
 

                                                                                                                                                                                                                                     

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

 ریال000/1000 مشهد محمد حسن حسین زهرایی 1

 ریال000/1000 اسالمشهر رجبعلی ابارشی  معصومه 2

 ریال000/1000 همدان مرادحسین معصومه روز بهانی 3

 ریال000/1000 تبریز افشین پویا حمامی 4

 یالر000/1000 مشهد محمدصادق وحیده حیدری 5

 ریال000/1000 اردبیل اهلل شکر جعفر رستمی 6

 ریال000/1000 درگز ابراهیم فاطمه نادریان 7

 ریال000/1000 ذزفول عبد محمد علی جوهر زاده 8

 ریال000/1000 صعومه سرا عبدالحسن سامره بالالیی 9

 ریال000/1000 قم جواد علی اکبر رضایی حبیب آبادی 10

 ریال000/1000 اهواز جلیل مریم نسترنی 11

 ریال000/1000 فسا وحید ایلیا  دهیار 12

 ریال000/1000 الیشتر کرم رضا رضا فیروزی 13

 ریال000/1000 قم محمد جواد فاطمه چک دوست 14

 ریال000/1000 قم سید علی نقی سید مهدی حسینی 15

     

 اسامی برندگان مسابقه پیامکی هفتگی درسهایی از قرآن  

 (1401اردیبهشت  )فروردین و 

 18/01/1410تاریخ مسابقه



   

  

ف
دی

ر
 

 یمبلغ و اریز استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 قم حسین مهدی آمن 1

 ریال000/1000 تهران فریبرز عبداهلل فرهادی 2

 ریال000/1000 زنجان نور اهلل رقیه قدیمی 3

 ریال000/1000 تهران احمد طاهره نجفی 4

 ریال000/1000 خوی عباسعلی عصمت  شیوایی 5

 لریا000/1000 اصفهان غالمحسین محمد رضا   عرب زاده 6

 ریال000/1000 شیراز جواد میعاد فرشته خصال شیرازی 7

 ریال000/1000 تهران محمد حسین مجید منتشتلو 8

 ریال000/1000 سنندج ماشا ءاهلل محمود   حسامی 9

 ریال000/1000 تهران رجب فاطمه محتوی 10

 ریال000/1000 اراک آیت اهلل محمد  مهدی  رنجبر 11

 ریال000/1000 رانته محمد سعید بهرامی 12

 ریال000/1000 شیراز علی نقی زینب اطمنیان 13

 ریال000/1000 اراک مصطفی سعیده مجیدی 14

 ریال000/1000 اهواز محمدعلی مژگان کرمانی 15

 25/01/1410 تاریخ مسابقه :
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 فردوس غالمحسین محمد حسین رفعتی 1

 ریال000/1000 اراک محمد  رضا زهرا  رنجبر 2

 ریال000/1000 نظر آباد کریم دلشا    یاوری 3

 ریال000/1000 اصفهان رسول مهدی معماری 4

 ریال000/1000 پردیس سید  اسمعیل سید محمود پور موسوی 5

 ریال000/1000 مشهد غالمحسن حیدر توکلی 6

 ریال000/1000 شیراز علی مجید هادی نژاد 7

 ریال000/1000 رفسنجان حسین هانیه خواجه  عرب 8

 ریال000/1000 مهر  . فارس علی امین  اسماعیلی 9

 ریال000/1000 تهران ابراهیم حبیب اهلل  پور کاظمی 10

 ریال000/1000 قوچان غالمحسین فاطمه شفیعی 11

 ریال000/1000 مشهد رضا صالح مراد پور 12

 ریال000/1000 تبریز هاشم نیره تقی زاده 13

 ریال000/1000 خوی محمد صادق عطا مال احمدی 14

 ریال000/1000 اردبیل اهلل شکر جعفر رستمی 15

 01/02/1401 تاریخ مسابقه :
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 کازرون جهانگیر زهرا  دهقان 1

 ریال000/1000 تهران جمشید بیگی اکرم نادر 2

 ریال000/1000 تهران نور محمد  معصومه نصراللهی 3

 ریال000/1000 یزد بهمن سمیه نجف زاده 4

 ریال000/1000 اصفهان کریم فاطمیا بهرامی 5

 ریال000/1000 همدان احمد عبداهلل سهرابی 6

 ریال000/1000 زنجان قربانعلی معصومه شیبی 7

 ریال000/1000 شاهین شهر محمد رضا رب زادهنر گس  ع 8

 ریال000/1000 تهران محمد حسین روح اهلل  شاهپوری 9

 ریال000/1000 قم حسن محمد باقر یوسفی 10

 ریال000/1000 خوی اروجعلی  رقیه یاوری 11

 ریال000/1000 کرج امیر زهرا درخشانپور 12

 ریال000/1000 بم  اسمعیل مژگان کرمانی 13

 ریال000/1000 گچساران  سعید فاناز     فتحعلی زاده 14

 ریال000/1000 سراب جبرائیل نازیال عباسلو 15

 08/02/1401: تاریخ مسابقه 
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 ازنا حسین یاسین  نعماوی 1

 ریال000/1000 اردبیل داود سحر ناصری فرد 2

 ریال000/1000 اراک نبی اله یم کمالوبز چلوییمر 3

 ریال000/1000 ایذه هادی صدیقه غریبوند نوترکی 4

 ریال000/1000 اصفهان احمد سیامک ودادی نیا 5

 ریال000/1000 تهران علی فاطمه جانبزرگی 6

 ریال000/1000 فسا شهریار زهرا محمدی طیب 7

 ریال000/1000 کرمان محمد نازنین زهرا جعفری زاده 8

 ریال000/1000 اهواز محمد عباس غوابش 9

 ریال000/1000 همدان منصور فاطمه بیات 10

 ریال000/1000 ارسنجان سهراب فاطمه قائدی جو 11

 ریال000/1000 ایوان کاکا محمد رضا صادقی 12

 ریال000/1000 مشهد )اهل هندوستان( محمد حسین درخشان بانو 13

 ریال000/1000 کاشان رعلی اصغ فاطمه خسروانی 14

 ریال000/1000 کرج حمزه حمیده توکلی 15

 15/02/1401:تاریخ مسابقه 
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 خوی  بهرام زیبا نبی زاد 1

 ریال000/1000 تهران اصغر زینب تالش صالحی 2

3 
 احمد قلی یعیرف هیرق

 )                  کبودرآهنگ

 (سو نیریشهرش

 ریال000/1000

 ریال000/1000 تهران   رمضان زاده یقند سهینف 4

 ریال000/1000 خمین روح اهلل هستی قصابی 5

 یسبزکوه یمراد نیشه 6
 

 هفت گل گل محمد
 ریال000/1000

 ریال000/1000 یزد محمد رضا رویا قاسمی 7

 ریال000/1000 بروجرد قربانعلی زهرابرزگر  8

 ریال000/1000 شیراز حیدر زهرا   محمدی 9

 ریال000/1000 فردوس ابلوالحسن زهره کبیری 10

 ریال000/1000 تهران علی اشرف مهال قلی وند 11

 ریال000/1000 المیا اکبر یدریفاطمه ح 12

 ریال000/1000 ماسال_ النیگ اسکندر ینیمسک میمر 13

 ریال000/1000 اشتهارد سید حسن موسویسیده سمانه  14

 ریال000/1000 همدان حسین ساحل رضایی 15

 22/02/1401:تاریخ مسابقه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ قرآنی سسه ترویجمؤ
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 اصفهان محمد رسول معماری 1

 ریال000/1000 یزد حمید رضا ریحانه  شاطری 2

 ریال000/1000 تهران مراد محمود رستمی 3

 ریال000/1000 بندر انزلی محرمعلی ثبوک بهشته  نجفی 4

 ریال000/1000 خرم آباد صید جمعه بابایی مقدم اصغر 5

 ریال000/1000 تهران سید شهرام دیسع ریم یزهرا قاض دهیس 6

 ریال000/1000 تهران علی بتول   خدایی 7

 ریال000/1000 کاشان سید جالل سید علی عمارتی 8

 ریال000/1000 کازرون جهانگیر لیال دهقان 9

 ریال000/1000 شیراز عسکر فاطمه جاهدی 10

 ریال000/1000 تربت جام علی اکبر محمد رضا صدیقی 11

 ریال000/1000 قم صفر علی محمد جواد  لطفی  لو 12

 ریال000/1000 خمینی شهر  ریحانه جبل عاملی 13

 ریال000/1000 قزوین قربانعلی لیال برزگر 14

 ریال000/1000 شیراز محمد سارا فرخی 15

 29/02/1401:تاریخ مسابقه 

 


