
مسابقه تفسیر سوره انسان  کشی  اسامی برندگان قرعه  

نمره نام و نام خانوادگی  جوایز نام پدر   استان
  

 ردیف کد قرعه کشی 

  حسن قم

ریال000/000/1  
اهیده میرزایین  69 116 1 

ریال000/000/2 اسد اله تهران میر مهدی احد زادها   96 242 2 

ریال000/000/1 علیرضا مرکزی  3 402 96 فائزه نوروزی 

ریال000/000/1 صیدعلی ایالم 39 علی ولیان   920 4 

شمالی خراسان ریال000/000/1 غالمحسن   2 499  محمد علی ولی زاده 

اله امان تهران  ریال000/000/1   9 940 91 حبیبه صالحی 

اکبر علی تهران  ریال000/000/1   9 992 29 محمد رضا فخر زاده 

ریال000/000/1 حسین فارس  9 999 29 لیال عقیقی 

ریال000/000/1 رضا  مازندران خسروی مقدممحمد طه    96 220 6 

رضوی خراسان اهلل عین  ریال000/000/1   10 29 100 اکرم نصرالهی 

ریال000/000/2 علی  خراسان شمالی هرا حقانیز   93 469 11 

ریال000/000/1 شلش خوزستان  21 926 93 فاطمه سعدونی   

ریال000/000/1 اباصلت زنجان 31 291 99 بهناز هاشمی   

ریال000/000/1 باقر گلستان علی کاردلبخش   

 

62 126 41  

ریال000/000/2 محمد قم برزویی کبری   96 429 12 

ریال000/000/1 محمد  اردبیل لی آقامعلی زادهع   96 424 91  

ریال000/000/3 سید حسن  کرمان  سید مصطفی عرب زاده  

 مدنی پور

62 136 91  

ریال000/000/1 عبدالوهاب گیالن دادشی نیاکی ریصغ   29 999 91  

محمد  خراسان رضوی

 ابراهیم 

ریال000/000/1 61 996 29 مهدی مدبر چناری   

ریال000/000/1 حسین  اصفهان نمهدی عرفانیا   93 922 20 



مسابقه تفسیر سوره انسان  کشی  اسامی برندگان قرعه  

رضوی خراسان   

 

حسن محمد ریال000/000/1  کارگری اعظم   99 299 21 

ریال000/000/2 سید اکبر گیالن پورساداتی سمیه سیده   100 90 22  

خراسان 

 شمالی 

ریال000/000/1 رضا 32 462 93 نسرین آفریده   

ریال000/000/1 صیدعلی ایالم 42 921 93 اکبر ولیان   

شیرین آدی زنجان ریال000/000/1  22 949 90 رقیه ایمانی   

ریال000/000/1 مراد اردبیل 92 499 93 رویا پناهی   

خراسان 

 رضوی 

ریال000/000/1 هادی  92 433 96 آیناز لندرانی   

ریال000/000/1 معصومعلی قزوین 92 363 90 زهرا چوپان   

ریال000/000/1 - تهران  62 299 99 فاطمه رزاقی   

آذربایجان 

 شرقی 

ریال000/000/1 مجید   30 229 92 معصومه گلشنی خسرقی  

ریال000/000/3 غدیر علی اصفهان  31 43 100 مهناز شفیعی دستگردی 

قم  ریال000/000/1 حسن   32 993 29 عطیه مطلبی 

ریال000/000/1 محمد  اصفهان  33 999 29 فرحناز موحدیان 

پناه عالی قم ریال000/000/1  43 932 93 رقیه افتخار اربابی   

ریال000/000/1 علی قم 23 2 100 معصومه صالحی   

ریال000/000/1 حسینی فارس 93 922 26 راضیه حسینی   

 

 

 

 



مسابقه تفسیر سوره انسان  کشی  اسامی برندگان قرعه  

ریال000/000/1 مسعود سمنان 93 129 62 نسیبه رشیدی   

 خراسان

 شمالی

حسن گل ریال000/000/1  93 930 93 عفت محمدی ثانی   

جواد محمد تهران ریال000/000/1  63 269 96 غزاله اتابک   

دجمشی یزد ریال000/000/1   40 322 94 فاطمه شجریان 

احمد فضل قم ریال000/000/1  492 96 محمد ظاهر رضایی   41 

ریال000/000/1 غالمعلی کرمان زمانیبتول محمد    96 439 42 

ریال000/000/1 محسن قم  43 109 100 فاطمه خزایی 

ریال000/000/1 شکور مازندران  44 399 91 فاطمه سلمانی 

ریال000/000/1 قلی  قم  42 242 96 مسیح بابا میر 

ریال000/000/2 ابراهیم مازندران  62 محمدامین براری 

 

131 49 

ریال000/000/1 فریدون فارس تباثحافظ    29 996 94  

خراسان 

 رضوی 

ریال000/000/1 علی محمد  94 392 93 سارا الهی بیرکی   

ریال000/000/1 اسداله قزوین 64 903 94 علیرضا اسد زاوه نحوی   

اله عین فارس ریال000/000/1   20 236 96 مجتبی زراعت پیشه 

ریال000/000/1 جعفر اردبیل  21 422 96 رقیه صادقی رام 

سید محمد  قم

 علی

ریال000/000/4  22 420 96 معصومه سادات حسینی 

ریال000/000/1 نجاتعلی زنجان  23 99 100 تقی عابد 

ریال000/000/1 کریم  تهران  24 102 100 موسی نجفی اناری 

ریال000/000/1 - لرستان غالمی سمانه   92 312 22 

ریال000/000/1 نوراله گلستان  29 264 96 کبری کالتی 
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ریال000/000/1 محمد حسن خراسان جنوبی غفاری طاهره   93 464 29 

ریال000/000/1 حسین قزوین پور سلیمخدیجه    29 992 92  

ریال000/000/1 کوروش البرز 62 992 29 پریا مومنی   

ریال000/000/2 احمد یزد  90 292 99 مریم وکیلی 

 آذربایجان

 شرقی

ریال000/000/1 عوضعلی  91 313 92 لیال حیدری 

اله فیض گیالن ریال000/000/1   92 99 100 سمیه سعیدی نیا 

ریال000/000/1 قاسم اصفهان  93 193 62 محبوبه ساتر 

ریال000/000/1 عیسی تهران  94 419 96 زینب علیخانی 

ریال000/000/1 علی اکبر  تهران محمد حسین  

 شرینکار

99 292 92 

آذربایجان 

 غربی

ریال000/000/3 فرامرز   

 اسماعیل قلی نژاد

100 100 99 

ریال000/000/1 محمد  فارس  99 299 99 احمد بارانی 

رکزیم ریال000/000/1 ناصر   99 991 29 زهرا صدیقی   

جواد محمد تهران ریال000/000/1  69 99 100 عرفان اتابک   

ریال000/000/1 محمود  اصفهان  مهری غفاریان  

 خوزانی

93 934 90 

ریال000/000/1 حاجی خراسان جنوبی مفرد جعفر داوطلب   100 19 91 

ریال000/000/1 محمد  اردبیل 010 مونا علیپور   24 92 

ریال000/000/1 شیر محمد  لرستان   93 219 93 امین لروند 

حسین محمد فارس ریال000/000/1   94 139 62 مرضیه رهسپار 

اهلل عزت تهران ریال000/000/1   92 349 94 زرین تاج تقی خانی  

ریال000/000/1 حسین  قزوین  99 291 96 اکرم خموشی 



مسابقه تفسیر سوره انسان  کشی  اسامی برندگان قرعه  

شرقی آذربایجان ریال000/000/1 غالمعلی  زاد بهرام فریده   100 91 99 

ریال000/000/2 محمد اصفهان کاظمی معصومه   26 923 99 

ریال000/000/1 داوود تهران 69 491 99 زهرا قربانی   

ریال000/000/1 نعمت اله اصفهان  خیراللهیمحمود  

 کوهانستانی

62 129 90 

ریال000/000/1 سید احمد  خراسان رضوی  سیده سمیه محمد  

پورعلی  

94 329 91 

ریال000/000/2 وهاب زنجان  92 33 100 مریم افشاری 

ریال000/000/1 حسینعلی اصفهان  93 329 94 علیرضا حاتمی 

ریال000/000/1 علی جمعه خراسان رضوی  زین العابدین  

 ترشیزی

94 321 94 

ریال000/000/1 عباسعلی خراسان شمالی   92 929 29 زهره مجرد 

ریال000/000/1 ولی اله  مازندران   99 219 93 زهرا نجف پور مقدم 

ریال000/000/1 ابراهیم  اصفهان  99 426 96 زهرا ریاحی 

ریال000/000/1 عباسعلی مرکزی  99 932 93 حمیدرضا زارعی 

ریال000/000/1 قربانعلی تهران نظری تبرایی مشکوه   26 920 96 

رضوی خراسان محمد سید  ریال000/000/1  سید ابوالفضل ایوب  

دنژا  

92 232 60 

ریال000/000/1 محمد قم  61 492 93 انسیه کریمی 

یعقوب صید ایالم ریال000/000/1   62 360 90 محمد خلفیان 

ریال000/000/1 یار حسین مرکزی  63 221 96 فرشته احمدی 

 البرز

 

عادل سید ریال000/000/1  حیدری سمیرا سیده   93 392 64 

ریال000/000/1 قیطاسعلی زنجان  62 42 100 علی اکبر مرادی 

ریال000/000/1 میرزا محمد  خراسان رضوی   69 936 91 اعظم اشرفی زاوه 

اله سیف کرمانشاه ریال000/000/1   69 460 93 لیال خاکسار 



مسابقه تفسیر سوره انسان  کشی  اسامی برندگان قرعه  

ریال000/000/1 علی تهران  69 924 26 لیال مظاهری 

رضوی خراسان سیدمحمدحس 

 ین

ریال000/000/1  سید عبدالهادی 

 حسینی

93 392  66 

ریال000/000/1 محمد حسین  فارس  100 269 92 محدثه آشیری 

 و سیستان

 بلوچستان

ریال000/000/1 حسن  علی البنین ام 

 صوفی

90 942 101 

ریال000/000/1 علی  اصفهان  102 924 93 معصومه ابوطالبی 

ریال000/000/1 محمد علی  تهران  مطهره محمدی  

 سوران

96 440 103 

ریال000/000/1 بیژن تهران  104 139 62 الهام رضایی 

ریال000/000/1 سلیمان مازندران  102 212 61 اکرم نوروزی 

ریال000/000/1 محمد فارس  صادقی زهرا 

 مزیدی

100 99 109 

رجبعلی سید اصفهان ریال000/000/1  سیده کبری  

 افتخاری

94 396 109 

ریال000/000/1 جالل یزد  رسولی سعیده 

 یزدی

62 163 109 

ریال000/000/1 شهرام  تهران  610 244 99 علی زرکش   

ریال000/000/4 علی قم اللهی فتح زهرا   96 229 110 

ریال000/000/2 عباس اصفهان رفیعی زهرا   93 910 111 

 آذربایجان

 شرقی

ریال000/000/1 باالآقا صدیقه سید  

 جورابچی 

100 11 112 

ریال000/000/1 کشاورز گیالن  113 14 100 سعید یوسفی 

ریال000/000/1 زکریا زنجان  114 99 100 مسعود هادی 
 


