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

245179740130.514152382.524.759264.489.15قیروکارزینحمیده حسینی1
راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

245050307226.661314.2521.575.4122.623906385.623قیروکارزینبتول رحمانی2
راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

حفظ کل                                                    : فارس                                                      رشته : استان 

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

                        خواهران



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

245228321526.51212.517.568.520.5583.558.4579قیروکارزینمریم رجبی1
عدم راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

244001220321.512.5916.559.517.8586.560.5578.4فیروزآبادحلیمه مرجانی2
عدم راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

2440005770271111.516.7566.2519.875503554.875فیروزآبادحمیده رضایی3

عدم  )عدم حد نصاب 

راه یابی به مرحله 

(استانی

2451774207171512.2518.2562.518.753725.944.65قیروکارزینزهرا طالبی4

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

                        خواهران

 جزء                                                  20:فارس                                                     رشته : استان 



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

244015752121159.513.55917.791.564.0581.75فیروزآبادمرضیه مرجانی1
عدم راه یاببی به )اول 

(مرحله استانی

245226445826.51511.2516.569.2520.775704969.775قیروکارزینسمانه تیموری2
عدم راه یابی به )دوم

(مرحله استانی

24501673072314.58.514601869.548.6566.65فیروزآبادلیال فریدونی3
عدم راه یابی به )سوم

(مرحله استانی

245179873423.5971352.515.7572.550.7566.5قیروکارزینمریم انصاری4

127.571339.511.857854.666.45قیروکارزینفاطمه غالمی5

24519040032398.751454.7516.4254330.146.525فراشبندفاطمه احمدی6

245206130123108.513.2554.7516.4254128.745.125فیروزآبادزهرا چمنی7

244017464529.751512.515.757321.9302142.9فیروزآبادزینب سبحان پور8

2451814810141110.751348.7514.62531.522.0536.675قیروکارزینلیال صادقی9

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

                        خواهران

 جزء                                           10:فارس                                                      رشته : استان 



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

68398288671887104312.93625.238.1فیروزآبادترگل فرهادی1

عدم حد نصاب 

عدم راه یابی به )

(مرحله استانی

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

                                      خواهران

جزء                                                       5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

5500043056291510.751670.7570.75فراشبندریحانه تقوی فرد1
راه یابی به  )اول 

(مرحله استانی

239192884114.257.510.51345.2545.25فراشبندطاهره دهقان2

عدم )عدم حد نصاب 

راه یابی به مرحله 

(استانی

2451634391136.5913.54242فیروزآبادتهمینه مرادی3

عدم )عدم حد نصاب 

راه یابی به مرحله 

(استانی

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

                                       خواهران

قرائت تحقیق                                                     : فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

245232059522141216.564.564.5فراشبندفاطمه بهمنی پور1

عدم راه )اول 

یابی به مرحله 

(استانی

245075527624.512.510.515.56363فراشبندسمیه رضایی2

عدم راه )دوم 

یابی به مرحله 

(استانی

245044752022149156060قیروکارزینسعیده کاظمیان3

عدم راه )سوم 

یابی به مرحله 

(استانی

245222711020.5119.7514.555.7555.75فیروزآبادمحبوبه رضایی4

245081315212137104242فراشبندصفیه نگهدار5

245189552712510.51441.541.5فراشبندحمیده جوکار6

24507581941258103535فراشبندفاطمه جوکار7

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

                                       خواهران

قرائت ترتیل                                                     : فارس                                                     رشته : استان 


