
  و نماز عترت  ،نآاعالم نتایج مسابقات قر

  1396- 97مرحله منطقه اي  سال تحصیلی 
 دختران ابتدایی قرائتنتایج مسابقات رشته 

  رشته  رتبه  )نمره 100( نمره  اموزشگاه  پایه  نام ونام خانوادگی  ردیف
  قرائت  اول  90  شهید دهستانی  اول  مهال اسالمی  -1
  قرائت  دوم  89  کریمیشهید ناصر   اول  سپیده دایا  -2
  قرائت  دوم  89  عفاف  اول  یاسمن فاطمه ابراهیمی  -3
  قرائت  سوم  88  شهیده جمیله  اول  مریم سلمانی  -4

  
  قرائت  اول  97  شهید دهستانی  دوم  مهدیه السادات حسینی  -5
  قرائت  دوم  90  شهید عامل هوشمند  دوم  انسیه انتظاري  -6

  
  قرائت  اول  95  کریمیشهیده جمیله   سوم  مریم حاجی زاده  -7
  قرائت  دوم  90  شهید عامل هوشمند  سوم  زینب خوشنویس  -8
  قرائت  سوم  89  شهید عامل هوشمند  سوم  یاسمن اسایش  -9

  
  قرائت  اول  97  شهید عامل هوشمند  چهارم  مهسا رحیمی  -10
  قرائت  دوم  5/96  عفاف  چهارم  زهرا بحرینی  -11
  قرائت  سوم  95  شهیده جمیله  چهارم  الهام باقیان  -12

  
  قرائت  اول  98  شهید عامل هوشمند  پنجم  سیما خوشنویس  -13
  قرائت  دوم  95  شهید عامل هوشمند  پنجم  ریحانه بیکی  -14
  قرائت  سوم  94  شهید جمیله  پنجم  محبوبه کریمی  - 15
  قرائت  سوم  94  شهید دهستانی  پنجم  مبینا اسالمی  -16

  
  قرائت  اول  98  شهید دهستانی  ششم  زهرا اقبالی  -17
  قرائت  دوم  95  شهید عامل هوشمند  ششم  سمانه یراحی  -18
  قرائت  دوم  95  صدیقه کبري  ششم  راضیه امیرپور  - 19
  قرائت  سوم  94  خرداد 15  ششم  یاسمن شریفی  -20

  
  
  
  
  
  



  
  نتایج مسابقات رشته حفظ دختران ابتدایی

  رشته  رتبه  )نمره 100( نمره  اموزشگاه  پایه  نام ونام خانوادگی  ردیف
  حفظ  اول  85  شهید عامل هوشمند  اول  سارا بازگیر  1
  حفظ  دوم  79  شهیده جمیله  اول  فاطمه فتاحی  2
  حفظ  سوم  63.5  عفاف  اول  فاطمه افضلی  3

  
  حفظ  اول  76.5  شهید عامل هوشمند  دوم  ساجده دالوري  4

  
  حفظ  اول  80  عفاف  سوم  الهه کریمی  5
  حفظ  دوم  73  شهید ناصر کریمی  سوم  مبینا سرداري  6

  
  حفظ  اول  83  عفاف  چهارم  فاطمه خاتمی  7
  حفظ  دوم  70  خرداد 15  چهارم  ریحانه کریمی  8

  
  حفظ  اول  85  خرداد 15  پنجم  زهرا نادي  9
  حفظ  دوم  84  شهیده جمیله  پنجم  فاطمه باقرپور  10
  حفظ  سوم  63  شهید عامل هوشمند  پنجم  مهدیه کریمی  11

    
  حفظ  اول  87  شهید عامل هوشمند  ششم  محدثه اقبالی  12
  حفظ  اول  87  شهید عامل هوشمند  ششم  ناهید دالوري  13
  حفظ  دوم  72  صدیقه کبري  ششم  فاطمه رهواره  14
  حفظ  سوم  64  شهید دهستانی  ششم  مریم اسالمی  15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتایج مسابقات رشته حفظ مقطع پسران ابتدایی

  رشته  رتبه  )نمره100( نمره  اموزشگاه  پایه  نام ونام خانوادگی  ردیف
  حفظ  اول  85  شهید ابو ترابی  اول  محمد جواد وکیلی  1
  حفظ  دوم  72  شهید صمدي  اول   علی اقبالی  2

  
  حفظ  اول  84  شهید صمدي   دوم  محمد جواد کریمی  3
  حفظ  دوم  73  شهید ابوترابی  دوم  محمد مسعود شمس الدینی  4

  
  حفظ  اول  96  شهید صمدي  سوم  محمدصدیق فرقانی  5
  حفظ  دوم  5/71  شهیدان طاهري زاده  سوم  امیرعلی مهري  6

  
  حفظ  اول   65  شهید ابوترابی  چهارم  امیرعلی فتاحی  7

  
  .شرکت کنندگان پایه پنجم حداقل نمره مالك را کسب نکرده اند
  .شرکت کنندگان پایه ششم حداقل نمره مالك را کسب نکرده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )پسران(نتایج مسابقات قرائت قران کریم مقطع ابتدایی 

  رشته  رتبه  )نمره 100( نمره  اموزشگاه  پایه  نام ونام خانوادگی  ردیف
  قرائت  اول  79  ابن سینا  اول  امیر حسین دالوري  1
  قرائت  دوم  74  شهید صمدي  اول  محمد جعفري   2
  قرائت  دوم  74  ابن سینا  اول  سید مهدي حسینی  3

  
  قرائت  اول  81  شهید صمدي  دوم  امیر رضا ابوترابی  4
  قرائت  دوم  73  گودرزي  دوم  امیرمحمد فرقانیان  5
  قرائت  سوم  70  شهیدان طاهري زاده  دوم  محمدصالح عزیزي  6

  
  قرائت  اول  82  ابن سینا  سوم  ابوالفضل دالوري  7
  قرائت  دوم  74  شهیدان طاهري زاده  سوم  ابراهیم خوشنویس  8
  قرائت  سوم  70  شهید صمدي  سوم  انتظاري ابوالفضل  9

  
  قرائت  اول  81  شهید صمدي  چهارم  علی اصغر ریحان فرد  10
  قرائت  دوم  80  شهید ابوترابی  چهارم  ابوالفضل وکیلی  11
  قرائت  سوم  71  شهید محمد کریمی  چهارم  علی محمد دادور  12

  
  قرائت  اول  86  شهید محمد کریمی  پنجم  کاظم ترابی  13
  قرائت  دوم  85  شهید ابوترابی  پنجم  خوشنویسحامد   14
  قرائت  سوم  77  شهیدان طاهري زاده  پنجم  محمد سجاد سلمانی  15

  
  قرائت  اول  80  شهید ابوترابی  ششم  ابوالفضل صفاري  16
  قرائت  دوم  73  شهید صمدي  ششم  ابوالفضل صفاري  17
  قرائت  سوم  72  شهیدان طاهري زاده  ششم  محمدرضا بیکی  18

  

  

  

  

  

  

  



  

  نتایج مسابقات اذان پسران دوره دوم ابتدایی

  رشته  رتبه  )نمره 100(نمره  اموزشگاه  پایه  نام ونام خانوادگی  ردیف
  .شرکت کنندگان پایه چهارم حداقل نمره مالك را کسب نکرده اند

  
  اذان  اول  73  گودرزي  پنجم  حسین شاددل  1
  اذان  دوم  70  شهیدان طاهري زاده  پنجم  امیرعلی اسایش  2
  اذان  دوم  70  شهید اخوان رحیمی  پنجم  ابوالفضل اقبالی  3
  اذان  سوم  65  شهید محمد کریمی  پنجم  محمد یوسف پاکزبان  4

  
  اذان  اول  72  گودرزي  ششم  امیرحسین رادگل  5
  اذان  دوم  71  اخوان رحیمی  ششم  شادمهر محمدي  6
  اذان  سوم  69  شهید ابوترابی  ششم  علی رحیمی  7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتایج مسابقه احکام دختران  ابتدایی

  رشته  رتبه  )نمره 20( نمره  اموزشگاه  پایه  نام ونام خانوادگی  ردیف
  احکام  اول  15  ادب  سوم  فاطمه زهرا مختاري  1
  احکام  دوم  5/14  شهید دهستانی  سوم  ریحانه کریمی  2
  احکام  سوم  60/13  عفاف  سوم  الهه کریمی  3

  
  

  احکام  اول  20  شهیده جمیله  چهارم  فاطمه السادات حسینی  4
  احکام  دوم  5/19  خرداد15  چهارم  فائزه ترابی  5
  احکام  سوم  19  ادب  چهارم  کوثر غنی پور  6

  
  احکام  اول  9/17  صدیقه کبري  پنجم  فاطمه کریمی  7
  احکام  دوم  4/17  خرداد 15  پنجم  الهام عرب زاده  8
  احکام  سوم  9/16  ادب  پنجم  حنانه فرقانیان  9

  
  احکام  اول  20  شهیده جمیله  ششم  محدثه السادات حسینی  10
  احکام  دوم  8/18  خرداد15  ششم  الهام شریفی  11
  احکام  سوم  65/17  صدیقه کبري  ششم  فاطمه طاهري زاده  12
  احکام  سوم  65/17  ادب  ششم  ریحانه کمالی  13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  نتایج مسابقه احکام پسران  ابتدایی

  
  .پایه سوم حداقل نمره مالك را کسب نکرده اندشرکت کنندگان 

  
  احکام  اول  15/17  شهید ابوترابی  چهارم  محمد رضا نصیري  1
  احکام  دوم  35/15  شهید طاهري زاده  چهارم  علیرضا سلمانی  2

  
  احکام  اول  70/19  شهیدمحمد کریمی  پنجم  سیدمحمود سید علیزاده  3
  احکام  دوم  20/19  طاهري زاده  پنجم  امیر محمد صمدي  4
  احکام  سوم  18  شهید ابوترابی  پنجم  محمد امین بابایی  5

  
  احکام  اول  19  شهید محمد کریمی  ششم  ابوالفضل اسالمی  6
  احکام  دوم  5/18  طاهري زاده  ششم  یاسین شاه محمدي  7
  احکام  سوم  18  شهید ابوترابی  ششم  حامد بابایی  8

 


