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

(عدم راه یابی به مرحله استانی)اول 248001220420.331412.519.566.3319.8999465.885.699دارابطیبه خوب1

(عدم راه یابی به مرحله استانی)دوم257175746622.511.51118.2563.2518.9759365.184.075فساهاجر فیروزی2

(عدم راه یابی به مرحله استانی)سوم252926960217.51310.2516.557.2517.1759465.882.975استهبانسعیده قدرتی3

257170095222.3312.5121864.8319.44981.557.0576.499فسالیال بردبار 4

25298305251981015.552.515.75302136.75استهباننجمه دهقانی نژاد5

حفظ کل                                                     : فارس                                                      رشته : استان 

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

                        خواهران



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

(راه یابی به مرحله استانی)اول 514001878028.7514.513.520.257723.19667.290.3سروستانفاطمه تمدن1

(راه یابی به مرحله استانی)دوم 24801282612614.511.2518.7570.521.159465.886.95دارابخاطره دستوری2

(عدم راه یابی به مرحله استانی)سوم 257023022724.259111862.2518.6759365.183.775فسانرگس عابدی3

249176522521.51410.251459.7517.9258660.278.125دارابفاطمه جواهری4

25200337541978.2513.754814.488.561.9576.35استهبانحمیده نادی اردال5

257111298824.514.512.251869.2520.7757955.376.075فسافاطمه ولی خانی6

2560030101201512.7518.256619.879.555.6575.45فساطاهره ولی خانی7

252922981329.51013.7518.571.7521.5254229.450.925استهباننرجس خاتون خادمی8

2529968391148915.546.513.9536.525.5539.5استهبانحدیثه نادی اردال9

514003737812158.751752.7515.825302136.825سروستانفاطمه محمدی10

252968714512118.7516.254814.4302135.4استهبانفروغ کارگر11

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

                        خواهران

 جزء                                                      20:فارس                                                     رشته : استان 



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

(راه یابی به مرحله استانی)اول 252932765327.7512.51216.568.7520.6259465.886.425استهبانحمیده رنجبر1

(راه یابی به مرحله استانی)دوم 256000469027.5121318.2570.7521.2259365.186.325فساصدیقه دستان2

2520018585268.510.5166118.392.564.7583.05استهبانمحبوبه اسکندری3
عدم راه یابی به مرحله )سوم 

(استانی

2560191822281510.517.57121.38861.682.9فساساره تسلیمیان4

252980257224.759111660.7518.22587.561.2579.475استهبانمنیژه قلم زن5

257193619023812.2515.558.7517.6258660.277.825فسامعصومه عابدی6

252970209823.511.511166218.68156.775.3استهبانحمیده جباری آزاد7

2529313733241311176519.57753.973.4استهباننسرین نظری8

247100604325148.751461.7518.5257653.271.725جهرممرضیه سادات حق خواه9

252990035324.25109.7514.558.517.5576.553.5571.1استهبانراضیه حاجی محمدی10

51499615411210.58.5154613.874.552.1565.95سروستانشهال بیژنی11

229616126121.5810.2516.7556.516.9547.533.2550.2استهبانمریم مهدی زاده12

25200338192813.510.2516.568.2520.4753323.143.575استهبانمریم پریزن13

25296357911612.58.751249.2514.7753826.641.375استهباننرگس نداف14

22926264381499.51446.513.9536.525.5539.5سروستانرقیه دهقانی15

24911839002014.59.5145817.4302138.4داراباعظم کوه پنجی16

252010062112159.51450.515.15302136.15فسامرضیه الهی17

25300914471215813.548.514.55302135.55سروستانفاطمه حبیبی18

24916163191251014.7541.7512.525302133.525دارابکبری بهبودی19

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

                        خواهران

 جزء                                          10:فارس                                                      رشته : استان 



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

(عدم راه یابی به مرحله استانی)اول257254820820159.751559.7517.9259868.686.525فسامحبوبه اصالحی1

(عدم راه یابی به مرحله استانی)دوم252990032930149.51265.519.659163.783.35استهبانآسیه نوروزی2

(عدم راه یابی به مرحله استانی)سوم257183561023.51311.2516.564.2519.27590.563.3582.625فساحمیده پروین3

252978286520.51110.251253.7516.1259365.181.225استهباناشرف رنجبر4

257179900220.259.571046.7514.0258660.274.225فسامعصومه کی نژاد5

257268145519.751111.7515.55817.479.555.6573.05فساسمیه سلیمان پور6

257178266521.51311.251560.7518.22574.552.1570.375فسافهیمه پروین7

256024405518.5159.5155817.47451.869.2فسامریم غضنفر8

252960582316.259813.754714.174.552.1566.25استهبانرقیه مهرپویا9

257261863117.510.510.7514.553.2515.9757149.765.675فساسعیده روستا10

25200617661398134312.971.550.0562.95استهباننرگس حقیقی11

2529902658157.571039.511.856344.155.95استهبانطاهره بشکار12

247163174622910.7514.556.2516.8754531.548.375جهرمسمیه حاجیان13

2529639582261010.751359.7517.9254229.447.325استهبانخدیجه مهرپویا14

252006390425.751110.51461.2518.3753927.345.675سروستانحمیده بشنین15

24710033211514.510.5155516.538.526.9543.45جهرمفاطمه راستیان16

2529659974238.510.5145616.83524.541.3استهبانانسیه سادات سجادی17

548994348323910.7514.7557.517.2532.522.7540سروستانرقیه زارع18

252921029212107124112.337.526.2538.55استهبانعالیه زهره ای19

ه بابایی20 65499635831214.510.5145115.331.522.0537.35زرین دشتفرزان

د21 25292602141498.251344.2513.275302134.275استهبانمحبوبه جباری آزا

بنین بهمنی22 248014150012910.251344.2513.275302134.275زرین دشتام ال

246021426112137104212.6302133.6جهرمفاطمه شمشمی23

2529898529128.58.251341.7512.525302133.525استهبانمریم سامان24

246010860512117104012302133جهرمفاطمه ایمانیان25

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

                                      خواهران

جزء                                                    5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

(راه یابی به مرحله استانی)اول 257172681127.751413.7520.57676فساوحیده تسلیمیان1

(راه یابی به مرحله استانی)دوم 257172117823.7515132071.7571.75فساراضیه رحمدار2

(عدم راه یابی به مرحله استانی)سوم 247164929725.512.51117.566.566.5جهرمفاطمه قاسمی راد3

256005481717.5111113.55353فسازهرا اسماعیلی4

256052833913.5119.751347.2547.25فساالناز پوریعقوب5

54898253751251014.2541.2541.25نی ریززهره صفری6

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

                                       خواهران

قرائت تحقیق                                                  : فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

(راه یابی به مرحله استانی)اول 25297348792914.515.2520.7579.579.5استهباننرگس رنجبران1

(راه یابی به مرحله استانی)دوم2520141204231514.2520.757373استهبانفاطمه مصلح2

(راه یابی به مرحله استانی)سوم246012770722.51413.252170.7570.75جهرممطهر نورزاد3

(راه یابی به مرحله استانی)514003962123.5151318.57070سروستانفاطمه طهماسبی سروستانی4

247102410626151116.568.568.5جهرممریم روییده5

2529917371231512.751767.7567.75استهبانفاطمه صیادی6

24800086222611.51117.7566.2566.25دارابالله بهمنی7

252972938723121116.562.562.5استهباننرگس صیادی8

246039523119.511121759.559.5جهرمیاسمن توکلی پور9

2470851556191310.2516.558.7558.75جهرمفاطمه سادات سرورزاده10

257258782318159155757فسازینب فیروزی11

2571915827229914.554.554.5فسانسرین دخت فیروزی12

252013324414158.251754.2554.25دارابزهرا گلچین فرد13

2490582232121310.516.55252دارابعلیا یزدان پرست14

6559855414151010.515.7551.2551.25جهرمخدیجه حداد15

25200737211212.510.515.7550.7550.75استهبانسمانه دهقانی نژاد16

راه یابی به مرحله استابی

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

                         خواهران

قرائت ترتیل                                                    : فارس                                                     رشته : استان 

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی



25719374991588.751546.7546.75فساطاهره رمضان زاده17

514974690812138104343سروستانثریا نیک بخت18

51497714651288.251442.2542.25سروستانفاطمه کمالی نژاد19

514954584812137104242سروستانفریبا ثابت سروستانی20

25296246071298.251039.2539.25استهبانطیبه زهره ای21

51497390571298.251039.2539.25سروستانرقیه طهماسبی سروستانی22

24315785501257103434سروستانشهال جاوید23

51498993481257103434سروستانصدیقه رضایی24

51497451031257103434سروستانهاجربیگم بدیهی25


