
 

                                                                                                                                                                                                                                     

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

 ریال  000/000/2 شیراز علی طاهره دلداری 1

 ریال 000/000/2 اصفهان محمد زهرا ذوالفقاری 2

 ریال 000/000/2 اصفهان محمد علی مریم سلمانی 3

 ریال  000/000/2 اردبیل رضا پریا جمالی 4

 ریال 000/000/2 مهریز غالمحسین محمد رضا زارع 5

 ریال 000/000/2 برداسکن مجید متین روشنی 6

 ریال  000/000/2 اصفهان جالل سمانه معماری 7

 ریال 000/000/2 شهرقائن محمد هادی سید نیما قائمی 8

 ریال 000/000/2 تهران قربانعلی محبوبه گلزاری 9

 ریال  000/000/2 یاسوج غالمرضا نازنین پر مهر 10

 ریال 000/000/2 تنگستان مهیار کیمیا  مهر آور 11

 ریال 000/000/2 تبریز عباداله سمیه صفری 12

 ریال  000/000/2 اهواز قباد فاطمه ابراهیمی 13

 ریال 000/000/2 گرگان محمد حسن سجاد مازندرانی 14

 ریال 000/000/2 پارس آباد قدرت ملیحه ایلداری 15

     

 اسامی برندگان مسابقه پیامکی هفتگی درسهایی از قرآن  

 (1401  آبان ماه )

 05/08/1401تاریخ مسابقه
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 اریزیمبلغ و  استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال  000/000/2 تهران محمد حسین روح اله شاپوری 1

 ریال 000/000/2 گلپایگان محمدعلی فاطمه جمالی 2

 ریال 000/000/2 شهر کرد اردشیر یاسمین آذر 3

 ریال  000/000/2 کرمان سید احسان مریم السادات روح االمینی 4

 ریال 000/000/2 نهبندان محمد فاطمه جوانبخت 5

 ریال 000/000/2 خمین غالمرضا صالح مرادی 6

 ریال  000/000/2 قزوین مهدی ستایش علی قلیا 7

 ریال 000/000/2 همدان جالل منیژه صفری 8

 ریال 000/000/2 اردبیل رضا رها روح پور 9

 ریال  000/000/2 محمود آباد غالمرضا سعیدرضاافشارلو 10

 ریال 000/000/2 یزد احمد نجمه علیزاده 11

 ریال 000/000/2 مهریز قاسم زینب واعظی 12

 ریال  000/000/2 تهران رضا وحید پاشایی 13

 ریال 000/000/2 سراب حسین حدیثه آوازی 14

 ریال 000/000/2 اصطهبان حسن حلیمه جعفر نیا 15

 12/8/1401قهتاریخ مساب

 



 

 

 

 

 
 
 

 
  

ف
دی

ر
 

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

 ریال  000/000/2 البرز محمود مهدی رستمی 1

 ریال 000/000/2 تهران جعفر علی امیر علی رحیمی 2

 ریال 000/000/2 اشنویه رحیم فرشته  احمدی 3

 ریال  000/000/2 بیجار باقر فریبا محمد میرزا 4

 ریال 000/000/2 اصفهان سیف اله  راضیه بهرامیان 5

 ریال 000/000/2 بندرعباس اسفندیار یگانه خوارزمی 6

 ریال  000/000/2 شهرکرد عباس محمد رضا آریان پور 7

 ریال 000/000/2 قشم محمد حسین حسن انصاری 8

 ریال 000/000/2 تهران محمد رضا امیرعلی فضلعلی 9

 ریال  000/000/2 خوروبیابانک حسینعلی سکینه خاتون غالمرضایی 10

 ریال 000/000/2 اردبیل رضا پریا روح پور 11

 ریال 000/000/2 عالمرودشت غالمرضا محمد تقی فضلی 12

 ریال  000/000/2 رفسنجان عباس رقیه یزدان پناه 13

 ریال 000/000/2 بروجرد بهمن فاطمه محرابی فرد 14

 ریال 000/000/2 تهران محمدرضا وجیهه یمینی 15

 19/08/1401 تاریخ مسابقه :
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 و اریزی مبلغ استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال 000/000/2 اصفهان محمد رضا وحید تصدیقی 1

 ریال 000/000/2 نی ریز محمدحسین لیال نور 2

 ریال 000/000/2 شهرکرد یوسف هانیه آذری 3

 ریال 000/000/2 تیران وکرون نور اله سمیرا  مویدی 4

 ریال 000/000/2 تهران محمد مریم حسینی 5

 ریال 000/000/2 قزوین نور محمد احمد آقاجانی 6

 ریال 000/000/2 شیراز زادان طلعت خطبایی 7

 ریال 000/000/2 ساری یونس کیانا قاسمیان 8

 ریال 000/000/2 قم جعفر فاطمه شاهی حاجی کندی 9

 ریال 000/000/2 اردبیل داود سحر ناصری 10

 ریال 000/000/2 یزد فضل اهلل رجب علی کریمی 11

 ریال 000/000/2 اصفهان غالمحسین محمدرضا عرب زاده 12

 ریال 000/000/2 اردبیل بهزاد امیرعطااسودی 13

 ریال 000/000/2 یزد ابراهیم اسماعیل کریمیان 14

 ریال 000/000/2 چناران غالمعلی فاطمه مقدسی 15

 26/08/1401: تاریخ مسابقه 

 


