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 نام خانوادگی نام مدرسه شهر ناستا ردیف

 حامدی لیلی «علیهااهللسالم»الزهراءفاطمه نمین اردبیل  .1

 ابراهیمی سمیرا النفیسه اصفهان اصفهان  .2

 رجبی طیبه فاطمیه اندان خمینی شهر اصفهان  .3

«علیهااهللسالم»الزهراءفاطمه نائین اصفهان  .4  سلطانی محمدی مهدیه 

 محمدی قراجه قیایی طاهره فاطمیه کرج البرز  .5

 مدرسی راد نرجس سادات فاطمیه کرج البرز  .6

«علیهااهللسالم»الزهراءفاطمه مرند آذربایجان شرقی  .7  اژدری یامچی منور 

 رهبرسادات سیده رضوان صادقیه تبریز آذربایجان شرقی  .8

«سال م اهلل علیها»زینب کبری ارومیه آذربایجان غربی  .9  الهویردیان آیسان 

«علیهااهللسالم»الزهراء شاهین دژ آذربایجان غربی  .10  پورنعمت ثریا 

 طاهری فرزانه معصومیه قرچک تهران  .11

«علیهماالسالم»الحسنبنقاسم تهران تهران  .12  موحدنسب حمیده 

«علیهاالسالم»الزهراء شوش دانیال خوزستان  .13  سواعدی سیده نرگس 

)مرکز تخصصی(« رحمه اهلل»امام خمینی بندرامام خمینی خوزستان  .14  هاشمی سیده فهیمه 

 ادیبی معصومه عصمتیه سمنان سمنان  .15

«السالمعلیه»امام جعفرصادق شاهرود سمنان  .16  علی محمدی صدیقه 

«سالم اهلل علیها»الزهرا خاش سیستان و بلوچستان  .17  عرب پور راهله 

 قوم دوست نوری مرضیه ام المومنین خدیجه کبری»سالم اهلل علیها« دوست محمد سیستان و بلوچستان  .18

«علیهااهللسالم»الزهراءفاطمه مرودشت فارس  .19  خادمی سعیده 

«سالم اهلل علیها»الزهراء کازرون فارس  .20  زارع مریم 

 عباسی پور صغری کوثر قزوین قزوین  .21

«السالمعلیه»امام صادق بویین زهرا قزوین  .22  نیکنام فرد کبری 



 « ی سجادیه صحیفهبرندگان مسابقه مربوط به »

 نام خانوادگی نام مدرسه شهر ناستا ردیف

 بشکار حکیمه مرکز آموزش های غیرحضوری )( قم قم  .23

 عدنانی ساداتی سیده زهرا مرکز آموزش های غیرحضوری )( قم قم  .24

«سالم اهلل علیها»حضرت زینب آران و بیدگل قم  .25  ندائی آرانی الهام 

«علیهاالسالم»حضرت معصومه جعفریه قم  .26  نوری الهه 

«سالم اهلل علیها»حضرت زینب آران و بیدگل قم  .27  هادیان نیاسری فاطمه 

«علیهااهللسالم»فاطمهحضرت سقز کردستان  .28  اروجی اربط سفلی مینا 

«س»زینب کبری رفسنجان کرمان  .29  قربانی اورگانی اکرم 

«علیهااهللسالم»الزهراءفاطمه کرند غرب کرمانشاه  .30  چایش زهرا 

«حفظه اهلل»امام خامنه ای کرمانشاه کرمانشاه  .31  کرمی سربرزه سونیا 

«علیهااهللسالم»الزهراءفاطمه رضوان شهر گیالن  .32  افتخاری راد مرجان 

 رجبی کالشمی مریم فاطمیه صومعه سرا گیالن  .33

«علیهااهللسالم»حضرت زهرا دورود لرستان  .34  حسنی پروین 

«علیهااهللسالم»زهراحضرت  دورود لرستان  .35  حسینی عصمت 

«علیهااهللسالم»فاطمه المعصومه دلیجان مرکزی  .36  احمدیان علی آبادی ام البنین 

«رحمه اهلل»امام خمینی آشتیان مرکزی  .37  باقری مارچوبه نرگس 

 توکلی رضوان کوثر تویسرکان همدان  .38

«علیهاالسالم»زِینب کبری یزد یزد  .39  احمدی لیال 

«علیهااهللسالم»حضرت زینب یزد یزد  .40  امیری قریه علی زهرا 

 




