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

656994179831.0831414.52281.58324.474989.562.6587.125گراشراضیه حسینی1
راه یابی به مرحله )اول 

(استانی

26.171213.751970.9221.27683.558.4579.726المردزهره منصوری2
عدم راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

655988518629.1713.59.751567.4220.22682.557.7577.976المردمعصومه تمدن3
عدم راه یابی به )سوم 

(مرحله استانی

251136398421.1661412.2517.7565.16619.549876.553.5573.1الرستانمعصومه البرز4

64999697372114.51018.7564.2519.2756847.666.875گراشعاطفه علی پور5

250031190224.58.58.7516.558.2517.4756344.161.575الرستانناهید پشوتن6

251015123122.510.510.751659.7517.925302138.925الرستانشهین جابری7

251119624712129.51043.513.05302134.05الرستانگلناز حجاب8

251118881312118114212.6302133.6الرستانشمسی عبادی9

حفظ کل                                                  : فارس                                                      رشته : استان 

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

                        خواهران



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

5159880518129.5815.54513.593.565.4578.95المردصدیقه حسن نژاد1
عدم راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

251189554417.7599.7516.55315.987.561.2577.15المردصدیقه صداقت2
عدم راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

656995434225.2511.510.518.2565.519.657653.272.85گراشراضیه نجاتی3
عدم راه یابی )سوم 

(به مرحله استانی

657991052622151218.2567.2520.17536.525.5545.725مهرصدیقه قاسمی پور4

51598816031710.58.515.551.515.453927.342.75المردسمیه آزاد5

515971504519.599.5165416.2302137.2المردزهرا حسن نژاد6

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

                        خواهران

 جزء                                                     20:فارس                                                     رشته : استان 



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

25603374113113.515.752282.2524.6751007094.675گراشزهرا سبزی1
راه یابی به )اول 

(مرحله استانی

472209915429.511.512.251871.2521.37590.563.3584.725گراشبتول جعفری2
راه یابی به )دوم 

(مرحله استانی

2511341611251513177021906384الرستانزهرا حمیدی3
راه یابی به )سوم 

(مرحله استانی

251189173526.251411.2515.2566.7520.02590.563.3583.375الرستانفاطمه مهدویان4

65796180781911.511.515.557.517.2588.561.9579.2مهرراضیه صفری5

515930142922.7513.51014.560.7518.22584.559.1577.375المردرقیه رستمی6

65700078902114.512.251461.7518.5258458.877.325مهرصغری بلوچی7

251179952919.515814.55717.18660.277.3الرستانخدیجه موسوی8

251097086019991350158760.975.9الرستانبتول قائدی9

51598377361212.58.251244.7513.4258458.872.225المردسیده حکیمه حسینی10

251126069714.514.57134914.777.554.2568.95الرستانمعصومه اکبری11

5159259651168.511.251449.7514.9257552.567.425المردصدیقه موسوی12

515987762220.512.51314.560.518.156948.366.45المردسکینه حیدری13

261311.51565.519.653927.346.95الرستانسارا صداقت14

2500263053129813.542.512.753222.435.15الرستانفاطمه اجرایی15

250053105812117104012302133الرستانفاطمه حاجی زاده16

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

                        خواهران

 جزء                                            10:فارس                                                      رشته : استان 



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

(عدم راه یابی به مرحله استانی)اول 251119920328.2510.5916.7564.519.3599.569.6589الرستانزهرا سلمانپور1

(عدم راه یابی به مرحله استانی)دوم515974588223.251311.251562.518.759465.884.55المردهدی رستگار2

(عدم راه یابی به مرحله اتسانی)سوم515949916423.758.59.251556.516.959465.882.75المردسکینه سیفایی3

657966207726.7514.512.517.571.2521.3758660.281.575مهرسیده زینب موسوی4

515984367125.2512.510.7516.56519.586.560.5580.05المردزهرا محمدی5

25113260942398.513.55416.288.561.9578.15الرستانرعنا نوروزپور6

250021161418.51591456.516.9585.559.8576.8الرستانفاطمه حقیقی7

657961638524.25139.7513601883.558.4576.45مهرزهرا علیزاده8

51595463081699.2513.547.7514.3258559.573.825المردلیلی میر9

2510160974288.59.513.559.517.8575.552.8570.7گراشفاطمه پروین10

51592973162710.510.2514.562.2518.6756948.366.975المردطاهره علیزاده11

251125722119.2589.75145115.37149.765الرستانلیلی امینیان12

515930701120117104814.442.529.7544.15مهرفاطمه شیدا13

51596213261897104413.240.528.3541.55المردسیده مدینه هاشمی14

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

                                      خواهران

جزء                                                      5: فارس                                                      رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

(راه یابی به مرحله استانی)اول 25002981912914.512.518.574.574.5الرستانعرفانه غالمی1

(عدم راه یابی به مرحله استانی)دوم251124844126.51511.251567.7567.75الرستانمرضیه ایزدپناه2

(عدم راه یابی به مرحله استانی)سوم 65698139512514.511.7515.566.7566.75گراشمرضیه خواجه زاده3

250022454623.2512.51315.256464الرستانفاطمه ابرقویی4

25113442462312.510.7516.562.7562.75الرستانآسیه ایزدپناه5

2511344254201211165959الرستانآمنه ایزدپناه6

2511278571128.510.751445.2545.25الرستانلیال پارسایی7

51596518611297.51038.538.5المردحمیده جنگ آور8

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

                                       خواهران

قرائت تحقیق                                                 : فارس                                                     رشته : استان 



رتبهجمع کلجمع  قرائتلحنصوتوقف و ابتداتجویدکد ملیشهرستاننام و نام خانوادگیردیف

(راه یابی به مرحله استانی)اول 25002683733213.513.7517.576.7576.75الرستانفاخره مویدی1

(راه یابی به مرحله استانی)دوم 515007931627151318.573.573.5المردسیده سکینه هاشمی2

(راه یابی به مرحله استانی )سوم229845661526.515131973.573.5المردصدیقه زمانی3

راه یابی به مرحله استانی25101643332814.512.751873.2573.25الرستانخدیجه کارگر4

2500105865251212.751867.7567.75گراشالهام حسن شمس5

251014909123.51312.518.567.567.5الرستانزینت روشن الری6

656004519624.51411.516.7566.7566.75گراشفاطمه سپهر7

25101596072414.511.5166666الرستانمریم حق پناه8

357994320021.513.512176464مهرعزت علیزاده9

25112395412214.511.515.563.563.5الرستانایران نامدار10

657997705123101217.7562.7562.75مهرحمیده رضایی11

65600073161914.511.7517.2562.562.5گراشمینا خرم پی12

2511914433181411.2515.755959الرستانفروزان محمودی13

257275491616.512.513.2516.558.7558.75الرستانفاطمه آقایی14

65699467911912.510.251556.7556.75گراشمریم پورشمسی15

راه یابی به مرحله استابی

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

                                       خواهران

قرائت ترتیل                                                      : فارس                                                     رشته : استان 

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی

راه یابی به مرحله استابی


