
  نتایج مسابقات متوسطه اول پسران 
  رشته قرائت

  رتبه  امتیاز  اموزشگاه  پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی
  اول  80  )ع(نمونه امام حسن  هفتم  ر محمد ابوترابیامی

  دوم  25/65  شهید ترابی  هفتم  ابوالفضل اسالمی
  سوم  5/64  شهید ترابی  هفتم  ایلیا مددي

  اول  75/69  )ع(امام حسننمونه   هشتم  سید مصطفی سجادي
  دوم  75/63  شهید ذاکري  هشتم  علی ابراهیمی 
  سوم  5/60  شهید ترابی  هشتم  ابوالفضل بابایی

  اول  5/80  )ع(نمونه امام حسن  نهم  محمد حسین وکیلی
  رشته حفظ

  اول  5/74  )ع(نمونه امام حسن  هشتم  سید محمد حسینی
  اول  75/86  )ع(امام حسین  نهم  محمد صادق انتظاري
  دوم  5/72  )ع(نمونه امام حسن  نهم  محمد صادق فتاحی

  رشته ترتیل
  اول  75/81  شهید ترابی  نهم  ابوالفضل شریفی 

  دوم  80  )ع(نمونه امام حسن  هشتم  محسن ایوبی
  سوم  5/77  )ع(امام حسین  نهم  حمیدرضاخوشنویس

  رشته مداحی
  اول  5/82  شهید ذاکري  هفتم  محمد کاظم پورحاجی

  دوم  75  )ع(نمونه امام حسن  هفتم  فرقانیمحمد طاها 
  دوم  75  )ع(امام حسین  هفتم  امیرحسین غنی پور
  اول  88  شهید ذاکري  هشتم  سید مهدي مرتضوي

  دوم  79  شهید ترابی  هشتم  علیرضا زارچی
  سوم  73  )ع(امام حسین  هشتم  محمد مهدي حاتمی

  اول  25/70  شهید ذاکري  نهم  محمودکریمی
  دوم  65  شهیدترابی  نهم  حمیدرضابحرینی

  رشته اذان
  اول  87  )ع(نمونه امام حسن  هفتم  سید علیرضا میردهقان
  دوم  84  شهید ذاکري  هفتم  سید حمیدرضا محمدي

  سوم  72  )ع(امام حسین  هفتم  محمدتقی وکیلی
  اول  82  شهید ذاکري  هشتم  امیر مهدي قطبی

  دوم  5/78  )ع(نمونه امام حسن  هشتم  علی محمد انتظاري
  سوم  76  شهید ترابی  هشتم  سرحانیمهدي 

  اول  87  شهید ترابی  نهم  هادي حسن زاده 
  دوم  78  )ع(امام حسین  نهم  مرتضی صنعتی
  سوم  5/75  )ع(نمونه امام حسن  نهم  عرفان کریمی

  

  



  ن و عترت متوسطه دوم پسرانآنتایج مسابقات قر
  

  رشته حفظ
  رتبه  امتیاز  اموزشگاه  پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  اول  5/77  طالقانی  یازدهم  محمد انتظاري
  رشته ترتیل

  اول  75/79  )ع(نمونه علی ابن ابیطالب  یازدهم  سیدمحمدرضاآقایی
  دوم  75/73  )ع(نمونه علی ابن ابیطالب  یازدهم  مجیدفرقانی

  سوم  25/68  )ع(نمونه علی ابن ابیطالب  دهم  سیدعلی ذبحی
  رشته قرائت تحقیق

  اول  5/78  )ع(نمونه علی ابن ابیطالب  دهم  محمداسدي
  اول  5/72  )ع(نمونه علی ابن ابیطالب  یازدهم  سیدعلی خانقایی

  رشته اذان
  اول  82  )ع(نمونه علی ابن ابیطالب  دهم  امیرعلی حیدرپور

  اول  71  طالقانی  یازدهم  محمدشریفی
  رشته مداحی

  اول  5/87  )ع(نمونه علی ابن ابیطالب  یازدهم  ابولفضل اقبالی
  اول  5/84  طالقانی  دهم  محمدحسن کریمی

  

  نتایج مسابقات قرآن متوسطه اول دختران
  رشته حفظ

  رتبه  امتیاز  اموزشگاه  پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی
  اول  76  قمربنی هاشم  هفتم  سعیده سعادتی
  دوم  5/75  فاطمیه  هفتم  سمانه فراز مند
  سوم  5/74  قمربنی هاشم  هفتم  فرشته منصوري
  اول  5/80  قمربنی هاشم  هشتم  فاطمه کریمی

  اول  75/80  شهید خسروي  نهم  ریحانه ابراهیمی
  دوم  79  بنی هاشمقمر  نهم  فاطمه انتظاري
  سوم  74  شهید خسروي  نهم  ساجده رفیعی

  رشته ترتیل
  اول  5/73  شهید خسروي  هشتم  هانیه بابایی
  دوم  70  قمربنی هاشم  هشتم  مهیا نصیریان

  دوم  70  شهید خسروي  هفتم  حسینی فاطمه السادات
  سوم  69  قمر بنی هاشم  نهم  عالیه اسایش



  رشته قرائت
  اول  5/60  شهید خسروي  هفتم  فاطمه اقبالی

  اول  75  قمر بنی هاشم  نهم  فاطمه علیزاده
  دوم  63  شهید خسروي  نهم  عالیه بابایی

  
  ن متوسطه دوم دخترانآنتایج مسابقات قر

  
  رشته حفظ

  رتبه  امتیاز  اموزشگاه  پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی
  اول  84  بنت الهدي  دهم  الهه غالمی

  
  رشته قرائت

  رتبه  امتیاز  اموزشگاه  پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی
  اول  70  بنت الهدي  چهارم  فاطمه مقیمی

  
  رشته ترتیل

  رتبه  امتیاز  اموزشگاه  پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی
  اول  5/75  بنت الهدي  یازدهم  فائزه اسالمی
  دوم  5/73  کوثر  یازدهم  صالحه توفیقی

  سوم  71  کوثر  یازدهم   الهه بیکی
 


