
مقام هفتممقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوم مقام دوم مقام اول مواد
نگین مرادینازنین زهرا محمدینسرین بهرامیآتنا عبداهلل پورفرنوش آقاییراویس شهابی

تهران تهرانزنجانخراسانئ رضوییزد کیش
13/1113/2413/6113/7113/9213/93

نرگس رستگار نسرین بهرامی آتنا نظیف راویس شهابی مریم محبی 
خراسان رضویزنجان فارس کیشکیش 
25/6426/2727/0127/0527/27

عاطفه صدر زهرا نادری زینب غفاری بهناز فاطمی آتنا نظیف زهرا میرزاییمحدثه ابراهیم پور 
آشرقی اردبیل خراسان رضوی کردستان فارس  اصفهان آشرقی 
58/631-00/961-01/161-01/241-02/131-03/721-04/26

فاطمه کرمی شیرین نادر بیگی  مریم یوسفی مهال رضاییزهرا نادری زهرا میرزایی تکتم دستار بندان 
قزوینهمدان خراسان رضوییزداردبیلاصفهان خراسان رضوی

2-15/942-23/432-32/862-36/612-37/302-38/512-54/12
معصومه کرمی فاطمه میرزایی یلدا کلهر مریم یوسفی مهال رضاییمریم خوش نیتتکتم دستاربندان 

قزوین اصفهان لرستان خراسان رضوییزد همدان خراسان رضوی
4-55/565-16/535-30/725-45/695-58/126-12/816-15/59

کیمیا افیونی یگانه پرویزیشیرین نادربیگیزهرا کرمی شقایق خطیبیسهیال شاهپوری پریچهر شاهی 
چهار محال آغربیهمدان قزوین زنجانخوزستان تهران 

10-37/5211-19/6311-26/9412-20/2412-33/0212-48/8413-18/04
زینب شیر محمدیمریم موسوندالهه سیلکانی

همدانهمدانالبرز

12-36/6013-14/2715-42/87
الهه سینکائیشقایق خطیبیپریچهر شاهی

البرززنجانتهران 
18-51/7220-51/9221-11/45

گالره فتح الهیمهنا هربیمحدثه اوالدی 
ایالم آشرقیقزوین 

1-15/481-24/281-34/33
پرنیا فدویمهدیه شریفیان نرگس کریمی تنها فاطمه محمدیزهرا  رضاییصنم اذرینگین بیگمی

خراسان رضویاصفهانزنجانخراسان رضویقمآشرقیتهران
3525328326612432236222931752
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هفتگانه



مقام هفتممقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوم مقام دوم مقام اول مواد
زهره ظفریان مهسا بازگیر مهال موالییرقیه پرویزینگین مرادی فرنوش آقایی یگانه میر حسینی 

اصفهان لرستانخراسان جنوبیزنجان تهران یزد یزد
5/215/205/174/894/824/654/62

ثنا نقی بیرالوندسحر پرهیزکارآناهیتا آذریزهرا فرخ فال
لرستانخراسان رضوی اردبیل تهران
1/551/451/351/35

مهال زارع زاده زهرا نجفی کیانا تقی پور زهرا صیادی نگار رضاییصبا عظیمینسرین امیری مهر 
یزد لرستان فارس کهکیلویه همدان چهار محال اردبیل
39/6533/8430/9630/4123/5323/2822/11

شراره شمسی غیاثوند مهدیه حکمت سرا ریحانه آرانی 

قزوینتهران تهران 
48/1144/0018/11

فاطمه فتاحی ساناز آذریصبا نفرسهیال سلیمانیمونا سمائیمبینا سادات رحمانیزهرا نجفی 
یزدآشرقیچهار محالخراسان جنوبیآشرقیهمدان لرستان 
38/4538/2033/9528/7826/6026/1325/14

مهنا هربی حدیث اسکندری مینا رضایینرگس رستگار پردیس عبدالمحمدی 
آشرقی زنجان فارسخراسان رضوی تهران 
15/0915/7317/0518/9719/09

سمیرا کردعلی کیمیا فراهانی 
یزد تهران 
2/652/60

بتینا بختیاری شیوا شیرانیلیال خدریزینب غفاری عاطفه صدرکژال رستمیمحدثه ابراهیم پور

همدان اصفهانقمخراسان رضوی آشرقیکردستانآشرقی
1-02/911-05/161-06/971-08/251-15/801-16/061-16/21

آزاده مصیبی فاطمه فتاحیمیناسادات رحمانیکیانا تقی پورسانازآذریمونا سمایینگین ریاحی 
یزدیزد همدان فارسآشرقی آشرقیزنجان 
10/6210/5010/339/829/538/697/20

4-10/634-28/864-30/035-07/67

52/8953/1554/2555/92
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مقام هشتم

زهرا صدری
اصفهان 
1-07/42

عاطفه میری 
خراسان جنوبی 

13-25/11
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مقام هشتم

فاطمه ابراهیمی 
 خراسان رضوی 

17/17

فاطمه ابراهیمی 
خراسان رضوی

24/06

الهه اسماعیلی

فارس
1-21/61

مهدیس فرهنگ
آشرقی
10/33
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