
 

 قرآن کریم سراسریدوره مسابقات  چهل و دومین

 (98مرداد  22و  21 –)مرحله مقدماتی 

 قرائت ترتیلرشته  - اجرانوبت بندی زمان

 مردادماه 21شنبه دو

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 1 قم علم خواه یمهد

 شنبهدو

 98مرداد  21

 قبل از ظهر

 2 اصفهان حق شناس درضایسع
 3 اصفهان انیدافع محمد

 4 فارس یقانع حسام
 5 خراسان رضوی یترحم دحجتیس
 6 خراسان رضوی ینیحس دحامدیس
 7 خراسان رضوی انیلیاسمع الدیم

 8 خراسان رضوی ییثنا دیسع

 9 خراسان رضوی یرمضان دیام

 10 کردستان یاحمد مانیپ

 11 گیالن یزیعز نیحس

 12 گیالن یاکباتان سجاد

 13 کرمانشاه یاصالن یسار دیمحمدسع

 14 کرمانشاه یباچید لیاسمع

 شنبهدو

 98مرداد  21

 بعد از ظهر

 15 خراسان شمالی یسجاد عبداله

 16 یزد عطارزاده نیمحمدحس

 17 تهران یگیب یمحمدمهد

 18 تهران انیعباس محمدرضا

 19 گلستان یالوز یمحمد موسو

 20 خراسان جنوبی مقدم یمحسن سکندر

 21 همدان یشمخان دیمج

 22 همدان یشکر درضایحم

 23 ایالم یمالک عبد

 24 آذربایجان غربی یمحمدرضا فتوح

 25 زنجان یقنبر یعل

 26 کهکیلویه و بویر احمد یشعبان یمهد

 27 کرمان انیخسرومحمد 
 شنبهدو

 98مرداد  21

 مغرببعد از 

 28 اردبیل یمحمدحسن رهبر

 29 قزوین یجوز یمهد

 30 البرز یانیداود تق

 13تا  8:30مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •

 20تا  15:30مقطع بعد از ظهر: از ساعت  •

 22:30تا  21 : از ساعتمغربمقطع بعد از  •

 



 

 چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 (98مرداد  22و  21 –)مرحله مقدماتی 

 قرائت ترتیلرشته  - نوبت اجرابندی زمان

 مردادماه 22 سه شنبه

 زمان اجرا نوبت اجرا استان نام و نام خانوادگی
 31 چهارمحال و بختیاری یدریصادق ح

 سه شنبه

 98مرداد  22

 قبل از ظهر

 32 مازندران یترکمان دهنو دیسع

 33 مرکزی یقاسم اریمه

 34 لرستان رانوندیب ردادهیاحسان پ

 35 خوزستان محسن مزرعه اصل

 36 آذربایجان شرقی یانگوت یعل

 37 بوشهر انیانگال یمحمدمهد

 38 هرمزگان کخواهیعبدالرحمان ن

 39 سمنان انیمنصور نیمع

 40 سیستان و بلو چستان زاده غیغالمرضا آم

 13تا  8:30مقطع قبل از ظهر: از ساعت  •


