
 

 

 

 

 قرآن کریم  سراسریدوره مسابقات  چهل و دومین

 (98مرداد  26 تا 22 –)مرحله مقدماتی 

 کلحفظ رشته  - اجرانوبت بندی زمان

 مردادماه 22 سه شنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 1 تهران یریمحمدرسول تکب

 شنبه سه

 98مرداد  22

 از ظهر بعد

 2 تهران ینوروز محمود
 3 تهران بهزادفر نیمحمدحس

 4 تهران یفانلد محمدجواد
 5 تهران راد یمستشار رضایعل

 6 تهران رضالویعل یمجتب
 7 تهران عماد انوری

 8 کهکیلویه و بویر احمد افتهیدست  نیحس

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  26 تا 22 –)مرحله مقدماتی 

 حفظ کلرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 23 چهارشنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 9 فارس رزمجو دینو

 چهارشنبه

 98مرداد  23

 قبل از ظهر

 10 فارس یضیف یمجتب

 11 فارس مقدم محمد

 12 خوزستان داتیاسحاق زب

 13 خوزستان یسامر رضایعل

 14 سیستان و بلوچستان یزه لیحامد اسمع

 15 هرمزگان درستکار نیحس

 16 هرمزگان ینیتاج الد نیآر

 17 بوشهر محمد انگشتبه

 چهارشنبه

 98مرداد  23

 بعد از ظهر

 18 چهارمحال و بختیاری نهاد یخاک یمجتب

 19 اصفهان یخان نیحس

 20 اصفهان یمحمد محسن

 21 اصفهان بازرگان نژاد یمهد

 22 اصفهان یرازیش یمهد

 23 گلستان یحامد روشن

 24 یزد عطارزاده نیرحسیام

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  26 تا 22 –)مرحله مقدماتی 

 حفظ کلرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 24 پنج شنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 25 کرمان یشاهرخ دیسع

 شنبهپنج 

 98مرداد  24

 قبل از ظهر

 26 کرمان یعنبر عماد

 27 کرمان یزمان نیحس

 28 آذربایجان شرقی یطباخ نایس

 29 قم یعتیشر یمحمدعل

 30 قم یاحمد محمدرضا

 31 قم یمعتمد احمد

 32 قم یآباد یعل یاسالم نیحس

 33 قم یلیاسمع محمد

 پنج شنبه

 98مرداد  24

 بعد از ظهر

 34 قم انیعرب نیمحمدحس

 35 خراسان رضوی یداود خلوص

 36 خراسان رضوی یحسن رضا

 37 خراسان رضوی یگلشاه رضا

 38 خراسان رضوی این یجاهد محمدرضا

 39 خراسان رضوی ینییال محمد

 40 خراسان رضوی انیمؤمن یدعلیس

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  26 تا 22 –)مرحله مقدماتی 

 حفظ کلرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 25 جمعه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 41 مرکزی یابوذر کرم

 جمعه

 98مرداد  25

 قبل از ظهر

 42 مرکزی یناد رضا

 43 همدان انیمحمد داور

 44 همدان ییبابا محمود

 45 ایالم مقدم یحسن فرخ

 46 کردستان یفالح رزادیش

 47 آذربایجان غربی ییطال نایس

 48 گیالن یمیرح درضایام

 49 قزوین یاکبر یعل دیسع

 جمعه

 98مرداد  25

 ظهربعد از 

 50 قزوین یرجب یمهد

 51 قزوین ییرزایم محمود

 52 اردبیل جاهد اسری

 53 زنجان ینجف نیمحمدام

 54 سمنان یسجاد واعظ

 55 مازندران ییمحمدرضا رضا

 56 مازندران یازیا مانیپ

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  26 تا 22 –)مرحله مقدماتی 

 حفظ کلرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 26 شنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 57 البرز یفیس رضایعل

 شنبه

 98مرداد  26

 از ظهر قبل

 58 کرمانشاه یسرخند ریجهانگ

 59 خراسان شمالی یخسرو نیحس

 60 خراسان جنوبی انیدرم یمحمود احمد

 61 لرستان وندیموس لیاسمع

 62 المللی طالبنفر اول مسابقات بین

 63 خراسان رضوی حسام فیوضی

 64 دانشجویاننفر اول مسابقات سراسری 

 65 قم حسن علیرضالو

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 


