
 

 یادواره کودک و محرم چهاردمهنی لیست منتخبنی  
 وناحی و شهرستاهنای استان خراسان رضوی

99-99سال تحصیلی   

 پایه نام آموزشگاه ناحیه/منطقه شهرستان نام و نام خانوادگی ردیف

 اشیــــهنقـرشت

 سوم اطهر یک مشهد  - 1ناحیه  ریحانی مهرانه  .1

 دوم اطهر یک مشهد  - 1ناحیه  صبا نخعی  .2

 دوم اطهر یک مشهد  - 1ناحیه  زینب نبی زاده  .3

 سوم امامت مشهد  - 1ناحیه  مهسا نیک طبیعت  .4

 دوم 1بالل حبشی  مشهد  - 1ناحیه  محمد عباس جاللیان  .5

 چهارم بهمن مشهد  - 1ناحیه  مهیا عبدی زاده  .6

 پنجم حجاب مشهد  - 1ناحیه  پریسا خوان جانی  .7

 دوم حجاب مشهد  - 1ناحیه  کوثر وفایی فر  .9

 چهارم دوره دوم-حلیمه مشهد  - 1ناحیه  شجاعییاسمن   .9

 چهارم دوره دوم-حلیمه مشهد  - 1ناحیه  کیمیا خادمی  .11

 سوم دخترانه شهید بهرانی مشهد  - 1ناحیه  حدیثهاصغری  .11

 ششم رحمانی فرد مشهد  - 1ناحیه  نرگس حداد  .12

 ششم رحمانی فرد دوره دوم مشهد  - 1ناحیه  زکیه تیموری فر  .13

 ششم رستگار مقدم مشهد  - 1ناحیه  زینب هادیزادهنازنین   .14

 دوم شهید صدوقی مشهد  - 1ناحیه  سید ابوالفضل علوی  .15

 دوم شهید کاوه مشهد  - 1ناحیه  محمد طاهابهلولی  .16

 دوم صفورا مشهد  - 1ناحیه  هدی بخشی  .17

 اول صفورا یک مشهد  - 1ناحیه  مبینامرادیخواه  .19

 دوم طوبی مشهد  - 1ناحیه  ملیکا شکوری  .19

 دوم غیر دولتی واله طوس مشهد  - 1ناحیه  پویا محمدی  .21

 دوم مسلم ابن عقیل مشهد  - 1ناحیه  امیر حسام هاشمی  .21

 چهارم مطهره مشهد  - 1ناحیه  روشنک شفائی  .22

 چهارم مهیار مشهد  - 1ناحیه  زهرا سهرابی  .23

 ششم نورالمصطفی مشهد - 1ناحیه  اریزینب لغ  .24

 ششم نورالمصطفی مشهد - 1ناحیه  زهرا ولی پور   .25

 پیش دبستانی  رفعت مشهد - 1ناحیه  سحر عبدی  .26

 پیش دبستانی  رفعت مشهد - 1ناحیه  زهرا مزیدی  .27

 پیش دبستانی  گل گندم مشهد - 1ناحیه  محمدجوادحسنی  .29

 پنجم امام حسن مجتبی  مشهد - 2ناحیه  محمد جواد بختیاری  .29

 چهارم امام علی النقی )ع( مشهد - 2ناحیه  چیتگرمهدی  .31

 ششم 2بعثت  مشهد - 2ناحیه  سایان معرفتی  .31

 پنجم بهار دانش مشهد - 2ناحیه  فاطمه رضایی  .32

 سوم پیامبر اعظم )ص( مشهد - 2ناحیه  ثنا جمالی  .33

 دوم 1شهید جواهری  مشهد - 2ناحیه  یاسمن غالمی  .34

 ششم 2جواهری  شهید مشهد - 2ناحیه  گلناز وکیل زاده  .35
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 اول غیرانتفاعی امام حسن مجتبی مشهد - 2ناحیه  سیده حسنا عطاری  .36

 چهارم غیرانتفاعی امام حسن مجتبی مشهد - 2ناحیه  بهار باغبان  .37

 پنجم مجتبیغیرانتفاعی امام حسن  مشهد - 2ناحیه  فاطمه مرتضی زاده  .39

 اول قدس مشهد - 2ناحیه  یکتا اکبری  .39

 ششم نبی زاده مشهد - 3ناحیه  آیدین ساالر مرادی  .41

 ششم 2آوا  مشهد - 3ناحیه  دیانا وفادار  .41

 پنجم توکلی زاده مشهد - 3ناحیه  زهرا کاشانی  .42

 چهارم کاوش مشهد - 3ناحیه  نازنین فاطمه صابری  .43

 اول کبری سرشته مشهد - 3ناحیه  سیده کیانا عادل زاده  .44

 سوم فروردین مشهد - 1ناحیه  فاطمه خسروی  .45

 پنجم توکلی زاده مشهد - 3ناحیه  مهیا سلیمانی زارچی  .46

 پنجم 2واحد –امام رضا)ع(  مشهد - 4ناحیه  محمد جویا سیاح  .47

 ششم 5واحد –امام رضا)ع(  مشهد - 4ناحیه  ریحانه خانعلی زاده  .49

 پنجم 5واحد –امام رضا)ع(  مشهد - 4ناحیه  سیده ریحانه موسوی  .49

 پنجم ثامن نور توس مشهد - 4ناحیه  سیده آیدا کاللی نیا  .51

 ششم حضرت زینب )س( مشهد - 4ناحیه  زهرا حمیدی  .51

 سوم خیام مشهد - 4ناحیه  محمد پارسا مهرورزان  .52

 اول رضا نایب مشهد - 4ناحیه  مهسا خسروی  .53

 ششم شاهد تحقیقی مشهد - 4ناحیه  سیده عارفه زنده باد  .54

 پنجم شاهد تحقیقی مشهد - 4ناحیه  مونا عادل  .55

 چهارم شهید پایدار مشهد - 4ناحیه  ملینا یوسفیان  .56

 ششم شهید عبدی مشهد - 4ناحیه  مبینا جعفری  .57

 پنجم یانماه مشهد - 4ناحیه  فاطمه ساقی  .59

 چهارم نرجس مشهد - 4ناحیه  آنیتا توفیقی کاسب  .59

 ششم امام محمد باقر)ع( مشهد - 5ناحیه   عربیجابر   .61

 ششم 1ایمان  مشهد - 5ناحیه   محمد مهدی گودرزی  .61

 پنجم شکوفه های انقالب مشهد - 5ناحیه   مهدیه رحیمی  .62

 سوم شهید ایوب فرشتیان مشهد - 5ناحیه   یگانه صدیقی  .63

 سوم شهید ایوب فرشتیان مشهد - 5ناحیه   نازنین زینب لطفی  .64

 پنجم شهید سفیدی مشهد - 5ناحیه   حسنا عالمی  .65

 ششم 2شهیدان فاضل الحسینی  مشهد - 5ناحیه   سید حسین حسینی  .66

 اول الغدیر مشهد - 5ناحیه   ارشیا وظیفه دوست  .67

 سوم گل مریم مشهد - 5ناحیه   کوثر رضایی  .69

 پنجم محبت آدمی مشهد - 5ناحیه   ستایش سلیمانی فرد  .69

 اول مدرسی مشهد - 5ناحیه   ستایش یادگاری  .71

 دوم مدرسی مشهد - 5ناحیه   فاطمه درویشی  .71
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 دوم مدرسی مشهد - 5ناحیه   مهال نیک نژاد  .72

 دوم 2میالد نور  مشهد - 5ناحیه   محمد طه توکلی  .73

 دوم ارشاد مشهد - 6ناحیه   زهرا فرخی  .74

 ششم راه شایستگان مشهد - 6ناحیه   اخالقستایش خوش   .75

 ششم راه شایستگان مشهد - 6ناحیه   تسنیم شوشتری  .76

 ششم راه شایستگان مشهد - 6ناحیه   پریسانپوستچی  .77

 سوم راه شایستگان مشهد - 6ناحیه   هلمابهینا فر  .79

 سوم راه شایستگان مشهد - 6ناحیه   نرگس سادات میر صانع  .79

 اول 4سماء  مشهد - 6ناحیه   حلما خباز دربان  .91

 چهارم کفاش مشهد - 6ناحیه   سیده هانیه قدسی  .91

 پنجم کفاش مشهد - 6ناحیه   فاطمه قادری  .92

 پنجم مصلی نژاد مشهد - 7ناحیه   ریناز اسدیپ  .93

 پنجم بنت الحسین مشهد - 4ناحیه   سیده اسماء سادات فخر  .94

 اول 2جوانه های  مشهد - 7ناحیه   آرش ایزدی  .95

 سوم حاجی عابد زاده مشهد - 7ناحیه   معین رضا اکبری  .96

 چهارم فرهنگ و هنر مشهد - 7ناحیه   یکتا علی پور  .97

 دوم طوبی رفعت مشهد - 7ناحیه  عطیه نکوخصلت  .99

 چهارم 2نوید منطقه تبادکان زهرا اژدری  .99

 پنجم استاد شهریار منطقه تبادکان یگانه رجائی  .91

 ششم )علیه السالم(امام رضا  منطقه تبادکان گودرزیفاطمه   .91

 ششم برادران صدر زاده منطقه تبادکان فاطمه پاسبان  .92

 ششم بی بی زینب ابوالحسنی منطقه تبادکان ابوالفضل مستمند  .93

 دوم بیت المقدس منطقه تبادکان سیده زینب حسینی نژاد  .94

 پنجم پزشکیحبیب اهلل  منطقه تبادکان نازنین زهرا رمضانی  .95

 چهارم 2حدیدی پور توس  منطقه تبادکان زهرا سادات سید غالمی  .96

 چهارم 2حدیدی پور توس  منطقه تبادکان زهرا دبدبه  .97

 اول رکن کاظم آباد منطقه تبادکان سارینا قره خانی  .99

 ششم زنده یاد سعید خدادادی منطقه تبادکان ن اقبالیییاسم  .99

 پنجم یاد سعید خدادادی زنده منطقه تبادکان حسناسارانی  .111

 اول سکینه صفار نجیب منطقه تبادکان فاطمه قویدل  .111

 ششم شهید بیگ زاده منطقه تبادکان حسین نوری  .112

 اول شهید جوان یک منطقه تبادکان فاطمه افضلی  .113

 ششم 2شهید حسین محرابی  منطقه تبادکان حسام غفاریان  .114

 پنجم )امیدوار(شهید درویشی  منطقه تبادکان مریم اصغری  .115

 چهارم 1شهید شیرودی  منطقه تبادکان ملیساسارانی  .116

 اول طلیعه منطقه تبادکان ریحانه مودب  .117
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 سوم طلیعه منطقه تبادکان مهدیه رحیمی  .119

 اول طلیعه دو منطقه تبادکان نیرقیه سادات حس  .119

 پنجم رضاپناه منطقه تبادکان عاطفیمبینا   .111

 دوم علی دهقانیان منطقه تبادکان امیر محمد مجنون  .111

 ششم علی دهقانیان  منطقه تبادکان ایمان ساالری  .112

 چهارم علی دهقانیان  منطقه تبادکان محمد حسین محمدی  .113

 پنجم فضائلی منطقه تبادکان زهرا درخشان  .114

 چهارم کاظمیه منطقه تبادکان نازنین زهرا طاهری  .115

 دوم مصلی نژاد )حضرت خدیجه( منطقه تبادکان دیانا بحر پور  .116

 سوم 2مهر مادر  منطقه تبادکان علیرضا سلطانی  .117

 چهارم ناظریه یک منطقه تبادکان مهسا هراتی  .119

 چهارم نوید منطقه تبادکان ویدابابادی  .119

 چهارم رافتی تپه سالم منطقه رضویه محمد معین ابراهیم زاده  .121

 دوم مفتح منطقه رضویه مرصاد گلچین  .121

 ششم ایران زمین منطقه احمد آباد علی مسلمی  .122

 اول ایران زمین منطقه احمد آباد احسان اسدنیا  .123

 ششم پسرانه امام رضا )علیه السالم( منطقه احمد آباد امیر علی آرون  .124

 ششم پیامبر اعظم )ص( منطقه احمد آباد آرزو عبداللهی  .125

 اول شهید روشندل منطقه احمد آباد علی موحد سرینش  .126

 اول قائم منطقه احمد آباد ابوالفضل باقر زاده  .127

 ششم پروین اعتصامی شهرستان بجستان فاطمه خاکزاد  .129

 دوم عرفان زاده شهرستان بجستان ابوالفضل گندم گون  .129

 دوم عرفان زاده شهرستان بجستان الیاس نور محمدی  .131

 دوم عرفان زاده بجستانشهرستان  امیر حسین رحیمیان  .131

 اول نشاط شهرستان بجستان مرصاد محمدی  .132

 سوم ده دی شهرستان باخرز راضیه یاسینی  .133

 دوم شهید دهقان شهرستان باخرز امیر عباس قربانی  .134

 ششم فاطمه الزهرا شهرستان باخرز الریساشفیعی  .135

 چهارم فاطمه الزهرا شهرستان باخرز سلما رجبی  .136

 اول فضیلت شهرستان باخرز فاطمه امرالهی  .137

 چهارم شهید رمضانی شهرستان بردسکن نیایش آل حسین  .139

 ششم شهید رمضانی شهرستان بردسکن غزل حسن زاده  .139

 دوم غیر دولتی صدف شهرستان بردسکن سامان امینی  .141

 سوم نرجس شهرستان بردسکن زینب نخعی  .141

 پیش دبستانی  صدف بردسکنشهرستان  علیرضا معصومی  .142
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 اول توحید شهرستان تایباد ثمر عظیمی  .143

 پنجم شهدای مدافع حرم شهرستان تایباد محمد جواد مردانی  .144

 چهارم شهید حسین صادقی شهرستان تایباد مهسا درستکار  .145

 سوم مادر شهرستان تایباد محدثهاربابی  .146

 ششم 2احمدی بنکدار  شهرستان تربت جام سوگند تاجی رباط  .147

 ششم )علیه السالم(امام حسین  شهرستان تربت جام امیر علی دلیر نیا  .149

 پنجم ایثار شهرستان تربت جام فائزه حیدری  .149

 چهارم پروین اعتصامی شهرستان تربت جام تسنیم سلطانی  .151

 ششم شهدای محمد آباد شهرستان تربت جام سارینا ابراهیمی  .151

 دوم شهدای محمد آباد شهرستان تربت جام محمد نوروزی  .152

 ششم شهید صدر شهرستان تربت جام مهال یوسفی  .153

 پنجم شهید صدر شهرستان تربت جام محمد یوسفی  .154

 ششم شهید صدر شهرستان تربت جام کوثر کریمی  .155

 چهارم المهدی شهرستان تربت جام نازنین زهرا چنارانی  .156

هشهرستان تربت حیدری مهدیس اسماعیل پور  .157  پنجم زهره بنیانیان 

هشهرستان تربت حیدری هدی دهقان  .159  اول 2سماء  

هشهرستان تربت حیدری نجمهباغستانی  .159  پنجم سیزده آبان 

هشهرستان تربت حیدری معین رضایی  .161  ششم شاهد شهید شریفی 

هشهرستان تربت حیدری مهسامتقیان  .161  پنجم فرزانگان عادله 

هشهرستان تربت حیدری مهدیه رضایی  .162  پنجم فرهنگ امام خمینی 

هشهرستان تربت حیدری علی شکیبایی  .163  سوم فرهنگ شکوه 

هشهرستان تربت حیدری محمد رضا عباس زاده  .164  چهارم فرهنگ شکوه 

 اول صدر خرم شهرستان جلگه رخ الیاس محمدی  .165

 سوم شهدی قدوسی شهرستان جوین علی اکبر سبزواری  .166

 ششم محمد رضا واعظی نسب شهرستان جوین ملیکا راد مرد  .167

 دوم امید انقالب شهرستان جغتای سینا زمندی  .169

 اول امید انقالب شهرستان جغتای فاطمه جغتایی  .169

 چهارم سمیه شهرستان جغتای فاطمه کریم پور  .171

 دوم شهید امامقلی ریواده شهرستان جغتای ثنا نوباغی  .171

 ششم خرداد 15 شهرستان چناران فاطمه باغبان  .172

 پنجم شهید مدرس شهرستان چناران محمد جاللی  .173

 چهارم شهید مدرس شهرستان چناران آیناز احمدی  .174

 اول شهید هاللی شهرستان خلیل آباد امیر علی جمالی  .175

 دوم بهار آزادی شهرستان خواف نگین بافراست  .176

 سوم حضرت معصومه شهرستان خواف فاطمه امانی  .177
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 پنجم محجبه شهرستان خواف کوثر بخشی  .179

 سوم مولوی حسین بر شهرستان خواف امیر علی نعمتی  .179

 ششم هجرت شهرستان خواف مائده هنر خواه  .191

 چهارم پاسداران برقیان شهرستان خوشاب رضا محمد رضا  .191

 چهارم سوزندهشهید فرخ پور  شهرستان خوشاب زهرا گل میشی  .192

 چهارم مرضیه شهرستان خوشاب نرجس حیدری  .193

 ششم مرضیه شهرستان خوشاب عاطفه نورآبادی  .194

 پنجم ابوذز غفاری شهرستان داورزن سید محمد چشمی  .195

 پنجم فریدون)تربیت( شهرستان درگز لعیا جمشیدی مقدم  .196

 چهارم وحدت شهرستان درگز علی علیزاده  .197

 ششم ایران من رشتخوارشهرستان  نرگس مرادی  .199

 ششم حضرت خدیجه شهرستان رشتخوار اسماء علی نژاد  .199

 پنجم خدیجه شهرستان رشتخوار دالرام محمدیان فر  .191

 سوم شهید هاشمی شهرستان رشتخوار فرهان خوشرو  .191

 اول بنت الهدی شهرستان زاوه مائده سمیعی  .192

 پنجم الزهرا شهرستان زاوه فاطمه حسن زاده  .193

 سوم شهید انفرادی شهرستان زاوه خداپرستمهدی   .194

 پنجم شهید علی امیری شهرستان زاوه نرگس کاجی  .195

 پنجم فاطمیه شهرستان زاوه الناز عمرانی  .196

 پنجم 2خاتم االنبیاء  شهرستان زبرخان علی اکبر رحمانی محمد  .197

 سوم شهید رضا عباسی شهرستان زبرخان هانیه حاجی آبادی  .199

 دوم شهید سید احمد قدمگاهی شهرستان زبرخان قدمگاهیسید محمد حسن   .199

 پنجم 2شهید علی درودی  شهرستان زبرخان ریحانه درودی  .211

 چهارم قائم شهرستان زبرخان امیر محمد رحمانی  .211

 ششم معصومه خمسه شهرستان زبرخان فاطمه مرشد لو  .212

 دوم دوره اول –مهرافشان  شهرستان زبرخان ریحانه مظفری  .213

 دوم دوره اول –مهرافشان  شهرستان زبرخان زهرا کرمانیفاطمه   .214

 سوم دوره اول –مهرافشان  شهرستان زبرخان فاطمه عربی  .215

 پنجم آزادی شهرستان سبزوار رکسانا آقا گلی  .216

 چهارم آزادی شهرستان سبزوار ساجده عارف مهر  .217

 ششم دوره دوم –افق دانش  شهرستان سبزوار دیانا دلبری  .219

 چهارم امام خمینی)ره( شهرستان سبزوار سارا بشارتی  .219

 پنجم امام خمینی)ره( شهرستان سبزوار زهرا اسماعیل نژاد  .211

 اول 1بینش  شهرستان سبزوار سیده روشناداورزن  .211

 ششم دکترشریعتی شهرستان سبزوار سامان حسن م پور  .212
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 پایه نام آموزشگاه ناحیه/منطقه شهرستان نام و نام خانوادگی ردیف

 ششم دکترشریعتی شهرستان سبزوار علی عالمیمحمد   .213

 چهارم  2سما شهرستان سبزوار آترینا مهرپویا  .214

 ششم سمیه شهرستان سبزوار زهرا رازقندی  .215

 چهارم شهید اعیانی شهرستان سبزوار فاطمه زهرا درودیان  .216

 چهارم 2کاشفی  شهرستان سبزوار مبینا سادات حسینی برآباد  .217

 چهارم حضرت رقیه سرخس فاطمه رحمتی مرادی  .219

 چهارم حضرت فاطمه  سرخس مهسا بخش زایی  .219

 ششم حضرت مریم سرخس فاطمه نجفی  .221

 پنجم شهید تندگویان سرخس عارفه اصل غالمیان  .221

 چهارم شهید محمدرضاتاتاری سروالیت کوثرالزهرا سلطانی  .222

 ششم شهید محمدرضاتاتاری سروالیت نسرین محمدی  .223

 پنجم پسرانه بیهقی ششتمد امیررضا تسلیم  .224

 چهارم شهیدعلی کرمانی کالته نوبهار ششتمد امیرحسین خیرخواه  .225

 سوم )روستای شادگان(عالمه مجلسی ششتمد زینب فتحی  .226

 چهارم حجاب صالح اباد ثنا فدایی فر  .227

 ششم حجاب صالح اباد کوثر مرادی  .229

 ششم قدس)شازده( صالح اباد کوثر یوسفی  .229

 چهارم امام سجاد شاندیزطرقبه  کوثر سرطانی  .231

 پنجم امام سجاد طرقبه شاندیز نازنین رستم زاده  .231

 ششم ولی نژاد طرقبه شاندیز نازنین زهرا خجسته  .232

 چهارم 1آل احمد  فریمانشهرستان  فاطمه حلمی جدید  .233

 پنجم تکتم فریمانشهرستان  نرگس جمعه پور  .234

 پنجم تکتم فریمانشهرستان  کوثر حبیبی  .235

 پنجم حلیمه فریمانشهرستان  سیدمحمدخانیزهرا   .236

 پنجم سجاد فریمانشهرستان  مهدی نعمانی ثانی  .237

 سوم شهید چمران فریمانشهرستان  مریم شجاع  .239

 ششم شهید چمران فریمانشهرستان  زینب احمدی  .239

 چهارم شهید راستگو فریمانشهرستان  مرتضی حسینی  .241

 دوم رمضانیشهید  فریمانشهرستان  فاطمه زهرا راهنما  .241

 چهارم طالقانی فریمانشهرستان  علی رضا عینی  .242

 چهارم عصمت فریمانشهرستان  مبینا قدیمی  .243

 سوم امین فیروزهشهرستان  فرهاد خواجوی نژاد  .244

 ششم شهید اسماعیل گرمابی شهرستان فیروزه شهال صبوری فر  .245

 پنجم شهید علی گرمابی شهرستان فیروزه آرش گرمابی  .246

 ششم شهید علی گرمابی شهرستان فیروزه رضا گرمابی  .247

 پنجم شهید عین آبادی شهرستان فیروزه اسماءبیگی چیزی  .249
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 وناحی و شهرستاهنای استان خراسان رضوی
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 پایه نام آموزشگاه ناحیه/منطقه شهرستان نام و نام خانوادگی ردیف

 چهارم بوستان دانش  قوچانشهرستان  محمد پرهام کوهستانی  .249

 سوم روستای یزدان آباد سفلی قوچانشهرستان  ایلیا اکبری  .251

 ششم شاهد شهید ناصری قوچانشهرستان  متین موحدی  .251

 ششم شاهد شهید ناصری قوچانشهرستان  امین زورمند  .252

 پنجم  شهریار قوچانشهرستان  محدثه مروی  .253

 ششم شهریار قوچانشهرستان  زهرامحمودی  .254

 پنجم شهریار قوچانشهرستان  هلنا غالمی محمدآبادی  .255

 اول هیئت امنایی دانش قوچانشهرستان  نیما نام نیک  .256

 دوم آبان دوره اول13 کاشمرشهرستان  مهدیار غالم نیا  .257

 ششم آبان دوره دوم13 کاشمرشهرستان  نوید مرزبان  .259

 پنجم خدیجه کبری کاشمرشهرستان  الهه قائمی  .259

 ششم سهیل ساعی کاشمرشهرستان  غزل شادی  .261

 ششم 2شهید ترابی  کاشمرشهرستان  پریا صادقی  .261

 چهارم شهیدان توانگر کاشمرشهرستان  امیرحسین قبادی  .262

 سوم شهیدان توانگر کاشمرشهرستان  سامان طاهری  .263

 سوم فرهنگ کاشمرشهرستان  مائده عابدینی نسب  .264

 ششم فرهنگ کاشمرشهرستان  مریم اسکندری  .265

 پنجم 2فرهنگ  کاشمرشهرستان  سید علیرضا حسینی  .266

 ششم فضیلت کاشمرشهرستان  پرنیا طاهری مقدم  .267

 ششم فضیلت کاشمرشهرستان  آیناز سالمی  .269

 ششم مسلم بن عقیل کاشمرشهرستان  سیده منصوره هاشمی  .269

 ششم الهام شریعت)روستای فروتقه( کاشمرشهرستان  ابوالفضل عبدی   .271

 ششم یاس مطهر کاشمرشهرستان  یکتا بافنده   .271

 سوم ام البنین کدکنشهرستان  دینا سپید بر  .272

 ششم شهیدحسینیان کدکنشهرستان  سیده نرگس ذکاوتی پور   .273

 پنجم شهیدسیداحمدجوادی کدکنشهرستان  متین کاللی نیا  .274

 چهارم غفوری کدکنشهرستان  سیده فاطمه موسوی  .275

 چهارم غفوری کدکنشهرستان  آتنا خسروی  .276

 پنجم شهریور 17 کالتشهرستان  مهال غالمی عرفانی  .277

 چهارم  پیریان کالتشهرستان  محمدامین محبی   .279

 دوم پیوندمهر کالتشهرستان  سبحان نجف زاده  .279

 پنجم شهید جهانی دربند کالتشهرستان  نرگس اکرامی مقدم  .291

 ششم شهید کریمیان گرو کالتشهرستان  کوثر افروزی  .291

 دوم شهید رامین کوهسرخشهرستان  نازنین زهرا ناصحی مقدم  .292

 ششم شهید عندلیب کوهسرخشهرستان  فاطمه ذاکری  .293

 دوم شهید کاشانی کوهسرخشهرستان  ابوالفضل آرتا  .294
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 پایه نام آموزشگاه ناحیه/منطقه شهرستان نام و نام خانوادگی ردیف

 ششم آزاده گلبهارشهرستان  نگار بافندگان  .295

 پنجم آزاده گلبهارشهرستان  زهرا محمدپور  .296

 چهارم رهبرنیا گلبهارشهرستان  ریحانه قهرمان  .297

 دوم سوگند گلبهارشهرستان  سیده ثنا انصارمحمدی  .299

 دوم شهید شاملو گلبهارشهرستان  ابوالفضل محمدی  .299

 ششم فیروز فر گلبهارشهرستان  نگین احمدنیا  .291

 سوم هاجر گنابادشهرستان  الناز شناسایی  .291

 پنجم هاجر گنابادشهرستان  بهنوش بختیاری  .292

 سوم حاج حسن اسدی مه والتشهرستان  نازنین فاطمه سپری راد  .293

 چهارم حائری مه والتشهرستان  محسن امینی  .294

 ششم زینب قهرمانی مه والتشهرستان  مبینا مغولی  .295

 دوم فروغی مه والتشهرستان  الهام رضازاده  .296

 دوم فروغی )دوغ آباد( مه والتشهرستان  ملیکا احمدزاده  .297

 ششم میثاق مه والتشهرستان  محمدجواد زارعی  .299

 ششم اسالم)شهرک زینیانلو( نوخندانشهرستان  نژادمریم اصیل   .299

 پنجم 2بنت الهدی صدر  نیشابورشهرستان  ستایش محمدی  .311

 پنجم پروین اعتصامی نیشابورشهرستان  یگانه صالحی  .311

 ششم دادپور نیشابورشهرستان  نسترن سعیدی  .312

 سوم شاهد بقراط نیشابورشهرستان  آریان آذر  .313

 پنجم شطیطه نیشابورشهرستان  رقیه حیدری  .314

 ششم فاطمه الزهرا نیشابورشهرستان  فاطمه شورورزی  .315

 دوم فاطمه الزهرا نیشابورشهرستان  فاطمه عارفخانی  .316

 چهارم نورالدین بقراط نیشابورشهرستان  امیرحسین احمدآبادی  .317

 چهارم استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه زینب حجت  .319

 دوم شهید قاسمی جلگهمیان شهرستان  فاطمه قاسمی  .319

 دوم ناهیدپیرگزی میان جلگهشهرستان  بهمدی  ستایش  .311
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 پایه نام آموزشگاه ناحیه/منطقه شهرستان نام و نام خانوادگی ردیف

هــــه دلنوشتــرشت  

 پنجم )علیه السالم(امام رضا  مشهد  - 1ناحیه  عباس حیدری  .311

 سوم نایبرضا  مشهد - 4ناحیه  مرضیه حسین زاده  .312

 چهارم ناهید پیرگزی مشهد - 4ناحیه  یگانه مژدی  .313

 پنجم شهید عبدی مشهد - 4ناحیه  آرمین ساقی  .314

 ششم بنت الحسین مشهد - 4ناحیه  فاطمه نوروزی  .315

 ششم پروین اعتصامی شهرستان بجستان فاطمه خاکزاد  .316

 پنجم ام السلمه شهرستان بردسکن فائزه معصومی  .317

 ششم شهید محمود عنایتی شهرستان زاوه معصومه حسینی  .319

 چهارم شهید چمران فریمانشهرستان  عارفه سادات موسوی نژاد  .319

 ششم شاهد هدایت قوچانشهرستان  ساغر ابوالفضلی  .321

 یــه عکاســـرشت

 چهارم شهید محمد رضایی مشهد  - 1ناحیه  امیرحسین اژدری  .321

 یـــه مداحـــرشت

 پنجم )علیه السالم(امام رضا  مشهد  - 1ناحیه  سید محمد رضا حسینی   .322

 چهارم 2مسلم ابن عقیل  مشهد  - 1ناحیه  ابوالفضل داوری  .323

 ششم سید قطب یادگار شهرستان تربت جام مبین درپور  .324

 - 2ستارگان دانش  شهرستان جغتای امیرمحمد  قاضی پور  .325

 ششم شهید آذر کیش شهرستان جلگه رخ مهدی دبستانی   .326


