
 
 
 
 
 

 
 

 
 نتایج نهایی هفتمین دوره مسابقات قران، عترت و نماز فرهنکیان سراسر کشور 

 بخش برادران 
 رتبه  رشته  نام و نام خانوادگی  استان 

 اول حفظ ده جزء قرآن کریم  سیدمهدی بنی هاشمی  اصفهان  

 دوم حفظ ده جزء قرآن کریم  علی زاهدی  خراسان رضوی 

 سوم حفظ ده جزء قرآن کریم  قاسم خاکپاش  سمنان 

 چهارم  حفظ ده جزء قرآن کریم  علی نظر زاده   قم 

 پنجم  حفظ ده جزء قرآن کریم  امین هاشمی  اردبیل 

 اول حفظ کل قرآن کریم  موسی معتمدی  اصفهان  

 دوم حفظ کل قرآن کریم  مجتبی فیضی  فارس 

 سوم حفظ کل قرآن کریم  ابوذر کرمی   مرکزی  

 چهارم  حفظ کل قرآن کریم  یحیی راثی  آذربایجان شرقی  

 پنجم  حفظ کل قرآن کریم  داود خلوصی  خراسان رضوی 

 اول روش تدریس احکام  محمود مختاری  همدان 

 دوم روش تدریس احکام  محمدعلی قوامی نیا  خراسان رضوی 

 سوم روش تدریس احکام  حسن بیرام زاده آذربایجان شرقی  

 چهارم  روش تدریس احکام  حیدر منصوری  بوشهر 

 پنجم  روش تدریس احکام  جواد شیرین آبادی  مرکزی  

 اول قرائت تحقیق قرآن کریم  علی اصغر شم آبادی  خراسان رضوی 

 دوم قرائت تحقیق قرآن کریم  محمد مهدی روحانی  فارس 

 سوم قرائت تحقیق قرآن کریم  علی حسینی   آذربایجان غربی 

 چهارم  قرائت تحقیق قرآن کریم  صادق سیاری  مازندران 

 پنجم  قرائت تحقیق قرآن کریم  یوسف قاسمی  زنجان 

 اول نهج البالغه  سعید عزیزی  فارس 

 دوم نهج البالغه  حسن حیدرپور  خراسان شمالی 

 سوم نهج البالغه  عبدالعظیم آقامحمدی   مرکزی  

 چهارم  نهج البالغه  محمد امین اسپرائینی  خراسان رضوی 

 پنجم  نهج البالغه  میثم منتشلو کردستان  

  



 
 
 
 
 

 
 

 
 نتایج نهایی هفتمین دوره مسابقات قران، عترت و نماز فرهنکیان سراسر کشور 

خواهران بخش   
 رتبه  رشته  نام و نام خانوادگی  استان 
 اول حفظ ده جزء قرآن کریم  سیده شکوفه حسینی  بوشهر 

 دوم حفظ ده جزء قرآن کریم  مهدیه شمس  یزد 

 سوم حفظ ده جزء قرآن کریم  کبری درویشی  هرمزگان 

 چهارم  حفظ ده جزء قرآن کریم  بهاره امیدزاده   لرستان  

 پنجم  حفظ ده جزء قرآن کریم  فائزه قضاوی  اصفهان  

 اول حفظ کل قرآن کریم  فاطمه زرین   آذربایجان غربی 

 دوم حفظ کل قرآن کریم  سیده زینب تقوی پور  گیالن 

 سوم حفظ کل قرآن کریم  فاطمه ابراهیمی   فارس 

 چهارم  حفظ کل قرآن کریم  زهره حیدری  هرمزگان 

 پنجم  حفظ کل قرآن کریم  سیده مهناز حسینی  قزوین  

 اول روش تدریس احکام  الهه خوش چشم   قم 

 دوم روش تدریس احکام  طاهره احمدی  فارس 

 سوم روش تدریس احکام  زهرا نیکخو  خراسان رضوی 

 چهارم  روش تدریس احکام  زهرا فرهادی  اصفهان  

 پنجم  روش تدریس احکام  علیه آزادگان  خراسان جنوبی 

 اول قرائت تحقیق قرآن کریم  نزیهه جنامی  خوزستان 

 دوم قرائت تحقیق قرآن کریم  معصومه صحرایی  اصفهان  

 سوم قرائت تحقیق قرآن کریم  طاهره عبداللهی  قزوین  

 چهارم  قرائت تحقیق قرآن کریم  زهرا کشاورز  بوشهر 

 پنجم  قرائت تحقیق قرآن کریم  شیرین شیخ نواز  اردبیل 

 اول نهج البالغه  سمیه فیروزی  شهرستانهای استان تهران 

 دوم نهج البالغه  طاهره سیفی   مرکزی  

 سوم نهج البالغه  الهام قطعی  فارس 

 چهارم  نهج البالغه  معصومه آفنداک  بوشهر 

 پنجم  نهج البالغه  تکتم ثقفی  خراسان رضوی 

 
 


