
رتبهجمع کل حسن حفظ%70حسن حفظ قرائت%30جمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

257207519925.514.512.515.7568.2520.4759667.287.675شیرازادریس کاظمی1
عدم راه یابی )اول 

(به مرحله استانی

228328657326.331513.251266.5819.9748156.776.674شیرازعلی زینعلی2
عدم راه یابی )دوم 

(به مرحله استانی

حفظ کل                                                       : فارس                                                      رشته : استان 

لیست نمرات متسابقین مرحله شهرستانی  چهل و پنجمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم منطقه شیراز

                        برادران



رتبهجمع کل حسن حفظ%70حسن حفظ قرائت%30جمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

228248247630.251515.52181.7524.5259465.890.325شیرازمهدی اسدی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

237273237426.751513.51873.2521.9759566.588.475شیرازمحسن جعفری2
راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

228310913230.25151421.580.7524.2258156.780.925شیرازمحمد حسین رضایی3
راه یابی به مرحله )سوم 

(استانی

257178301728.371512.751268.1220.43685.559.8580.286شیرازعباس شجاعی4

2432092414101511124814.44229.443.8شیرازهوشنگ قانعی5

لیست نمرات متسابقین مرحله شهرستانی  چهل و پنجمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم منطقه شیراز

                        برادران

 جزء                                                      20:فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کل حسن حفظ%70حسن حفظ قرائت%30جمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

237153427726.621512.7518.7573.1221.93696.567.5589.486شیرازنصراهلل بازیار1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

229684580028.251512.518.7574.522.359566.588.85شیرازعلیرضا کشاورزی2
راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

557998833830.514.515.2520.758124.390.563.3587.65شیرازرضا ممیوند3
راه یابی به مرحله )سوم 

(استانی

247163018928.12151416.2573.3722.01179.555.6577.661شیرازمعین الدین باقری4

6700008565101111124413.288.561.9575.15شیرازعلی آیین پرست5

لیست نمرات متسابقین مرحله شهرستانی  چهل و پنجمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم منطقه شیراز

                        برادران

 جزء                                                      10:فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع کل حسن حفظ%70حسن حفظ قرائت%30جمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

2296672841101510124714.1402842.1شیرازمحمد حسین سرایداران1

عدم حدنصاب 

عدم راه یابی )

به مرحله 

(استانی

لیست نمرات متسابقین مرحله شهرستانی  چهل و پنجمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم منطقه شیراز

                                      برادران

جزء                                                 5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع  کللحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

(راه یابی به مرحله استانی)اول 22809123413114.7515.7522.584شیرازجواد هاشم زاده1

(راه یابی به مرحله استانی)دوم 230008111330.2515162283.25شیرازحسام قانعی2

(راه یابی به مرحله استانی)سوم 514995905729.75151522.2582شیرازمحمدمهدی روحانی3

(راه یابی به مرحله استانی)سوم 2301182967291515.7522.2582شیرازمحمد بهرامی شاد4

(راه یابی به مرحله استانی)22819114032915152281شیرازامیرحسین فتحعلی5

راه یابی به مرحله استانی22807612972714.2514.7518.2574.25شیرازهادی افخمی6

راه یابی به مرحله استانی255962690127.51413.751873.25شیرازمصطفی رادمهر7

228283768127.251513.7515.571.5شیرازمحمدامین زند پور8

4220551840241514.516.7570.25شیرازفرزاد هرندی زاده9

229866410217.514.512.7511.556.25شیرازمحمد فرهادی ابنوی10

لیست نمرات متسابقین مرحله شهرستانی  چهل و پنجمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم منطقه شیراز

               برادران

قرائت تحقیق                                                : فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کللحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

565005170430.7513152280.75شیرازامیرحسین عباسی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

228205374525.51515.523.2579.25شیرازمیالد مفتاحی2
راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

228272491725.51515.2522.7578.5شیرازحسین پرندک3
راه یابی به )سوم 

(مرحله استانی

79236499291414.252178.25شیرازمحمد امین روشن ضمیر4
راه یابی به مرحله 

استانی

لیست نمرات متسابقین مرحله شهرستانی  چهل و پنجمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم منطقه شیراز                           برادران

قرائت ترتیل                                               : فارس                                                     رشته : استان 



254994531128.251514.2518.576شیرازبهنام امیری5
راه یابی به مرحله 

استانی

527996151526.75151415.2571شیرازسلمان محمدی نیا6

83004374824.25151416.569.75شیرازمحمد صادق طاهری پاکدل7

229843477823.51513.517.569.5شیرازروح اهلل جمشیدی8

237194459921.512.51315.2562.25شیرازمحمد ساجدی9

249156456423.513.5111260شیرازعلی صدیقی10

2283102911211511.51259.5شیرازسیدمحمد حسن حسینی11

161021743817.514.5131257شیرازمجید میرزایی12

22837809182212.25101256.25شیرازمحمد صالح اسدی13

2297545010191311.251255.25شیرازمحمد هادی قلمی14

2572319896101510.751247.75شیرازسید عبدالوحید حسین زاده15

101510.51247.5شیرازمحمدرضا صفری16

2281137368101510.251247.25کوارمسلم میرزایی نامجو17

22933172261015101247شیرازمحمد علی محمدی18


