
 

                                                                                                                                                                                                                                     

   

  

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

 ریال  000/000/2 ایرانشهر محمد مریم نخعی زاده 1

 ریال 000/000/2 شیراز رسول زینب آماده 2

 ریال 000/000/2 تهران جعفر علی امیر محمد  لطیفی 3

 ریال  000/000/2 بوشهر الزم عبدالحمید  صالحی پور 4

 ریال 000/000/2 نتهرا حاتم مریم   وهابی 5

 ریال 000/000/2 شاهین شهر علی هاجر  انجمی 6

 ریال  000/000/2 قم ابراهیم کاشانیالهه محمدی  7

 ریال 000/000/2 ازنا علی سوندیشهر میمر 8

 ریال 000/000/2 بادرود علی حسین  عالفی 9

 ریال  000/000/2 ایذه رحیم عباس رهیولی 10

 ریال 000/000/2 سمنان عبداهلل فاطمه رضایی 11

 ریال 000/000/2 زنجان زلفعلی اباصلت آقاجانلو 12

 ریال  000/000/2 بابل حسین سید مرضیه سلطان زاده صلحدار 13

 ریال 000/000/2 خوی طهماسب نلویحس یحاجنیر  14

15 
 سیاهکل محمد کریم حمیده افراسیابی 

 ریال 000/000/2

 

 اسامی برندگان مسابقه پیامکی هفتگی درسهایی از قرآن  

 (1401  تیرچهار هفته   و خرداد )

 05/03/1401:  تاریخ مسابقه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر گینام و نام خانواد

 ریال  000/000/2 تربت حیدریه صفر علی غالمحسین صمصامی 1

 ریال 000/000/2 اهواز عبد محمد امیر جوهر زاده 2

 ریال 000/000/2 ابادان اسماعیل محمود  کرمانی 3

 ریال  000/000/2 اراک غالمعباس منصوره عزیز آبادی 4

 ریال 000/000/2 خوی عباسعلی واییخدیجه شی 5

 ریال 000/000/2 تبریز هاشم حاجیه تقی زاده 6

 ریال  000/000/2 شاهین شهر داراب فاطمه ربیعی 7

 ریال 000/000/2 تهران احمد حمیده اکبریان هدش 8

 ریال 000/000/2 کرمان علی فایزه قادری پور 9

 ل ریا 000/000/2 اصفهان رسول جالل  معماری 10

 ریال 000/000/2 ماکو کرم سمانه حسین پور 11

 ریال 000/000/2 اصفهان رسول علیرضا معماری 12

 ریال  000/000/2 اردبیل موسی پروین دباغ محمدی 13

 ریال 000/000/2 تهران محمود یگانه رستمی 14

15 
 مشهد مقدس داود مجید  سالمت

 ریال 000/000/2

 

 12/03/1401 تاریخ مسابقه :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ریال  000/000/2 تهران غالمرضا مسعود طالبی نیا 1

 ریال 000/000/2 بندر عباس یوسف آیدین غفار زاده 2

 ریال 000/000/2 اردبیل اله شکر جعفر رستمی 3

 ریال  000/000/2 مرند ابوالفضل غالمرضاعلیدوست اقدم 4

 ریال 000/000/2 میانه رسول دان پوراکرم یز 5

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس حسنعلی هادی بزرگی 6

 ریال  000/000/2 اردکان قدرت اله فاطمه قاسمی 7

 ریال 000/000/2 میمه محمد رضا محمد امین عرب زاده 8

 ریال 000/000/2 تنکابن سید یحیی سیدمحمدپور موسوی 9

 ریال  000/000/2 اندلیج دخیل اله حسن رفیعی 10

 ریال 000/000/2 بیرجند محمد حسن راضیه رضایی 11

 ریال 000/000/2 زاهدان سید جواد سیدضیا الدین پور حسینی 12

 ریال  000/000/2 یزد محمد علی لیال  زارع 13

 ریال 000/000/2 تهران سیف اله عاطفه  حسینی 14

15 
 تبریز حسن ملیحه عبداللهی

 لریا 000/000/2

 

 19/03/1401 تاریخ مسابقه :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ریال  000/000/2 همدان عباس جواد سیفی 1

 ریال 000/000/2 بوشهر حیدر محمد تقی ایمانخواه 2

 ریال 000/000/2 دزفول عبد محمد علی جوهر زاده 3

 ریال  000/000/2 سلماس هادی محمد گل صنم لو 4

 ریال 000/000/2 خمینی شهر احمد رضا مقتدا لطفی 5

 ریال 000/000/2 تهران مسعود پگاه مجدی نسب 6

 ریال  000/000/2 نهبندان محمد فاطمه جوانبخت 7

 ریال 000/000/2 اراک محمد رضا مطهره  صانعی 8

 ریال 000/000/2 گلبهار    رضوی علی اکبر طوبی  مومنی 9

 ریال  000/000/2 زرین شهر خدا رحم علی کریم زاده 10

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس قنبر رضا صا لوری 11

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس قربان سمیه  زینعلی 12

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس محمد حسن مرضیه  رضایی 13

 ریال 000/000/2 قوچان غالمحسین فاطمه  شفیعی 14

15 
 کاشان سید اصغر ارتیسید جالل عم

 ریال 000/000/2

 

 26/3/1401تاریخ مسابقه

 



 

 

 

 

  

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

 ریال  000/000/2 مراغه عبدالحسین حسن نعمت 1

 ریال 000/000/2 اهواز غالمحسین روشنک مجدی نسب 2

 ریال 000/000/2 سلماس بهرام امین نبی زاد 3

 ریال  000/000/2 تبریز بهروز نادیا ریاضی 4

 ریال 000/000/2 بجنورد حسین علی اکبر جاویدی نسب 5

 ریال 000/000/2 میمه غالمحسین محمد رضا عرب زاده 6

 ریال  000/000/2 تهران علی ملیحه رستمی 7

 ریال 000/000/2 بیجار احمد معصومه شکر گزار 8

 ریال 000/000/2 چالوس حبیب اله حمید هادی زاده 9

 ریال  000/000/2 گناباد اسماعیل مرضیه فیضی ربانی 10

 ریال 000/000/2 اهواز قاسم کفایت رهیولی 11

 ریال 000/000/2 بهشهر علی مهدیسا یونسی نژاد 12

 ریال  000/000/2 شوشتر محمد علی قربان زاده 13

 ریال 000/000/2 تنکابن محمد رضا حسن احسانی 14

15 
 جهرم اسداله محمد کاظم ابراهیمی

 ریال 000/000/2

 

 2/4/1401قهتاریخ مساب



  

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

 ریال  000/000/2 تهران سعید راضیه  خروتی 1

 ریال 000/000/2 ماکو اسرافیل الناز آقا زاده 2

 ریال 000/000/2 قم علی محمد متقی 3

 ریال  000/000/2 کاشان نصراله عباسعلی  عبداللهی 4

 ریال 000/000/2 پرند  تهران بهروز مریم منصور کیایی 5

 ریال 000/000/2 الر   فارس الماس میثم فیاضیان 6

 ریال  000/000/2 زاهدان عباس مرضیه امیریان فر 7

 ریال 000/000/2 مرند صمد سبحان قصابی 8

 ریال 000/000/2 همدان محمد علی پروین   محمدی 9

 ریال  000/000/2 اصفهان اسماعیل بهاره کریمیان 10

 ریال 000/000/2 تبریز هاشم ناهید تقی زاده 11

 الری 000/000/2 ایذه قاسم وفا  رهیولی 12

 ریال  000/000/2 باالده فارس جهانگیر زهرا دهقان 13

 ریال 000/000/2 تهران غالمرضا فرید علیدوست اقدم 14

15 
 قم غالمعباس زهرا  علی مددی

 ریال 000/000/2

 

 9/4/1401قهتاریخ مساب



 

  

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

 ریال  000/000/2 فامنین صفر علی زهرا  عزیزی 1

 ریال 000/000/2 اصفهان محمد حسین  محلوجی 2

 ریال 000/000/2 تهران عبدالنبی احمد مجتبا زاده 3

 ریال  000/000/2 مهاباد اسماعیل محمود حسامی 4

 ریال 000/000/2 آستانه اشرفیه علی شهربانو  اکبری 5

 ریال 000/000/2 سمنان محمد بهاره جباری 6

 ریال  000/000/2 نهبندان حسین زهرا جوانبخت 7

 ریال 000/000/2 همدان اسماعیل لیال    حسنی 8

 ریال 000/000/2 اصفهان رسول علیرضا معماری 9

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس حسین امیر  رجایی 10

 ریال 000/000/2 بهار   همدان موسی زهره  ظهیری 11

 ریال 000/000/2 نسیم شهر   تهران رضا وحید  پاشایی 12

 ریال  000/000/2 اصفهان جالل سمانه معمار 13

 ریال 000/000/2 اصفهان زین العابدین فاطمه سادات حسینی 14

15 
 کرج مهدی حمید رضا استاد باقری

 ریال 000/000/2

 

 16/4/1401قهمسابتاریخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سسه ترویج فرهنگ قرآنیمؤ

 ردیف
 مبلغ و اریزی تاناستان/شهرس نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس حسن نجمه اکبری 1

 ریال 000/000/2 اراک ابوالحسن حسین جهانشاهی فر 2

 ریال 000/000/2 اهواز حسین عبداالمیر نیکو کار 3

 ریال  000/000/2 شیراز جالل عباس اوجی 4

 ریال 000/000/2 اصفهان غالمحسین محمد رضا عرب زاده 5

 ریال 000/000/2 بندر انزلی حسن بوراکی   مریم 6

 ریال  000/000/2 تنکابن صفر علی محرم بانو بحری 7

 ریال 000/000/2 ساری حسین محمد حسن تبار 8

 ریال 000/000/2 گرگان محمد آمنه گرگانی 9

 ریال  000/000/2 شاهرود موسی حسین رجبی 10

 یالر 000/000/2 مهریز قاسم زینب واعظی 11

 ریال 000/000/2 اردبیل باباش اشرف ابراهیم زاده 12

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس میرزا علی اکبر اشرف السادات حسینی پور 13

 ریال 000/000/2 اردبیل سجاد محمد امین محمدی 14

15 
 بیرجند رمضان ابراهیم کد خدایی

 ریال 000/000/2

 

 23/4/1401قهتاریخ مساب


