
)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45اسامی راه یافتگان به مرحله استانی   

 قرائت تحقیق

 ردیف نام نام خانوادگی

 1 سیدمحمد حسینی پور

 2 حسین  قلعه نویان

 3 علیرضا امانی

 4 امیرحسین حیدری

 5 علیرضا روزبهانی

 6 محمدحسین قصری زاده

 7 طاها کبیری

 8 یونس شاهمرادی

 9 هادی  ایزدپناهی

 11 کاظم نوری پور

 11 محمد اسدی

 12 مرتضی  شکوری

 13 امین  رحیمی

 14 میالد عبدلی

 15 بهروز بهاری

 16 محمدرضا حقیقت فر

 17 حمید شیخ زاده

 18 حسین  طاهری

 19 محمدحسین  گلچین

 21 احد طوقانی

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45اسامی راه یافتگان به مرحله استانی   

 قرائت تحقیق

 ردیف نام نام خانوادگی

 21 امیر باقر

 22 امیرمحمد معصومی

 23 محمدصادق بهشتی

 24 رضا  قصری زاده

 25 محمدمهدی بختیاری

 26 وحید براتی

 27 میالد ایزدپناهی

 28 رسول  تمجید

 29 محمد عنابستانی

 31 مهدی روشندل

 31 حسن حکیمی

 32 مسعود  خیری

 33 حجت اله موحدیان

 34 سعید شاملو

 35 علیرضا مهدی زاده

 36 حسین نجفلو

 37 محمدرضا اکبرزاده

 38 امیر محمدی

 39 رسول بخشی

 41 عبدا... گودرزی

 

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45اسامی راه یافتگان به مرحله استانی   

 قرائت تحقیق

خانوادگینام   ردیف نام 

 41 علی کدخدازاده

 42 علی آهنگر خراسانی

 43 داود کریمی

 44 مجید عنان پور

 45 سیدمسعود گرسویی

 46 محمدامین نوروزی

 47 مهدی دولت آبادی فراهانی

 48 میثم قاسمی

 49 حسن حکیمی

 51 حمید رحیمی

 51 محسن باباجانی

 52 امیرهوشنگ بخشی

 53 محمد علی اکبری

 54 صمد فتحی محمدی

 

 

 

 

 

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45اسامی راه یافتگان به مرحله استانی   

 قرائت ترتیل

 ردیف نام نام خانوادگی

 1 محمدحسین ربیعیان

 2 محمد عربان

 3 رضا اسفندیاری

 4 مهدی نکونام

 5 احمد محمدی زاده

 6 محمدرضا محمدی حریب

 7 محمدمهدی احمدی

 8 محمدعلی مدنی

 9 مرتضی مقنیان

 11 علی  وفادار

 11 ابوالفضل قدیانی

 12 محمدابراهیم محمدی

 13 محمدرضا بذرافشان

 14 علی نوری

 15 روح ا... محمدی اعظم

 16 علی فتوحی

 17 سبحان  پرهیزگار

 18 حسین  بلبلی

 19 محمد ضرغام

 21 محمد مجیدی

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45مرحله استانی اسامی راه یافتگان به   

 قرائت ترتیل

 ردیف نام نام خانوادگی

 21 ساالر حسین پور

 22 مصطفی  براتی زاده

 23 مهدی عرب

 24 محمدحسین واشقانی

 25 داود فیروزی

 26 حامد اشرفی

 27 حبیب گل محمدی

 28 محمدرضا عباسیان

 29 محسن صادقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45اسامی راه یافتگان به مرحله استانی   

کلحفظ   

 ردیف نام نام خانوادگی

 1 محمدرضا  زاهدی

 2 علی  مستشاری راد

 3 امیرحسین شریفی زاده

 4 مجید باقری

 5 امیرعلی ابوالفضلی

 6 علیرضا محمدی

 7 محمدمحسن جعفرزاده

 8 طاها شوکتیان

 9 علیرضا فیضی

 11 علی اسدی

 11 عبدا... اله ویردی زاده

 12 حمید شاهبداغی

 13 مهدی بازرگان نژاد

 14 احمد برزگر

 15 محمدحسن ظهوری پور

 16 ابوالفضل  کفاشی

 17 محمدحسین بهزادفر

 

 

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45اسامی راه یافتگان به مرحله استانی   

جزء 20حفظ   

خانوادگینام   ردیف نام 

 1 محمدامین سلیمانی

 2 هادی تکیه

 3 حسن پروازی

 4 علی آیاتی

 5 مهدی میرزایی

 6 کمیل هادی پور

 7 محمدمهدی ظهوری

 8 علی اکبر صادقی

 9 مهدی محمدی

 11 سیدمحمد حسینی

 11 حسین  کشاورز

 12 مهرداد بیات

 13 محمد باقریان

 14 مصطفی مرادی

 15 محمد خلج

 16 محمدجواد پایکاری

 17 سپهر زارع تیموری

 

 

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45اسامی راه یافتگان به مرحله استانی   

جزء 00حفظ   

 ردیف نام نام خانوادگی

 1 مهدی ربانی

 2 علی  رحیمی

 3 حامد قاسمی

 4 بهمن باقری

 5 محمدرضا اسماعیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)برادران(دوره مسابقات قرآن کریم  45یافتگان به مرحله استانی اسامی راه   

جزء 5حفظ   

 ردیف نام نام خانوادگی

 1 احسان  ذاکری

 2 محمدجواد ذبیحی

 3 حسین  داوران

 4 مجید آقامحمدلو

 5 محمدجواد ذبیحی

 


