقوب وند 18 دشت سپيد  

 بيرانشهر(3513) لرستان 713 6129966768 مرد صید موسی یونس بیرانوند 19

(3514) لرستان 4190184047 4190184047 زن سید نازار سیده سعیده موسوی امیری 20 گنبد درب  

(3515) رستانل 3330677643 3330677643 مرد یوسف احمد صالحی راد 21 آباد مومن  

(3516) لرستان 5980021086 5980021086 مرد رضا احسان ملکشاهی 22 آباد شول  

 ويسيان(3517) لرستان 5980005951 5980005951 زن خیراله اختر بازوند 23

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 ساري(3601) مازندران 5760001922 5760001922 زن رجب صفیه عرب 1

 ساري(3601) مازندران 2655 2161846337 زن محمدمهدی شیال مزدستان 2

 سرخرود(3602) مازندران 2130236111 2130236111 مرد قاسم پویا اکبری 3

(3603) مازندران 1801 5010018209 مرد عبداله جعفر نیک پور 4 شهر سلمان  

(3604) مازندران 106 5989980787 مرد یزپرو مسلم مهکی 5 آباد عباس  

 چمستان(3605) مازندران 1021 2229913301 زن غالمرضا آمنه هدایتی 6

 چمستان(3605) مازندران 4830037415 4830037415 مرد احمد علی جنتی 7

 بابلسر(3606) مازندران 558 4989874595 مرد سید حسین سید علی میررمضانی 8

 بابلسر(3606) مازندران 1044 2063084459 مرد همت مسعود ه گرویشکرزاد 9

 محمودآباد(3607) مازندران 2 2229784341 مرد علی اکبر علیرضا بنگر 10

 محمودآباد(3607) مازندران 340 5010289301 زن سید تقی سیده فاطمه محمودی 11

 آمل(3608) مازندران 489 2142026680 زن محمد مریم حسن زاده نیاک 12

 آمل(3608) مازندران 5572 2181731632 زن احمد معصومه رضائی 13

 نوشهر(3609) مازندران 2190104424 2190104424 مرد مظاهر عباس کردنائیج 14

 فريدونكنار(3610) مازندران 0370386205 0370386205 مرد مهدی محمد قلی پور 15

 فريدونكنار(3610) ندرانماز 1413 4989883144 زن سلمان عاطفه شکری 16

 رامسر(3611) مازندران 280 2279969378 زن نورعلی ندا ایزک عباسیان 17



18 
احمدی 

 رامسر(3611) مازندران 122 5799958616 مرد ابوطالب علی خورشیدی

 نشتارود(3612) مازندران 2210237270 2210237270 زن فرخ اله آمنه موزونی 19

(3613) مازندران 2150199920 2150199920 مرد سنسیدمح سیدرسول نوربخش 20 شهر قائم  

(3613) مازندران 2150338920 2150338920 مرد مهران عرفان عقیلی 21 شهر قائم  

22 
ابراهیمی 

 سیده مائده سنگدهی

سید محمد 

 كياكال(3614) مازندران 2150372940 2150372940 زن علی

 چالوس(3615) ازندرانم 302 2229244515 مرد یحیی احمد کریمی 23

 كالردشت(3616) مازندران 6270013755 6270013755 مرد محمدباقر ابوالفضل انگورج تقوی 24

 بهشهر(3617) مازندران 982 2181340382 زن ذکریا آمنه آهنگر 25

 نكا(3618) مازندران 2448 4999284510 مرد باباعلی محمدرضا نادریان 26

27 
شکری 

 جويبار(3619) مازندران 2080077376 2080077376 مرد انسلم قهار کردکالئی

28 
شیرزاد 

 جويبار(3619) مازندران 5820062711 5820062711 مرد عباس مهران جویباری

(3620) مازندران 1263 2219789268 زن اسحق حمیده سیدی 29 آباد خرم  

 بابل(3621) مازندران 3644 2060814146 زن حسین الهه بابائیان جلودار 30

 بابل(3621) مازندران 2050256035 2050256035 زن رحمت جمیله علی پور 31

 تنكابن(3622) مازندران 79 2219853020 مرد حسن غالمرضا عبداله پور 32

 نور(3623) مازندران 1426 2229149768 زن قربان فهیمه شاه حسینی 33

 كياسر(3624) مازندران 5780004331 5780004331 مرد عین اله وحید باکوئی کتریمی 34

(3625) مازندران 2250038511 2250038511 زن فضل اله سهیال حسنی بایع 35 سفيد پل  

(3626) مازندران 1947 2062986025 مرد یعقوبعلی رضا رزقی 36 كال امير  

 غنی پور 37
معصومه 

(3626) مازندران 1540 2064814019 زن سیدجمال سادات كال امير  

 بلده(3627) مازندران 2170181946 2170181946 مرد باباعلی محمد حمزه پور 38

 بلده(3627) مازندران 2050451301 2050451301 زن شیرمحمد فاطمه علی نژاد میر 39

 مازندران 167 4132190862 مرد علی جان داود شکیب مهر 40
(3628)  سادات و كتالم

 شهر

 بهنمير(3629) مازندران 2050262957 2050262957 زن قربانعلی فرشته فیروزجایی 41

 ارطه(3630) مازندران 2150019175 2150019175 زن عبدالعلی الناز شکری 42

(3631) مازندران 75 4839983836 مرد قربانعلی جمال دلدارسفیدداربنی 43 آباد مرزن  

 كالرآباد(3632) مازندران 4305 2219819671 زن کاوه نرگس کوثری 44

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 اراك(3701) مركزي 1445 0533491711 مرد محمدرضا ابوالفضل شاکری 1

 اراك(3701) مركزي 0550121821 0550121821 مرد سیدمجتبی سیدمرتضی حسینی 2

 تفرش(3702) مركزي 0580004805 0580004805 زن علی مریم رادمان 3

 فرمهين(3703) مركزي 0 0580029042 مرد مصیب علی بهرامی پور 4

 دليجان(3704) مركزي 280 0579733467 مرد غالمعلی داود قاسمی 5

 خنداب(3705) مركزي 8423 0534951112 مرد محسن حمیدرضا کریزی 6

 كميجان(3706) مركزي 5710015830 5710015830 مرد نظامعلي محمد كمیجاني 7

 ساوه(3707) مركزي 0590136186 0590136186 زن فرمان مریم یزیاد 8



 ساوه(3707) مركزي 2980 0603259200 مرد محمود صادق ساوجی پور 9

 خمين(3708) مركزي 46 0559647298 مرد علی اکبر محسن ابراهیمی 10

 شازند(3709) مركزي 3243 0053522400 مرد عزت اله محسن آقایی 11

 مركزي 322 0532913094 مرد چراغعلی محمد عبدالهی 12
(3710)  جديد شهر

 مهاجران

 آستانه(3711) مركزي 214 0532482735 زن ابراهیم مهسا حریرفروش 13

 جاورسيان(3712) مركزي 6170077621 6170077621 مرد رجبعلی محمد رجبی 14

 هندودر(3713) مركزي 0610077351 0610077351 مرد نصراله علی وافی 15

 پرندك(3714) مركزي 99 6189977065 زن حسینعلی فرشته حیدری 16

 نوبران(3715) مركزي 0590166883 0590166883 زن محمود محدثه سیفی 17

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان  شناسنامه  

(3801) هرمزگان 659 3391615729 مرد محمد رضا مهراد 1 سعبا بندر  

(3801) هرمزگان 15187 3392772011 زن رحمت هللا پریسا دانائی فر 2 عباس بندر  

 قشم(3802) هرمزگان 1079 1290476136 مرد علی سعید رمضانی 3

 قشم(3802) هرمزگان 2460227086 2460227086 زن منوچهر فرشته شکرانه جهرمی 4

 قشم(3802) هرمزگان 12380 3459172770 مرد عبدالرئوف محمد نحوی 5

 كيش(3803) هرمزگان 83 5419565080 مرد صادق مصطفی نفری 6

 كيش(3803) هرمزگان 1201 2297776624 زن عیسی رضوان خادمی 7

8 
زارعپور 

 درگهان(3804) هرمزگان 2560069717 2560069717 زن امان هللا فاطمه نصیرآبادی

 ميناب(3805) هرمزگان 2440204676 2440204676 زن فتحعلی شقایق رحمانی نمدی 9

10 
میرزاده 

 ميناب(3805) هرمزگان 3470032734 3470032734 زن ولی شاه فریبا کوهشاهی

 ميناب(3805) هرمزگان 59 2491815362 مرد بهادر امیر غالمی 11

 خمير(3806) هرمزگان 9727 3392447870 مرد صالح الیاس پروار 12

 خمير(3806) هرمزگان 2084 4430730296 زن محمد علی فاطمه شوری 13

(3807) هرمزگان 1304 4699869068 زن سید شکراله سیده فارهه صابر برنطین 14 لنگه بندر  

(3807) هرمزگان 3404 2392038252 مرد بهرام امیر زنگنه 15 لنگه بندر  

 پارسيان(3808) هرمزگان 623 4709779155 مرد محمد عبدالمجید یوسفی 16

(3809) هرمزگان 3150282551 3150282551 مرد عباس رضا وزیری 17 جاسك بندر  

 تياب(3810) هرمزگان 11112 3422147047 مرد غالم نوید احمدزاده 18

 رودان(3811) هرمزگان 2360165003 2360165003 زن فرج اله الهام اژدهاکش پور 19

 رودان(3811) هرمزگان 4156 3161168267 مرد پیری رضا محمودی 20

 سيريك(3812) هرمزگان 19186 3392542261 مرد اسمعیل مجتبی رهباس 21

 بيكاه(3813) هرمزگان 4690102546 4690102546 مرد ابراهیم مرتضی دهقانی 22

 كنگ(3814) هرمزگان 25177 2529261822 زن صمد زهره رهنمائی 23

(3815) هرمزگان 3120177385 3120177385 زن محمد نرگس مددی زاده 24 اضيق قلعه  

 سندرك(3816) هرمزگان 3410327940 3410327940 مرد ابراهیم مجید حیدری 25

 رويدر(3817) هرمزگان 139 5379677096 مرد اله مراد موسی باریزه 26

 سوزا(3818) هرمزگان 987 2390957498 مرد عبدهللا روح اله دهقان 27

 ابوموسي(3819) نهرمزگا 16649 2390139523 مرد اسماعیل عبدالخالق موسوی 28



 سردشت(3820) هرمزگان 0 3460028920 زن خداداد زینب عزیزی 29

 چارک(3821) هرمزگان 13 3441147790 مرد ابراهیم سالم شمسی گلشنی 30

31 
محمدی 

(3822) هرمزگان 12975 3392480207 زن محمد مهشید چمردانی ليردف) جاسک ) 

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 رهشما

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 همدان(3901) همدان 69 4052007311 مرد محمد مهدی کشاورزی 1

 همدان(3901) همدان 14 3875401182 مرد قاسم حمید تنهائی 2

(3902) همدان 4000150960 4000150960 زن سعید سحر مهرابی 3 آباد اسد  

 فامنين(3903) نهمدا 583 5029237747 زن علي مریم قراگوزلو 4

(3904) همدان 4020065020 4020065020 مرد حسین عباس مجیدی 5 آهنگ كبودر  

(3905) همدان 3860357727 3860357727 زن منوچهر نسیم حقیقی 6 آباد صالح  

 قهاوند(3906) همدان 7468 3875629779 مرد احمدعلی مصطفی رستمی میمند 7

 سامن(3907) همدان 3920328833 3920328833 مرد اسد شهاب زهره وندی 8

(3908) همدان 136 3933886112 زن احمد اعظم محمدرضایی 9 ازندريان- جوکار  

(3909) همدان 2488 3990945769 مرد اسمعلی محمدرضا یلندی سطوت 10 جزين در قروه  

 دمق(3910) همدان 51 3992092933 مرد عبداله رسول جهانگیری رسا 11

 فيروزان(3911) همدان 197 3962654976 مرد طهمورث هادی سراقی 12

 اللجين(3912) همدان 59 4052032918 مرد شادعلی مصطفی مرادی 13

(3913) همدان 26 4032394725 مرد علی پاشا اکبر معلمی انوشه 14 تپه گل  

 مهاجران(3914) همدان 531 4052061438 مرد غالمرضا علیرضا بخشی 15

 گيان(3915) همدان 3950024778 3950024778 دمر عربعلی احمد ملکی فر 16

 فرسفج(3916) همدان 782 3979833021 زن حسن زینب شاهرخی 17

 برزول(3917) همدان 3950059067 3950059067 مرد اله رحم اکبر نادری 18

 زنگنه(3918) همدان 6371 3934474081 مرد یدهللا پیام هدایتی 19

 جورقان(3919) همدان 1125 4011070254 مرد محمد سعید بابائی زاده 20

 مالیر(3920) همدان 3920464826 3920464826 مرد رضا محمد رضایی 21

 مالیر(3920) همدان 6 3962790837 مرد الی اله حامد خسروی 22

 نهاوند(3921) همدان 11146 0323263445 زن علیرضا راضیه احمدوند 23

ملی کد جنسیت نام پدر نام فامیلی ردیف  

 شماره

دفترخانه شهرستان استان شناسنامه  

 يزد(4001) یزد 4420128755 4420128755 مرد علی اصغر محمد جواد سعیدی خواه 1

 يزد(4001) یزد 3120058831 3120058831 مرد غالمرضا محمدامین پورچنگیز 2

 مهريز(4002) یزد 446008084 4460008084 زن محمد علی فاطمه زارع بیدکی 3

 مهريز(4002) یزد 10555 4433356573 مرد محمد حسین حجت دیحام 4

 تفت(4003) یزد 4420221518 4420221518 زن علی مرجان رامین فر 5

 بهاباد (4004) یزد 4420240059 4420240059 زن حسین آرزو فتاحی فر 6

 مروست(4005) یزد 32 5439896384 زن ماشااله مرجان خردمندی 7

 حميديان(4006) یزد 4420265361 4420265361 زن محمدعلی یممر زارع رشکوئیه 8

 حميديان(4006) یزد 7058 4433618004 زن علی بمان عاطفه اسدی زارچ 9

 شاهديه(4007) یزد 4420521155 4420521155 مرد علی محمد علیرضا زحمتکش دنیا 10

(4008) یزد 1850173591 1850173591 زن ابراهیم راضیه توان 11 ئيهبفرو  



 

(4010) یزد 530 4449746236 زن حسن نسرین اقبال اردکانی 12 آباد احمد  

 ندوشن(4011) یزد 2455 4431885099 مرد احمدعلی مجید شاکری 13


