
 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 رشته حفظ کل

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 محمد جواد دلفانی  

 2 منصور قصری زاده  

 3 عباس احتشام  

رسولمحمد  تکبیری    4 

 5 محمد حسین بهزادفر  

 6 احمد برزگر  

 7 علیرضا زرنوشه فراهانی  

 8 حمید شاه بداغی  

 9 سعید یوسفی  

 10 سید امیر سینا عالم زاده  

 11 علی مستشاری راد  

 12 محمود نوروزی  

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 20حفظ رشته   

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 امیر حسین شریفی زاده  

 2 مصطفی مرادی  

 3 مهدی  محمدی  

 4 مهدی  میرزایی  

 5 مسعود صیاف زاده  

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43 لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی  

جزء 10رشته حفظ   

حاتتوضی  ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس 

 1 عبداهلل امامی  

 2 علی  رحیمی  

 3 محمد حسن موحدی  

 4 نبی نخعی  

 5 محمد  ضرغام  

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

جزء 5رشته حفظ   

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 احمد ابوالقاسمی آزاد  

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 رشته قرائت تحقیق

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 مجتبی محمد بیگی  

 2 حمیدرضا نصیری  

 3 سعید  حاجیان  

 4 محمد رضا حقیقت  

 5 محمد مهدی عظیمی  

 6 طاها کبیری  

 7 امیر باقری  

 8 علیرضا مهدی زاده  

 9 حبیب  صداقت  

 10 امین  رحیمی  

 11 محمد تقی  نوران  

 12 محمد حسن  موحدی  

 13 محمد صادق بهشتی  

 14 علی  خشنود  

 15 سید نوراهلل سید علی مرتضایی  

 16  محمد محسن جعفرزاده  

 17 حجت اهلل موحدیان  

 18 سید مسعود  گرسوئی  

 19 محمد رضا  اکبرزاده  

 20 مسعود  بیژنی  

 21 محسن  قاسمی  



 

 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 رشته قرائت ترتیل

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 حسین  رفیع پور  

 2 رسول احمدی  

 3 مجید عنانپور  

 4 احسان اهلل رحمانی  

 5 محمد  مقصودی  

 6 علی  فتوحی  

 7 ابراهیم فراهانی  

 8 امیر  نوده فراهانی  

 9 مجتبی  قدبیگی  

 10 محمدباقر روشندل  

 11 محمد مهدی بیگی  

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 



 

 باسمه تعالی

دوره مسابقات شهرستانی 43لیست اسامی نفرات راه یافته به مرحله استانی   

 رشته اذان

 ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات

 1 محمد حسن  موحدی  

 2 حسین  رفیع پور  

 3 احسان اهلل رحمانی  

 4 حسین  شالچی  

 5 محمد رضا زینلی  

 6 سید نوراهلل  مرتضایی  

 7 مجید  عنانپور  

 8 رسول  احمدی  

 9 میالد  ایزدپناهی  

 10 مجید گوزل پور  

 11 محمد مهدی رزاقی  

 12 وحید  باقرنژاد  

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

 



 


