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 جزء قرآن کریم 10رشته حفظ 
 استان نام و نام خانوادگی رتبه
 یزد منصور گل محمدي 1
 خوزستان محمد سیالبی 2
 البرز علی قنبري 3
 کرمان هادي رضایی 4
 خر اسان رضوي علی سبزه 5
 بوشهر رضا علی نژاد 6
 مازندران وحید ترکمان دهنوي 7
 هرمزگان عبداهللا رکاب 8
 مرکزي میثم یوسفی 9

 جزء قرآن کریم 20رشته حفظ 
 استان نام و نام خانوادگی رتبه
 خراسان رضوي رضا حسنی 1
 گیالن امیدرضا رحیمی 2
 تهران مجتبی قدبیگی 3
 تهران مجید باقري 4
 خر اسان رضوي حسام فیوضی 5
 همدان محمد داوریان  6
 خراسان رضوي سعید قره داشی 7
 مرکزي مهدي میرزایی 8
 اصفهان علی براتی 9

 قم علیرضا درودي 10
 بوشهر ایمان شیخ  11



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن کریم کلرشته حفظ 
 استان نام و نام خانوادگی رتبه
 خراسان رضوي رضا گلشاهی 1
 سهمیه طالب محمود نوروزي 2
 فارس نوید رزمجو 3
 قم محمدجواد مرادي 4
 خر اسان رضوي محمد خاکپور 5
 تهران محمد رسول تکبیري 6
 کرمان سعید شاهرخی 7
 اصفهان محمدرضا اکبریان 8
 مرکزي ابوذر کرمی 9

 هرمزگان حسین درستکار  10
 قم محمد علی شریعتی 11
 خوزستان علیرضا سامري 12
 تهران محمدجواد دلفانی 13
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 قرآن کریم قرائت ترتیلرشته 
 استان نام و نام خانوادگی رتبه
 فارس مهدي کشاورز 1
 کردستان فؤاد مولودي 2
 کرمانشاه امین صیدي 3
 گیالن حسین عزیزي  4
 خر اسان رضوي سید حامد حسینی 5
 اردبیل  شهرام رحمانی  6
 قزوین مهدي جوزي  7
 خراسان رضوي سید حجت ترحمی 8
 زنجان  علی قنبري 9

 همدان  مجید شمخانی  10



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن کریمقرائت رشته 
 استان نام و نام خانوادگی رتبه
 قم سید حمیدرضا مقدسی 1
 تهران مجتبی محمد بیگی 2
 تهران علی خشنود 3
 کرمانشاه امین عبدي 4
 تهران محسن قاسمی 5
 خراسان رضوي مختار دهقان 6
 تهران هادي موحد امین 7
 تهران مهدي غالم نژاد 8
 خراسان رضوي سید امید حسینی نژاد 9

 خراسان رضوي حسین پورکویر 10
 تهران حبیب صداقت 11
 اصفهان مجید فقیه 12
 خراسان رضوي مهدي شجاع 13
 خوزستان کاظم آذر پیرا 14
 سهمیه فرهنگیان سید جاسم موسوي 15
 سهمیه مدهامتان هادي اسپیدانی 16
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 دعاخوانیرشته 
 استان نام و نام خانوادگی رتبه
 چهار محال و بختیاري سجاد براتی 1
 خراسان رضوي سجاد نوري 2
 یزد مهدي ضیافتی 3
 بوشهر سید مصطفی موسوي 4
 البرز مهدي خطیب 5
 فارس حمیدرضا اسکندري 6
 اردبیل احد حاجی زاده  7
 آذربایجان غربی علی عرب 8
 لرستان شهاب امانت چی  9

 گیالن احمدرضا رمضانی 10

 اذانرشته 
 استان نام و نام خانوادگی رتبه
 گلستان مجتبی محمدي راد 1
 مازندران مجتبی کریمی 2
 آذربایجان شرقی اکبر قنبرزاده 3
 فارس حسام قائمی 4
 لرستان عبدالصمد اسکندري 5
 گیالن محمدرضا نمازي 6
 تهران وحید باقرنژاد 7



 

 

 

 به مرحله کشوري مسابقات سراسري قرآن کریم هاي راه یافتهگروهفهرست 

 

 

 

 

 

 قرآن کریمهمسرایی و همخوانی رشته 
 استان گروهنام  رتبه
 خوزستان گروه آل یاسین 1
 خوزستان گروه االنوار 2
 خوزستان گروه میعاد 3
 خوزستان گروه العباد 4
 یزد گروه ثامن الحجج 5
 تهران گروه شمس 6


