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

181053737125.331512.751265.0819.52484.559.1578.674استهبانطاهر نصاری5
عدم راه یابی )اول 

(به مرحله استانی

2480357619271513.518.7574.2522.2757552.574.775دارابمحمدباقر رفاحت7
عدم راه یابی )دوم

(به مرحله استانی

:        حفظ کل                                                   تاریخ : فارس                                                      رشته : استان 

لیست نمرات متسابقین مرحله شهرستانی  چهل و پنجمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان فارس

                        برادران



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

1743299672301515.52484.525.351007095.35استهبانیوسف شرفی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

37185022328.51512.751975.2522.57599.569.6592.225استهبانعلی اکبر بدری2
راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

1890617776291513.52077.523.2595.566.8590.1استهبانحبیب امیری3
راه یابی به مرحله )سوم 

(استانی

302060655128.121513.751874.8722.4619465.888.261استهبانمهدی سلیمانی ساردو4

228336374826.62151113.7566.3719.91194.566.1586.061استهبانمحمدمهدی عظیمی5

366108633224.8713.511.7514.564.6219.38691.564.0583.436استهبانعلیرضا سنچولی6

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

                        برادران

 جزء                                             20:فارس                                                     رشته : استان 



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

26.551511.512.565.5519.6659767.987.565استهبانمحمدرضا جاودان4
عدم راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

37204125625.621512.514.7567.8720.36194.566.1586.511استهبانعلی پاک نژاد5
عدم راه یابی به مرحله )دوم

(استانی

247158499324.8713.510.516.565.3719.6119465.885.411جهرمعبدالعلی نصیری6
عدم راه یابی به مرحله )سوم

(استانی

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

                        برادران

 جزء                                                   10:فارس                                                      رشته : استان 



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

255026294827.751512.7520.2575.7522.7251007092.725استهبانعلی اکبر جاللی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

542007009124.251512.251263.519.0587.561.2580.3استهبانمحمدعلی حسینی3
عدم راه یابی به )دوم

(مرحله استانی

3661077996101510124714.176.553.5567.65استهبانعلیرضا سلیمانی مقدم5
عدم راه یابی به )سوم

(مرحله استانی

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

                                      برادران

جزء                                             5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع  کللحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

2560122723281514.52178.5فسامیالد عظیمی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

4220551840191514.752270.75استهبانمحمدامین بادرامی2
راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

11108009081815131258فساسیدمحمدرضا منصوری3
عدم راه یابی به مرحله )سوم

(استانی

257149521615151314.7557.75فسایعقوب بهزادی4

2529638136141411.510.7550.25استهبانعلی اصغر کالمی5

25297362941213.511.51249استهبانکریم نجم الدینی6

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

      برادران

قرائت تحقیق                                            : فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کللحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

(راه یابی به مرحله استانی)اول 2571798367301515.52383.5جهرممحمدامیرعباسیان1

(راه یابی به مرحله استانی)دوم257145076129.514.51620.580.5فسامحمدحسن توفیق زاده2

(راه یابی به مرحله استانی)سوم257177404228.51514.51978.5فسامجتبی رحم دار3

(راه یابی به مرحله استانی)256047245726.751513.519.574.75فسامحمد خبازان4

(راه یابی به مرحله استانی)24602008972613.7512.52072.25جهرمحامد عظیمی5

256049285725.51513.7516.7571فسامحمدحسین حسین زاده6

252922822124.5151316.2568.75استهبانغالمحسین نوبختی7

246020211324.251511.751263جهرمرضا ابراهیمی8

25201355221914.2512.7513.7559.75استهبانمحمد زحلی9

237252128421.515111259.5جهرممحمد امیدی10

25296614311015101247استهبانغالمرضا دل افکار11

3725409371015101247دارابمحمدجواد کارجو12

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی

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

قرائت ترتیل                                                  : فارس                                                     رشته : استان 

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی


