
نام و نام خانوادگی شرکت کنندهجنسیتپایهرشتهاستان

مهسا موسی زادهدختردهمانشای نمازآذربایجان شرقی

لیال عباسزادهدختردوازدهمانشای نمازآذربایجان شرقی

خدیجه ساکتدختردهماحکامآذربایجان شرقی

نجمه   مهدیزادهدختریازدهماحکامآذربایجان شرقی

الهه ابراهیمیدختردوازدهمتفسیرآذربایجان شرقی

نگین شیخیدختریازدهمصحیفه سجادیهآذربایجان شرقی

نگین عبدیدختردهماحکامآذربایجان غربی

فاطمه سلیمانیدختردوازدهماحکامآذربایجان غربی

ساغر احمدیدختردهمتفسیرآذربایجان غربی

مهدیه محمدیدختریازدهماحکاماردبیل

زهرا نورافکندختریازدهمتفسیراردبیل

دنیز چشم براهدختردوازدهمصحیفه سجادیهاردبیل
بهنازنجفیدختردهمانشای نمازاصفهان

فاطمه غفاریدختردوازدهمانشای نمازاصفهان

ریحانه  میرزازاده آرانیدختردهماحکاماصفهان

فاطمه  اجل لوئیاندختریازدهماحکاماصفهان

فاطمه السادات موسویدختردهمتفسیراصفهان

صبا خنشاندختریازدهمتفسیراصفهان

زهرا اوجنیدختردوازدهمنهج البالغهاصفهان

زهرا  سپیانیدختردهمصحیفه سجادیهاصفهان

شیما صادقیاندختریازدهمصحیفه سجادیهاصفهان

فاطمه زینب  صادقدختردوازدهمصحیفه سجادیهاصفهان

زهرا نصرتیدختردهمانشای نمازالبرز 

زهرا محمره دختریازدهمتفسیرالبرز 

فرشته زارعی دختردهمنهج البالغهالبرز 

باران مهدوی حسینی دختریازدهمصحیفه سجادیهالبرز 

زهرا عبدلی دختردوازدهمصحیفه سجادیهالبرز 

سارا محمدحسینیدختردهمانشای نمازایالم

الناز بیگ محمدیدختردوازدهمانشای نمازایالم

زهرا مقاتلیدختردهمانشای نمازبوشهر

پانیذ حیاتیدختریازدهمانشای نمازبوشهر

زهراصالحیدختریازدهمتفسیربوشهر

الهه حسن پور دختردوازدهم تفسیربوشهر

(ارتباط تصویری)دانش آموزان راه یافته به مرحله نهایی 
بخش پژوهشی مشهد مقدس- سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت ونماز 



نام و نام خانوادگی شرکت کنندهجنسیتپایهرشتهاستان

سمانه  بیاتیدختریازدهمانشای نمازچهار محال و بختیاری

زهرا  حسینیدختردوازدهمانشای نمازچهار محال و بختیاری
تکتم روستانژاددختریازدهمتفسیرخراسان جنوبی

زهرا صنعتیدختردهمصحیفه سجادیهخراسان جنوبی

میترا  هراتیدختریازدهمانشای نمازخراسان رضوی

مهدیه موحدیدختردوازدهماحکامخراسان رضوی

محدثه  امینی دختریازدهم تفسیرخراسان رضوی

مریم سادات  موسوی دختردوازدهم تفسیرخراسان رضوی

تینا گندمیدختردهمنهج البالغه خراسان رضوی

مبینا طلوعدختردوازدهمنهج البالغهخراسان رضوی

کوثر زنده دلدختردهمصحیفه سجادیهخراسان رضوی

شکیبا اسداللهیدختریازدهمصحیفه سجادیهخراسان رضوی

فاضله  عامریدختردوازدهمصحیفه سجادیه خراسان رضوی

رویا آدینه پوردختردهمنهج البالغه خراسان شمالی

زینب خلف زادهدختریازدهمانشای نمازخوزستان

مریم مرعیدختردوازدهمانشای نمازخوزستان

هستی سهرابی فردختردهماحکامخوزستان

آتوسا خادمیدختریازدهماحکامخوزستان

ادیان حسنیدختردوازدهماحکامخوزستان

دنیا دورقیاندختردهمتفسیرخوزستان

فاطمه عبیاویدختریازدهمتفسیرخوزستان

اسما قبادپور آتشگاهدختردوازدهمتفسیرخوزستان

زینب حمیل پوردختردهمنهج البالغهخوزستان

فاطمه شریفاتدختردوازدهمنهج البالغهخوزستان

ساغرکاظمی فروشانیدختردهمصحیفه سجادیهخوزستان

معراج حاجی محمدزارعدختریازدهمصحیفه سجادیهخوزستان

ستاره بهزادفردختردوازدهمصحیفه سجادیهخوزستان
مریم خسروی نژاددختردوازدهمانشای نماززنجان

مائده جعفریاندختردهماحکامزنجان

مهسا سهرابیدختریازدهمنهج البالغهزنجان

مهنا مرصعیدختریازدهمصحیفه سجادیهزنجان

حدیثه محسنیدختردهمتفسیرسمنان
مهدیه رهاییدختردوازدهمنهج البالغهسمنان

(ارتباط تصویری)دانش آموزان راه یافته به مرحله نهایی 
بخش پژوهشی مشهد مقدس- سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت ونماز 



نام و نام خانوادگی شرکت کنندهجنسیتپایهرشتهاستان

فاطمه رضوی دوستدختردوازدهمانشای نمازسیستان و بلوچستان
رویا جهانتیغدختریازدهمنهج البالغهسیستان و بلوچستان

سحر رضائیدختردوازدهمانشای نمازشهر تهران
زهرا مهدویدختریازدهماحکامشهر تهران
مطهره فیاض منفرددختردوازدهماحکامشهر تهران
زینب نهریدختردهمتفسیرشهر تهران
فاطمه درمنشدختردوازدهمصحیفه سجادیهشهر تهران

نرگس نوایی پوردختردهمانشای نمازشهرستانهای تهران
فاطمه نورپوردختردهماحکامشهرستانهای تهران
زینب صفاعلی مرنجدختریازدهماحکامشهرستانهای تهران
فاطمه حمیدی راددختردوازدهماحکامشهرستانهای تهران
مریم السادات موسویدختردهمتفسیرشهرستانهای تهران
سحر حیدری نسبدختردهمنهج البالغهشهرستانهای تهران
زینب ستاریدختردوازدهمنهج البالغهشهرستانهای تهران
فاطمه بیاتدختردهمصحیفه سجادیهشهرستانهای تهران

الهه شرزهدختریازدهمانشای نمازفارس
فائزه  برزگردختردوازدهمانشای نمازفارس
یاسمن مرادی دختریازدهمتفسیرفارس
زهرا رضاییدختردهمنهج البالغهفارس
فاطمه کریمیدختریازدهمنهج البالغهفارس
فاطمه السادات حسینیدختردوازدهمنهج البالغهفارس
فاطمه محمدی دهسریدختردهماحکامقزوین 
زهرا زمانیدختردوازدهماحکامقزوین 
مبینا باباییدختردوازدهمتفسیرقزوین 
زینب ارومیه ایدختریازدهمنهج البالغهقزوین 
زهرا انصاریدختردهمصحیفه سجادیهقزوین 
معصومه باقریدختردوازدهمصحیفه سجادیهقزوین 

صدیقه عباسی ترابی دختریازدهمانشای نمازقم
زینب حسینیان دختردوازدهمانشای نمازقم
مهدیه رضا زاده دختریازدهماحکامقم
معصومه اسدی دختردهمتفسیرقم
فاطمه حق پرست دختریازدهمتفسیرقم
فاطمه مطهری دختردوازدهمتفسیرقم
فاطمه طبیب زاده دختردهمنهج البالغهقم
زینب سادات خراسانی دختردوازدهمنهج البالغهقم
نرگس سادات موسوی دختردهمصحیفه سجادیهقم
زهرا براتی دختریازدهمصحیفه سجادیهقم
سیده زهرا موسوی دختردوازدهمصحیفه سجادیهقم

(ارتباط تصویری)دانش آموزان راه یافته به مرحله نهایی 
بخش پژوهشی مشهد مقدس- سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت ونماز 



نام و نام خانوادگی شرکت کنندهجنسیتپایهرشتهاستان
شیالن خدا جو دختردهمانشای نمازکردستان

ثنا سعیدیدختریازدهمانشای نمازکردستان

صبا شیخ علی بابابیدختردهمانشای نمازکرمان

مریم مومنی دختریازدهمانشای نمازکرمان

رقیه ابوالحسنیدختردهماحکامکرمان

زهره اسدیدختردهمنهج البالغهکرمان

مهال شباندختریازدهمنهج البالغهکرمان

نرگس کهریزیدختریازدهماحکامکرمانشاه

معصومه محمدبیگیدختردهمتفسیرکرمانشاه

فاطمه کیانیدختردوازدهمتفسیرکرمانشاه

کوثر خسرویدختریازدهمنهج البالغهکرمانشاه

سپیده دوستوندیدختردهمصحیفه سجادیهکرمانشاه

مریم اشرفیدختریازدهمصحیفه سجادیهکرمانشاه

نسیم سبحانی نیکودختریازدهماحکامکهگیلویه و بویر احمد

حلیمه مهدویدختردوازدهماحکامکهگیلویه و بویر احمد

راحیل خاتمیدختردهمتفسیرکهگیلویه و بویر احمد

رویا ویسی دختردوازدهمتفسیرکهگیلویه و بویر احمد

زهرا سادات سعادت دختردهمنهج البالغهکهگیلویه و بویر احمد

 مرضیه هوشیاریدختریازدهمنهج البالغهکهگیلویه و بویر احمد
فاطمه عادلیدختریازدهمانشای نمازگلستان 
مرضیه سادات حسینیدختردوازدهمتفسیرگلستان 
درسا فرجیدختردهمنهج البالغهگیالن
زهرا نجاتیدختردهمصحیفه سجادیهگیالن
فاطمه ذاکری نیادختردوازدهمصحیفه سجادیهگیالن
زینب سلیمانیدختردهماحکاملرستان
آیدا شکاریدختریازدهمتفسیرلرستان
اسما جاونددختریازدهمنهج البالغهلرستان
زهرا پیرهادیدختردوازدهمنهج البالغهلرستان

نرجس گردندهیدختردوازدهمنهج البالغه مازندران

یاسمن سادات شریفی دختردوازدهمانشای نمازمرکزی 
فاطمه پاینده دختردوازدهماحکاممرکزی 
رقیه حمیدی دختردوازدهمتفسیرمرکزی 
پرنیان باباییدختریازدهمنهج البالغهمرکزی 
ملیکا کاشی دختردوازدهمنهج البالغهمرکزی 
سهیال یوسفیدختریازدهمصحیفه سجادیهمرکزی 

(ارتباط تصویری)دانش آموزان راه یافته به مرحله نهایی 
بخش پژوهشی مشهد مقدس- سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت ونماز 



نام و نام خانوادگی شرکت کنندهجنسیتپایهرشتهاستان
فاطمه نژادسبحانیدختردوازدهماحکامهرمزگان

آتوسا اکبریدختردهمانشای نمازهمدان

زهره بهرام چوبیندختردوازدهمانشای نمازهمدان

زهرا ابراهیم خانیدختردوازدهماحکامهمدان

راضیه شعبانیدختردهمتفسیرهمدان

زینب کمندیدختردهمنهج البالغههمدان

فائزه صادقیدختردهمصحیفه سجادیههمدان

زینب دهقانی زادهدختردهمانشای نمازیزد

الناز زارعدختریازدهمانشای نمازیزد

فاطمه زارعدختردوازدهمانشای نمازیزد

رضیه کرمیدختردهماحکامیزد

مریم سپهردختردهمتفسیریزد

مریم فتوحیدختریازدهمنهج البالغهیزد

زهرا قدیریدختردوازدهمنهج البالغهیزد

فاطمه اردانی زادهدختریازدهمصحیفه سجادیهیزد

زهرا السادات میروکیلیدختردوازدهمصحیفه سجادیهیزد

زینب باغیانیدختردوازدهمانشای نمازآموزش و پرورش استثنایی

زهرا هدایتی مقدمدختریازدهماحکامآموزش و پرورش استثنایی

(ارتباط تصویری)دانش آموزان راه یافته به مرحله نهایی 

بخش پژوهشی مشهد مقدس- سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت ونماز 


