
 

                                                                                                                                                                                                                                     

   

  

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

 ریال  000/000/2 نهبندان محمد حسین جوانبخت 1

 ریال 000/000/2 بجنورد مرتضی مریم نیستانی 2

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

 ریال  000/000/2 اصفهان مصطفی فاطمه وهاب 4

 ریال 000/000/2 کاشان علی رضا سنگین باف 5

 ریال 000/000/2 لنده ظفر الهه پاکباز 6

 ریال  000/000/2 اصفهان مسلم زهرا شمسی 7

 ریال 000/000/2 تبریز هاشم حاجیه تقی زاده 8

 ریال 000/000/2 بندر عباس اصغر سجاد رستگاری نیا 9

 ریال  000/000/2 بابل علی ملیحه  رستمی 10

 ریال 000/000/2 یزد محمد حسن مهدی حکیمیان 11

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس احسان ستار بابایی فر 12

 ریال  000/000/2 قم حسین مهدی آمن 13

 ریال 000/000/2 تهران پیرویس محمد نادر بیگی 14

 ریال 000/000/2 اراک سلمان کبری ثابتی 15

     

 اسامی برندگان مسابقه پیامکی هفتگی درسهایی از قرآن  

 (1401  ماه  آذر ماه   و هفته اول دی  )

 3/9/1401مسابقه خیتار



 

 

 

 

 
 
 

 
  

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

 ریال  000/000/2 کیاء چهارمحال حبیب مسلم شا لوئی 1

 ریال 000/000/2 رباط کریم قربانعلی فاطمه محسنی 2

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

 ریال  000/000/2 رزن  همدان ناد علی فهیمه کوکبی هوشیار 4

 ریال 000/000/2 خدابنده الهروح  حامد خداویردی 5

 ریال 000/000/2 اهواز عزت اله الناز آور چه 6

 ریال  000/000/2 تهران کاظم مهرسا پاکیزه جمع 7

 ریال 000/000/2 تهران مراد محمود رستمی 8

 ریال 000/000/2 گناباد سید علی سیدایوالفضل  مهدوی 9

 ریال  000/000/2 تبریز بهروز نادیا ریاضی 10

 ریال 000/000/2 مرند ابوالفضل غالمرضا علیدوست اقدم 11

 ریال 000/000/2 تهران محمود محسن افضلی 12

 ریال  000/000/2 اصفهان رسول علیرضا معماری 13

 ریال 000/000/2 اصفهان مرتضی محدثه طباطبایی 14

 ریال 000/000/2 زنجان محمد فاطمه جعفری 15

     

 10/9/1401 تاریخ مسابقه :

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

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

 ریال  000/000/2 شاهین شهر امراله محمدرضا اکبری 1

 ریال 000/000/2 بجنورد حسین مهین سرگزی 2

 ریال 000/000/2 تهران حیدر فرزانه محمدیان 3

 ریال  000/000/2 قم علی حورا کرمانی 4

 ریال 000/000/2 ایذه حمید احمد  کرمانی 5

 ریال 000/000/2 قم حسن ناهید میرزایی 6

 ریال  000/000/2 میبد مجید الینا فالح 7

 ریال 000/000/2 ارومیه محمد علی علی مقصودی 8

 ریال 000/000/2 یزد محمد حسن افسانه کمالی 9

 ریال  000/000/2 تبریز بهروز رضا ریاضی 10

 ریال 000/000/2 قم عباس مهسا علیزاده 11

 ریال 000/000/2 اصفهان اصغر میترا عابدی 12

 ریال  000/000/2 میانه رسول اکرم یزدانپور 13

 ریال 000/000/2 قوچان علی سمانه کوران نژاد 14

 ریال 000/000/2 بافق علی فاطمه قانعی 15

     

 17/9/1401مسابقهتاریخ 



 

  

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

 ریال  000/000/2 نسیم شهر  شکراله مینا دوستی 1

 ریال 000/000/2 رشت حسین محمد رضاخمامی 2

 ریال 000/000/2 اقلید علی حسین متین مسعودی 3

 ریال  000/000/2 شاهیندژ یوسف شبنم دست گیر 4

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس داوود زینب کریمی 5

 ریال 000/000/2 تاکستان محمد علیرضا رسولی 6

 ریال  000/000/2 آوج رجب علی مریم جعفربیگلو 7

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس سهراب غالمحسین پاسبان 8

 ریال 000/000/2 اصفهان محمدرضا معصومه باقری 9

 ریال  000/000/2 اهواز عباس محمود  حمادی 10

 ریال 000/000/2 مهریز علی محمدرضا قاسمی 11

 ریال 000/000/2 خرم آباد مراد الهام خادم چگینی 12

 ریال  000/000/2 قزوین مرتضی نازنین افشار آغاجری 13

 ریال 000/000/2 فاروج مهدی زهرا تیر افکن 14

 ریال 000/000/2 قزوین محرم علی زهرا عبداللهی 15

     

 9/1401/ 24تاریخ مسابقه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سسه ترویج فرهنگ قرآنیمو

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

 ریال  000/000/2 تهران رشید مجید عنان پور 1

 ریال 000/000/2 نور ناصر ایران یزدانی 2

 ریال 000/000/2 مهر فارس عبدالحسین علی اسماعیلی 3

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس محمد حسن مسعود طبرستانی 4

 ریال 000/000/2 تهران داود محمدرضا علیزاده 5

 ریال 000/000/2 فریمان سیدغالمعباس سیدمحمدرضاحسینی فخر 6

 ریال  000/000/2 گناباد حبیب زهره اشنار 7

 ریال 000/000/2 تاکستان مجید پریا کاظم خان لو 8

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس رضا فاطمه سالوری 9

 ریال  000/000/2 الوند اصغر رقیه رازهش 10

 ریال 000/000/2 شال احمد مرضیه سر پاش 11

 ریال 000/000/2 قزوین سیدمحمد پریسا سادات یزدان مهر 12

 ریال  000/000/2 شال عبداله خدیجه بنایی 13

 ریال 000/000/2 قم محمد معصومه عرفانی 14

 ریال 000/000/2 ساری کمال محمد فضیلتی 15

     

 1/10/1401تاریخ مسابقه


