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

237257574024.514.512.7517.569.2520.7757552.573.275کازرونمریم توانی 1
عدم راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

2372527479227.59.751453.2515.9754632.248.175کازرونزهرا حق شناس2
عدم راه )عدم حد نصاب 

(یابی به مرحله استانی

23722019311257103410.2302131.2کازرونزینب رستمی3
عدم راه )عدم حد نصاب 

(یابی به مرحله استانی

حفظ کل                                                        : فارس                                                      رشته : استان 

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

                        خواهران



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

236017688922.5139.5145917.787.561.2578.95کازرونزینب امیرعضدی1
عدم راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

237221287715.512.5813.7549.7514.9258559.574.425کازرونفاطمه آذری2
عدم راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

23721912252213813.556.516.9581.557.0574کازرونفاطمه حسینی3
عدم راه یابی به مرحله )سوم

(استانی

2372576291201210.251456.2516.8757854.671.475کازرونسیده محبوبه مهین پور4

237096990318149.251556.2516.8757552.569.375کازرونکبری اسکندری5

236001505219157.51556.516.95302137.95کازرونمعصومه مبصری6

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

                        خواهران

 جزء                                                  20:فارس                                                     رشته : استان 



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

236026574130.2512.514.752178.523.5592.564.7588.3کازرونمحبوبه جعفری1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

237066178126.25148.7516.2565.2519.5758962.381.875کازرونرقیه وکیلیان2
عدم راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

238022428525.514.510.751565.7519.72586.560.5580.275نورآبادسیده مرضیه حسینی3
عدم راه یابی به )سوم 

(مرحله استانی

237257651817.514.58.251454.2516.2758559.575.775کازرونلیال حسنی4

237257589922.512.57.515.55817.47955.372.7کازرونطاهره حسنی5

230136217527158.251565.2519.5757451.871.375مرودشتزهرا امیری6

54799620192514.510.518.2568.2520.4756847.668.075کازرونلیال بختیاری7

236020700820.51071047.514.2570.549.3563.6کازرونسیده لیال حسینی8

239028201612157.51246.513.95302134.95نورآبادزهرا محمدی9

23902437971297.51240.512.15302133.15نورآبادافسانه مرادی10

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

                        خواهران

 جزء                                            10:فارس                                                      رشته : استان 



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

23600329512811.511.251868.7520.62599.569.6590.275کازرونندا سرکار1
عدم راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

239227898925.512.511.2515.564.7519.425906382.425کازرونزهرا احمدخسروی2
عدم راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

237218031226.51411.2517.569.2520.7758660.280.975کازرونمعصومه نصیری3
عدم راه یابی به مرحله )سوم

(استانی

23709674042410.58.751053.2515.97588.561.9577.925کازرونخدیجه دهقانی4

237033999321.5141116.56318.98358.177کازرونطیبه داوودی نژاد5

2360222430221015176419.279.555.6574.85کازرونفاطمه پورقیومی6

ادفرشته محمدی7 2392253102251111176419.277.554.2573.45نورآب

237057173122.598.5135315.98156.772.6کازرونفاطمه رنجبر8

ادصدف قائدی9 239034666923.251411.7516.565.519.657250.470.05نورآب

236003806020.751010.7515.7557.2517.17568.547.9565.125کازرونزهرا عباسی10

23704719721298103911.763.544.4556.15کازرونسیده الهام حسینی11

237220354116.598.5134714.145.531.8545.95کازرونکبری آقایی12

423207211124.5151012.56218.63222.441رستمنصیبه همت پور13

237219095412158.51045.513.65302134.65کازرونسکینه آبساالن 14

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

                                      خواهران

جزء                                                      5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

2372029274301513177575کازرونزهرا آل مجتبی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

2392014604291512.51470.570.5رستمناهید ساسانی پور2
راه یابی به مرحله )دوم 

(استانی

236034384126.751213.7517.7570.2570.25کازرونزهرا رئیسی3
راه یابی به مرحله )سوم

(استانی

23704363791910.510.5145454کازروننرجس پری شکوه4

2392023281216.591046.546.5نورآبادسیده مرضیه موسوی زاده5

257271380216.5691041.541.5کازرونفتانه بالغی نالو6

238006439314.55.510104040رستمنرگس نیک نام7

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

                                       خواهران

قرائت تحقیق                                                  : فارس                                                     رشته : استان 



ردیف
نام و نام 

خانوادگی
رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستان

236031458028.513.51621.579.579.5نورآبادزینب جعفری1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

2
معصومه 

رستگار پویا
236055281329.514.513.2518.757676کازرون

راه یابی به مرحله )دوم

(استانی

237245131627.514.511.51770.570.5کازرونزهرا پیوسته3
راه یابی به مرحله )سوم 

(استانی

237045749125.51511.751769.2569.25کازرونسمیه دریاب4

23921726172714.51215.56969رستمآمنه محمدی5

23916744812414.513.5176969نورآبادآمنه علمداری6

237044368523.51412.517.2567.2567.25کازرونمریم اشجاری7

8
افسانه محمد 

رضایی
237041567324.514.511.7515.566.2566.25کازرون

237087726125.514.59.251766.2566.25کازرونفیروزه دهقانی9

237026419525.5111117.56565کازروناکرم شجاعی10

237190746424.512111764.564.5کازرونمریم خدابخشی11

236055855224.51310.5156363کازرونفاطمه نذری12

237042055320131217.562.562.5کازرونفریده داراب پور13

14
سیده زهرا 

حسینی
237220002119.51412.251661.7561.75کازرون

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

                                       خواهران

قرائت ترتیل                                              : فارس                                                     رشته : استان 

 راه یابی به مرحله استابی

 راه یابی به مرحله استابی

 راه یابی به مرحله استابی



23719495742014.511.2515.256161کازرونمحبوبه قربانی15

16
سیده پریسا 

حسینی
2391120346191511.751459.7559.75نورآباد

237246560016.514.512.7515.7559.559.5کازرونزینب یزدانی17

239020768520612.516.55555نورآبادپوران فرهادی18

23703878662011.58.251453.7553.75کازرونطاهره سهرابی19

23107135353کازرونمهناز رادمرد20

23921128861214.510.7515.755353نورآبادالهام اقدامی21

23703183681214.58.516.551.551.5کازرونمریم شجاعی22

23
معصومه 

حسینی
23705704661213.58.7515.549.7549.75کازرون

24
درخشان 

کریمی
238029171315.510.510.751349.7549.75نورآباد

25
سیده اسما 

حسینی
23603948511213914.548.548.5کازرون

23718898491212.5914.54848کازرونافسانه عاملی26

27
سیده کلثوم 

موسوی
23917891301211.59.5144747نورآباد

23709854961210.58.751445.2545.25کازرونصدیقه نصیری28

2371902111129.58.7514.544.7544.75کازرونرویا بلند نظر29

30
فرخنده طپیده 

دل
23901539761298.51443.543.5نورآباد

23703594631298.251443.2543.25کازرونافسانه دیدار31

4220066098129.59.251242.7542.75رستملیال نادری32



23917077621289.51342.542.5نورآبادمیترا قربانی33

23919464651269.513.2540.7540.75رستمربابه باقری34

35
صدیقه طیبی 

خواه
23912844031258103535رستم

36
معصومه 

حسینی
23800581991257103434نورآباد


