
 

 

 

 

 قرآن کریم  سراسریدوره مسابقات  چهل و دومین

 (98مرداد  30 تا 26 –)مرحله مقدماتی 

 قرائت تحقیقرشته  - اجرانوبت بندی زمان

 مردادماه 26 شنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 1 کرمان یفیابوالفضل شر

 شنبه

 98مرداد  26

 از ظهر بعد

 2 خراسان رضوی ریپورکو نیحس
 3 خراسان رضوی دهقان مختار

 4 خراسان رضوی یصفدر دیحم
 5 خراسان رضوی حق طلب دیحم

 6 خراسان رضوی نژاد ینیحس دیام
 7 خراسان رضوی یژنیب رضایعل

 8 خراسان رضوی یاهلل طوس روح

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  30 تا 26 –)مرحله مقدماتی 

 قرائت تحقیقرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 27 شنبهیک

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 9 آذربایجان شرقی زاده ینق نیمحمدحس

 یکشنبه

 98مرداد  27

 قبل از ظهر

 10 آذربایجان شرقی یعبد میابراه

 11 البرز یانیمحمدرضا تق

 12 اصفهان ینلیمحمدرضا ز

 13 اصفهان ینجف رضا

 14 اصفهان ثابت درضایحم

 15 اصفهان کهکشان یمحمدمهد

 16 احمدکهکیلویه و بویر  پور حیمس رضایعل

 17 خراسان شمالی بایابوالفضل شک

 یکشنبه

 98مرداد  27

 بعد از ظهر

 18 خراسان جنوبی محمدنژاد رضایعل

 19 لرستان یکرم دیوح

 20 لرستان یسعادت یمهد

 21 تهران مجتبی پرویزی

 22 تهران نیموحد ام یهاد

 23 تهران یگیمحمدب یمجتب

 24 تهران یقاسم محسن

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  30 تا 26 –)مرحله مقدماتی 

 قرائت تحقیقرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 28 شنبهدو

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 25 تهران یموحد مسعود

 دوشنبه

 98مرداد  28

 قبل از ظهر

 26 تهران ییخزا دیوح

 27 تهران یمیحک حسن

 28 تهران ینور مسعود

 29 آذربایجان غربی یمحمد محمد

 30 آذربایجان غربی زاده یول بابک

 31 کرمانشاه انینظر دیوح

 32 کرمانشاه یسور آرش

 33 بوشهر یبرازجان نهیابوالفضل آم

 دوشنبه

 98مرداد  28

 بعد از ظهر

 34 بوشهر جماله محمد

 35 خوزستان یموسو دجاسمیس

 36 خوزستان دغاغله صالح

 37 همدان صائب یمهد

 38 همدان اتیب احسان

 39 قزوین ینیحس یدمصطفیس

 40 قزوین یغالم یعل

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  30 تا 26 –)مرحله مقدماتی 

 قرائت تحقیقرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 29 سه شنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 41 زنجان یکرم یمهد

 سه شنبه

 98مرداد  29

 قبل از ظهر

 42 کردستان یفؤاد مولود

 43 کردستان یامان الدیم

 44 یزد یخسرو نیحس

 45 قم یمقدس درضایحمسید 

 46 قم کین یدیحم ثمیم

 47 قم یفروغ یمهد

 48 قم یخان یهاد

 49 هرمزگان جعفرزاده وسفی

 سه شنبه

 98مرداد  29

 ظهربعد از 

 50 هرمزگان دهش محمد

 51 ایالم یمسعود امام

 52 گیالن فالح تبسم چهره میابراه

 53 گیالن یعنبر یمحمدعل

 54 سیستان و بلوچستان یرضا صفدر

 55 سمنان پور ینیحس محمد دیس

 56 چهارمحال و بختیاری مهدی خدیبی

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  30 تا 26 –)مرحله مقدماتی 

 قرائت تحقیقرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 30 چهارشنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 57 لرستان یکرم دیوح

 چهارشنبه

 98مرداد  30

 قبل از ظهر

 58 لرستان یسعادت یمهد

 59 مرکزی یدیجد دیمج

 60 گلستان یعرب جز ونسی

 61 گلستان خدابخش حامد

 62 فارس یبینج درضایس

 63 اردبیل دیرسول تمج

 64 مازندران ییمحمد طاها

 65 تهران حبیب صداقت

 چهارشنبه

 98مرداد  30

 از ظهر بعد

 66 اردبیل محمد اسمعیلی

 67 یزد مهدی شایق

 68 المللی طالبنفر اول مسابقات بین

 69 نفر اول مسابقات سراسری مدهامتان

 70 نفر اول مسابقات سراسری دانشجویان

 13تا  9مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  16مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 

 

 

 

 

 


