
 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 رشته حفظ کل

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 مریم  تقی زاده  

 2 فرزانه جعفریان  

 3 مهسا  محمدی نژاد  

 4 بهناز داود آبادی  

 5 رقیه سادات موسوی  

 6 زینب  سرخوش سلطانی  

 7 خاطره  مروتی  

 8 سمیه  محرابی پور  

 9 زهره  کریمی کاشانی  

 10 ربابه  جعفرلو  

 11 رسل  حمندی  

 12 تقوا داودی  

 13 سحر حاتمیان هنزایی  

 14 نرگس بهرامی  

 15 سارا بیات  

 16 رضوانه باقری  

    17 

    18 

    19 

    20 

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 20حفظ رشته   

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 زهرا  چراغچی  

 2 مرضیه  دانش کهن  

 3 زهرا  میرزا علی پور  

 4 انسیه آزاد بخت  

 5 مرضیه  مرتضوی  

 6 الهام سادات حقیقی  

ساداتسمانه  کمال    7 

 8 حرمت  عبادی  

 9 مریم دالکه  

 10 لیال دمرچیلو  

 11 سمیه سادات تقوی  

 12 معصومه وجودی نسب  

 13 اکرم عبادی فر  

 14 معصومه رودکی  

     

     

     

     

     

     

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 10رشته حفظ   

حاتتوضی  ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس 

 1 نرگس انصاری خالص  

 2 فاطمه حبیبی  

 3 اعظم  سالمت منش  

 4 شهره قورخانه چی  

 5 سپیده صمدزاده  

 6 نیره  پیروی  

 7 سیده زهرا شیخ علی شاهی  

 8 مریم سینائیان  

 9 مینا یعقوبی  

 10 معصومه حبیبی  

 11 فاطمه  قبادی  

 12 الهام  شاد پسند  

 13 فریده  جلیل پور  

 14 زهرا  محمدی  

     

     

     

     

     

     

 

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 5رشته حفظ   

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 فائزه  عبدی  

 2 جنان  عهدی  

 3 زینب  مردانه  

 4 زهرا  ساالر  

 5 فرشته تاجیک  

 6 زهرا  یزدانی  

 7 زهره محمدی  

 8 انسیه  حواصلی  

 9 مریم حقی  

 10 زهرا  فارسی جانی  

 11 سمیه فرهنگی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 رشته قرائت تحقیق

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 اکرم فاضلی  

 2 آذرمان صادقی  

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 



 

 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 رشته قرائت ترتیل

خانوادگینام  شماره تماس توضیحات  ردیف نام 

 1 آذر  فرجی  

 2 زهره یقینی پور  

 3 زهره نوده فراهانی  

 4 طاهره احمدلو  

 5 فرزانه  کریم زاده  

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 



 

 


