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

250040490029.581513.252077.8323.3499868.691.949الرستانرضا فرخاری1
راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

2500056082311514.519.2579.7523.9259163.787.625گراشعبدالرضا ابراهیمی2
راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

251153463027.33151414.2570.5821.17485.559.8581.024الرستانجاسم طیبات3
عدم راه یابی به )سوم 

(مرحله استانی

حفظ کل                                                      : فارس                                                      رشته : استان 

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

                        برادران



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

251193064129.514142077.523.2591.564.0587.3الرستانمحمود محمدی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

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

                        برادران

 جزء                                                        20:فارس                                                     رشته : استان 



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

515987241830.251515.7523.7584.7525.42584.559.1584.575المردجعفر زاهدی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

250027275328.7514.5121267.2520.1757653.273.375الرستانمحمدامین نکیسا2
عدم راه یابی به )دوم

(مرحله استانی

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

                        برادران

 جزء                                                 10:فارس                                                      رشته : استان 



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

247090580125.515141670.521.1581.557.0578.2مهرسعید محتشمی فر1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

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

                                      برادران

جزء                                                 5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع  کللحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

(راه یابی به مرحله استانی)اول 250049888326.251512.51467.75الرستانعلی باقری فرد14

25112881172013111256الرستانعلی نخبه الفقهایی25
عدم راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

24404956031015101247الرستانعلیرضا عباسی29
عدم راه یابی به )عدم حدنصاب

(مرحله استانی

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

                       برادران

قرائت تحقیق                                                   : فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کللحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

250041683628.751513.517.7575الرستانمحمد خرم بخت1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

657004562827.75151417.574.25مهرعلی رحیمی2
راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

2500321959251514.2519.573.75الرستانمصطفی خورشیدسوار3
راه یابی به مرحله )سوم 

(استانی

344062197924.751511.7515.2566.75الرستانسیدمحمدنور دانش4

25119123681015101247الرستانغالمرضا جلوداری5

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

قرائت ترتیل                                                   : فارس                                                     رشته : استان 

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی


