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(مدیر)عصمت شیخی 

(عضو)مریم گودرزی (عضو)پریا رفیعی نژاد (منشی)مریم رحیمی (معاون)زهرا بهرامی (رئیس شورا)عارفه آقابابایی

زهرا خالقی

(رابط شورا)

 زینب بهرامی )رئیس(
 مریم گودرزی )معاون(
 زهرا سلیمانی )منشی(

 نگار رسولی 
 زهرا سادات علوی 

 زهرا رفیعی 
 الهام کریمی 
 زینب نادری

غزاله بهرامی   
 زینب گودرزی 
 زهرا ادری 

 زهرا بهرامی 
 زهرا رفیعی  

س(پریا رفیعی نژاد )رئی  
 عارفه آقابابایی 

 )معاون(
 فاطمه زهرا رفیعی 

 لیال کریمی 
 مهسا شیرزاد 
 رقیه آقابابابیی
 مریم گودرزی 
 غزل رفیعی 
 لیال رفیعی 

 زهرا صفیان 
 زهرا شیرزاده
 رقیه باقری 

 ساجده هاشمی 

 زهرا خدادادی)رئیس(
(زینب رفیعی )معاون  

علوی)منشی(زینب   
 لیال کریمی 
 اسما رفیعی 
 زینب رفیعی 
 فاطمه صمدی
 زینب خدادادی 
 اکرم رفیعی 
 مریم رفیعی 
 ملیکا رفیعی 
 نرگس رفیعی 

 فاطمه زهرا ترکی 
 فاطمه خداوردی 
 نگین عظیمی 

ییافائزه آقاباب  

زهرا هاشمی 
 )رئیس(

 زینب نادری)معاون(
 زهرا سادات علوی 

 آیدا آقابابایی
 اسما آقابابایی 
 نرگس بابایی
 فائزه باقری 
 الهام بهرامی 

 آیدا ترابی
 فاطمه رفیعی 
 نگار رفیعی 
 غزل رفیعی 
 زهرا حجازی
 پریا بهرامی 
 زینب بهرامی 
 فاطمه رفیعی 
 زهرا حجازی

 نرگس خدادادی
 حدیث حق وردی

 
(زهرا سلیمانی )رئیس  
 زهرا نادری )منشی(
 زینب بهرامی )منشی(
 فاطمه زهرا رفیعی 

 اسما ترابی
زهرا رفیعی    

 نگار رسولی 
 مهسا رفیعی 

 زهرا سادات علوی 
 بهار ترابی

 مهشید رفیعی 
 زهرا هاشمی 
 بیتا رفیعی 

 قاطمه قاسمی 
 فاطمه صمدی 
 مرضیه قاسمی

 

(عارفه آقابابایی )رییس  
(پریا رفیعی نژاد )معاون  

 مریم گودرزی )منشی(
 مهسا شیرزاد
 لیال کریمی 
 زینب علوی 
 رقیه عسگری
 نگین رفیعی 
 زینب خدادادی
 نرگس بهرامی 
 زهرا بهرامی 
 آسیه رفیعی 
 مریم رفیغی 

 حدیث خسروی 
 زینب بهرامی 
 زهرا هاشمی 
 مریم بهرامی 

 

 

 مریم رحیمی )رییس(
 زهرارحیمی )معاون(
 زهرا بهرامی)منشی(

 عارفه اقابابابیی
اباییآقابرقیه آ  
باقریرقیه   

 مریم بهرامی
لیال بهرامی    

 بهارترابی 
 فاطمه محمدی
 نرگس خدادادی
 نگار رسولی
 زهرا رفیعی
 غزل رفیعی 
 مهسا رفیعی 
 زینب گودرزی
 فاطمه رفیعی 

 
 
 

 

(سریی) مهشید رفیعی  

 لیال بهرامی )معاون(

(منشیمریم بهرامی )  

 محدثه جان نثار 

 ملیکا رحیمی

 مریم رحیمی

 نیلوفر آقابابایی

 فاطمه محمدی

 زینب خدادادی

 زینب بهرامی 

 زهرا بهرامی

 زهرا رفیعی

 زهرا توکلی

 زهرا اصغری 

 عارفه رفیعی

 زهرا رحیمی 

 فاطمه بهرامی 

 مریم مشتاق

 مهال السادات کیانی

 

 

 

کتابخوانیانجمن  امناسبت هانجمن  انجمن تربیت بدنی  عفاف و حجاب و امر  انجمن آموزشی قران وعترت 

 به معروف
 هیئت های مذهبی مواجهه با حوادث


