
دوره مسابقات قرآن کریم 54اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 حفظ کل

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 زهرا انصاری

 2 زهرا عباسی

 3 آتنا علینقی

 4 سما بابایی

 5 فاطمه سادات غفاری

 6 مریم تقی زاده

 7 فرزانه جعفریان

 8 مریم کنعانی

 9 زهره کریمی کاشانی

سادات موسویرقیه   11 

 11 زینب سرخوش سلطانی

 12 معینه ضیائی

 13 ملیحه طالبیان

 14 فاطمه زرین قلم

 15 سمانه رستمی

 16 خاطره مروتی

 17 زهرا فالحی

 18 بهناز داود آبادی

 19 رسل حمندی

 21 سمیه اجاقی

 21 طیبه رجنی

 22 زهرا هرمزی

 23 سعیده سلطانی

 24 مریم فوالدگر

بهرامی فاطمه  25 

 26 محدثه حسینی

 27 زهرا علی مددی



 

 

 

 

دوره مسابقات قرآن کریم 54اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 02حفظ   

 ردیف نام ونام خانوادگی

 1 ربابه جعفرلو

 2 شهره قورخانه چی

 3 فاطمه شفیعی

 4 زهرا چراغچی

 5 مرضیه دانشی کهن

 6 فاطمه نیکوئی

حدیثه صالحیسیده   7 

 8 شقایق معصومی

 9 حلیمه عشرستاقی

 11 هدیه لطف اللهی

 11 معصومه رودکی

 12 زکیه قادری

 13 راضیه خلوصی

 14 مرضیه حسینی

 15 صبیحه حسنی

 16 حمیده اسماعیلی

 17 الهام کاظم نژاد

 18 معصومه حیدری
 

 

 

 



 

 

 

 

 

دوره مسابقات قرآن کریم 54اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 02حفظ   

 ردیف نام ونام خانوادگی

 1 طیبه مهدیان

 2 مریم خزائی

 3 صدیقه بهرامی

 4 نسرین جالل ابادی

 5 مریم محمدی

 6 فرزانه شاهسون

 7 رغد حلی

 8 زهرا حافظی

 9 زهرا هدایتی

 11 زینب عاملی الهی

 11 طیبه آقازاده

 12 فریده جلیل پور

حبیبیفاطمه   13 

 14 مهدیه خلج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

دوره مسابقات قرآن کریم 54اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 4حفظ   

 ردیف نام ونام خانوادگی

 1 انسیه شیرازی

 2 زهرا ذوالفقاری

 3 زینب عزیزی احد

 4 صدیقه دوستی

 5 زهرا نطقی

 6 فاطمه مستقیم زاده

 7 حانیه نظری

حسنیزینب   8 

 9 سکینه یزدانی

 11 ناهید امیریان

 11 بشری زارعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

دوره مسابقات قرآن کریم 54اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 قرائت ترتیل

 ردیف نام ونام خانوادگی 

 1 زینب عالئی

 2 پرنیان عصابخش

 3 هاجر اسوار

 4 ساناز موسی نژاد

کشوریمریم محمدی   5 

 6 الهام معزی

 7 اسما حبیب نیا

 8 زهره نوده فرهانی

 9 زهره یقینی پور

 11 حمیده رجبی

 11 فاطمه عالی

 12 زهرا رضائی نیک

 13 جمیله سادات معرفت

 14 لیال سلیمانی مقدس

 15 زهرا مشایخی

 

 زهرا حسینی

61 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دوره مسابقات قرآن کریم 54مرحله استانی  اسامی نفرات راه یافته به

 قرائت تحقیق
 

 ردیف نام ونام خانوادگی

 1 آذر فرجی

 2 فیروزه طاهری

 3 فائزه وطن پرست

 4 راضیه بابایی

 5 آذرمان صادقی
 


