
 

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

 

0911-0011سال تحصیلی   

 یـــرشته نقاش

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

 چهارم شهید خیابانی مشهد  - 0ناحیه  01/0 امیر علی جهان پاینده  .0

 چهارم بهمن مشهد  - 0ناحیه  012/0 امیر حسین رهبری  .2

 چهارم دمهندس مهدی رحمانی فر مشهد  - 0ناحیه  11/0 نازنین زهرا دارابی  .9

 سوم گل گندم مشهد  - 0ناحیه  01/0 مهشید اسدی  .0

 سوم شهید آیت اهلل صدوقی مشهد  - 0ناحیه  00/0 مهدی اکرمی پور  .5

 سوم 0اسفندیاری  مشهد  - 0ناحیه  010/0 محمد برزنونی  .6

 سوم فروردین مشهد  - 0ناحیه  91/0 زینب خدیوپور  .1

 دوم نضابطیا مشهد  - 0ناحیه  59/0 مهسا صیاد  .0

 مسو شهید مرادی مشهد  - 0ناحیه  00/0 نازنین زهرا بیات  .1

 سوم 0حلیم  مشهد  - 0ناحیه  20/0 محدثه رحیمی  .01

 ششم عادل مشهد  - 0ناحیه  1/0 یونس کریمی خدابخش  .00

 اول فاتح خیبر مشهد  - 0ناحیه  92/0 یکتا نیک فرجام  .02

 اول عفاف مشهد  - 0ناحیه  21/0 فاطمه محمدی  .09

 اول حجاب مشهد  - 0ناحیه  91/0 را سلیمی مقدمزه  .00

 اول 2صابری مشهد  - 0ناحیه  02/0 حسین توکلی  .05

 پنجم 2مهدیه  مشهد  - 0ناحیه  99/0 هانیه یوسف راد  .06

 پنجم 2صفورا  مشهد  - 0ناحیه  00/0 ستایش ابراهیمی نصرآبادی  .01

 پنجم امامت مشهد  - 0ناحیه  002/0 زهرا کمالی  .00

 دوم حسین کفرایی مشهد  - 0ناحیه  05/0 اهیمیزهرا ابر  .01

 دوم واله طوس مشهد  - 0ناحیه  60/0 محمدطاها خاورداد  .21

 دوم شهید خیابانی مشهد  - 0ناحیه  01/0 محمدرضا اخالقی  .20

 اول گل گندم مشهد  - 0ناحیه  01/0 فاطمه زهرا پردل  .22

 اول 0صدیقی  مشهد  - 0ناحیه  25/0 نیایش میدان شاهی  .29

 اول شهید حسن جالل آبادی مشهد  - 0 ناحیه 91/0 پارمیدا طهوری  .20

 اول حسین فروردین مشهد  - 0 ناحیه 91/0 نازنین زینب اردونی  .25

 اول نورالزهرا مشهد  - 0 ناحیه 21/0 محیا جهانگیری  .26

 دوم 0نرجس  مشهد  - 2 ناحیه 0/2 محدثه جعفری  .21

 سوم همت دمشه  - 2 ناحیه 0/2 الشاد بهرامی بودااللو  .20

 چهارم رهروان شهید برونسی مشهد  - 2 ناحیه 01/2 زینب حسین پور  .21

 چهارم میمنت زین اوقلی مشهد  - 2 ناحیه 0/2 حنانه حسین زاده مقدم  .91

 چهارم اوقلی زین میمنت مشهد  - 2 ناحیه 0/2 نازنین زهرا هنرور  .90

 چهارم آوای مهر مشهد  - 2 ناحیه 02/2 باران چنارانی  .92

 پنجم 2المهدی  مشهد  - 2 ناحیه 21/2 نه تقوییگا  .99

 اول پیامبراعظم )ص( مشهد  - 2 ناحیه 20/0 مهربان زهرا دفکوبان  .90



 

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

 

0911-0011سال تحصیلی   

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

 اول کریم آل طاها مشهد  - 9 ناحیه 0/9 کمیل سلیمی  .95

 اول 06و2امام رضا )ع( واحد  مشهد  - 0 ناحیه 01/0 سید محمد علی جوادزاده  .96

 پنجم صنف شیرینی سازان مشهد  - 0 ناحیه 29/0 زهرا مسعودی  .91

 پنجم شهید افشاری مشهد  - 0 ناحیه 0/0 محمد صدرا رهباردار خراسانی  .90

 ششم عصمتیه مشهد  - 0 ناحیه 05/0 ریحانه هاشمی  .91

 سوم 0مرضیه  مشهد  - 0 ناحیه 21/0 زهرا احمدی  .01

 ششم کاظمیه مشهد  - 0 ناحیه 0/0 لیکا شرافتم  .00

 پنجم شهید عبدی مشهد  - 0 ناحیه 20/0 مهدی عیدی پور  .02

 سوم کرامت رضوی مشهد  - 0 ناحیه 90/0 محمدحسین مباشری  .09

 سوم سارا مشهد  - 5 ناحیه 01/5 مائده سلطانی  .00

 سوم سارا مشهد  - 5 ناحیه 01/5 نازنین زینب نیک فطرت  .05

 سوم بهمن 22 مشهد  - 5 ناحیه 06/5 لی نیامهسا فاض  .06

 دوم بهمن 22 مشهد  - 5 ناحیه 06/5 فاطمه سادات حسینی  .01

 چهارم المهدی )عج( مشهد  - 5 ناحیه 05/5 حدیثه زاهدی  .00

 چهارم شهید ایوب فرشیان مشهد  - 5 ناحیه 91/5 یگانه صدیقی  .01

 دوم سلمان مشهد  - 5 ناحیه 09/5 آروین صابری  .51

 ششم شهید فاطمه کفاش مشهد  - 6 ناحیه 21/6 قشقاییکوثر   .50

 ششم طالئیه مشهد  - 6 ناحیه 2/6 عارفه اسعدی  .52

 سوم شاهد تحقیقی مشهد  - 6 ناحیه 25/6 فاطمه زینب مظفری  .59

 سوم ارشاد مشهد  - 6 ناحیه 06/6 کیمیا زارعی  .50

 دوم ارشاد مشهد  - 6 ناحیه 06/6 گوهرسا سادات مسبوق  .55

 سوم بعثت مشهد  - 6 ناحیه 00/6 مدیانآیناز مح  .56

 چهارم شهید رجبی مشهد  - 6 ناحیه 00/6 نازنین زهرا طلعتی  .51

 پنجم حضرت زهرا )س( مشهد  - 6 ناحیه 5/6 سیده رستا جوادی  .50

 پنجم (س) زهرا حضرت مشهد  - 6 ناحیه 5/6 حنانه دهقان زاده  .51

 چهارم ارمغان نور مشهد  - 1 ناحیه 09/1 رامینا بخشایش  .61

 ششم شمیم مبتکران مشهد  - 1 ناحیه 06/1 فاطمه کریمی  .60

 چهارم شهدای راه آهن مشهد  - 1 ناحیه 6/1 فاطمه زهرا فرخنده نژاد  .62

 دوم جوانه ها مشهد  - 1 ناحیه 50/1 آرش ایزدی  .69

 اول 6سماء  مشهد  - 1 ناحیه 10/1 یاسمین معممی زاده  .60

 اول شهدای فرهنگی مشهد  - 1 ناحیه 91/1 ترانه محمدیان نیت  .65

 پنجم شهید حسن رضایی مشهد  - 1 ناحیه 00/1 امیر علی جانی نیا  .66

 سوم 0بدر  مشهد  - 1 ناحیه 55/1 احمد رضا جویا  .61

 سوم بقیه اهلل مشهد  - 1 ناحیه 92/1 ابوالفضل برزگر  .60

 سوم 0طوبی رفعت  مشهد  - 1 ناحیه 60/1 عطیه نیکوخصلت  .61



 

 یادواره کودک و محرم پانزدمهنی   منتخبنی  لیست
 وناحی و شهرستاهنای استان خراسان رضوی
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 پایه نام آموزشگاه ناحیه/منطقه شهرستان کد ادگینام و نام خانو ردیف

 سوم 0فرهیختگان  مشهد  - 1 ناحیه 26/1 فرنوش ابراهیمی  .11

 چهارم 2خاکشور  مشهد  - 1 ناحیه 00/1 ستایش قنبریان  .10

 ششم شهید بیگ زاده تبادکان 96/0 ابوالفضل صادق زاده  .12

 دوم طلیعه تبادکان 090/0 ملیکا حسن پور  .19

 اول فضائلی تبادکان 005/0 نورا حقانی  .10

 ششم شهید بیگلو تبادکان 00/0 ریحانه احمدی  .15

 پنجم مالصدرا تبادکان 060/0 ابوالفضل کاخکی  .16

 پنجم مالصدرا تبادکان 060/0 امیر محمودی  .11

 پنجم 0معلم  تبادکان 00/0 امیر رضا محمدی  .10

 دوم 0احمدی روشن  تبادکان 021/0 کوثر عبدالهی صنوبری  .11

 سوم زرین تاج ساغروانیان تبادکان 00/0 محمد نجیب زادهامیر   .01

 چهارم دبستان شهید خرسند زاده تبادکان 06/0 نازنین زهرا داوری  .00

 سوم 0عدالت  تبادکان 051/0 شایان خوش دوست  .02

 سوم استاد شهریار تبادکان 00/0 پرنیا حاجی بیگلو  .09

 اول 0جدیدی پور توس  تبادکان 60/0 هانیه صفری زاده  .00

 اول 0شهید جوان  تبادکان 05/0 نرگس پناهی  .05

 اول رازی تبادکان 15/0 محمد جواد برسم  .06

 چهارم 0امام رضا )ع( واحد تبادکان 011/0 محمد یوسف وفادار  .01

 دوم حرعاملی تبادکان 52/0 هدیه زهرا اهلل یاری  .00

 ششم شهید علی اکبر جعفری تبادکان 51/0 مرضیه محمدی  .01

 ششم مهرمادر تبادکان 012/0 مبینا حیدری  .11

  0مسرور  تبادکان 050/0 میثم آزموده  .10

 پنجم رکن کاظم آباد تبادکان 02/0 معصومه محمدی  .12

 دوم 0شهید جوان  تبادکان 05/0 مطهره علیزاده  .19

 پنجم علی دهقانیان تبادکان 09/0 ملینا کمالی  .10

 چهارم 2حقیقت پرور  تبادکان 000/0 ریحانه بخشی  .15

 چهارم 2هاجر  تبادکان 01/0 می فردمهال ابراهی  .16

 سوم 2تربیت  تبادکان 010/0 ابوالفضل بیگلری زاده  .11

 پنجم فاطمیه رضویه 06/1 حدیثه یعقوب رسولی  .10

 ششم فاطمیه رضویه 06/1 دینا معینی مقدم  .11

 چهارم دکتر شریعتی رضویه 00/1 محمد مهدی علیپور  .011

 ششم تکتم رضویه 21/1 نازنین عربیان  .010

 دوم قائم )عج( احمدآباد 1/01 محبیانمحمد   .012

 ششم حضرت مریم احمدآباد 0/01 مهسا رمضانی  .019

 پنجم حضرت مریم احمدآباد 0/01 مبینا مرادی  .010
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 چهارم پیامبر اعظم )ص( احمدآباد 2/01 آیدا عبدالهی  .015

 چهارم شهید رجایی حمدآبادا 09/01 نجمه پرند  .016

 اول ابوذر احمدآباد 9/01 فرحانه عزیری  .011

 پنجم پروین اعتصامی بجستان 1/00 نسیم نور محمدی  .010

 دوم عیدی زاده بجستان 0/00 سیما نور محمدی  .011

 پنجم پروین اعتصامی بجستان 1/00 ریحانه یعقوبی  .001

 ششم پروین اعتصامی بجستان 1/00 انسیه غالمیان  .000

 ششم شهید سید محمد رئیس زاده بجستان 0/00 ضا رضائیامیر ر  .002

 ششم سید نورالدین علوی بجستان 0/00 زهرا داعی بجستانی  .009

 دوم شهید علی محمد دوست باخرز 01/02 اسرا یادگاری  .000

 ششم فاطمه الزهرا )س( باخرز 00/02 مهشید قوچی  .005

 چهارم شهید رمضانی بردسکن 00/09 پریا یوسف زاده  .006

  شهید تقوایی مقدم بردسکن 0/09 یپورمریم عل  .001

 اول معلم بردسکن 0/09 هانیه عباسی  .000

 دوم شهید رمضان پور بردسکن 02/09 محمد طه ناظوری  .001

 ششم شاهد شهید عاشوری بردسکن 09/09 عرفان قربانی  .021

 چهارم نرجس بردسکن 1/09 زینب نخعی  .020

 ششم فاطمیه )س( تایباد 5/00 مهال عبدالهی  .022

 چهارم فاطمیه )س( تایباد 5/00 ظینیایش حفی  .029

 چهارم فاطمیه )س( تایباد 5/00 زهرا صادقی  .020

 دوم شهید علی اکبر رضوی تایباد 00/00 یسنا سمندوک  .025

 پنجم حضرت معصومه )س( تربت جام 0/05 فاطمه غایضان  .026

 ششم (س) معصومهحضرت  تربت جام 0/05 زهرا آخوندی  .021

 اول طمه خیر راندیشفا تربت جام 09/05 شبنم عطایی راد  .020

 ششم انصار تربت جام 06/05 مهناز امانی  .021

 ششم محراب تربت جام 91/05 امیر علی صوفی  .091

 ششم شهید رجایی تربت جام 00/05 امیر محمد نجاری  .090

 چهارم شهید محمدباقر صدر تربت جام 02/05 امیر عای نکویی  .092

 اول پروین اعتصامی تربت جام 25/05 الهام آقا زاده  .099

 ششم فرهنگ امام خمینی )ره( تربت حیدریه 29/06 هدیه رضاییم  .090

 پنجم عادله تربت حیدریه 09/06 آیناز امانی  .095

 اول اقدس کریمی تربت حیدریه 0/06 ثنا ایزدی  .096

 پنجم اقدس کریمی تربت حیدریه 0/06 سوگند ایزدی  .091

 دوم شاهد نهم دی تربت حیدریه 5/06 سامان الهی  .090
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 پایه نام آموزشگاه ناحیه/منطقه شهرستان کد دگینام و نام خانوا ردیف

 سوم شاهد نهم دی تربت حیدریه 5/06 محمد معراج حاجی مرتضایی  .091

 سوم نیکان علم تربت حیدریه 00/06 پرنیا حالج  .001

 ششم هاجر تربت حیدریه 26/06 فاطمه خاکشور  .000

 ششم علی اکبر باقر زاده جلگه رخ 6/01 یگانه علیزاده  .002

 ششم علی اکبر باقر زاده جلگه رخ 6/01 راحله بیگی  .009

 ششم محمود رضا واعظی نسب جوین 0/00 فائزه دلیر  .000

 دوم امید انقالب جغتای 0/01 زهرا مازاده  .005

  قدس فراشیان جغتای 5/01 محدثه تاوانه  .006

 ششم شهید باهنر چناران 0/21 حدیثه فعال  .001

 ششم شهید مدرس چناران 01/21 سیده فاطمه بکائول  .000

  حسین اصفهانی چناران 0/21 حمیدرضا محجوب  .001

 ششم اصفهانی چناران 02/21 آیالر دالوری  .051

 سوم سمیه چناران 2/21 عارفه ابراهیمی  .050

 اول شهید باهنر چناران 0/21 فاطمه باروئی  .052

 دوم شهید رضوی چناران 6/21 هستی کریمی  .059

 دوم شهید ماللی خلیل آباد 0/20 امیرعلی جمالی  .050

 ششم شهید نظریان خلیل آباد 2/20 ا وارستهفاطمه زهر  .055

 دوم حضرت معصومه )ص( خواف 1/22 پریا باعقیده  .056

 سوم شهید زارع خواف 99/22 یاسر رسولی  .051

 دوم مرضیه سلطان آبادی خوشاب 0/29 زهرا سلطان آبادی  .050

 پنجم پاسداران خوشاب 09/29 مائده پاسداران  .051

 پنجم آبادیمرضیه سلطان  خوشاب 0/29 فاطمه ترشیزی  .061

 چهارم شریعتی خوشاب 0/29 محمد سروش بروغنی  .060

 ششم حکمت داورزن 2/20 ابوالفضل محمدآبادی  .062

 چهارم عفت درگز 02/25 ریحانه دولتیان  .069

 چهارم عفت درگز 02/25 ثنا بیگی  .060

 ششم فیردون درگز 0/25 لعیا جمشیدی مقدم  .065

 چهارم شهید مرشدی رشتخوار 2/26 ابوالفضل جمعه زاده  .066

 ششم شهید جوانبخت رشتخوار 9/26 رضا یعقوب زاده  .061

 سوم برکت رشتخوار 0/26 مرتضی پور عباس  .060

 ششم حضرت خدیجه )س( رشتخوار 01/26 پریسا لطفیان  .061

 چهارم شهید سعیدی زاوه 0/21 محمد مهدی خوشخرام  .011

 پنجم حضرت مهدی )عج( زاوه 1/21 زهرا باغبانباشی  .010

 اول د اسدیانشهی زاوه 5/21 فاضل محمدی  .012
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 ششم شهید پایرغ زاوه 9/21 زری دودل  .019

 سوم فرزانگان زاوه 09/21 هانیه جهانشیری  .010

 چهارم شهدای خرو زبرخان 00/20 امیر حسین موسوی  .015

 ششم شهدای خرو زبرخان 00/20 محمد امین خروی  .016

 سوم شهید رضا عباسی زبرخان 20/20 د قره داشیامیرمحم  .011

 دوم شهید رضا عباسی زبرخان 20/20 نازنین زهرا حاجی آبادی  .010

 دوم شهید رضا عباسی زبرخان 20/20 رکسانا محروقی  .011

 اول 0نور ایمان  زبرخان 0/20 حنانه قدمگاهی  .001

 پنجم علی درودی زبرخان 09/20 بهاره درودی  .000

  علی درودی زبرخان 09/20 زینب نصیری فر  .002

 ششم علی درودی زبرخان 09/20 فاطمه صدر  .009

 چهارم 2شهید جواد مهرافشان  زبرخان 06/20 الهام باغشنی  .000

 پنجم 2 مهرافشان جواد شهید زبرخان 06/20 هدیه محمدی  .005

 چهارم علی درودی زبرخان 09/20 معصومه سادات حسینی  .006

 اول قدمگاهیشهید سید احمد  زبرخان 9/20 احمدرضا طالعی  .001

 دوم شهید سید احمد قدمگاهی زبرخان 9/20 علی اصغر روزگرد  .000

 ششم قائم )عج( زبرخان 5/20 محمد حیدری  .001

  جوکار سبزوار 01/21 زینب پودینه  .011

 دوم عالمه ی حلی سبزوار 0/21 امیرطاها کرمانی  .010

 پنجم دکتر علی شریعتی سبزوار 0/21 آرمین رحیمی سرشت  .012

 ششم دکتر علی شریعتی سبزوار 0/21 یامیر احسان صفات  .019

 دوم سماء سبزوار 05/21 راحیل دولت آبادی  .010

 دوم شایستگان سبزوار 9/21 آیلین عامری  .015

 دوم شهیدان خنده رو سبزوار 20/21 مهسا صالح آبادی  .016

 ششم الفبای مهر سبزوار 51/21 الناز دولت آبادی  .011

 چهارم آل احمد سبزوار 20/21 یکتا نژاد عطایی  .010

 سوم بنت الهدی صدر سبزوار 02/21 فائزه زرقانی  .011

 سوم حکیم سبزواری سبزوار 02/21 امیر فاضل رئوفی کیا  .211

 سوم محدثه کالته سفیر سبزوار 01/21 زهرا نودهی  .210

 سوم نیکان سبزوار 21/21 یگانه اسماعیلی خوشمردان  .212

 سوم رازی سرخس 00/91 محمد مهدی آذریان  .219

 پنجم شهید علی اکبر عرب مچ مدششت 0/92 فاطمه شیرازی  .210

 سوم شهید علی اکبر عرب مچ ششتمد 0/92 یکتا علی نژاد  .215

 سوم شهید علی اکبر عرب مچ ششتمد 0/92 زهرا ابراهیمی  .216
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 پنجم شهید علی اکبر عرب مچ ششتمد 0/92 زهرا نظام نخعی  .211

 چهارم حجاب صالح آباد 9/99 حر مرادیس  .210

 پنجم نصرت براتیان طرقبه 1/90 تکتم تیموری  .211

 چهارم نصرت براتیان طرقبه 1/90 سیده فاطمه موسوی  .201

 اول نصرت براتیان طرقبه 1/90 زهرا یوسفی جواد  .200

 دوم شهید راستگو فریمان 01/95 محمد هنردوست  .202

 ولا شهید راستگو فریمان 01/95 محمد اخالص  .209

 ششم 2آل احمد  فریمان 91/95 ملیکا خرمی  .200

 سوم شهید رمضانی فریمان 95/95 فاطمه زهرا راهنما  .205

 ششم سعدی فریمان 02/95 مهدیه سیدپناهی  .206

 سوم شهیدان عالی مقدم فریمان 2/95 سارا رنجبر  .201

 اول زینعلی فریمان 21/95 امیر حافظ کراتی  .200

 پنجم محمودیشهیدان  فریمان 09/95 سارا شاملوئیان  .201

 پنجم طالقانی فریمان 92/95 علیرضا عینی  .221

 دوم فاطمه زهرا )س( فریمان 91/95 محنا غالمیان  .220

 اول فاطمه زهرا )س( فریمان 91/95 زهرا جانی  .222

 سوم شهیدان شعبانی عرب فریمان 21/95 یکتا صیادی  .229

 چهارم اعظم نور فریمان 6/95 مونا مالیی زاده  .220

 پنجم اعظم نور فریمان 6/95 معصومه فرجام  .225

 پنجم پروین اعتصامی فریمان 26/95 کوثر اخالص  .226

 ششم شهید عباسعلی چزگی فیروزه 6/96 مهیار فیروزه  .221

 ششم شهید عابدی فیروزه 01/96 نازنین زینب عباسی  .220

 ششم شهدای همت آباد فیروزه 9/96 مهسا زمانی  .221

 دوم شهید چوبداری فیروزه 0/96 راحیل رضائی  .291

 پنجم شهیدان امان آبادی فیروزه 2/96 امان آبادی زهرا  .290

 پنجم شهید الچینی قوچان 06/91 هلن آتشی  .292

 سوم بعثت پانزده خرداد قوچان 21/91 امیر محمد مهربان  .299

 دوم صدیقه یوسفی قوچان 0/91 فرینا وکیلی  .290

 چهارم راهیان نور قوچان 00/91 حسنی صفری پور  .295

 سوم شاهد کریمی قوچان 25/91 امیر عباس ارجمند  .296

 دوم شاهد شهید کریمی قوچان 25/91 یونس عباسی  .291

 پنجم شهریار قوچان 2/91 صبا نویدی  .290

 سوم شهید صمد ذوالفقاری قوچان 09/91 مهران محمدی  .291

 اول نجمه قدسی کاشمر 09/90 محیا یحیی پور  .201
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 ششم مرحمت صائب کاشمر 20/90 بینا رنجبر طرقیم  .200

 ششم نجمه قدسی کاشمر 09/90 کوثر کاویان فر  .202

 ششم سمیه کاشمر 01/90 حنانه خلیلی  .209

 پنجم سمیه کاشمر 01/90 معصومه انتظاری  .200

 ششم شاهد امام رضا )ع( کاشمر 25/90 محمد فاضل مرادی  .205

 جمپن الهام شریعت کاشمر 21/90 امیر حسین صالحی  .206

 پنجم فرهنگ کاشمر 5/90 درسا صبوری  .201

 پنجم توحید کاشمر 22/90 نیایش احمدی  .200

 دوم آبان دوره اول09 کاشمر 29/90 امیرعلی یحیی زاده  .201

 دوم آبان دوره اول09 کاشمر 29/90 سبحان قمری  .251

 چهارم شهیدان توانگر کاشمر 0/90 امیرحسین قبادی  .250

 ششم شهید جهانی کالت 6/01 مبینا پاسبان  .252

 ششم حاج اهلل وردی ارجمند کالت 0/01 مهدیه میرزائی  .259

 اول حضرت هاجر )س( کالت 5/01 صفورا فتحی  .250

 ششم هفده شهریور کالت 00/01 فاطمه زهرا پاروکار  .255

 پنجم علی خانی کوهسرخ 6/00 محمد امین اسماعیل زاده  .256

 اول رهبرنیا گلبهار 21/02 ثنایا رضائی  .251

 پنجم سوگند لبهارگ 06/02 ستایش خضرایی  .250

 دوم شهید شمایلی گلبهار 09/02 محمد عباس محمدی  .251

  سعدی گلبهار 0/02 یاسمن عرفانی قربانی  .261

 اول سعدی گلبهار 0/02 زهرا رحمان پور  .260

 اول سعدی گلبهار 0/02 حسنا سلیمی  .262

 سوم نیما گلبهار 01/02 هدیه شجاع  .269

 اول سماء گلبهار 9/02 پرهام فعال شریف  .260

 اول مهر گلبهار 6/02 حسام چرخامیر   .265

 دوم امام رضا )ع( گلبهار 26/02 فاطمه قادری  .266

 ششم شهید دوستدار دو گناباد 0/09 محمد مهدی ابراهیمی ربایی  .261

 چهارم قرآنی هاجر گناباد 02/09 الناز شناسایی  .260

 اول شهید اندرزگو گناباد 6/09 مرتضی افراطی  .261

 ششم رمانیزینب قه مه والت 0/00 مهسا دیندار  .211

 دوم واحدی مه والت 01/00 امیرمحمد پشت چمن  .210

 ششم هفت تیر مه والت 2/00 فاطمه کارگر  .212

 چهارم شهید اتحادی مه والت 00/00 کوثر ذوالفقاری  .219

 دوم شهید محمدعلی رجائی نوخندان 9/05 محمدپارسا محمدی  .210
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 رشته مداحـــی

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

  ده دی  طرقبه 1/90 علی ساالر نیشابوری   .201

  مسلم ابن عقیل  0ناحیه  01/0 ابوالفضل داوری   .211

  بقیه اهلل   1ناحیه  92/1 الیاس قادری   .210

  محراب  5ناحیه  00/5 مهدی خلجی   .212

  شهید سید احمد قدمگاهی  زبرخان  9/20 محمد صادق سامغانی   .219

  شاهد نهم دی  تربت حیدریه  5/06 علی جهانشیری   .210

  0گلستان  1ناحیه  02/1 ایلیا اسدی   .215

  شهید حسین عبدی  0ناحیه  20/0 محمد حسن بوژ مهرانی   .216

  شاهد نهم دی  تربت حیدریه 5/06 عارف عبادی نژاد   .211

  شاهد شهید عامل  1ناحیه  1/1 محمدبافر کالمی مقدم   .210

  توانگر  کاشمر  0/90 ابوالفضل عامری   .211

  شهید کامیاب  0ناحیه  09/0 صالح ثابت   .911
 

 شتـه و شعـررشتـه دلنو

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

 چهارم بهاره سلیمی  نیشابور  21/06 حدیث نیشابوری   .910

 چهارم  بروجردی آبگرم  کالت  2/01 یگانه غالم تبریزی   .912

 چهارم  حجاب  0ناحیه  90/0 معصومه کریمی   .919

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

 ششم دادپور نیشابور 26/06 فاطمه جهانی نسب  .215

 چهارم بهاره سلیمی نیشابور 21/06 کوثر شرفی  .216

 ششم فراز نیشابور 91/06 ثنا ارجمند  .211

 اول میثاق پرنیان نیشابور 00/06 آندیا سادات موسوی مقدم  .210

 پنجم میثاق پرنیان نیشابور 00/06 نیایش خماری  .211

 ششم میثاق پرنیان ورنیشاب 00/06 اسماء باطانی  .201

 چهارم بنت الهدی نیشابور 05/06 کیمیا شاکری  .200

 دوم مهر فرهنگیان نیشابور 0/06 محدثه سعید فر  .202

 چهارم میثاق مهر نیشابور 00/06 مهدی طباطبایی  .209

 چهارم مهرآفرینان استثنایی 2/01 محمدحسین جنگجو  .200

 پنجم مهرآفرینان استثنایی 2/01 سید محسن مشیر  .205

 سوم شهدای اردمه میان جلگه 0/00 اردمه احمد  .206

 چهارم شهید جاوید میان جلگه 2/00 فاطمه خسروی  .201

 دوم شهید جاوید میان جلگه 2/00 محمد یاسر امیدوار  .200
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