
 بسمه تعالی
 اسامی برندگان دومین مسابقه کتابخوانی آنالین شهدای ناجا "کتاب ایستگاه هفتم"

 

 موسسه فرهنگی هنری شهدای انجا
 

 نام خانوادگی نام

 تاجی اشكفتكی ابراهيم

 كريمی ال كوهی احسان

 ساالری احمد

 رستمی حسن نژاد اسما

 كاظمی اسماعيل

 داه اصغر

 جاويد دهخوارقانی اعظم

 غالمی افسانه

 مظفری افسانه

 انجيری اكرم

 اكبری اكرم

 اخالصی الهام

 ناصری قره بابا الهام

 غفوری الهام 

 قدرت الهه

 رادمهر ام البنين

 باوندپوری امير

 اكبری پور امير 

 مطلبی امين

 رضائی بيژگردی ايمان

 توانا بتول

 دشتی بهجت 

 صيفی شلمزاری بهزاد

 رفيعی طاقانكی بهمن

 پورملكی بهناز

 شريفی سامانی بهنام

 شيخی جوكندان بهنام

 صحرايی بيتا

 نام خانوادگی نام

 اگاهی مطلق پژمان

 واحددهكردی پوريا

 خيرآبادی پيام

 اسكندری جعفر

 اكبری جواد 

 مقدر حامد

 عسكری حجت اله

 ياوری حجت اله

 براتی حسن

 فرجی حسن

 مرادی حسن

 يعقوبی فاردقی حسن

 خليلی حسين

 سپهوند حسين

 عسكری حسينعلی

 صداقت خانيكی حسين

 محمدی حسين

 رمضانی خيرالنسا

 عابدزاده دانيال 

 دهمرده پهلوان داود

 رستمی حسن نژاد راحله

 خضريان راضيه

 صداقت راضيه

 بامشاد رامين

 فوالدی رسول

 نادری سامانی رضا

 رستمی حسن نژاد رقيه

 خرمی رويا
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 اسامی برندگان دومین مسابقه کتابخوانی آنالین شهدای ناجا "کتاب ایستگاه هفتم"

 

 موسسه فرهنگی هنری شهدای انجا
 

 نام خانوادگی نام

 خداوندلو زبيده 

 ابراهيمی زهرا

 اميری زهرا

 پاشايی زهرا

 پور كلهر زهرا

 ده مرده پهلوان زهرا

 فيروزنژاد زهرا

 مرشدلو زهرا

 ياور زهرا

 جعفری مهماندوستی زهرا 

 مهاجری زهرا 

 عظيمی زهره

 بنی تمينی زينب

 رستمی زينب

 كريمی زينب

 محمودی شاد زينب

 مطهری ورمزانی سجاد 

 عابدزاده سعيد 

 اميری سعيده

 علی محمدی سعيده

 احمدی سعيد

 بخشی ارجنكی سعيد

 معز سعيد

 يادگاری يگانه سعيد

 شم آبادی سكينه

 حسينی سرخكاليی سيد مصطفی

 زمانی سيد ميثم

 هاشمی شيخ شبانی سيدحسين

 نام خانوادگی نام

 كاظمی شيخ شبانی سيده ام البنين

 مرادی شعبان

 شيبانی شوكت

 صفار شهربانو

 احمدی شهريار

 امينی فر صادق

 موسوی نافچی صادق

 آل داود صفاسادات

 رمضانی طاهره

 ابوذری فخرابادی عباس

 رحمانی عباس

 ظفر مند عباس

 مرادی امام قيسی عباس

 امانی بنی عزيزاله

 زارع بيدكی عصمت

 قربانی ده بااليی عصمت 

 خدادادی عقيل

 نفرشلمزاری عقيل

 رجبی دهنوی علی 

 گلقندشتی علی اصغر

 كشاورز بحرآباد علی اكبر

 حيدری شلمزاری علی

 كيانی هرچگانی علی

 مولوی علی

 معصومی عليرضا

 عابدزاده غالمرضا 

 ازادی غالمعلی

 پرهيزكار فاطمه
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 موسسه فرهنگی هنری شهدای انجا
 

 نام خانوادگی نام

 جوانبخت فاطمه

 عباسی فاطمه

 وهاب فاطمه

 تيموری قلعه باال فاطمه 

 حيدری فاطمه 

 دروديان فاطمه 

 عابدی فاطمه 

 ناصری فاطمه الزهرا

 منيعی فرشته

 رحمانی فرنوش

 چراغی ماژين فرهاد

 فرهادی فرهاد

 رحيمی فريبا

 شكيب فريد

 كالتی كبری

 بهرامی كامران

 زارع دربرزی ليال 

 مصری ليال 

 اسدی مجتبی

 غفاری مجتبی 

 رئيسی مجيد

 گرايلی مقدم محبوبه

 پيوندی محدثه

 اسماعيل پور محسن

 تقوائی محسن

 خانی دستگردی محسن

 مهربان محسن

 ناصری محسن

 نام خانوادگی نام

 اهلل ياری محمد

 ترابی محمد

 حاجی احمدی محمد

 ديزآبادی محمد

 مروج محمد 

 برزگر رضايی محمد حسين

 دهمرده پهلوان محمد علی

 صفری محمد علی

 علی محمدی سلطانمرادی محمد كاظم

 ميری محمدالياس

 براتی كهريزسنگی محمدحسين 

 ناظمی دهكردی محمدرضا

 تورچی محمدعلی

 ابراهيمی محمود

 لطفی لو محمود

 ثانوی محمود 

 خليليان مرتضی

 سلطانی مرتضی

 زارعی مرسين

 تورچی مرضيه

 جعفری مريم

 خسروی مريم

 علی محمدی مريم

 نصرتی مريم

 پورتقی مريم

 چمن سرا مريم

 دستجردی مژگان 

 بشارتی مسعود
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 موسسه فرهنگی هنری شهدای انجا
 

 نام خانوادگی نام

 خداداديان مسعود

 صيفی شلمزاری مصطفی

 رستمی حسن نژاد معصومه

 شفيعيان معصومه

 قاسمی معصومه 

 زرگر منصوره

 خسروی مهبانو

 درزی رامندی مهدی

 دهمرده پهلوان مهدی

 صحرائی مهدی

 غالمحسينی مهدی

 سماوكی مهديه

 حكيميان مهديه 

 مهران مهران

 نصرالهی مهری

 معينی مهال

 معصوم خانی ميثاق 

 احمدی نازنين زهرا 

 محمودی ناصر

 زعفرانی ناهيده

 بهامين نصراله

 فرامرزپور نفيسه

 شريفی نويد

 آمنی پور نيما

 خاكساز وجيهه

 زمانی شورابی وحيد

 اكبری هادی

 لطفی لو هانيه

 نام خانوادگی نام

 حاتمی همايون 

 اسالمی ياسر

 پورفتحی چوبر ياسر
 


