
 

 

 

 

 قرآن کریم  سراسریدوره مسابقات  چهل و دومین

 (98مرداد  19 تا 17 –)مرحله مقدماتی 

 جزء 20حفظ رشته  - اجرانوبت بندی زمان

 مردادماه 17شنبه  پنج

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 1 سیستان و بلوچستان یحمل یمرتض

 شنبه پنج

 98مرداد  17

 قبل از ظهر

 2 گیالن زاده یتق محمد
 3 گیالن ینیحس یحاج محسن

 4 اصفهان یهاشم یبن یدمهدیس
 5 اصفهان یرینص محمدجواد

 6 اصفهان انینوروز احسان
 7 اصفهان زاده یمهد نیحس

 8 اصفهان یبرات یعل

 9 خراسان رضوی یقره داش دیسع

 10 خراسان رضوی یحانیر یدمصطفیس

 شنبه پنج

 98مرداد  17

 بعد از ظهر

 11 خراسان رضوی زاده نیحس حسن

 12 خراسان رضوی خدابخش رضایعل

 13 فارس یهاشم یدمرتضیس

 14 فارس یمحمد محمود

 15 گلستان دهقان نیحس

 16 تهران یگیقدب یمجتب

 17 تهران زاده افیس مسعود

 18 تهران ییرزایم یمهد

 13تا  9ساعت مقطع قبل از ظهر: از  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  19 تا 17 –)مرحله مقدماتی 

 جزء 20حفظ رشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 18 جمعه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 19 تهران هیتک یهاد

 جمعه

 98مرداد  18

 قبل از ظهر

 20 همدان زادهیمحمدجواد عل

 21 همدان پور یمصباح محمدرضا

 22 بوشهر خیش مانیا

 23 بوشهر نیگرگ میعبدالکر

 24 بوشهر منفرد یواعظ محمدحسن

 25 قم یصاف درضایحم

 26 قم ینیحس یدعلیس

 27 قم زاده یمهد دحامدیس

 28 آذربایجان شرقی یمرسل یعل

 جمعه

 98مرداد  18

 بعد از ظهر

 29 خوزستان نسب یموسو یدمهدیس

 30 لرستان یمیرضا رح

 31 مازندران اریاسفند نیرحسیام

 32 مازندران یمسلم محمد

 33 زنجان غالم آزاد یعل

 34 کرمانشاه زادیپر یمهد

 35 قزوین محمدجواد مهجور

 36 کرمان یعنبر یعل

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  19 تا 17 –)مرحله مقدماتی 

 جزء 20حفظ رشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 19شنبه 

 اجرازمان  نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 37 اردبیل یهاشم نیام

 شنبه

 98مرداد  19

 قبل از ظهر

 38 سمنان خاکپاش دقاسمیس

 39 مرکزی یحمیدرضا طیب

 40 مرکزی یاکبر یرعلیم دمحسنیس

 41 هرمزگان پور یمحب یعل

 42 کردستان یجالل مراد

 43 البرز اتیسجاد ب

 44 ایالم جواد نظری

 45 خراسان جنوبی احمدآباد یوسفیاحمد 

 46 چهارمحال و بختیاری یمسلم نیمحمدام
 شنبه

 98مرداد  19

 بعد از ظهر

 47 خراسان شمالی پورمند لیجل

 48 یزد یرحمان رضایعل

 49 آذربایجان غربی خواه نیمحسن حس

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 


