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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران حسین کا ظم   غنچه 1

 ریال000/1000 خرم بید احمد امید یار احمدی 2

 ریال000/1000 شو شتر محمد  علی پزمان   خدادادی 3

 ریال000/1000 اراک محمد  باقر علی  کا ظمی 4

 ریال000/1000 تبریز ها شم حا جیه تقی زاده 5

 ریال000/1000 مرو دشت وجیه اله طیبه  مختا ری 6

 ریال000/1000 کوهبنان محمد جواد ریحانه یوسف زاده 7

 ریال000/1000 شو شتر ابرا هیم علی   برزو 8

 ریال000/1000 یزد عباس عبدالرضا شمسا ئی 9

 ریال000/1000 کا شان عباس زهره بابا اکبری 10
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران ابوالقا سم زهره    مکرمی 1

 ریال000/1000 محمود   آباد علیر ضا فرشته  پو ال نی 2

 ریال000/1000 خرم دره ذکر اله بهروز  ربیعی 3

 ریال000/1000 یاسوج علی حمیرا  رفیعی 4

 ریال000/1000 شهر یار علی اکبر محمد غالمی 5

 ریال000/1000 اهواز مجتبی زینب محمودی شاد 6

 ریال000/1000 کرد کوی ذبیح اله جواد طهما سبی 7

 ریال000/1000 هیر مند غالم رضا فاطمه  پو دینه 8

 ریال000/1000 نیشا بور قربان سمیه  زینعلی 9

 ریال000/1000 خواف نعمت اله ابو الفضل خوشبخت 10

 فرهنگ جوانمردی درقرآنموضوع  

 

 18/10/1399مسابقهتاریخ 
 موضوع  توصیه اسالم به فرزند آوری 25/10/1399تاریخ مسابقه

 

 99بهمن  اسفند ماه  –درسهایی از قرآن   دی   هفتگیپیامکی  مسابقهاسامی برندگان 
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 قم محمد علی فاطمه  بابا بیگی 1

 ریال000/1000 همدان رسول محمد گوهری 2

 ریال000/1000 اردبیل فرا مرز رضا  شعبانی 3

 ریال000/1000 شاهین  شهر غالمحسین محمد رضا عرب زاده 4

 ریال000/1000 فردو س حسن زهرا خلیلیان 5

 ریال000/1000 تهران محمود مهدی  کرمی 6

 ریال000/1000 یزد محمد رضا رویا  قا سمی 7

 ریال000/1000 یزد علی  اصغر فاطمه صغری آخوند 8

 ریال000/1000 زنجان قربا نعلی معصومه  شعیبی 9

 ریال000/1000 مهدی شهر حسین مهدی پیرو زی 10
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران ولی  اله مهدی دستا ران 1

 ریال000/1000 سیر  جان عباس صفیه     شول 2

 ریال000/1000 تهران مسعود آرام  طالبی 3

 ریال000/1000 جیرفت گلباز مهناز  شهدادی 4

 ریال000/1000 مشهد مقدس عباس محمد  مروج 5

 ریال000/1000 ابهر علی محمدسجاد منافی 6

 ریال000/1000 گلبهار  رضوی مهدی سمانه فرح بخش 7

 ریال000/1000 مرو دشت ابرا هیم حسن عباسی زاده 8

 ریال000/1000 ساوه محمد حمید  عربی   9

 ریال000/1000 قم محمد محدثه  حالج زاده 10

 موضوع  رابطه نماز و مهدویت 2/11/1399تاریخ مسابقه

 

 ها موضوع  تالش برای دنیا و شناخت آسیب 9/11/1399تاریخ مسابقه
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 کوهبنان نجف فاطمه زکی زاده 1

 ریال000/1000 کا شان مصطفی ریحانه قربانعلی زاده 2

 ریال000/1000 کرمان ناد علی امیرحمزه ابراهیم صفری 3

 ریال000/1000 اهر نعمت احمد  پور فتحی 4

 ریال000/1000 مشهد  مقدس جواد ریحانه  باقران 5

 ریال000/1000 شوط مظفر ویدا  سکا وند 6

 ریال000/1000 خوی حسن مریم  نصرتی 7

 ریال000/1000 تهران ایرج هانیه موال ئی راد 8

 ریال000/1000 تهران ابراهیم حبیب اله پور کاظم 9

 ریال000/1000 کا شمر رضا فا طمه سیاری 10
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران نصر اله مجید      غالمی 1

 ریال000/1000 تربت   جام عباس حسن     سفید  سنگی 2

 ریال000/1000 مشهدمقدس علی طاهره     خوا جوی 3

 ریال000/1000 نورآ باد  پاپی  رسول حبیب اله  خاوریان 4

 ریال000/1000 نیشا بور سیدحبیب خیرالنسا سادات حسینی 5

 ریال000/1000 یزد علی افسانه فیض عارفی 6

7 
 ریال000/1000 شیراز کیا مرث فرامرزحاتم زاده دشتکی

 ریال000/1000 یزد حسن مهدیه پورانتظا ری 8

 ریال000/1000 قم محمد رضا زهرا  موحدی 9

 ریال000/1000 کرمانشاه منصور رسول  نیکو 10

 (1)موضوع  تجلیل  از  بزرگان 16/11/1399تاریخ مسابقه

 

 (2) تجلیل  از  بزرگانموضوع   23/11/1399مسابقهتاریخ 
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 نیشابور غالمعلی فاطمه سلطان مقدسی 1

 ریال000/1000 تهران نور محمد معصومه  نصراللهی 2

 ریال000/1000 تهران مصطفی سو دابه  مجیدی 3

 ریال000/1000 زنجان علی فاطمه  حسنلو 4

 ریال000/1000 تبریز غالمرضا فرید علیدوست اقدم 5

 ریال000/1000 سنقر کلیائی عزیز اردشیر  فدائی 6

 ریال000/1000 سنندج علی سیروس  شرفی 7

 ریال000/1000 تبریز صفر رقیه  عبداللهی 8

 ریال000/1000 تبریز هاشم حاجیه  تقی زاده 9

 ریال000/1000 اصفهان حمید رضا لیال   قادری 10

 حضرت علی علیه السالم درقرآنموضوع   7/21/1399مسابقهتاریخ 

 


