
استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

خراسان رضویقهرمان قهرمانانمحمد امین فالح1

گلستانقهرمان قهرمانانمرضیه نافعی2

فارسقهرمانزهرا دودله1

البرزقهرماندرسا غفاری2

البرزقهرمانآرتین مولوی3

استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

کرمانشاهمقام اولآروین فتاحی1

مازندرانمقام اولفاطمه عموزادخلیلی2

تهران دفتر مرکزیمقام اولآبتین خشوعی ثابت3

لرستانمقام اولزهرا فتحی راد4

اصفهانمقام اولفاطمه سادات زرکش اصفهانی5

کرمانشاهمقام اولاحمد منوچهری6

گلستانمقام اولپریا صفری گرائیلی7

البرزمقام اولکیانا شیرزادی8

غرب گیالنمقام اولکیابد صفاتی9

فارسمقام اولهستی مهذبیه10

البرزمقام اولزهرا زارعی نژاد11

خوزستانمقام اولآروین شیرالی12

گلستانمقام اولمحمد جواد نظری13

   تهران5منطقه مقام اولیسرا سلیمانی14

خوزستانمقام اولفاطمه صادقی15

خراسان رضویمقام اولکیارش محمدی16

استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

اصفهانمقام دومعلیرضا شفیعی اشکاوندی1

اصفهانمقام دومسید حلما طبیب پور2

اصفهانمقام دوممریم جعفری3
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اصفهانمقام دومامیرحسین زمانی4

اصفهانمقام دومامیرحسین نیکنام5

اصفهانمقام دومآریان شهریاری زاد6

اصفهانمقام دومالمیرا صابری7

البرزمقام دومعلیرضا عباس علیزاده8

البرزمقام دوممحمدمهدی صادق دقیقه9

البرزمقام دومسید مبین موسوی10

البرزمقام دومامیرحسین جلیلی جورابی11

البرزمقام دوممحمدحسین رمضانی12

آذربایجان شرقیمقام دومهستی کاوه13

آذربایجان غربیمقام دومصدرا خورشیدی14

آذربایجان غربیمقام دومسپهر بندریان نیاندوآب15

تهران آذر مهرفکورمقام دومابوالفضل گلیج16

تهران آقای شریعتمداریمقام دومزهرا کرمانی17

تهران خانم عظیمیمقام دوممحمدرضا حقگو18

تهران خانم عظیمیمقام دوممحمدحسین جداری فروغی19

تهران خانم عظیمیمقام دومعلیرضا حقگو20

تهران دفتر مرکزیمقام دومسینا رجب بلوکات21

تهران دفتر مرکزیمقام دومسارا آبرودی22

5تهران منطقه مقام دومآریان جاللی23

خراسان رضویمقام دومکیانا جودت24

خراسان رضویمقام دومبنیامین نیسی25

خراسان شمالیمقام دومپارسا حاجی محمدی26

خوزستانمقام دومآتنا رحمانی27

غرب گیالنمقام دومسید ایلیا حهازی حسینی28



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

فارسمقام دومپریا بیگدلی آذری29

خراسان رضویمقام دومآویناحق طلب30

خراسان رضویمقام دومامیرمحمد باقرپور31

کاشمرمقام دومپریا فالح32

کردستانمقام دومدیانا رستمی33

کرمانشاهمقام دومآتنا فتاحی34

کرمانشاهمقام دومارمیا حاتمی35

کرمانشاهمقام دومزانا ویسی36

کرمانشاهمقام دوممهیار ویسی37

کرمانشاهمقام دومآراد سهرابی38

گلستانمقام دومآرشیدا نصیری39

گیالن شرقمقام دومعلی فالح خوش فطرت40

لرستانمقام دومفاطمه حسنا فتحی راد41

مازندرانمقام دومامیرحسین میراحمدی42

مازندرانمقام دومالینا الکاعی جهاندار43

مازندرانمقام دومفاطمه زهرا داداش پور44

یزدمقام دوممیالد صادقی45

استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

اردبیلمقام سومحدیث چشمی1

اردبیلمقام سومیگانه ذاتی2

اردبیلمقام سومعرشیا زرپوش3

اردبیلمقام سومالیا پورمجید4

اردبیلمقام سومرایان فتحی آذر5

اصفهانمقام سومآوا امیریان6

اصفهانمقام سومامیرعلی ریاحیجازی7

اصفهانمقام سوممحمد رضا توکلی گرمائش8



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

اصفهانمقام سومثنا مهدی زاده9

اصفهانمقام سومفاطمه زهرا اکبراصفحانی10

اصفهانمقام سومفاطمه جان قربان11

اصفهانمقام سوممحمد علی بالیچریانی12

اصفهانمقام سومسید محمد یوسف خاتمی13

اصفهانمقام سومآدرین جهان بین14

اصفهانمقام سومامیرپارسا حبیبی15

اصفهانمقام سومعلی اکبر توکلی16

اصفهانمقام سومکیان استکی17

اصفهانمقام سومهانیه رضالی18

اصفهانمقام سومفاطمه اصغری مطلق19

اصفهانمقام سومستایش ضیایی20

اصفهانمقام سومبیتا فنایی کهران21

اصفهانمقام سومابولفضل کرمی22

اصفهانمقام سوممحمد صدرا انصاری جرمفشاری23

اصفهانمقام سومعلی شجاعی 24

اصفهانمقام سومپویا موذنی25

اصفهانمقام سومرها شجاعی26

اصفهانمقام سومکیانا زارع برسیانی27

اصفهانمقام سومسید آرش میرهادی28

اصفهانمقام سوممهتاب ابراهیمی29

اصفهانمقام سوممحمد طاها حامی30

اصفهانمقام سومهلنا عبدالهی31

اصفهانمقام سومعلیرضا مهدیه نجف آبادی32

اصفهانمقام سومامیر رضا بنیادی33

اصفهانمقام سومنازنین کریمی34

اصفهانمقام سومامیرعلی شاهرجبیان35

اصفهانمقام سومامیرحسین جهانگرد36

اصفهانمقام سوممبینا بهرامی37



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

اصفهانمقام سومدرسا کاضم پور 38

اصفهانمقام سومآیناز کریمیان جازی39

اصفهانمقام سومآراد دهقانی چمپیری40

اصفهانمقام سوممحمد سپهر موگویی41

اصفهانمقام سومحدیث اباذری شهرضا42

اصفهانمقام سومستایش عابدی43

اصفهانمقام سوممحمد معینی44

اصفهانمقام سوممهال صدف سجادی جوونی45

اصفهانمقام سوممحمد پارسا پنجه حیدری46

اصفهانمقام سومصالح موگوویی47

اصفهانمقام سومفاطمه آقابراتی48

اصفهانمقام سوممحمد حسین احمدیان49

اصفهانمقام سوممحمد طاها خسروی مهر50

اصفهانمقام سومعلی کمالی51

اصفهانمقام سومزهرا داتله بیگی52

اصفهانمقام سومبنیامین احمدی53

اصفهانمقام سومنیایش کوالشنی54

اصفهانمقام سومآنیتا علی میرزالو55

اصفهانمقام سومساجده زهرا نعمتی جازی56

اصفهانمقام سومستیال حسن پور57

اصفهانمقام سومعلیرضا الیاسی58

اصفهانمقام سومامیرحسین همتی59

اصفهانمقام سومابولفضل صابری سورکی60

اصفهانمقام سومفرزانه ستایش فر61

اصفهانمقام سوممحمد پرهام رضایی62

اصفهانمقام سومرادمهر کریمی 63

اصفهانمقام سومهانیه افخمی64

اصفهانمقام سومملیکا موسوی65

اصفهانمقام سومحدیث کریمی رادانی66



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

اصفهانمقام سومفاطمه زهرا کریمی67

اصفهانمقام سومآروین بدیع68

اصفهانمقام سومزهرا شیری وارنامخواستی69

اصفهانمقام سوممحمد ماهان اکبری70

اصفهانمقام سوممحمد حسام ترک خلخالی71

اصفهانمقام سوممهرسانا پورحاجی72

اصفهانمقام سومامیرمحمد نیکبخت73

اصفهانمقام سوممحمد متین داراب شهرضایی74

اصفهانمقام سوممحمد پارسا حبیبی75

اصفهانمقام سومحدیث رجابی76

اصفهانمقام سومامیرضا توانایی77

اصفهانمقام سومستایش دهقان پور سیجانی78

اصفهانمقام سومشارمین سادات بهرینی79

اصفهانمقام سومفاطمه قاسمی بیستگای80

اصفهانمقام سوممهدیه سادات موسوی دورچه81

اصفهانمقام سومسروین بابائی82

اصفهانمقام سومامیرحسن کاظمی نجف آبادی 83

اصفهانمقام سومامیرمهدی لطفی84

اصفهانمقام سومایلیا فتحی باغبادرانی85

اصفهانمقام سومپانیذ منصف86

اصفهانمقام سومامیر حسین کیانی87

اصفهانمقام سومفاطمه کاظمی پور88

اصفهانمقام سوممهرداد کاظمی89

اصفهانمقام سومعلی اسدی 90

اصفهانمقام سومسید سام مهدوی منش91

اصفهانمقام سومستایش شیخ زاده92

اصفهانمقام سومستاره کاظمی93

اصفهانمقام سومشایراد مینایی94

اصفهانمقام سومیسنا توسلی95



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

اصفهانمقام سومسانیا حسن پور96

اصفهانمقام سومحسین هاشمیان کوربکندی97

اصفهانمقام سومفاطمه کاظمی 98

اصفهانمقام سومآرین بهرامی99

اصفهانمقام سومطاها تهران وارنواسفدرنی100

اصفهانمقام سومآرمیتا کتوزی101

اصفهانمقام سومسالله فرامرزیان جازی102

اصفهانمقام سوم پرهام مرادمند جازی103

اصفهانمقام سومپرنیا سادات سبزواری104

اصفهانمقام سومهلیا عراقی105

اصفهانمقام سومپرهام حقانی106

اصفهانمقام سومشیدا ظفری107

اصفهانمقام سومماهان امین زاده سده108

اصفهانمقام سومبنیامین رفعتی109

اصفهانمقام سومهلیا اسکندری110

اصفهانمقام سومعلی محمد احمدی111

اصفهانمقام سومالسانا ایوبی112

اصفهانمقام سومدینا احمدی فرد113

اصفهانمقام سومعباس محمدی114

اصفهانمقام سومسوگل حسین زاده 115

اصفهانمقام سوممهدی زمانی چریانی116

اصفهانمقام سومامیر محمد مجتبایی117

اصفهانمقام سومآتوسا حقیقت118

اصفهانمقام سومترنم رجبی119

اصفهانمقام سومامیرحسین اشرفیان120

اصفهانمقام سومملیکا صباغ121

اصفهانمقام سومدینا رستمی122

اصفهانمقام سوممبینا صباغ123

اصفهانمقام سومریحانه صادقیان124



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف
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اصفهانمقام سومبنیامین امیری125

اصفهانمقام سومفاطمه معراجی126

اصفهانمقام سومسید اشکان حسینی127

اصفهانمقام سوممبینا سادات موالیی128

اصفهانمقام سومنیایش افکار129

اصفهانمقام سومرها رجبی130

اصفهانمقام سوممحدثه پوالدی131

اصفهانمقام سومزهرا گنجی132

اصفهانمقام سومنرگس عباسی مجیدی133

اصفهانمقام سومالیسا محمدی افشجانی134

اصفهانمقام سوممحمد مهدی نوبخت135

اصفهانمقام سوممبینا قنبری136

اصفهانمقام سوممهدی سلطانی137

اصفهانمقام سومنگار فتحی138

اصفهانمقام سوممهدیه عظمتی139

اصفهانمقام سومرایان شهریاری زاد140

اصفهانمقام سومفاطمه دهقانی141

اصفهانمقام سومارسالن قنبریان 142

اصفهانمقام سومآوا معتمد143

اصفهانمقام سومنرجس  بابادی میرزاعوض144

اصفهانمقام سومایلیا شایان 145

اصفهانمقام سومژیکان عبداله پور146

اصفهانمقام سومفاطمه فضائلی147

اصفهانمقام سومسید ایلیا موسوی زتدگان148

اصفهانمقام سومشکیبا ناجیان149

اصفهانمقام سوممبینا سلطانی تهرانی150

اصفهانمقام سومبهنیا افشاری151

البرزمقام سوممهرسام لطفی152

البرزمقام سومآرمان علی خان153



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

البرزمقام سومامیرعلی کریمی کیلیا154

البرزمقام سومساجده رحیم نژاد155

البرزمقام سومیسنا مجیدی156

البرزمقام سومسپهر بحری نژاد 157

البرزمقام سوممحمد مهدی مقیم158

البرزمقام سومزهرا ابراهیمی159

البرزمقام سومنازنین زهرا اسدی شوکی160

البرزمقام سوممهیا آخوند زاده161

البرزمقام سومثنا شاهوردی162

البرزمقام سوممحمد هادی اخوندی163

البرزمقام سومامیر علی سام کل164

البرزمقام سومیاسین بابایی165

البرزمقام سوممحمد امین احمدی166

البرزمقام سومپرنیا شفیع آبادی167

البرزمقام سومادرینا سالطی سران168

البرزمقام سومبهار صالح موقر169

البرزمقام سومفرهام گلشهری170

البرزمقام سومزهرا امیدی نامیله171

البرزمقام سومعلی حسین اقبالیان172

البرزمقام سومامیرعلی خانرمکی173

البرزمقام سومامیر علی مفتاحی زاده174

البرزمقام سومزهرا منصورکیایی175

البرزمقام سومامیر محمد مفتاحی زاده176

البرزمقام سوممحمد مهدی ساقفی177

البرزمقام سوممحمد یاسین علی حسنی178

البرزمقام سومشمس ناطری179

البرزمقام سومفاطمه محمدی180

البرزمقام سومفاطمه سپاسی181

البرزمقام سوممهدیس نوری182



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف
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البرزمقام سومایلیا آقاعلیزاده183

البرزمقام سوممحمد طاها رستمی184

البرزمقام سومزینب سالمت شیروانده185

البرزمقام سومراستین نوید186

البرزمقام سومپروین چیذری187

البرزمقام سومسانیا اقدسی188

البرزمقام سومآرام شهسواری189

البرزمقام سومعارفه اقبالیان190

البرزمقام سومرضا معظمی191

البرزمقام سومآرتا ترابی192

البرزمقام سومهدیه قائمی193

البرزمقام سوممحدثه کرمی194

البرزمقام سومراعئین مالئی راد195

البرزمقام سوموانیا نجفی196

البرزمقام سومآسنا راهزنی197

البرزمقام سوممهنا موسوی حیاق198

البرزمقام سومسارا لطفی نژاد199

البرزمقام سوممهیاس ناصربخت200

البرزمقام سومیگانه سادات احمدی تبریزی201

البرزمقام سومدلنیا امجدیان202

البرزمقام سومآنیتا شیرمحمدی203

البرزمقام سومترنم مهری204

البرزمقام سومفرنیا  قاسم زاده205

البرزمقام سومپرهام کوهان ترابی206

البرزمقام سومابولفضل محمدی نژاد207

البرزمقام سومعلی رضا عباس پور فروتگاه208

البرزمقام سومنازنین فاطمه جوررضایی209

البرزمقام سومسبحان عبادی210

البرزمقام سوممهسا سبزی211



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف
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البرزمقام سومحنانه طهماسبی212

البرزمقام سومنگار ابصاری213

البرزمقام سومپارسا شاکری آزاد 214

البرزمقام سومآرین نادری215

البرزمقام سومفاطمه شهابادینی 216

البرزمقام سومامیر محمد عبدی کلیشومی217

البرزمقام سوممریم گلیج218

البرزمقام سومباران زحمت کش دشت میانی219

البرزمقام سوممحمد توحید کرم زاده220

البرزمقام سومبنیامین دهقان پیشه221

البرزمقام سومهستی محمد رحیمی222

البرزمقام سومسپهر محمودی اقدام223

البرزمقام سوماشکان علی مدد224

البرزمقام سومامیرطاها رضایی225

البرزمقام سومسروش فرهادی226

البرزمقام سومسهیل صالحی محمدی227

البرزمقام سوممحمد عرفان دولت خواه228

البرزمقام سومشمیم پورمالکی بنادکوهی229

آذربایجان شرقیمقام سومنفس محمدپور230

آذربایجان شرقیمقام سومرئوف مشهودی231

آذربایجان شرقیمقام سومابولفضل شاهی 232

آذربایجان شرقیمقام سومسمین فضلی233

آذربایجان شرقیمقام سومطاها علی پناهی234

آذربایجان شرقیمقام سومهستی سروی235

آذربایجان شرقیمقام سومآرین شریفی236

آذربایجان شرقیمقام سومحدیث احمدی237

آذربایجان شرقیمقام سومدیانا زینال زاده238

آذربایجان شرقیمقام سوممائده نوروزی239

آذربایجان شرقیمقام سومفاطمه وصال قرامالکی240



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

آذربایجان شرقیمقام سومصبرا پوزش241

آذربایجان شرقیمقام سوممبینا عابدی اصل242

آذربایجان شرقیمقام سومرزا حاجی اسدالهی بناب243

آذربایجان شرقیمقام سومآیدا عالی244

آذربایجان شرقیمقام سومامیرعلی حسن زاده یقینی245

آذربایجان شرقیمقام سومسحرناز بلکانی دیزج246

آذربایجان شرقیمقام سومملیسا مماگانی دیزاجی247

آذربایجان شرقیمقام سومستاره آقا محمدی قدیم248

آذربایجان شرقیمقام سومزهره سیاح قدیم 249

آذربایجان شرقیمقام سومریما احمدی250

آذربایجان شرقیمقام سومفراز جعفریان251

آذربایجان شرقیمقام سوممهراب اربتانی252

آذربایجان شرقیمقام سومایلیا صادیق جمشیدی253

آذربایجان شرقیمقام سومعلی رضا سوجودی254

آذربایجان غربیمقام سومپرهام حاتمی255

آذربایجان غربیمقام سومهلیا خدایی256

آذربایجان غربیمقام سومنازنین زهرا سلمان نژاد257

آذربایجان غربیمقام سومطاها ذاکر 258

آذربایجان غربیمقام سومحورا کریمی259

آذربایجان غربیمقام سومفاطیما رمضانی260

آذربایجان غربیمقام سومپریا فاتحیان261

آذربایجان غربیمقام سومآرین پاکروان262

آذربایجان غربیمقام سومآوان محمدی263

آذربایجان غربیمقام سومطاها لطفی264

آذربایجان غربیمقام سوممحمد پارسا آژدان265

آذربایجان غربیمقام سومسبحان توتونچیان266

آذربایجان غربیمقام سومعلیسان نجف پور267

آذربایجان غربیمقام سوممهدی عبادی268

آذربایجان غربیمقام سوممهدی سلمان نژاد269



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

آذربایجان غربیمقام سومآیسان حسنی270

آذربایجان غربیمقام سومآزاد خوشبخت271

آذربایجان غربیمقام سومامیر علی قلی پور272

آذربایجان غربیمقام سومآریا محب زاده273

آذربایجان غربیمقام سومامین آهنگری274

آذربایجان غربیمقام سومعلیسان بدیعی فر275

آذربایجان غربیمقام سومآنیل مجیری276

آذربایجان غربیمقام سومآرنیکا رسول زاده 277

آذربایجان غربیمقام سومالینا داداشیان 278

آذربایجان غربیمقام سوممحمد هاشمی طاسوجی279

آذربایجان غربیمقام سومسارا ساعدوند280

آذربایجان غربیمقام سوممریم آهنگر281

آذربایجان غربیمقام سومپرهام محمدیاری ینگجه282

آذربایجان غربیمقام سومریحانه گلسناملو283

آذربایجان غربیمقام سومایلیاد خاکپور284

آذربایجان غربیمقام سومکتایون پسیان285

آذربایجان غربیمقام سومآنیل حاتمی286

آذربایجان غربیمقام سومملیسا باقری گمچی287

آذربایجان غربیمقام سومآوا خلفه288

آذربایجان غربیمقام سومفاطمه مهرنجو289

آقای شریعتمداری- تهران مقام سومویانا نجفی للکامی290

آقای شریعتمداری- تهران مقام سومسید مهیار رادمنش291

آموزشگاه قلم- تهران مقام سومعلی بهروز292

پرند- تهران مقام سومانیسا فوروزی293

پرند- تهران مقام سومطاها جوادپور294

پرند- تهران مقام سومترنم هدایتی قله رودخوانی295

پرند- تهران مقام سومفاطمه صبا خوش نگار296

پرند- تهران مقام سوممحمد رحیمی نژاد297

پرند- تهران مقام سوممهسا کریمی298



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

پرند- تهران مقام سومسما نیاکان299

پرند- تهران مقام سوممبینا مهربخش300

پرند- تهران مقام سومهستی سلیمی ترکمنی301

پرند- تهران مقام سوممهزیار بشیر زاده302

پرند- تهران مقام سومعلی اصغر خلیل زاده کوالنگستانی303

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومسینا یزدانیان304

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومبهار الهام نیا305

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومآرتیما میرزایی306

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومکارن احمد هاشم307

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومترنم بازدار308

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومآران عبدی309

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومسبحان نگهبانی310

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومنورا نوعی311

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومکوروش سعیدی 312

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومیگانه اسدی313

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومسهند صادقی مجرد314

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومهلنا نور محمدی315

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سوممازیار میرزازاده316

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سومسیده حسنا رفیعی317

میری, خانم حسن خانی - تهران مقام سوممحمد امین جمالی آشتیانی318

خانم عظیمی- تهران مقام سومنیلرام خداوندی319

خانم عظیمی- تهران مقام سومرادمهر اجمالی320

خانم عظیمی- تهران مقام سوممحمد متین خوجسته کیا321

خانم عظیمی- تهران مقام سومطاها حیدر پور ثمرین322

خانم عظیمی- تهران مقام سومستیا رشیدیان323

خانم عظیمی- تهران مقام سومباربد گودرزی324

خانم عظیمی- تهران مقام سومکوروش نریمانی سارقیه325

خانم عظیمی- تهران مقام سومسارینا گندومینیات326

خانم عظیمی- تهران مقام سومماهانا صیفی فر327



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

خانم عظیمی- تهران مقام سومامیر محمد ناصری328

خانم عظیمی- تهران مقام سومبنیامین تاجیک329

خانم عظیمی- تهران مقام سومپادرا حسین علی نژاد330

خانم عظیمی- تهران مقام سومطاها فالح331

خانم عظیمی- تهران مقام سومرادین شریعت332

خانم کوالنی- تهران مقام سومآریا مقراضی333

خانم کوالنی- تهران مقام سومپریا شهبانی334

خانم کوالنی- تهران مقام سوممعصومه عبادی335

خانم کوالنی- تهران مقام سومپارمیس ساالری کیا336

خانم کوالنی- تهران مقام سومدرسا مغراضی337

خانم نجفی- تهران مقام سوممحمد رضا باقری338

خانم نجفی- تهران مقام سومنیوشا کاظمی339

خانم نجفی- تهران مقام سومزهرا مسلمی340

خانم هاتفی- تهران مقام سومهلیا مهدویان341

دفتر مرکزی- تهران مقام سومآال نصیری گرجی342

دفتر مرکزی- تهران مقام سومرادین جمال زاده343

دفتر مرکزی- تهران مقام سومدلسا قنبری344

دفتر مرکزی- تهران مقام سوممحمد معراج پورمهر345

دفتر مرکزی- تهران مقام سومسید ابولفضل علی زاده اطاقسرایی346

دفتر مرکزی- تهران مقام سومپریا کرکه آبادی347

دفتر مرکزی- تهران مقام سومسید ماهان صفایی348

دفتر مرکزی- تهران مقام سومسید محمد امین موسوی زاده349

دفتر مرکزی- تهران مقام سوممسیحا فیاض350

دفتر مرکزی- تهران مقام سومنوشاد مومنی 351

دفتر مرکزی- تهران مقام سومنازنین سادات مناجاتی352

دفتر مرکزی- تهران مقام سومعلیرضا فرمهینی فراهانی353

دفتر مرکزی- تهران مقام سوممهیا مزدارانی354

دفتر مرکزی- تهران مقام سومسیده رز دشتی355

دفتر مرکزی- تهران مقام سومفاطمه پردل356



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

دفتر مرکزی- تهران مقام سومآتنا صابری357

دفتر مرکزی- تهران مقام سومپارسا پناهی خلیلی358

دفتر مرکزی- تهران مقام سوممهشاد رضایی359

دفتر مرکزی- تهران مقام سومایلیا اسماعیلی بستمی360

دفتر مرکزی- تهران مقام سومآرشام نوایی فر361

دفتر مرکزی- تهران مقام سوممحمد طاها حری فراهانی362

دفتر مرکزی- تهران مقام سومعلیرضا رضوان دوست363

دفتر مرکزی- تهران مقام سوممحمد پارسا آقایی364

دفتر مرکزی- تهران مقام سومملینا ترکمن365

سرای محله حکیمیه- تهران مقام سومسینا عیسی زاده366

سرای محله مجید اباد- تهران مقام سومآسنا فشکی فرهانی367

سرای محله مجید اباد- تهران مقام سومامیرحسین حاجی علی368

سرای محله مجید اباد- تهران مقام سوممهرشاد عزیزی369

سرای محله مجید اباد- تهران مقام سومتارا طایفوری370

سرای محله مجید اباد- تهران مقام سومهستی سعیدی 371

5منطقه - تهران مقام سومامیر رضا قاسمی372

5منطقه - تهران مقام سومرضا کریمی373

5منطقه - تهران مقام سوممحسن فراهانی374

5منطقه - تهران مقام سومنگار اصغری375

5منطقه - تهران مقام سومثنا نجفی376

5منطقه - تهران مقام سومالنا رضایی دهقان زاده377

5منطقه - تهران مقام سومدرسا روشن پور عباس آبادی378

5منطقه - تهران مقام سومهستی زرندی379

5منطقه - تهران مقام سومادرینا پروی380

5منطقه - تهران مقام سومسمیر کریم پور 381

5منطقه - تهران مقام سوم رها کریمی تکرومری382

تهران آذر مهرفکورمقام سومفربد قاسمی383

تهران آذر مهرفکورمقام سومایلیا گلیج384

تهران آذر مهرفکورمقام سوممرتضی دهقان385



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

تهران آذر مهرفکورمقام سوممسیح سلیمان زاده386

تهران آذرمهر فکورمقام سوممهدیس محمدی387

تهران آذرمهر فکورمقام سومامیرمهدی محمدی388

چهارمحال بختیاریمقام سومآیدا عباسی 389

خراسان رضویمقام سوممحمد دالرامی پور390

خراسان رضویمقام سوممحمد حسین محمودیان391

خراسان رضویمقام سومپارسا نجفی هراه392

خراسان رضویمقام سومحامد صالحی393

خراسان رضویمقام سومامیر حسین ایلیاقی زاده394

خراسان رضویمقام سوممحمد طاها قهرمان395

خراسان رضویمقام سومعمادالدین عمویی396

خراسان رضویمقام سومفرزاد فدایی397

خراسان رضویمقام سومایلیا حسین زاده 398

خراسان رضویمقام سوممهیا احمدی399

خراسان رضویمقام سوممحمد مهدی ابراهیمی400

خراسان رضویمقام سومامید رجبی مقدم401

خراسان رضویمقام سوممحمد رضا شادرو402

خراسان رضویمقام سوممحمد امین زارعی403

خراسان رضویمقام سومبنیامین دیم آذر404

خراسان رضویمقام سومستایش تقوی405

خراسان رضویمقام سومکوثر شریفی406

خراسان رضویمقام سومالیاس عباس ناتج407

خراسان رضویمقام سومفاطمه روشن دل408

خراسان رضویمقام سومامیر مهدی امینی409

خراسان رضویمقام سومزهرا طاهری410

خراسان رضویمقام سومستاره حسینیان نوقابی411

خراسان رضویمقام سومستایش نجفی412

خراسان رضویمقام سوممهیا عطاردی413

خراسان رضویمقام سومبهار حسن زاده414



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

خراسان رضویمقام سومنیال جمالیان415

خراسان رضویمقام سومآبتین طاهری416

خراسان رضویمقام سومکیانا عفیف نیا417

خراسان رضویمقام سومامین آشنا418

خراسان رضویمقام سومآرمان مرادی419

خراسان رضویمقام سوممبینا روشن ضمیر420

خراسان رضویمقام سوممحمد ایزدی شهری421

خراسان رضویمقام سومامیر علی مجرایی422

خراسان رضویمقام سوممحمد رضا نجاتی عالدتیان423

خراسان رضویمقام سومفاطمه معلم شهری 424

خراسان رضویمقام سومآرش نظری جوداکی425

خراسان رضویمقام سومعلی اشراقی426

خراسان شمالیمقام سومعلی رحمتی427

خراسان شمالیمقام سومفاطمه زهرا قاسمی428

خراسان شمالیمقام سومرها محمدی بریمانلو429

خراسان شمالیمقام سوممحدثه زیبایی430

خراسان شمالیمقام سومآرتا ابراهیمی431

خراسان شمالیمقام سوممتین حبیب پور 432

خراسان شمالیمقام سومآتنا مظلومی433

خراسان شمالیمقام سومکیاوش شاکری434

خراسان شمالیمقام سومآناهیتا لطفی435

خراسان شمالیمقام سومنازنین ریحانی436

خراسان شمالیمقام سومترنم رمضانی437

خراسان شمالیمقام سوممهتا وحیدی438

خراسان شمالیمقام سومامیر محمد رمضانیان439

خراسان شمالیمقام سومصبا نبی زاده440

خراسان شمالیمقام سومستایش بابایی مقدم441

خراسان شمالیمقام سومیلدا مصر زاده442

خراسان شمالیمقام سومتلما بیگناه443



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

خراسان شمالیمقام سومحسین انصاری پور444

خراسان شمالیمقام سومسپیده موفق445

خوزستانمقام سوممسیحا رشید فرح446

خوزستانمقام سومالما الواری447

خوزستانمقام سومفاطمه گشتی448

خوزستانمقام سومآوین دهقان 449

خوزستانمقام سوممهیا برفر450

خوزستانمقام سومانیسا مرادی پور 451

خوزستانمقام سوممهدی دلفی452

خوزستانمقام سومابولفضل تقی پور453

خوزستانمقام سومسید حسین کاظماوی454

خوزستانمقام سوممهدی مددزاده455

خوزستانمقام سومطاها حمیدی456

خوزستانمقام سومعباس موسوی457

خوزستانمقام سومعلیرضا ابطحی فروشانی458

خوزستانمقام سومابولفضل پاچیده459

خوزستانمقام سومحسین رشیدی460

خوزستانمقام سومرضوانه دشتی461

خوزستانمقام سومپرنیان شجاعی462

خوزستانمقام سومابولفضل ذکاوی463

خوزستانمقام سومکوثر یوسفی کیا464

خوزستانمقام سومروشا بیت سیاح465

خوزستانمقام سومنیکان ایزدی466

خوزستانمقام سومهستی حکمت زاده467

خوزستانمقام سوممحمد طاها تقی پور468

خوزستانمقام سومرضا نیاز پور469

رفسنجانمقام سومبهار دخت کاردوست470

رفسنجانمقام سوممحمد حسام نظری 471

رفسنجانمقام سوماحسان تایماس472



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

رفسنجانمقام سومامیر محمد گلستانی473

زنجانمقام سومامیر حسین میرزایی474

زنجانمقام سومبردیا عبدالهی475

زنجانمقام سومابولفضل آقا محمدی476

زنجانمقام سومامیر محمد محرمی477

زنجانمقام سومرادین حیدری478

زنجانمقام سوممحمدعماد غفاری479

زنجانمقام سومادرین حاج میری480

زنجانمقام سومآتیه اهلل وند481

غرب گیالنمقام سومدالرام سحرخیز فرشومی482

غرب گیالنمقام سوممحنا توانایی نانه کران483

غرب گیالنمقام سومفاطمه خانی پور484

غرب گیالنمقام سومبهراد بلوکانی485

غرب گیالنمقام سوممهدیس پوررضا486

غرب گیالنمقام سومایلیا یاورپور487

غرب گیالنمقام سومیاشیل سلوکی نانه کران488

غرب گیالنمقام سومماهک فاتح پور489

غرب گیالنمقام سوممانی ماژاری490

غرب گیالنمقام سوممهرسا یحیایی491

غرب گیالنمقام سومایلیا یاپیر492

غرب گیالنمقام سومروشنک قنبری493

غرب گیالنمقام سوممحمدرضا محسنی حویق494

غرب گیالنمقام سومرامیال فقیری مرجاقی495

غرب گیالنمقام سومشکیبا محمودی496

غرب گیالنمقام سومآترینا انوجی497

غرب گیالنمقام سومابولفضل غالملو498

غرب گیالنمقام سومآدرینا حسین نژادی499

غرب گیالنمقام سومشادن شاکری500

غرب گیالنمقام سومنازنین زهرا صادقی501



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

غرب گیالنمقام سومسوگل بخشایی502

غرب گیالنمقام سومآیسان نیک503

غرب گیالنمقام سومماهک جعفری504

غرب گیالنمقام سومفاطمه نوروزی پیردهی505

غرب گیالنمقام سومستایش معصومی506

غرب گیالنمقام سومملیکا جباری507

غرب گیالنمقام سومشمین قوامی508

غرب گیالنمقام سومرها بازارگرگ وحید509

غرب گیالنمقام سومهلنا طیاری510

غرب گیالنمقام سومسهند سولوکی نانهکران511

فارسمقام سومسامان کوچکی512

فارسمقام سومعلی خادم زاده513

فارسمقام سومامیر رضا فرجی514

فارسمقام سومطاها آقایاری515

فارسمقام سومآنا نظری516

فارسمقام سوممحمد خسروی517

فارسمقام سوممحمد جواد آقایاری518

فارسمقام سومامیر علی ستایش519

فارسمقام سوممهدیس حقیقت پور520

فارسمقام سومحامد آزادی521

فارسمقام سومپریسا رجبی522

فارسمقام سومآرین دهقان523

فارسمقام سومپارسا زینالی524

فارسمقام سومدرسا رضایی525

فارسمقام سوممهدی اسکاری526

فارسمقام سومثنا صیاد527

فارسمقام سومطاها نام آور528

فارسمقام سومسپهر سلطانی529

فارسمقام سوممحمد براتی530



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

فارسمقام سومآوا افراز531

فارسمقام سومفاطمه استخری532

فارسمقام سومامیر مهدی حقیقت پور533

فارسمقام سومسهیل شکری شوریجه534

فارسمقام سومعلیرضا حیدری تهرانی535

فارسمقام سوممحمد مهدی کیانی536

فارسمقام سوممهدی فیل وندی کاشکولی537

فارسمقام سومفاطمه خرم538

فارسمقام سومفاطمه حورا احمدی 539

فارسمقام سومنرگس رنج پور540

قزوینمقام سومامیر علی پوتالو541

غرب گیالنمقام سومهستی شیری542

قزوینمقام سوممحمد برخورداری543

قزوینمقام سومفاطمه زهرا اوردوخانی544

قزوینمقام سومآراد موالنجفی545

قزوینمقام سومپریماه قنبری546

قزوینمقام سومفاطمه آقایی547

قزوینمقام سومهلنا شیرین آبادی548

قزوینمقام سومحدیثه آقامرادی549

قزوینمقام سومماهان محمدیان 550

قزوینمقام سومهستی بیک دل551

قزوینمقام سومرضا خدابنده552

آبیک- قزوین مقام سوممهرسا فالح زیارانی553

آبیک- قزوین مقام سوممحمد حسین فطری554

آبیک- قزوین مقام سومنسیم ابراهیمی زیارانی555

آبیک- قزوین مقام سومزهرا باقری زیارانی556

آبیک- قزوین مقام سومثما سابق557

آبیک- قزوین مقام سومارغوان قنبری عدل558

آبیک- قزوین مقام سومعرفان بیات559



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

آبیک- قزوین مقام سومسونیا جوادی560

آبیک- قزوین مقام سومفاطمه اصالنیان زیارانی561

آبیک- قزوین مقام سوماحمد رضا قنبری عدل562

آبیک- قزوین مقام سومیاسین کریمی563

آبیک- قزوین مقام سوممحمدحسین جهانشاهی لو564

آبیک- قزوین مقام سومزینب سادات مهاجری565

آبیک- قزوین مقام سوممهیال مرادی566

تاکستان- قزوین مقام سومآرمیتا افشار567

تاکستان- قزوین مقام سوممحمد رضا طاهرخانی568

قممقام سومسید ایلیا دربانی569

قممقام سومزیبا امیرزادگان570

کردستانمقام سومبهار اسماعیلی571

کردستانمقام سومسارینا افضلی572

کردستانمقام سومآریسا نجفی طالب573

کرمانمقام سومالهه جعفری محمودآبادی574

کرمانمقام سومپریناز اسکندری575

کرمانمقام سوممحمد مهدی براهمن576

کرمانمقام سوممهدیا مازندرانی577

کرمانمقام سوممحمدپارسا شاه بداغی578

کرمانمقام سومزهرا انجم شعا579

کرمانشاهمقام سومسیده نوها مرادی580

کرمانشاهمقام سومآرش صبوری581

کرمانشاهمقام سومسارینا حمیدی کیا582

کرمانشاهمقام سومپارمین گروسی583

کرمانشاهمقام سومرادین گروسی584

کرمانشاهمقام سومکمند زین العابدی585

کرمانشاهمقام سومامیرعلی جوکار586

کرمانشاهمقام سومسینا پناهی587

کرمانشاهمقام سومسیده سارینا حسینی588



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

کرمانشاهمقام سوماسرا رستمی589

کرمانشاهمقام سومپارسا علیزاده590

کرمانشاهمقام سومراحیل آژنده591

کرمانشاهمقام سومزهرا قیاسوند592

کرمانشاهمقام سومغزل آبکار593

کرمانشاهمقام سومآریو ذهابی594

کرمانشاهمقام سومپارسانا فاضلی نژاد595

کرمانشاهمقام سومرها کارکوبی596

کرمانشاهمقام سومپویان محمدی597

کرمانشاهمقام سومزینب کرمی598

کرمانشاهمقام سومسیده رائده مرادی 599

کرمانشاهمقام سومهانیتا صدرائی600

کرمانشاهمقام سوممحمدحسن زنگنه601

کرمانشاهمقام سوممریا نامداری صالح602

کرمانشاهمقام سوماسرا ولدبیگی603

کرمانشاهمقام سومویانا دهنوی604

کرمانشاهمقام سومعلیرضا جهانگیری605

کرمانشاهمقام سومهلنا حبیبی606

کرمانشاهمقام سومسارینا نجفی607

کرمانشاهمقام سومآوا احسانی مهر608

کرمانشاهمقام سومسید رایان امیدی609

کرمانشاهمقام سومسایا احمدزاده610

کرمانشاهمقام سومزهرا انواری611

کرمانشاهمقام سومدرسا نادری612

کرمانشاهمقام سومجوانا محمودی 613

کرمانشاهمقام سومعلیرضا نظری614

کرمانشاهمقام سومامیرمحمد محمدخانی615

کرمانشاهمقام سومهایا رحیمی616

کرمانشاهمقام سومامیرحسین زند617



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

کرمانشاهمقام سومسینا سلیمانی618

کرمانشاهمقام سومستایش پیری619

کرمانشاهمقام سومکوثر زنگنه620

گلستانمقام سوممحمد مسیح قاسیمی نژاد621

گلستانمقام سومباربد کاظمی تالچی622

گلستانمقام سومکسرا رویانی623

گلستانمقام سومپریناز سلیمانی بدآشیانی624

گلستانمقام سومابولفضل جلیلی625

گلستانمقام سوممهراب حمزهء626

گلستانمقام سومامیر مهدی اربالی627

گلستانمقام سومسید باربد سادات اخوی628

گلستانمقام سوممهیا حسام 629

گلستانمقام سومایلیا خلیل پور630

گلستانمقام سومامیر غلی مالکی631

گلستانمقام سومثنا مشایخ632

گلستانمقام سومآرین قنبرنژاد633

گلستانمقام سومحنانه کوالسانگیانی634

گلستانمقام سومامیرحسین نصیری635

گلستانمقام سومابولفضل مزرعی636

گلستانمقام سومسوگند سوارسفال637

گلستانمقام سومروژان زنگی638

گلستانمقام سومالینا مقدس زاده639

گلستانمقام سومدیانا فقانی640

گلستانمقام سوممحمد پارسا گیالنی641

گلستانمقام سوممحمدحسین آبشوری642

گلستانمقام سومطاها صالحی643

گلستانمقام سومویانا افضلی کردمحله644

گلستانمقام سومسید رهام قدس علوی645

گلستانمقام سومحسام قلی پور پاشا646



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

گیالن شرقمقام سومامیررضا چهره گشا 647

گیالن شرقمقام سومآراد محمدنژاد648

گیالن شرقمقام سومامیرعباس یزدانی محمودی649

گیالن شرقمقام سومعرفان فاطمی زاده650

گیالن شرقمقام سوممحمد فروغ تهیتی651

لرستانمقام سومضحا حسن وند652

مازندرانمقام سوممتین عزیزی653

مازندرانمقام سومترنم نوری کینجی654

مازندرانمقام سومآرنیکا روستا655

مازندرانمقام سومپرنیا عموزاد خلیلی656

مازندرانمقام سومپانیسا یداللهی657

مازندرانمقام سومتانیا طهماسبی658

مازندرانمقام سومارمیا ایوبی659

مازندرانمقام سومسیده پرنیا امینی660

مازندرانمقام سومراستین خدابنده661

مازندرانمقام سومفرهام صمدی662

مازندرانمقام سومفاطمه مهدی زاده اری663

مازندرانمقام سوممحمد یاسین امینی664

مازندرانمقام سومیگانه کمانگری665

مازندرانمقام سومسید پرههام حبیب زاده دون666

غرب گیالنمقام سومطاها حاجی زینالی667

مازندرانمقام سومایدا بابایی668

مازندرانمقام سومسید مهسا عابدی669

مازندرانمقام سوممهدیه محمدزاده سرایی670

مازندرانمقام سومحسنا بخشی671

مازندرانمقام سومامیر مهدی سرخی672

خوزستانمقام سومآیسان معین673

مازندرانمقام سومآرمان اکبری تاری674

مازندرانمقام سومکیمیا یعقوبی675



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

مازندرانمقام سومسیده حنانه حسینی676

مازندرانمقام سومفرهاد ادبی فیروزجایی677

مازندرانمقام سومکوروش رمضانی678

مازندرانمقام سومغزل رودگریان679

مازندرانمقام سومهانا کاکویی680

مازندرانمقام سومعلیرضا مهدینیا اری681

مازندرانمقام سوممحمدمهدی اسفندیار682

مازندرانمقام سومابولفضل داوریان بابلی683

مازندرانمقام سومرستا ذاکری684

مازندرانمقام سومحسنا فالح685

مازندرانمقام سومزهرا سلمان احمدی686

مازندرانمقام سومامیرمحمد نوری687

مازندرانمقام سومفاطمه زهرا فطحی688

مازندرانمقام سومفاطمه حسنا روحانی689

مازندرانمقام سوماندیا قرشی690

مازندرانمقام سومسوفیا جعفرصالحی691

مازندرانمقام سومامیر علی فالح692

مازندرانمقام سوممرجان سپهرنیا 693

مازندرانمقام سوممحمدطاها نجفی694

مازندرانمقام سوممحدثه علی695

مازندرانمقام سوماریا رمضانی696

مازندرانمقام سومفاطیما نقیله697

مازندرانمقام سومبهداد تالشی698

مازندرانمقام سومارشیا فیروزدور699

مازندرانمقام سومامیرغباس گل محمدی700

مازندرانمقام سومشایان کوهان جامه701

مازندرانمقام سومنوشیکا مردانی702

مازندرانمقام سومفاطمه بابایی703

مازندرانمقام سومباربد غالمی لنگوری704



استانمقامنام و نام خانوادگی دانش آموزردیف

2021نفرات برتر  دیداری در مسابقات جهانی 

مازندرانمقام سومسید محمد سهیل سبترسول705

مازندرانمقام سومامیر محمد عبدی زاده706

مازندرانمقام سومدالرام کثیری707

مازندرانمقام سومسیده مانیا حسینی708

مازندرانمقام سوممهسا رحمانی خلیلی709

مازندرانمقام سومسید النا طالبی شیروانی710

مازندرانمقام سومحسام جمشیدی711

مازندرانمقام سومآریا راستگو کنگل ال712

مازندرانمقام سومماهان رضایی کالکی713

مازندرانمقام سوممحمد طاها حبیبی714

مازندرانمقام سومصدف موالیی 715

مازندرانمقام سومباران خوش اندام716

مازندرانمقام سومپرنیا خباز717

مازندرانمقام سومعلیرضا خلیلی718

مازندرانمقام سومدرسا باالبندی سانی719

مازندرانمقام سوموانیا فدایی720

مازندرانمقام سومامیرمحمد جلیلی داده721

مازندرانمقام سومامیر علی حبیب زاده722

مازندرانمقام سومهلنا وحب زاده723

مازندرانمقام سوممحمدرضا دادپور724

مازندرانمقام سومهستی صالحی ساده725

مازندرانمقام سومطاها پاکزاد726

مازندرانمقام سومابولفضل کثیری727

مازندرانمقام سوممحمدرضا فردی728

مازندرانمقام سومامیرعلی ربیع تبار729

مازندرانمقام سومالنا بزرگ پور730

مازندرانمقام سومسید نیما میرزایی اتاقسرا731

مازندرانمقام سوممهیا گرامی732

مازندرانمقام سومحسام الدین درزی سیدکولی733
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مازندرانمقام سوممحمد امانی734

مازندرانمقام سومآران مهدوی735

مازندرانمقام سومحنانه محمد زاده736

مازندرانمقام سومفاطمه مهدی نیا اری737

مازندرانمقام سومامیر مهدی تقیان 738

مازندرانمقام سوممحمد یاسین باقری739

مازندرانمقام سومابولفضل کاظمیجل عدار740

مازندرانمقام سوممهنگار میرزا پور741

مازندرانمقام سومبارین سرخ آبادی742

مازندرانمقام سومسیامک باقری743

مرکزیمقام سوممحمد مهدی احمدآبادی744

مرکزیمقام سوممحمد رضا آقاضیارتی745

مرکزیمقام سوممهیا خسرویانی746

مرکزیمقام سومریحانه عبدی747

مرکزیمقام سومآرشیدا گوربانی748

مرکزیمقام سومدینا رباط میلی749

مرکزیمقام سومپارمیس حق وردی750

نیشابورمقام سومفاطمه بوژ مهرانی751

نیشابورمقام سومزینب پیرانی752

نیشابورمقام سومسید علیرضا سید موسوی753

نیشابورمقام سومامیرعباس سلیمانی754

نیشابورمقام سومسید حسن سید موسوی755

نیشابورمقام سوممهشید عبداهلل زاده756

نیشابورمقام سومآدرینا مژدگان لو757

هرمزگانمقام سومعبداهلل پیشرو758

هرمزگانمقام سومماهان اهلل دادی759

هرمزگانمقام سومهدیه زهرا کامجو760

هرمزگانمقام سومآرین ایمان پور761

هرمزگانمقام سومریحانه نیرومند مرادی نژاد762
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هرمزگانمقام سوممحمد نیرومند مرادی نژاد763

هرمزگانمقام سومامیرحسین شیخ احمدی764

هرمزگانمقام سومفاطمه حسین پور765

هرمزگانمقام سومریحانه علیپور766

هرمزگانمقام سوممبینا اهلل دادی767

یاسوجمقام سومالیا بخرادان768

یاسوجمقام سومبنیامین بازیان حسن آباد769

یاسوجمقام سومرضوان راستیانی منش770

یزدمقام سومسپهر عالئی شاه ولی771

یزدمقام سومآراد  اسماعیلی772

یزدمقام سوممریم شیر بیگیاناری773

یزدمقام سومامیرعلی نصیری باغدهوکی774

یزدمقام سوممریم پورغالمی قربان آبادی775

یزدمقام سوممهرانه جنایی کاهتویی776

یزدمقام سومیگانه النجاری کاهتویی777

یزدمقام سومرقیه صادقی778

یزدمقام سوممحمد مهدی نیب پور779

یزدمقام سوممبینا دهقان باقی780

یزدمقام سومدانیال مهر نژاد781

یزدمقام سوممهدی جدیدی محمدآبادی782

یزدمقام سوممریم سعادانیه783


