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 ح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان یازدهمین دوره طر  اسامی پذیرفته شدگان 

 » بخش قاریان «                                        

 عنوان گواهی نامه  استان  نام پدر  خانوادگی نام و نام ردیف 

 2قاری درجه تهران  هادی حسین  فردی   1

 2درجهقاری  لرستان محمد   ا یک  یسعادت یمهد   2

 2قاری درجه مازندران  همت  یی محله کال  یقاسم یمصطف   3

 3قاری درجه البرز  عباس مهدی کاشیان   4

 3قاری درجه بوشهر  محمد سید حامد ابطحی   5

 3قاری درجه تهران  ی محمدنق ابراهیم  ایزدی    6

 3قاری درجه تهران  یمجتب حسین قلعه نویان  7

 3قاری درجه تهران  رضا  حمید شیخ زاده   8

 3قاری درجه تهران  هاشم   پوری کاظم  نور  9

 3قاری درجه تهران  علی  محمدرضا عباسیان   10

 3قاری درجه خوزستان عبداالمیر  معصومه آلبوغبیش   11

 3قاری درجه زنجان محمد میثم محمدی   12

 3قاری درجه قم م ی ابراه اسحاق عبداللهی    13

 3قاری درجه کرمان عباس رضا رنجبر  14

 3قاری درجه گیالن محمد ی  م یرح  درضای ام  15

 3قاری درجه گیالن علی  ر یکلو ید یخورش   یصغر  16

 3قاری درجه گیالن لیاسمع این  یلطف رضایعل  17

 3قاری درجه لرستان  نورمحمد  احسان  پیرداده بیرانوند   18

 3قاری درجه مرکزی  یحج احمد صابرنژاد   19

 4قاری درجه اردبیل  آیدین  حسن ایمانی جبه دار   20

 4قاری درجه اردبیل  سیدهاشم  سیدامیرحسین شکری   21

 4قاری درجه اردبیل  تارویردی  علی عبداللهی   22

 4قاری درجه اردبیل  حمداله علیرضا رحمانی  23

 4قاری درجه اصفهان سیدمحمد  سید علی موسوی زاده   24

 4قاری درجه اصفهان سیدمهدی  سیدمحمدهادی نقوی   25

 4قاری درجه اصفهان علی  صالح بندی دستجردی   26

 4قاری درجه آذربایجان شرقی مصطفی  محمدرضا فقیهی نیا   27

 4قاری درجه بوشهر عباس محمدمهدی انگالیان   28

 4قاری درجه تهران  رمضان  زینب ضیادوست  29

 4قاری درجه تهران  سیدمحمد  سیدرسول طباطبایی مقدم   30

 4قاری درجه تهران  محمدعلی  غالمحسن جهانگیری   31

 4قاری درجه تهران  مجتبی نوروزی محمد امین   32

 4قاری درجه تهران  نصرت اله محمد باقریان مریدانی   33

 4قاری درجه تهران  علیرضا  محمدرضا روحی   34

 4قاری درجه تهران  عزت اله  مهدی  حسینی   35
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 عنوان گواهی نامه  استان  نام پدر  خانوادگی نام و نام ردیف 

 4قاری درجه خراسان رضوی  سیدمحسن سید جواد حسینی   36

 4قاری درجه خراسان رضوی  جعفر علی اکبر باشتنی   37

 4قاری درجه خراسان رضوی  محمد علی مهربان   38

 4قاری درجه خراسان رضوی  محمود علی والیتی   39

 4قاری درجه خراسان شمالی علی  اسماعیل نیک فهم   40

 4قاری درجه خوزستان فاضل  سید نزار پورموسوی   41

 4قاری درجه فارس خیراله سیه دهقان آ  42

 4قاری درجه فارس صمد حسین پرندک   43

 4قاری درجه قزوین  جمال مهدی جوزی   44

 4قاری درجه قم اصغر  محمد رضایی استخروئیه   45

 4قاری درجه بویراحمد  . و ک محمدمراد  سیدمجید هاشمی   46

 4قاری درجه کردستان صدیق  محمود مردوخیان   47

 4قاری درجه کرمان محمد محسن شجاع الدینی   48

 4قاری درجه کرمانشاه  ابراهیم  رضا رحمانی  49

 4قاری درجه کرمانشاه  سید حجت اله  موسوی یکتا سیدمحسن   50

 4قاری درجه گیالن محمدصادق  امیر صالحی پلکوئی   51

 4قاری درجه گیالن ابوالقاسم  حسن فامیل آستانه  52

 4قاری درجه گیالن عبداهلل پور علی حسین   53

 4قاری درجه لرستان رستم  صمد حاصلی   54

 4درجهقاری  مازندران  سیدمحمدعلی  سیدعلی بابازاده   55

 

 » بخش مدرسان «                          

 
 عنوان گواهی نامه  استان  نام پدر  خانوادگی نام و نام ردیف 

 گرایش تنغیم  2مدرس درجه  اصفهان  غالمرضا  گلبان   یمحمدتق  1

 گرایش  معلم قرائت قرآن 3مدرس درجه  خراسان رضوی  محمدباقر  سجاد  یاوری  2

 معلم قرائت قرآنگرایش   3مدرس درجه  کرمان  رضا  ی آبادحافظ  یهاد  3

 گرایش  معلم روش تدریس  3مدرس درجه  البرز  ادریس  ی عطاپور رسول  4

 گرایش  معلم روش تدریس  3مدرس درجه  کرمان  یداهلل علی آباد  جابر حیدریان  5

 گرایش معلم آموزش عمومی 4مدرس درجه  تهران  حسین امیرهوشنگ  بخشی بوئینی   6

 گرایش معلم آموزش عمومی 4مدرس درجه  تهران  حسینعلی حسن   مطهری نژاد   7

 گرایش معلم آموزش عمومی 4مدرس درجه  چهارمحال و بختیاری  غالمعباس هفشجانی  حسین فرهادی   8

 گرایش معلم آموزش عمومی 4مدرس درجه  خراسان رضوی  اباصلت  ر محمد حسین  همتی پو  9

 آموزش عمومیگرایش معلم  4مدرس درجه  گیالن  کاسگل ی انیقاضلیال  مجابی   10

 گرایش معلم آموزش عمومی 4مدرس درجه  گیالن  سیدعباس سیده زینب  تقوی پور   11

 گرایش معلم آموزش عمومی 4مدرس درجه  گیالن  صفر  بخش ءصفورا  عطا  12

 گرایش معلم آموزش عمومی 4مدرس درجه  همدان  مهدی  حسن  بنی صفر همدانی   13


