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

229352358631.8313121874.8322.4498257.479.849مرودشتفاطمه زارع1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

24102076181814.5917.7559.2517.775805673.775خرم بیدالهام طیبی2
عدم راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

243284719930.514.512.7517.575.2522.575302143.575مرودشتزهرا زارع3

عدم )عدم حد نصاب 

راه یابی به مرحله 

(استانی

241160010012127104112.330.521.3533.65خرم بیدآذر مصیبی پور4

حفظ کل                                                   : فارس                                                      رشته : استان 

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

                        خواهران



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

241117450024.2512.510.51764.2519.2758559.578.775خرم بیدفاطمه اتفاقی 1
عدم راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

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

                        خواهران

 جزء                                                     20:فارس                                                     رشته : استان 



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

2420928989311515.7522.7584.525.359365.190.45مرودشتنرگس زارع1
راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

241103057625149.251866.2519.8759667.287.075آبادهمرضیه رهسپار2
عدم راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

230136217527158.251565.2519.5757451.871.375مرودشتزهرا امیری3
عدم راه یابی به )سوم 

(مرحله استانی

243034919116.511.581450156646.261.2مرودشتفاطمه زارع4

24302233091491017.550.515.1546.532.5547.7مرودشتسیده مریم صدر حسینی5

24111864281257.751539.7511.925302132.925صفاشهرزهره طیبی6

2432523891125812.537.511.25302132.25مرودشتمرضیه غالمی7

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

                        خواهران

 جزء                                                       10:فارس                                                      رشته : استان 



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

253973352225.513101765.519.6578.554.9574.6مرودشتافسانه ریحانی پور1

عدم راه )اول 

یابی به مرحله 

(استانی

240022528112158.751348.7514.62533.523.4538.075آبادهلیال فرخی2

عدم حد نصاب 

عدم راه یابی به )

(مرحله استانی

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

                                      خواهران

جزء                                                     5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

24116187433013.751316.573.2573.25خرم بیدفاطمه امینی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

242020112427.251111.51463.7563.75مرودشتالهام زارع2
عدم راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

513004117821812135454بواناتمریم برزگر3

عدم )عدم حد نصاب 

راه یابی به مرحله 

(استانی

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

                                       خواهران

قراءت تحقیق                                          : فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

24201455772714.512.751670.2570.25خرم بیدسهیال صادقی1
راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

253018482828.512.51215.7568.7568.75اقلیدفائزه سادات افضلی2

عدم راه )دوم 

یابی به مرحله 

(استانی

228305807424.513.513176868مرودشتزهرا روزگار3

عدم راه )سوم 

یابی به مرحله 

(استانی

230003061623.513.512.7516.566.2566.25پاسارگادمرضیه اسالمی4

2513.511.5156565اقلیدزهرا میرسلیمانی5

665001851123.51510.514.563.563.5پاسارگادناهید علیزاده6

513009740816.514.59.515.55656بواناتزهرا عزیزی7

22951170702111.5101355.555.5ارسنجانآذر نعمت الهی8

648988426721.514.58105454ارسنجانخدیجه جاویدی9

64898636421614.51013.55454ارسنجانفریبا رحیمی10

241143681519139135454آبادهمعصومه احمدی32

243283464117.58.59.514.55050مرودشتالهام مختاری111

243030679413.514.57144949مرودشتاقدس زارعی112

648972368913.511.510134848ارسنجانکبری روستایی113

230142909112128.751446.7546.75مرودشتزهرا شیروانی114

243124256012117104040مرودشتزینت میرزایی115

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

                                       خواهران

قراءت ترتیل                                                : فارس                                                     رشته : استان 

راه یابی به مرحله استابی

عدم راه یابی به مرحله استابی

عدم راه یابی به مرحله استابی


