
 

 سهم هر استان از نظر مبلغ و تعداد موسسه به شرح ذیل می باشد : 

 مبلغ حمایتی بابت فعالیت های آموزشی به ریال   تعداد موسسه استان

  322,900,000                     29 آذربایجان شرقی

  249,350,000                     15 آذربایجان غربی

  371,150,000                     9 اردبیل

  1,435,550,000                  50 اصفهان

  191,750,000                     20 البرز

  71,850,000                       7 ایالم

  97,350,000                       11 بوشهر

  457,600,000                     24 تهران

  131,400,000                     9 چهارمحال و بختیاری

  698,100,000                     24 خراسان جنوبی

  833,400,000                     45 خراسان رضوی

  104,350,000                     11 خراسان شمالی

  780,200,000                     28 خوزستان

  322,800,000                     17 زنجان

  340,700,000                     14 سمنان

  100,200,000                     7 سیستان و بلوچستان

  688,750,000                     62 فارس

  278,950,000                     16 قزوین

  1,008,200,000                  16 قم

  25,650,000                       4 کردستان

  732,650,000                     76 کرمان

  346,500,000                     33 کرمانشاه

  42,350,000                       8 کهگیلویه و بویراحمد

  340,150,000                     25 گلستان

  136,200,000                     22 گیالن

  242,550,000                     22 لرستان

  184,150,000                     22 مازندران

  254,600,000                     19 مرکزی

  119,550,000                     14 هرمزگان

  452,550,000                     18 همدان

  897,550,000                     46 یزد



  12,259,000,000         723 جمع

 

موسسه قرآنی که با حضور موفق قرآن آموزان شان در آزمون سراسری ، این کمک هزینه فعالیت هاای   723از تعداد 

جزئیاا  آن در  ریاال  باوده کاه     5.000.000موسسه باایی   431آموزشی شامل حال شان شده است، مبلغ تعداد 

 جدول ذیل آورده شده است :

 نام موسسه شهرستان استان
نام و نام خانوادگی 

 مدیر
 مرجع صدور مجوز

مبلغ واریزی به 

 ریال

 محمود صفری دارالقرآن الکریم اردبیل اردبیل
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
208,450,000 

 عادل جعفری سامیان نور مبین اردبیل اردبیل اردبیل
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
70,500,000 

 آذر محمدی جامعه القرآن الکریم )خردساین( اردبیل اردبیل
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
28,800,000 

 اردبیل اردبیل
جامعه القرآن الکریم اردبیل 

 خواهران
 شهناز دوستی فرد

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

11,100,000 

 پارس آباد اردبیل
فرهنگی قرآن و عتر  تسنیم 

 پارس آباد مغان
 ولی شجاعی اصل

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

31,850,000 

 موسی بیدار محمد رسول اهلل)ص( اصالندوز پارس آباد اردبیل
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,700,000 

 منصوره مجیدی صراط النجاه اردستان اردستان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,200,000 

 اصفهان اصفهان

جامعه القرآن الکریم کل شعب 
خردساین ،خواهران وبرادران 

 استان اصفهان

 محمدرضا عبدالهی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
331,750,000 

 اصفهان اصفهان
مهد قرآن کریم و وییت استان 

 اصفهان
 حسین خاکساری هرندی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

265,950,000 

 سیدمجید عاملیان دارالقرآن الکریم استان اصفهان اصفهان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
106,200,000 

 طیبه ظهرابی سفیران نورهادی اصفهان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
52,350,000 

 روشندین سپاهان اصفهان اصفهان
سیدمرتضی نیکزاد 

 الحسینی

فرهنگ و ارشاد وزار  
 اسالمی

27,600,000 

 سعید امین الرعایایی بقیه اهلل مهر اصفهان اصفهان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,300,000 

 حب ایئمه )ع( غرب اصفهان اصفهان اصفهان
حسینعلی جان نثاری 

 یدانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

11,800,000 

 فاطمه جاللی اصفهاننورمبین  اصفهان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,200,000 

 اصفهان اصفهان
جامعه القرآن حضر  رقیه )س ( 

 نیک آباد
 عاطفه یارعلی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,100,000 



 اصفهان
آران و 
 بیدگل

 مجتبی بیابان پور مجمع قاریان و حافظان هالل
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
113,900,000 

 اصفهان
آران و 
 بیدگل

مهد قرآن کریم و وییت آران و 
 بیدگل

 حجت اله جاللی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
22,850,000 

 اصفهان
آران و 
 بیدگل

 محمدرضا عباس زاده امیرالمومنین )ع( آران و بیدگل
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
17,200,000 

 اصفهان
آران و 
 بیدگل

 طیبه سلطانی فر بیت الزهرا)س(جامعه 
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,200,000 

 مهروییت برخوار برخوار اصفهان
حسین جعفری دولت 

 آبادی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

6,350,000 

 اصفهان
بویین و 
 میاندشت

 رضا حاجی بنده آل طه افوس بوئین و میاندشت
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
19,200,000 

 زهرا هوشمند جامعه القرآن خمینی شهر خمینی شهر اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
26,700,000 

 اصفهان
شاهین شهر 
 و میمه

مهد قرآن کریم و وییت شاهین 
 شهر

 محسن ربیعی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
18,400,000 

 15,800,000 سازمان تبلیغا  اسالمی سیدمحمد خلیلی نور الهدی کلیشاد فالورجان اصفهان

 مهد قرآن کریم آل یاسین فالورجان اصفهان
جمشید غفوری 
 قهدریجانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

6,100,000 

 101,600,000 سازمان تبلیغا  اسالمی مجید عربی جامعه القرآن الکریم کاشان کاشان اصفهان

 محمدرضا عباس زاده امیرالمومنین )ع(کاشان کاشان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
52,750,000 

 حسن یاوری گنجینه معارف گلشهر گلپایگان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,800,000 

 اعظم حسین زاده جامعه القرآن زرین شهر لنجان اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
37,550,000 

 راضیه احمدپور مبارکه )ص( مبارکهریحانه النبی  مبارکه اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,950,000 

 هادی عابدی حدیقه نایین نایین اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,300,000 

 الهه خانم محمدی جامعه القرآن نجف آباد نجف آباد اصفهان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
44,300,000 

 14,800,000 سازمان تبلیغا  اسالمی هاجر مشربی بادی مائده نطنز اصفهان

 احمد فضلی نورالثقلین البرز فردیس البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,000,000 

 زهرا آجرلو سبطی النبی)ص( البرز کرج البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
40,700,000 

 نسیم عسگری جامعه القرآن خواهران هفت کرج کرج البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
27,500,000 

 کرج البرز

جامعه القرآن الکریم شعبه 
خواهران و خردساین بخش 

 عظیمیه کرج

 رقیه ابراهیمی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,450,000 

 14,300,000وزار  فرهنگ و ارشاد  سهیال محمدعلی خانی جامعه القرآن کرج شعبه مهرشهر کرج البرز



 اسالمی

 کرج البرز
جامعه القرآن  شعبه کرج  هفت 

 تیر
 زاکیه طالقانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

12,350,000 

 مریم دهقان طرزجانی ریحانه النبی کرج کرج البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,400,000 

 فاطمه صفایی جامعه القرآن شعبه محمدشهر کرج البرز
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

10,450,000 

 کرج البرز
جامعه القرآن کرج شعبه امام 

 حسن مجتبی )ع(
 مهناز حمزه زاده

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,700,000 

 راضیه حاج محمدی جامعه القرآن کرج شعبه حصارک کرج البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,700,000 

 کرج البرز
  جامعه القرآن الکریم شعبه

 باغستان کرج
 زهرا جعفری پور

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

7,150,000 

 سمیه محمدی نسب جامعه القرآن شاهین ویال کرج کرج البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,350,000 

 مریم علیشیری جامعه القرآن شعبه مصباح کرج کرج البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,100,000 

 ابراهیم حسینلو شمیم وحی رسالت نظرآباد البرز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,500,000 

 سهام مرادخانی مکتب الصادق )ع( ایالم ایالم ایالم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
19,500,000 

 نسرین منصوری حضر  رقیه)س( ایالم ایالم ایالم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,400,000 

 فرج اله خدامرادی فجر استان ایالم ایالم ایالم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,100,000 

 نسرین کسعلی مطلع الفجر ایالم ایالم ایالم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,000,000 

 فریبا جام سحر طاها دهلران دهلران ایالم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,000,000 

 نسرین خیمه زرنگاری ملکشاهی ام القرای ملکشاهی ایالم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
23,850,000 

آذربایجان 
 شرقی

 بهمن عاشقی مهد قرآن اسکو اسکو
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,500,000 

آذربایجان 
 شرقی

 محمد شاهی استیار نوای بهشت انتظار اهر
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,050,000 

آذربایجان 
 شرقی

 محمد علیزاده مهدقرآن آذرشهر آذرشهر
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
23,550,000 

آذربایجان 
 شرقی

 سهیال آقایی خانه برق جامعه القرآن الکریم شعبه بناب بناب
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,100,000 

آذربایجان 
 شرقی

 مهدیه نیازمند فاطمه معصومه بناب بناب
 وزار  فرهنگ و ارشاد

 اسالمی
11,450,000 

آذربایجان 
 شرقی

 تبریز
جامعه القرآن الکریم و اهل بیت 

 شعبه یله تبریز
 فرید حسن پور

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

80,600,000 



آذربایجان 
 شرقی

 تبریز
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( تبریز
 یوسف انوری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

23,500,000 

آذربایجان 
 شرقی

 محمدحسین بالغی مبین طارق تبریز تبریز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
17,300,000 

آذربایجان 
 شرقی

 حسین امین خرازیان نور تبریز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,750,000 

آذربایجان 
 شرقی

 زهرا کوهی نوجه ده سحاب رحمت تبریز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,850,000 

آذربایجان 
 شرقی

 سیدمحمد اسحقی ثقلین سردرود تبریز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,750,000 

آذربایجان 
 شرقی

 خدیجه فالح نورالصادق تبریز تبریز
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,000,000 

آذربایجان 
 شرقی

 رضا سلیمانزاده مهدقرآن شبستر شبستر
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,900,000 

آذربایجان 
 شرقی

 علیرضا شریفی تسنیم عجب شیر عجب شیر
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,500,000 

آذربایجان 
 شرقی

 شهناز نقی پور لیله ایسرای فاطمی یهیجان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,000,000 

آذربایجان 
 شرقی

 رسول خیاطی انتظار پیام مرند مرند
فرهنگ و ارشاد وزار  

 اسالمی
13,700,000 

آذربایجان 
 شرقی

 جواد افسر بیگی زیل وحی شهرستان مرند مرند
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,800,000 

آذربایجان 
 غربی

 صدیقه قمری خامنه جامعه القرآن الکریم شعبه ارومیه ارومیه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
116,450,000 

آذربایجان 
 غربی

 طاهر شیخی روضه اییمان بوکان بوکان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
50,750,000 

آذربایجان 
 غربی

 سیما زینالی ریحانه النبی چایپاره چایپاره
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,100,000 

آذربایجان 
 غربی

 سلماس
جامعه القرآن الکریم شعبه 

 سلماس
 رقیه آغباشلو

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

7,800,000 

آذربایجان 
 غربی

 7,550,000 سازمان تبلیغا  اسالمی فرزانه احمدی یاسین شاهین دژ

آذربایجان 
 غربی

 سیدابراهیم حسینی هدایت مهاباد مهاباد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,650,000 

آذربایجان 
 غربی

 نسیمه جهانگیر زاده جامعه القرآن الکریم نقده نقده
فرهنگ و ارشاد وزار  

 اسالمی
18,950,000 

 ندا خوشابی بندری حضر  رقیه)س( بهمنی بوشهر بوشهر
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
18,000,000 

 محمد ادیب نیا حنان دلوار تنگستان بوشهر
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,300,000 

 جم بوشهر
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( جم
 محمدیمحمود 

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

23,000,000 

 مهدی خورشیدی مصباح الزهراء جم بوشهر
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
17,200,000 



 گناوه بوشهر
آیت اهلل بروجردی شهرستان 

 گناوه
 زهرا تنگستانی زاده

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

9,700,000 

 سید علی موسوی الحسین)ع(نسیم ابا عبداهلل  اسالمشهر تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,250,000 

 تهران تهران

جامعه القرآن الکریم مدیرکل 
شعب خردساین و خواهران و 

 برادران استان تهران

 قدسیه طباطبایی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
214,500,000 

 حاتم رجبی امام رضا)ع( تهران تهران تهران
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

58,650,000 

 حسین اسکندری نسیم آیه های زندگی تهران تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
38,400,000 

 مصطفی کالنکی ریان تهران تهران تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,200,000 

 تهران تهران
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( تهران
 مختار نوبختی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

14,600,000 

 تهران تهران
بنیاد اندیشه قرآنی حضر  ولی 

 عصر)عج(
 فاطمه آقایی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

9,000,000 

 محمد مهدی علی قلی احیای فرهنگ نهج البالغه تهران تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,100,000 

 زینب کیه بادرودی دماوندمیقا  القرآن  دماوند تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,750,000 

 مریم حسینلو طلیعه نور کوثر شهریار تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,650,000 

 ام البنین مومنی نور النبی شهریار تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,750,000 

 علیزادهمریم  بشار  المصطفی)ص( شهریار تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,350,000 

 معصومه سیل سپور هدایت اولوایلباب قرچک قرچک تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,850,000 

 اکرم السادا  هاشمی نژاد خدیجه طاهره)س( مالرد تهران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,000,000 

چهارمحال و 
 بختیاری

 بروجن
القرآن الکریم شعبه جامعه 

 خردساین بروجن
 معصومه قاسمی فرد

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

20,100,000 

چهارمحال و 
 بختیاری

 صغری رحمانی جامعه القرآن الکریم شهر فرادنبه بروجن
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,900,000 

چهارمحال و 
 بختیاری

 سامانیروح انگیز بهرامی  نور شهرکرد شهرکرد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
78,100,000 

چهارمحال و 
 بختیاری

 سکینه قریشوندی 2جامعه القرآن شهرکرد  شهرکرد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,500,000 

چهارمحال و 
 بختیاری

 روح اهلل امیریان تبیان فارسان فارسان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,800,000 

 هادی مساح شوکت آباد تالیا  ذکر خراسان جنوبی بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
50,050,000 



 بتول رضائی جامعه القرآن الکریم بیرجند بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
35,650,000 

 بیرجند خراسان جنوبی
قرآن پژوهی اولی ایبصار خراسان 

 جنوبی
 30,600,000 سازمان تبلیغا  اسالمی استانستیزهرا 

 حمیدرضا جعفری بلدایمین بیرجند بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
25,650,000 

 مطهره خراشادیزاده ثقلین بیرجند بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
24,150,000 

 لیال پرویزی معراج بیرجند بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
20,750,000 

 محمد مهدی دیانی عروه الوثقی بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
20,100,000 

 سیده زهرا موسوی نور هدایت خراسان جنوبی بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,350,000 

 بیرجند خراسان جنوبی
مجمع قاریان و حافظان قرآن 

 کریم خراسان جنوبی
 محمد الهی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

10,850,000 

 فاطمه باقری نژاد نجم الثاقب علوی خراسان جنوبی بیرجند خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,250,000 

 عبدالغفور عظیمی نور طبس درمیان خراسان جنوبی
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

96,250,000 

 فاطمه فویدشکن جامعه القران الکریم سرایان سرایان خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
110,900,000 

 زهرا افشاری جامعه القرآن سرایان سه قلعه سرایان خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
18,400,000 

 حسین عرب )س( بیت الرقیه سرایان خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,600,000 

 19,250,000 سازمان تبلیغا  اسالمی زهره ارجمندزاده ام ابیهای سربیشه سربیشه خراسان جنوبی

 فرشته نوری زاده شمیم معرفت گلشن طبس طبس خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,550,000 

 حسن علیرضائی عشق آبادمنهاج  طبس خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,700,000 

 زهرا شریف نژاد جامعه القرآن الکریم شعبه قائنا  قائنا  خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
43,900,000 

 قائنا  خراسان جنوبی
تربیت مدرس و استاد قرآن کریم 

 قاین
 غالمرضا طاهری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

29,200,000 

 گل محمد نوری صالح حضر  ولی عصر)عج( نهبندان نهبندان خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
64,400,000 

 فاطمه داور فاطمیه خوانشرف نهبندان نهبندان خراسان جنوبی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
29,200,000 

 جواد اسماعیل زادهمحمد  زیل نور تربت حیدریه خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
43,200,000 

 زینب زارعی اسوه فاضله تربت حیدریه خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,050,000 



 زهرا  روانبخش  آیه های نور تربت  تربت حیدریه خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,850,000 

 فاطمه نورانی جامعه القرآن الکریم شعبه چناران چناران خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
23,450,000 

 حوا شکاری کالته تیمور حکمت پویان خلیل آباد خلیل آباد خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
48,400,000 

 ابراهیم مجدی رودی معجزه ماندگار خواف خراسان رضوی
 وزار  فرهنگ و ارشاد

 اسالمی
20,150,000 

 اعظم السادا  برغمدی بیت الحفاظ نرجس سبزوار خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
44,400,000 

 مدینه العلم سبزوار سبزوار خراسان رضوی
سید هادی حسینی 

 سبزوار

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

33,150,000 

 فاطمه آتش افروز ریحانه الرسول سبزوار سبزوار خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,650,000 

 مهدی دلشاد نور ملکو  سرخس سرخس خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
17,500,000 

 قوچان خراسان رضوی
جامعه القرآن الکریم خواهران 

 قوچان
 زهرا جعفری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

24,300,000 

 حیدر قلی حیدری مزرجی نورالهدای قوچان قوچان خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
19,950,000 

 قوچان خراسان رضوی
جامعه القران الکریم روستای 

 کهنه
 نسرین دل گرم

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

16,500,000 

 فاطمه غالمی مقدم نور رضوان قوچان قوچان خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,200,000 

 غالمرضا نیازی پردیس قرآن کاشمر کاشمر خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
21,100,000 

 مریم عاصمی ریحانه وییت کاشمر خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
17,800,000 

 نور علی نور بیدخت گناباد خراسان رضوی
صدیقه علی اکبری 

 بیدختی

ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

5,200,000 

 مشهد خراسان رضوی
جامعه القران الکریم خواهران 

 مشهد
 نجم السادا  علوی مقدم

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

107,900,000 

 طاهره الهی پیام جاودانه مشهد خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
98,200,000 

 مقامی مهدی تدبر در قرآن وسیره مشهد خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
78,800,000 

 زهرا توکلیان حقیقی دانش آوران قرآن مشهد خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
22,450,000 

 19,800,000 سازمان تبلیغا  اسالمی سید محمد حسین زاده مکتب حضر  رقیه)س( مشهد خراسان رضوی

 فاطمه قرآنی توسصبحگاه ظهور  مشهد خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,700,000 

 سلمان عباسی نسیم امام رضا )ع( مشهد خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,300,000 

 10,400,000وزار  فرهنگ و ارشاد  محمود قوانلو بیان راسخون بصیر مشهد خراسان رضوی



 اسالمی

 مشهد خراسان رضوی
الکریم خردساین   جامعه القرآن

 پیروزی مشهد
 معصومه علیمحمدی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,600,000 

 7,200,000 سازمان تبلیغا  اسالمی لیدا نادرنیا بی بی حکیمه خاتون)س( مشهد خراسان رضوی

 محمد عمار لو حکمت آموزان نیشابور نیشابور خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
26,250,000 

 محمد مهدی اسدی قمر بنی هاشم نیشابور نیشابور خراسان رضوی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
24,100,000 

 جعفر فرخ نژاد اسراء اسفراین خراسان شمالی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,650,000 

 مدینه قاسمی بقیه ا... )عج( بجنورد خراسان شمالی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
44,750,000 

 مجید نیکوئیان حضر  رسول)ص( شیروان خراسان شمالی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,350,000 

 صدرا شیروان شیروان خراسان شمالی
فاطمه آدینه پور مقدم 

 دوین

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

9,250,000 

 لیال دهقان جامعه القرآن الکریم فاروج فاروج خراسان شمالی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,200,000 

 خراسان شمالی
مانه و 
 سملقان

 رقیه الهی ابن الرضا )ع( آشخانه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,100,000 

 صدیقه لویمی اصل تبیان خوزستان اهواز خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
287,350,000 

 مهری اکبر بس کالیه )خواهران(جامعه القرآن الکریم  اهواز خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
84,650,000 

 اهواز خوزستان
جامعه القرآن الکریم شعبه 

 خردساین  اهواز
 عصمت ابوالحسن زاده

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

18,400,000 

 مریم موسوی خادمان وحی اهواز اهواز خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,150,000 

 ایذه خوزستان
جامعه القرآن الکریم و اهل  البیت 

 ایذه خوزستان
 مهوش داودی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

12,000,000 

 لیلی علی نژادیان جامعه القرآن الکریم  شعبه آبادان آبادان خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,650,000 

 فرح رحیمی محمد)ص(جامعه انوار آل  حمیدیه خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,900,000 

 خرمشهر خوزستان
جامعه القرآن الکریم شعبه 

 خواهران خرمشهر
 زهرا نخیلی کوتی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

67,450,000 

 رضا علی پور نورالهادی خرمشهر خرمشهر خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
43,500,000 

 زهرا ناصره زاده فاطمیه خرمشهر خرمشهر خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,400,000 

 ابو الحسن صادقی روح اهلل دزفول خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
91,450,000 



 دزفول خوزستان
جامعه القرآن الکریم خردساین 

 1دزفول 
 الهام مهدیان راد

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

6,300,000 

 مریم تقوی نژاد دار النور و البصیر  دزفول دزفول خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,000,000 

 رامهرمز خوزستان
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( رامهرمز
 حمیدرضا شفیعی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

6,600,000 

 شهناز سالمی خز علیه نوراینوار شادگان شادگان خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,200,000 

 شوش خوزستان
جامعه القرآن الکریم و اهل  البیت 

 شوش دانیال
 مریم انوریان

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

17,950,000 

 شوشتر خوزستان
جامعه القرآن الکریم شعبه 

 صالحشهر
 فاطمه صالحیان

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

15,250,000 

 شوشتر خوزستان
فرهنگی قرآن و عتر  آیا  

 شوشتر
 خدیجه فرح بخت

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,550,000 

 زهرا پور کاوه نور اییمان اهواز کارون خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
21,000,000 

 مهدی اسدی احزاب گتوند گتوند خوزستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,850,000 

 ابهر زنجان
جامعه القرآن الکریم شعبه ابهر 

 رنجان
 معصومه برجی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

19,850,000 

 لیال محمدی جامعه القرآن الکریم خدابنده زنجان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,800,000 

 خدابنده زنجان
جامعه القرآن الکریم زرین رود 

 زنجان
 لیال بیگدلو

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

11,750,000 

 خرمدره زنجان
جامعه القرآن الکریم شعبه 

 خرمدره زنجان
 معصومه رحیمی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

13,750,000 

 مهری خدیری جامعه القرآن الکریم زنجان زنجان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
169,550,000 

 رضا دویران منادیان نور ایجرود زنجان زنجان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
36,200,000 

 محمد مسعود اسماعیلی معرفت اهل بیت زنجان زنجان زنجان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,750,000 

 8,700,000 سازمان تبلیغا  اسالمی نعیمه قره خانی کلمه النور  زنجان زنجان زنجان

 زنجان زنجان
)سالم بیت ایحزان حضر  زهرا 
 اهلل علیها( زنجان

 یداهلل صدرمحمدی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,650,000 

 بهیه حبری منهاج صالحین نور زنجان زنجان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,600,000 

 ماهنشان زنجان
جامعه القرآن الکریم واهل 

 بیت)ماهنشان(
 سکینه ستاری حنیفی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,850,000 

 6,300,000 سازمان تبلیغا  اسالمی مریم کاظمی ریحانه الحسین آرادان آرادان سمنان

 صدیقه دولت خواهی جامعه القرآن دامغان دامغان سمنان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,150,000 



 سرخه سمنان
جامعه القران الکریم و اهل البیت 

 علیه السالم سرخه
 هاجر اسالمی

فرهنگ و ارشاد وزار  
 اسالمی

6,950,000 

 محترم میرحاج جامعه القرآن)خواهران( سمنان سمنان سمنان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
123,550,000 

 سمنان سمنان
جامعه القران کریم و اهل بیت 

 )ع(واحد سمنان
 عارفه عمادالدین

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

16,150,000 

 نیره عامریان القران خواهران شاهرودجامعه  شاهرود سمنان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
144,250,000 

 فاطمه شجاعیان باران رحمت مهدی شهر سمنان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,850,000 

سیستان و 
 بلوچستان

 فریبا اربابی بیت ایحزان حضر  زهرا )س( بزمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,400,000 

سیستان و 
 بلوچستان

 مریم شهرکی جامعه القرآن الکریم خاش
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
19,600,000 

سیستان و 
 بلوچستان

 دلگان
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( دلگان
 سکینه سبزیان

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

10,200,000 

سیستان و 
 بلوچستان

 علیرضا سربیشه ای الکریمجامعه القرآن  زاهدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
50,400,000 

 فاطمه سلطانی کوثر هدایت و فرقان ارسنجان فارس
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
30,000,000 

 طیبه میر احمدی شهید حسین اسکندری ارسنجان فارس
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,000,000 

 ارسنجان فارس
القرآن الکریم شعبه جامعه 

 خردساین ارسنجان
 فاطمه احمدی انجوی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

9,300,000 

 استهبان فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( استهبان
 احمد تاج بخش

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

81,200,000 

 استهبان فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه ایج
 خدیجه قاسم زاده

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

9,100,000 

 استهبان فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه رونیز علیا
 غالمرضا اکبر پور

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,300,000 

 آباده فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( آباده
 مجید علیمردانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,000,000 

 معصومه بمانعلی جامعه القرآن الکریم شعبه بوانا  بوانا  فارس
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,650,000 

 جمال ایزدی نسیم الرحمن شهرستان پاسارگاد پاسارگاد فارس
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,700,000 

 جهرم فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 جهرم اهلل علیها(
 سید محمدحسن زاهدی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

10,400,000 

 خرامه فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( خرامه
 لطفعلی کریمی جابری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

9,350,000 

 داراب فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( داراب
 زهرا رضایی

و ارشاد  وزار  فرهنگ
 اسالمی

45,050,000 



 زرین دشت فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه دبیران
 محمد تقی بابایی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

17,000,000 

 زرین دشت فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( زرین دشت
 علی اکبر مظاهری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

12,000,000 

 سروستان فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( سروستان
 قاسم فتحی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

50,450,000 

 شیراز فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( شیراز
 احمد جودکی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

42,500,000 

 شیراز فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا شعبه 

 صدرا
 فرزانه نظری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

13,700,000 

 طاهره بلنداقبال شهید بلند اقبال شیراز فارس
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,900,000 

 نجمه مومن جامعه القرآن الکریم شیراز شیراز فارس
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,000,000 

 فراشبند فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( فراشبند 
 احمد  یگانه

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,200,000 

 فسا فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( فسا
 قدمعلی ابوالحسنی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

19,100,000 

 فسا فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه صحرارود
 اشرف شبانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

7,400,000 

 فسا فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه میانشهر
 حمید رضا مددی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

6,000,000 

 فسا فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه خیرآباد

سیده زرتاج بیگم آل 
 محمد

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,900,000 

 قیر و کارزین فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( قیر و کارزین
 کهیار منصوری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

37,900,000 

 کازرون فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه بلیان
 فاطمه رنجبر

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

15,000,000 

 کازرون فارس
)سالم  بیت ایحزان حضر  زهرا
 اهلل علیها( کازرون

 محمد علی بابایی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,200,000 

 کازرون فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه مهرنجان
 علی نقی رهی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

7,900,000 

 عقیل کریمی اکبرآبادی مولی الموحدین اکبر آباد کوار کوار فارس
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

5,300,000 

 گراش فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( گراش
 موسی صادق

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

19,200,000 

 سعید بصیری مجمع القرآن فاطمیون گراش فارس
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
18,250,000 

 یرستان فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 علیها( یرستاناهلل 
 علی خوبانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

18,500,000 



 یرستان فارس
بیت ایحزان  حضر  زهرا س 

 شعبه بنارویه
 مهدی پاک دری بنارویی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

17,800,000 

 ممسنی فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( ممسنی
 جمشید انصاری

فرهنگ و ارشاد وزار  
 اسالمی

5,300,000 

 نی ریز فارس
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( نی ریز
 محمد امین

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

37,150,000 

 سمیه نعیمی جامعه القرآن شعبه البرز البرز قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,300,000 

 زهرا حجتی پور الکریم محمدیهجامعه القرآن  البرز قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,950,000 

 لیال خانی اسکندری جامعه القرآن شعبه آبیک آبیک قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,050,000 

 حسین احمدی نورالمبین بوئین زهرا بویین زهرا قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,800,000 

 فاطمه جعفری جامعه القرآن الکریم نرجه تاکستان قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,400,000 

 پرویز خوش پنجه مهد قرآن نورالهدی قزوین قزوین قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
77,800,000 

 خدیجه جهانی بقیه اهلل ایعظم )عج( قزوین قزوین قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
45,350,000 

 قزوین قزوین
موسسه فرهنگی قرآن و عتر  

 مجمع حفاظ یاسین
 مریم میرزایی قلم خانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

31,750,000 

 زهرا دباغها بقیه اهلل قزوین قزوین قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
28,100,000 

 لیال یوردخانی سید الساجدین قزوین قزوین
و ارشاد وزار  فرهنگ 
 اسالمی

19,450,000 

 طاهره اسالمی صدر جامعه القرآن راه آهن قزوین قزوین
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,350,000 

 247,200,000 سازمان تبلیغا  اسالمی محمد رضازاده جویباری قرآن و نهج البالغه قم قم

 مهدی چاوشی شیفتگان قمر بنی هاشم )ع( قم قم
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

189,350,000 

 قادر امینی عاشقان اباصالح المهدی قم قم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
132,550,000 

 قم قم
جامعه القرآن الکریم شعبه برادران 

 قم
 علیرضا نجفی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

76,150,000 

 علی اصغر کریمی مرحوم کربالئی کاظام قم قم
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

73,400,000 

 مرتضی ابراهیمی نسیم ثقلین یاسین قم قم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
73,200,000 

 زهره شاطری احمدآبادی عاشقان بقیع غریب قم قم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
68,000,000 

 سیدمحسن میرباقری نورالمجتبی قم قم قم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
60,500,000 



 محمود فخرایی بوستان قرآن  و عتر  قم قم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
22,850,000 

 کریمه آل رسول )ص( قم قم
سید ابوالفضل 
 میرابوالحسنی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

17,500,000 

 عمران ضیائی نیا بصیر    ثقلین قم قم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,900,000 

 قم قم
جامعه القرآن الکریم شعبه 
 خردساین امامزاده ابراهیم قم

 اعظم قربانی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,800,000 

 زینب السادا  جواهری فرهنگی و قرآنی شیفتگان وحی قم قم
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,500,000 

 قم قم
جامعه القرآن الکریم شعبه رییس 

 کرمی
 سکینه مهدی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,800,000 

 زهرا احمد زاده جواد ایئمه )ع( بیجار کردستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,050,000 

 طال رحیمی معراج خاتم سنندج کردستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,200,000 

 صدیقه تقی زاده جامعه القرآن انار کرمان انار کرمان
و ارشاد  وزار  فرهنگ
 اسالمی

9,200,000 

 14,800,000 سازمان تبلیغا  اسالمی زهرا پور علی خانی دارالتحفیظ شهیدان ناجی بافت کرمان

 بافت کرمان
جامعه القرآن شعبه  خردساین 

 بافت
 عفت ایزدپناه

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

9,700,000 

 کریم زادهطاهره  ریحانه النبی)ص( شهرستان بافت بافت کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,800,000 

 5,700,000 سازمان تبلیغا  اسالمی حوا کریمزاده فاطمه الزهرا)س( بافت کرمان

 14,100,000 سازمان تبلیغا  اسالمی فاطمه توکلی نژاد فاطمه الزهرا)س( بم کرمان

 سکینه میرزاده قصری قائم بروا  بم کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,550,000 

 سکینه حاجی زاده الرحمن رابر رابر کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,100,000 

 رفسنجان کرمان
جامعه القرآن خردساین 
 رفسنجان کرمان

 صدیقه کرمی زاده
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
42,800,000 

 هدی مهرابی زاده گنجینه نور مهر رفسنجان کرمان
فرهنگ و ارشاد وزار  

 اسالمی
17,000,000 

 رفسنجان کرمان
جامعه القرآن الکریم شعبه 

 کرمان 2خردساین نوق 
 طیبه محبی مقدم

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,100,000 

 رفسنجان کرمان
جامعه القرآن شعبه خردساین 

 کرمان 1نوق 
 فاطمه تقی زاده

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

7,150,000 

 زرند کرمان
جامعه القرآن الکریم خواهران 

 زرند کرمان
 زهرا اسالمی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

42,050,000 

 حشمت اهلل رضایی الضحی زرند زرند کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,250,000 

 35,850,000وزار  فرهنگ و ارشاد  نرگس شیخ اسدی امیرالمومنین عنبرآباد عنبرآباد کرمان



 اسالمی

 عنبرآباد کرمان
موی امیرالمومنین حیدر)ع( 

 عنبرآباد
 13,500,000 سازمان تبلیغا  اسالمی نجمه نوزایی

 عنبرآباد کرمان
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( عنبرآباد
 رضا حافظ آبادی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

10,300,000 

 قلعه گنج کرمان
حضر  زهرا )سالم بیت ایحزان 

 اهلل علیها( قلعه گنج
 شهباز کرمی حو 

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

15,500,000 

 مصطفی نیک ورز جامعه حفاظ کرمان کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
97,300,000 

 راضیه عبادزاده جامعه القرآن)خواهران کرمان( کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
48,900,000 

 مرضیه سادا  میرکمالی جامعه القرآن)خردساین کرمان( کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
44,200,000 

 کرمان کرمان
فرهنگی قرآن و عتر  ایثارگران 

 بصیر کرمان
 محمد عرب پور داهویی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

21,600,000 

 زنگی آبادی عباس رضوان زنگی آباد کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,500,000 

 امام رضا )ع( کرمان کرمان کرمان
محمدهادی قهاری 

 کرمانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

14,900,000 

 راحیل السادا  تهامی پور ولی عصر )عج( مبین کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,900,000 

 مرضیه عرب نژاد خانوکی الزهراء )س(بشیرفاطمه  کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,000,000 

 کرمان کرمان
جامعه القرآن الکریم شعبه 
 خردساین احمدی کرمان

 زهرا الهی چترودی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,600,000 

 کرمان کرمان
جامعه القرآن الکریم شعبه 
 خردساین بلوار حمزه کرمان

 مریم شجاعی باغینی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,750,000 

 کرمان کرمان
جامعه القرآن  خردساین رسالت 

 کرمان
 سمیه مهدی پور رابری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,600,000 

 منصور قاضی زاده رحمت رحمان کرمان کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,600,000 

 زهرا پورشاهرخ آبادی سیدالشهداء )ع( شاهرخ آباد کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,500,000 

 کرمان کرمان
جامعه القرآن  خردساین ابوذر 

 کرمان
 فائزه سلیمانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,100,000 

 محمدعلی شیخ شعاعی شهید رضا عامری اختیارآباد کرمان کرمان
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

7,850,000 

 ام البنین شیخ شعاعی جامعه القرآن اختیارآباد کرمان کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,650,000 

 پوران پورمحی آبادی جامعه القرآن )شعبه محی آباد( کرمان کرمان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,500,000 

 5,400,000وزار  فرهنگ و ارشاد  زادهزهرا زهتاب  بشری کرمان کرمان کرمان



 اسالمی

 کهنوج کرمان
جامعه القرآن کریم و اهل بیت)ع( 

 شعبه خردساین کهنوج
 شهربانو رضاپور

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,650,000 

 منوجان کرمان
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( منوجان
 رضا جام گوهری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

17,900,000 

 کرمانشاه
اسالم آباد 
 غرب

جامعه القرآن شعبه اسالم 
 آبادغرب

 فرشته سلیمانی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
17,800,000 

 کرمانشاه
اسالم آباد 
 غرب

 زینب کسعلی زاد نورالمبین اسالم آبادغرب
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,300,000 

 کرمانشاه
اسالم آباد 
 غرب

 الهه خوشبخت محمد اسالم آباد غرب آل
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,100,000 

 اسماعیل مرادی محمدرسول اهلل جوانرود جوانرود کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,300,000 

 قاسم قادری قرآن و سنت نبوی روانسر روانسر کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,800,000 

 جواد آقائی مبین کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
51,750,000 

 فدک باختر کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
حجت محمودی 
 احمدآبادی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

40,500,000 

 زهرا سعیدی 2جامعه القرآن شعبه کرمانشاه   کرمانشاه کرمانشاه
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

30,250,000 

 شهاب نجفی روح ایمین کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
18,650,000 

 طاهره اردینی صدیقه طاهره کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
15,700,000 

 امیر مرادی یاسین کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
فرهنگ و ارشاد وزار  

 اسالمی
14,250,000 

 پروین صفائی مائده کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,100,000 

 مجید عبداله پور حافظان و قاریان برتر کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,500,000 

 امیریانپروین  شمس النساء کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,100,000 

 مریم محمدی کمشوری نوای جنت غرب کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,550,000 

 شهسوار حیدری ندای ملکو  کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,150,000 

 ژاله اسماعیلی بشری کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,600,000 

 انسیه السادا  جاسمی جامعه القرآن الکریم کیانشهر کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,750,000 

 6,500,000 سازمان تبلیغا  اسالمی سیده الهه جمشیدی نور  بقیه ا... ایعظم)عج( کرمانشاه کرمانشاه

 5,050,000وزار  فرهنگ و ارشاد  سحر باباجانی یاس نبوی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه



 اسالمی

 طاهره امیری معراج کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,000,000 

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 محمود آسن سبطین دنا دنا
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
19,400,000 

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 گچساران
جامعه القرآن الکریم خردساین 

 گچساران
 زهرا اکبری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

10,750,000 

 مریم محمدی جامعه القرآن شعبه آزادشهر آزادشهر گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
27,200,000 

 مصطفی حسینی واعظ یاران قرآن و حدیث آزادشهر گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,200,000 

 تاج محمد قریشی معراج آق قال آق قال گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,700,000 

 سمیه فرجی اندیشه مطهر بندرگز گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,600,000 

 اکرم قاسمی جامعه القرآن  رامیان رامیان گلستان
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

12,300,000 

 رامیان گلستان
جامعه القرآن خردساین ،خواهران 

 خان ببین
 محبوبه قاضیا

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,700,000 

 اکرم منصوری جامعه القرآن خردساین، علی آباد علی آباد گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
22,050,000 

 علی آباد گلستان
القرآن خردساین، فاضل جامعه 

 آباد
 فریده میقانی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

11,450,000 

 فاطمه طالبی جامعه القرآن خردساین کالله گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,200,000 

 سکینه اسدی جامعه القرآن گالیکش گالیکش گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,050,000 

 گرگان گلستان
جامعه القرآن خردساین ، 

 خواهران گرگان
 سمانه صفرخان موذنی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

47,250,000 

 فاطمه کریمی نسیم وحی گلستان گرگان گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
27,950,000 

 محترم قلی پور ایرزی کوثر گرگان گرگان گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
21,050,000 

 اشرف مظهری مآئده آسمانی گرگان گرگان گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,000,000 

 ربابه بیگم میرحسینی نورالهدی گلستان گرگان گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,900,000 

 گرگان گلستان
جامعه القرآن خردساین،خواهران 

 سرخنکال
 شهربانو مقصودلو

فرهنگ و ارشاد وزار  
 اسالمی

6,800,000 

 گنبد کاووس گلستان
امام حسن مجتبی )ع( شهرستان 

 گنبد کاووس
 محمد محمودی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

43,750,000 

 عشر  توحیدی جامعه القرآن شعبه گنبد گنبد کاووس گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,700,000 



 اعظم بیکی القرآنمشکا   مینودشت گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,700,000 

 صغری سبحانعلی جامعه القرآن مینودشت مینودشت گلستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,400,000 

 زهرا اشجعی جامعه القرآن الکریم آستارا آستارا گیالن
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,400,000 

 فاطمه اقبالی قرآن و عتر رهپویان  رشت گیالن
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
25,100,000 

 رقیه محمد زاده مکتب نور شهرستان رشت رشت گیالن
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,300,000 

 رضا خلیفه جامعه القرآن الکریم برادران رشت رشت گیالن
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,600,000 

 فاطمه عبادیان چوبر القرآن چوبر جامعه طوالش گیالن
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,400,000 

 7,500,000 سازمان تبلیغا  اسالمی بهناز خدمتگذار مهدی)عج(منتظران یهیجان گیالن

 کلثوم وارسته طلوع صاحب زمان)عج( یهیجان یهیجان گیالن
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,100,000 

 19,350,000 سازمان تبلیغا  اسالمی مونا عابدینی مصباح الهدی لنگرود گیالن

 معصومه توکلی جامعه القرآن ازنا ازنا لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
19,350,000 

 ناهید طاهری جامعه القرآن الیگودرز الیگودرز لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
26,550,000 

 مهتاب سیاهتیری الیگودرز  نورالثقلین الیگودرز لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
22,950,000 

 اشرف انصاری مفتاح الفتوح الیگودرز لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
22,550,000 

 عباس شجاعی وحی بروجرد لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,950,000 

 زهرا نصیری پلدخترجامعه القرآن الکریم شعبه  پلدختر لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,300,000 

 فرزانه بیرانوند حکمه القرآن خرم آباد لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,800,000 

 سیده آمنه موسویان جامعة القرآن الکریم زاغه خرم آباد لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,900,000 

 زهرا خانی کریم آبادی طاها دلفان لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
34,300,000 

 فاطمه حسنوند حوراء اینسیه دورود دورود لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
25,300,000 

 هاجر سایروند زینبیه )س( دورود لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,600,000 

 مژگان امیری دورودحضر  ولیعصر)عج ا...(  دورود لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,000,000 

 مرادعلی پیشداد چهارده معصوم دورود دورود لرستان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,700,000 



 میعاد رحمت کوهدشت لرستان
ناهید ابراهیم زاده 

 کنگاوی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

7,100,000 

 محبوبه یدالهی الکریم آمل جامعه القرآن آمل مازندران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
41,000,000 

 حسن فالح نورین مازندران بابل مازندران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
52,200,000 

 مصباح الهدی بابلسر مازندران
سیده بی بی  حسینی 

 نسب

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,400,000 

 سلیمه خاکسار مقامی ساریروضه رضوان  ساری مازندران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,600,000 

 ساره عظیمی مکتب الزهرا گلوگاه گلوگاه مازندران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,200,000 

 نجمه رستمی جامعه القرآن الکریم محمودآباد محمودآباد مازندران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,800,000 

 ربابه محمدحسینی جامعه القرآن الکریم نکا نکا مازندران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,700,000 

 مصطفی قنبری منهاج نکا نکا مازندران
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,850,000 

 16,500,000 سازمان تبلیغا  اسالمی سکینه مفیدزاده گان بشری نوشهر مازندران

 الکریم نوشهر جامعه القرآن نوشهر مازندران
پروانه مصطفی پور 

 کندلوس

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

8,850,000 

 مریم سعیدی مهد رهروان وییت اراک اراک مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
49,950,000 

 اراک مرکزی
جامعه القرآن الکریم خواهران 

 اراک
 فاطمه علی محمدی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

31,850,000 

 لیال بابایی طنین بهشت اراک اراک مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,600,000 

 سید محمد خاتمی نژاد عصر ظهور اراک اراک مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,300,000 

 بهاره احدیان منتظران میعاد المهدی اراک مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,150,000 

 حاجیه حیدری کوثر تفرش تفرش مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,500,000 

 سمیرا موگویی والفجر خمین خمین مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
21,300,000 

 حمید صادقی ثقلین دلیجان دلیجان مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,100,000 

 حسنعلی قربانی دارالتحفیظ ساوه ساوه مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
36,750,000 

 فاطمه اسدیان جامعه القرآن شعبه خواهران ساوه ساوه مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
13,250,000 

 ساوه مرکزی
جامعه القرآن الکریم شعبه 

 خردساین ساوه
 فاطمه نوری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

11,200,000 

 16,900,000وزار  فرهنگ و ارشاد  سیده مریم موسوی القرآن الکریم شازندجامعه  شازند مرکزی



 اسالمی

 سید حسن حسینی مبین کمیجان کمیجان مرکزی
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,700,000 

 لیال غالمحسینی شهید عبدالکریمی بندرعباس هرمزگان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
28,000,000 

 لیال کریمی کشویه تبیان  جنوب هرمزگان بندرعباس هرمزگان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,300,000 

 سمیه سلیمانی ده دیوان جامعه القرآن شعبه بندرعباس بندرعباس هرمزگان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
8,650,000 

 معصومه امیر زاده گوغری حوریان بهشت برین بندرعباس هرمزگان
ارشاد وزار  فرهنگ و 
 اسالمی

6,150,000 

 حسین یالنبر نورالیقین جاسک هرمزگان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
32,600,000 

 عبدالمجید پلوان سرای بهشت بندر خمیر خمیر هرمزگان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,900,000 

 صبریه صفاری فاطمه زهرا بندر پل  خمیر هرمزگان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,300,000 

 حسینیه ایمانی جامعه القرآن اسدآباد همدان اسدآباد همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,250,000 

 علی گوهری مدبر معراج اسدآباد اسدآباد همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,050,000 

 سعداله خادمی مقصود حبل المتین رزن همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,000,000 

 زهرا کولیوند جامعه القرآن مالیر مالیر همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
12,750,000 

 مالیر همدان
جامعه القرآن کریم و اهل بیت 

 ازندریان همدان
 ناهید میرزایی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

7,550,000 

 زهرا خدارحمی جامعه القرآن خردساین نهاوند نهاوند همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
16,150,000 

 همدان همدان
جامعه القرآن شعبه خردساین 

 همدان
 طاهره روشنی یان

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

219,000,000 

 کتایون شهبازی جامعه القرآن  خواهران همدان همدان همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
126,100,000 

 قاسم جهان آرا ملکو ندای ترنم  همدان همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14,450,000 

 بنفشه منوچهری خورشید بی نشان همدان همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,750,000 

 جواد صدیق بنیاد قرآن مجید همدان همدان همدان
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,000,000 

 همدان همدان
 یاوران امام جعفر صادق)ع(

 مریانج-همدان
 حسن مظاهری

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,300,000 

 مجتبی عزیزی امیر المومنین )ع( ابر کوه ابرکوه یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
40,100,000 



 ابرکوه یزد

بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 
اهلل علیها( ابرکوه روستای ده 

 عرب

محمد اسمعیلی زاده 
 امیرآباد

فرهنگ و ارشاد وزار  
 اسالمی

18,800,000 

 محمد حسین ثقفی حضر  زهرا)س( حاجی آباد زرین اردکان یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
51,150,000 

 اشکذر یزد
جامعه القران الکریم رضوانشهر 

 یزد
 اعظم هاتفی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

23,400,000 

 حکیم آبادیانعظیمه  حضر  مهدی)عج( اشکذر اشکذر یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
23,100,000 

 5,400,000 سازمان تبلیغا  اسالمی زلیخا فالح فضل آبادی کوثر وییت بافق بافق یزد

 بهاباد یزد
بیت ایحزان حضر  زهرا )سالم 

 اهلل علیها( بهاباد
 سیدعلیرضا حسینی نسب

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,600,000 

 زهرا حداد زاده بهابادی احباب بهاباد بهاباد یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
5,100,000 

 اعظم السادا  حسینی آوای وحی تفت تفت یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
26,650,000 

 فاطمه امینی صافا  تفت تفت یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
19,800,000 

 مرجان محسن زاده نور الهدی خاتم خاتم یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
7,000,000 

 مرضیه امین الرعایا نورالهدی مهریز مهریز یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
11,950,000 

 مهریز یزد
جامعه القرآن الکریم شعبه   

 مهریز یزد
 نجمه السادا  میر وکیلی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

11,700,000 

 میبد یزد
حضر  معصومه )س( شهرستان 

 میبد

محمد کاظم صباغی 
 فیروز آبادی

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

84,200,000 

 مهتاب فاضلی بفروئی بهار دلها بفروئیه میبد یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
84,000,000 

 حمید رضا مطهریان مهد قرآن استان یزد یزد یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
316,200,000 

 اعظم دهقانی سانیج جامعه القران الکریم یزد یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
27,750,000 

 یزد یزد
موسسه فرهنگی قرآن و عتر  

 بوتراب)ع( یزد
 فاطمه تجملیان

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

24,800,000 

 یزد یزد
جامعه القرآن الکریم شعبه ولی 

 عصر یزد
 سرشتسمانه پاک 

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

15,900,000 

 یزد یزد
مهد قرآن کریم حضر  فاطمه 

 الزهرا )س( زارچ
 محمد رضا خوشنویس

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

12,350,000 

 طیبه نصیری زارچ مجتمع قرآن آموزان یزد یزد یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
10,900,000 

 مهدیه عسگرزاده شاهی یزدمعراج النبی  یزد یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
9,300,000 



 یزد یزد
جامعه القرآن الکریم شعبه  

 امامشهر یزد
 ملیحه قانع

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

6,200,000 

 حسین قادری ثقلین استان یزد یزد یزد
وزار  فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
6,000,000 

 شیفتگان وحی یزد یزد یزد
ولی اهلل ابراهیمی سرو 

 علیا

وزار  فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

5,000,000 

 

 


