
 0911-0011خراسان رضوی/ سال تحصیلی  عکاسی بشقاب سالممسابقه  گزیدگاناسامی بر

 نام مدرسه ستان/ منطقه/ناحیهشهر نام و نام خانوادگی  ردیف

 طلائیه مشهد 6ناحیه  پریناز دائمی 1

 ابن سینا نیشابور فاطمه رحمتی 2

 2شهید خدامی  مشهد 7ناحیه  نیایش ماهویی 3

 مهر مادر تبادکان علی اصغر رضایی 4

 حضرت زینب مصلی نژاد مشهد 3ناحیه  هلیا دانایی 5

 شهید اسماعیل زاده مشهد 7ناحیه  کیانا سالم 6

 سنایی مشهد 6ناحیه  فیض پور سینا 7

 شهدای هسته ای گلبهار یگانه شکوفه مقدم 8

 حاجی عابدزاده مشهد 7ناحیه  سهیل مظفری نژاد 9

 شهید عابدی نیشابور ریحانه بهاری راد 11

 شهید عابدی نیشابور فرانک خدابخشی 11

 توکلی زاده مشهد 7ناحیه  نرگس باهوش 12

 شهید همت مشهد 5ناحیه  تانیا سادات آل احمد 13

 حاج محمد نوید مشهد 5ناحیه  محمد طاها صید محمد خانی 14

 حاج محمد نوید مشهد 5ناحیه  محمد حسین جلیلی 15

 زکریای رازی مشهد 7ناحیه  محمد یاسین رستمی 16

 نورالدین بقراط مشهد 2ناحیه  محمد مهدی قاجاری 17

 واعظ شهیدی مشهد 7ناحیه  محمد عطا سزاوار 18

 شهید حسینیان مشهد 3ناحیه  علی نژاد زنجانیایلیا  19

 توحید احمد آباد  فضه احمدی  21

 2نیایش  مشهد 7ناحیه  پرنیا جناب 21

 پرورش تربت جام کوثر نوری 22

 هاجر مشهد 5ناحیه  کوثر دنیایی 23

 شهید عابدی نیشابور هستی رحمانی 24

 شهید فهمیده سبزوار کامیار کامرانی منش 25



 0911-0011خراسان رضوی/ سال تحصیلی  عکاسی بشقاب سالممسابقه  گزیدگاناسامی بر

 نام شهر نام مدرسه نام و نام خانوادگی  ردیف

 ادب گناباد سحر محمد پور 26

 آزاده گلبهار ملیکا ترابی 27

 بقراط نیشابور سید مهدی غلامی 28

 حضرت زینب مشهد 4ناحیه  فاطمه حمیدی 29

 پرورش تربت جام ستایش انصاری زاده 31

 حضرت زهرا س مشهد 5ناحیه  زهرا شریعتی 31

 شهید کریمی قوچان امیر علی ابتهاج 32

 فطرت مشهد 7ناحیه  کیان خواجوی 33

 حضرت زینب)س( کاشمر فاطمه امانی  34

 سید حسین صمدی گناباد سارا صادقی 35

 توحید تایباد آوا قربان پور 36

 نصرت براتیان طرقبه شاندیز بیتا اختیار 37

 فطرت مشهد 7ناحیه  محمد سلطانی 38

 مهندس صادقی قوچان فاطمه هوشمند 39

 امام خمینی)ره( کاشمر  احمد سید حسینی  41

 شهید چزگی فیروزه شایان باغانی 41

 شهید زواریان مشهد 6ناحیه  محمد مهدی قنبری 42

 امام حسن مجتبی مشهد 2ناحیه  محمد هادی عزتیان 43

 شهید اسماعیل زاده مشهد 7ناحیه  پانیا پردل 44

 خیامی  احمدآباد  فاطمه ملک  45

 2افق دانش  سبزوار مهرناز مقیسه 46

 شاهد هراتی قوچان ثنا ایمانی 47

 شهید ثانی کاشمر حلما شفیعی سرحوزکی 48

 شهید سطوتی مشهد 5ناحیه  محمد سبحان جوانمرد 49

 انقلاب  احمد آباد  عطیه جلالی  51

 


