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هطسوتم هطسوتم شزومآ   شزومآ تنواعم   تنواعم هقطنم /  /  هقطنم تسایر   تسایر هیحان /  /  هیحان تیریدم   تیریدم ییارجا  :   :  ییارجا حوطس   حوطس

مق هقطنم                      هیحان / شرورپ  شزومآ و  مرتحم  تیریدم  هب : 

رشح ماعنا و  ياه  هروس  ینآرق  نیالنآ  هقباسم  جیاتن  عوضوم : 

مکیلع  مالس 
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مرتحم مرتحم ناراکمه   ناراکمه هبهب   یناسر   یناسر عالّطا   عالّطا تهج   تهج دشدش   رازگرب   رازگرب یلیصحت  9797--13961396   یلیصحت لاس   لاس ردرد   هطسوتم   هطسوتم یشزومآ   یشزومآ ياه   ياه هورگ   هورگ
هیحان هیحان بختنم   بختنم تارفن   تارفن يارب   يارب همان   همان ریدقت   ریدقت رودص   رودص هبهب   تبسن   تبسن دییامرف   دییامرف روتـسد   روتـسد تسا   تسا یـضتقم   یـضتقم ددرگ . . ددرگ یمیم   لاسرا   لاسرا عفنیذ   عفنیذ

.. دیآ دیآ لمع   لمع هبهب   مزال   مزال مادقا   مادقا يايا   هقطنم   هقطنم يايا / /

مالسالا خیش  اضردیمح 
مق ناتسا  شرورپو  شزومآ  لکریدم  فرط  زا 

يرای اضریلع 

یلاعت  همساب 
یناریا يالاک  زا  تیامح  لاس  لاس 97 ،
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)1396-97انعام و حشر (سال تحصیلی  ه هاينتایج مسابقه آنالین قرآنی سور  
 

  تقدیر نامه  نمره نهایی   موزشگاهآ  ناحیه  پرسنلی  نام خانوادگی  نام  ردیف
  استانی  100  پژوهش  3  18005652 صفري  احمد  1
  استانی  100  نمونه دولتی دکتر سیدي  1 18781545 مقیمی یزدي  امیر حسین  2
  استانی  100  شاهد نمازي خواه  1 20842232 میري  حبیب ا...  3
  استانی  100  1خداپرست   1 41120368 شیریان  آمنه  4
  استانی  100  نبوت  2 20347599 حسینی  فاطمه  5
  ه ايناحی  91,13  2فرقانی   2 21571969 عباسپور  شاپور  6
  ه ايناحی  91,13  نجمه  2 20359694 مصباحی  نسرین  7
  ه ايناحی  91,13  2امامی   1 20233840 کریمی یزدي  اعظم  8
  ه ايناحی 91,13 2صدر  4 61220172 تاج  رضامحمد  9

  ه ايناحی  91,13  امامت  1 40861477 پور ...نصرا  حرمت  10
  ه ايناحی 91,13 شهید حاج صادقیان  1 18006862 جباره  ساجده  11
  ه ايناحی  91,13  غدیر  3 90265317 محمدي  زهرا  12
  ه ايناحی  91,13  ایثارگران حضرت معصومه(س)  1 90260445 اسدي  عزیزه  13
  ه ايناحی  91,13  نمونه دولتی دکتر سیدي  1 20189581 حامدي  علیرضا  14
  ه ايناحی  91,13  و دانش دین  1 18003384 سلیمانی  علیرضا  15
  ه ايناحی  91,13  نرجسیه  4 90264379 یاري  مریم  16
  ه ايناحی  84,47  نیایش  4 33300054 نجفی  نسرین  17

  

 اداره تکنولوژي و گروه هاي آموزشی متوسطه 
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