
ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیقمحموداحمدیمحمد1

--نستعلیقحسنحسین پورمقدمیمحمدعلی2

-نستعلیقاسمعلیحسین نژادمحمد3

-نستعلیقعلی خاصحیدریبهمن4

قبولقبولنستعلیقجاللدوستی لیلی خانهباقر5

قبولقبولشکستهعبدالعلیرضا اهرابینعیمه6

قبولشکستهجمشیدسلیما نیمحمود7

قبولشکستهمحمدحسنشهبازی پورایوب8

--نستعلیقرسولشهیرنیافرخ9

-نستعلیقهوشنگصادقیرسول10

قبولقبولنستعلیقحسنصفرزادهمهدی11

قبولنستعلیقحسینطالعی مهربانیآیدین12

-نستعلیقحمیدعبادی تبریزیزهرا13

-نستعلیققربانعلیعبدالهیامید علی14

قبول-شکستهاحدعصمت خواه ایرانیآرش15

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(تبریز                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

( به ترتیب الفبایی استان )

1395زمستان - نتایج آزمون تجدیدیهای فوق ممتاز



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیقکریمعطاری اصلپیمان16

--نستعلیقخلیلفتحیاصغر17

قبولنستعلیقهمتعلیمتفححصرضا18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(تبریز                                             )شعبه  

دوره فوق ممتاز



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقحسینتازه کار محسن 1

-شکستهاسفندیارحسن زاده خسرو 2

-شکسته صفرحمید یمهدی 3

قبولقبولنستعلیقصدیقرحمانی بوکانی خسرو 4

--نستعلیققربان علی شفیعیمحمدعلی5

--نستعلیقالهوردیشاپوری جمشید 6

قبولقبولنستعلیقهاشمصالحیمهدی 7

قبولشکستهرحیمعزت خواهاسماعیل 8

قبولنستعلیقعبدالرحمانکامیابیرحیم9

قبولنستعلیقاحمدعبداله زادهعثمان 10

--نستعلیقعباسعلیگلشنیهدایت 11

--نستعلیقحیدرمحمد نژادهاشم 12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(اورمیه                                           )شعبه  

دوره فوق ممتاز

نتایج

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیققنبر علیاسماعیلیقاسم1

--نستعلیقاسماعیل زادهکریم2

-نستعلیقمحمداستکیاحمدرضا3

قبولنستعلیقمنوچهربهروزخشایار4

قبولنستعلیقحسنعلیحججیسیاوش5

قبولقبولنستعلیقپرویزرفیعی شهرکیپیمان6

-شکستهسیف اهللرضامندفریدون7

قبولشکستهمحمودشماعی چهار سوقیمعین8

--نستعلیقمیرزا یحییصادقیپرویز9

--نستعلیقحسینطالئیمرتضی10

--نستعلیقیوسفقشقائیاحمد11

--شکستهامان اهللکیهانمرتضی12

-قبولنستعلیقروز علیمحمدیعلیرضا 13

--نستعلیقکورشمهرابیاحمد رضا14

--نستعلیقلطیفمروینصرت اهلل15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(اصفهان                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیققدرت اهللمحمد زمانیجعفر16

-نستعلیقعبدالرسولمرادی علمداریبهمن17

قبول-نستعلیقجلیلبنهانیاسماعیل18

قبولنستعلیقغالمحسیننیک اقبالمجید 19

قبولنستعلیقعبدالرحمنزر بخشاحمد20

--نستعلیقمکینیک عهدرسول21

-نستعلیقرضاحسیناهلل مرادیآزیتا22

--نستعلیققنبر علیپلوریانمریم23

-نستعلیقماندنیجعفری نژادمژده24

قبولقبولشکستهعطاقلیحیدریفاطمه25

قبولنستعلیقغالمحسینخامه عراقیمرجان26

قبولنستعلیقسیدمسیحلقمانیالهه27

-نستعلیقسعیدمعصومیفرحناز28

-ثلثهوشنگمحمدیسارا29

قبولنستعلیقغالمرضاکیانیفریبا30

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(اصفهان                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقمحمدرضاابوئی مهریزیابوالفضل1

قبولنستعلیقمحمدرضاتوسلیسعید2

--نستعلیقاقبالجمشیدیپیمان3

قبولنستعلیقمحمدخانیلیال4

--نستعلیقخلیلداودنژاد سرابیمهدی5

-نستعلیقمحمددلورایمعصومه6

-نستعلیقلطف الهسبزعلی پورصیاد7

-قبولنستعلیقمصطفیکیوانبهزاد8

-ثلثاحمدگلشنیام البنین9

قبولنستعلیقعلی شیرمحمد یوسفیحسین10

-نستعلیقعبدالصمدمعینیخلیل11

-نستعلیقاسدالهنوری اینانلومهدی12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(کرج      )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولشکسته محمدقنبرنژادبهروز1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(ایالم                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-شکستهمحمداحمدیعلی1

--نستعلیقسید علیجعفریسید عبدالمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(بوشهر                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیقبایرامعلیابوطالبی فردحسین1

--نستعلیقغالمعلیاستادنوبریاحمد2

قبولنستعلیقخانمراداستویغالمرضا3

قبولقبولنستعلیققدرتاصغریرضا4

--نستعلیقگل وردیاکبریحجت اله5

قبولشکستهمحمدنقیباقریفرشته6

قبولشکستهنعمت الهبخشایشزهرا7

-نستعلیقسیدمسعودبنی صدرسیدسعید8

-نستعلیقیحییبهزادیمهدی9

-نستعلیقمحمدبیاتیزینب10

-نستعلیقعبدالباقیبیوک کبودوندنسترن11

قبولشکستهحسینپورشعبانسعید12

-نستعلیقعیسیترابی گودرزیاحمدرضا13

-نستعلیقعباسترکمن هارقیه14

--نستعلیقحمیدجبه داری خیابانیصمد15

به نام خدا

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

نوع خطنام پدر
نتایج

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(تهران بزرگ     )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نام خانوادگینام



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولقبولنستعلیقغالمحسینجوادیمحمد16

-نستعلیقمحمدحبیبیعلیرضا17

-نستعلیقحسینحسنیسپیده18

-شکستهمیرمحمدحسنی فرمندفاطمه19

-نستعلیقمحمدعلیحکیم هاشمیاحسان20

-نستعلیقبهرامحکیمیعبدالکریم21

قبولنستعلیقمحمدحمیدی زادهحمید22

قبول-نستعلیقحسینخادمی بیدهندیزهرا23

-نستعلیققدرت الهخلجیطاهره24

-نستعلیقصمدخنجریاصغر25

--شکستهمحسنذوقیانسعید26

--نستعلیقابوالقاسمرجبیسعید27

-نستعلیقرضارحمانیطاهره28

-نستعلیقسیف الهرمضانی فینیاعظم29

-نستعلیقپیرهرنجبرعلی30

(تهران بزرگ    )شعبه  

دوره فوق ممتاز

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

ف
دی

ر



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقجعفرروشن رواناحسان31

قبولنستعلیقمحمدزارع فردقربانعلی32

قبولنستعلیقشکرالهزندامین33

-نستعلیقمنوچهرزندیانسودابه34

--نستعلیقذبیح الهسرفرازیهادی35

قبولنستعلیقاسماعیلسلطانی کلهریعلی36

-نستعلیقنجات الهشرفیالهام37

قبولشکستهحجت الهشکیباحمد38

-نستعلیقاحمدشیرخانیمحسن39

-ثلثمحمدصادقیمجتبی40

-نستعلیقفتح الهصادقیمریم41

-نستعلیقعلیصدیقیندا42

-نستعلیقمحمدضیاءصمیمیعلیرضا43

قبول-شکستهابراهیمطالبی پورمهربانیافسانه44

--نستعلیقعزت الهظفریفرهاد45

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

(تهران بزرگ    )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-شکستهمحمدعلیعباس نژادسنگرودیوحید46

--شکستهاحمدعقیلیلیال47

--نستعلیقفتحعلیعلی خادمیسعید48

-نستعلیقعلیعلیزاده نیکاعظم49

--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیل50

قبولنستعلیقحسینعلیعیدیانعادل51

-نسخخسروغفوریعلی52

-نستعلیقعبدالحسینفدائیعلی53

قبولقبولنستعلیقمجیدفرشچیانداود54

--نستعلیقعلیقاسمیعلی اکبر55

-نستعلیقعلی اکبرقاسمیفرهاد56

-نستعلیقمهدیقاسمیمریم57

--شکستهعبدالرحیمقصابیانسیمین58

--نستعلیقابراهیمقوی تنعلیرضا59

قبول-نستعلیقعلی اکبرکاوهداود60

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(تهران بزرگ    )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقبیژنکرکزیکسری61

-نستعلیقصحبت الهگودرزیثریا62

قبولنستعلیقهادیمجیدیسیف اله63

قبولنستعلیقمنوچهرمدنیمحمدعلی64

قبولشکستهابراهیممرادیانرؤیا65

--نستعلیقابوالحسنمرادیانفرزین66

--شکستهمحمدمسعودیامیر67

-نستعلیقرحمت الهمظاهریمحمود68

--ثلثپاشامعافیعلی69

-نستعلیقسیدحسینمعتمدیانپریساسادات70

-نستعلیقعباسمنظوریفرید71

--نستعلیقسیدمسلمموسویسیدرحمن72

قبول-نستعلیقباقرمیرفندرسکیمحمدرضا73

-نستعلیقمحمدرضامیرکریمیاحمدرضا74

-نستعلیقمهدینظامی نژادتفرشی هاندا75

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(تهران بزرگ   )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-قبولنستعلیقجوادنویدمحمد76

قبول-نستعلیقمجیدیاراحمدیعلی77

قبولنستعلیقاصغریزدانی نیامحمد78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج  کدملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(تهران بزرگ    )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولشکستهمحمدخسرویعلیرضا 1

-نستعلیقبراتعلیعلیزادهمحسن2

قبولقبولشکستهعبدالجوادمصلحیعبدالرضا3

--نستعلیقمحمدحسننیک اخترمحمدرضا 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

بیرجند

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-شکستهمحمدآفتابگردابوالقاسم1

قبولنستعلیقحسینبرات نژادعلی2

قبول-نستعلیقمحمدبراتیعلی اصغر3

-نستعلیقحسینجهانبانیغالمرضا4

قبولنستعلیقعبدالمهدیحاجی بصریعبدالحمید5

--شکستهمحمدحسینخطیب عبدل آبادیربابه6

-نستعلیقافضلخواجه محمدیعباس7

-قبولنستعلیقجواددواچیمهسا8

قبولنستعلیقسید جلیلربانیسید جالال9

-نستعلیقحسنرجاییمجید10

قبولقبولشکستهمحمدحسینزحمتکشمحسن11

-شکستهغالمرضازهره ئیامیر12

-نستعلیقمحمد حسنسلطانیریحانه13

-نستعلیقعلی اکبرسلیمانیاکرم14

قبولشکستهمحمدسلیمی ازغندیمصطفی15

نوع خطنام پدر
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

                                                                             (مشهد                 )                                                                                              شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نام خانوادگینام



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقسید مرتضیسیدیسید حسین16

--نستعلیقحبیب الهشاندیزیمحمد17

-نستعلیقابراهیمشریفیفهیمه18

-نستعلیقمحمدیوسفشمع ریزنوشین19

-نستعلیقمحمدصحراگردهاشم20

-قبولنستعلیقمحمدحسینصرافی نژادامیر21

--نستعلیقصفرمحمدصفرزاده میناقربان محمد22

--نستعلیقصمدصفرلیحوریه23

-قبولشکستهعلیفاضلیآمنه24

-نستعلیقعیدمحمدفرزادی نیااسماعیل25

--نستعلیقنوروزکاورینادر26

قبولنستعلیقعلی محمدمحمد زادهغالمعلی27

-ثلثمصیبمکارممرضیه28

--نستعلیقبراتعلینظریعلیرضا29

قبولقبولنستعلیقمحمدنوروزیمحسن30

نوع خطنام پدر

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

                                                                             (مشهد                 )                                                                                              شعبه  

دوره فوق ممتاز

نتایج

ف
دی

ر

نام خانوادگینام

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

:            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقگل حسینبرادرانحسن1

-نستعلیقمحمدقربانساعدیعبداله2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(بجنورد                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولشکستهمرتضیممبینیغالمرضا1

قبولنستعلیقحمد الهشیخ مموصادق2

-شکستهقنبرمحمودیانغالمعباس3

قبولقبولنستعلیقاسدالهبختوحید4

قبولنستعلیقعلیکلولمحمد5

قبولنستعلیقجان مرادفرهادیداریوش6

قبولنستعلیقعزیزالهسیفی زنگنهمسعود 7

قبولنستعلیقعباس علیمصیبلیال8

قبولنستعلیقعلیدارمی زادهمحمدتقی9

قبولنستعلیقعبدالهناصریحبیب10

-نستعلیقحمدبن رشیدیخلیل11

-نستعلیقنادرآقا مرمزیسعید 12

-نستعلیقعلیحقانیحسین13

قبولنستعلیقنعمت الهابوعلیافشین14

قبولقبولنستعلیقنوروزعلیرحیمیبیژن15

-نستعلیقعبدالکریمشکاردینارقیصر16

نوع خطنام پدر
نتایج

ف
دی

ر

نام خانوادگینام

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(اهواز                 )شعبه  

دوره فوق ممتاز

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقکریمقنواتیمحمد17

قبولشکستهعبدالرضابنی سعیدحسین18

قبولقبولنستعلیقعبدالحسننصاریمحسن19

قبولنستعلیقعباسآذرنیامحمود20

-ثلثآقامیرزاسلطانیانشکر اله21

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(اهواز                 )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-قبولنستعلیقحسنرستحسین علی1

-نستعلیقمحمدسلمیحسین2

قبولقبولنستعلیقغالمعلیغالمیاحمد3

-نستعلیقحسین آقافراتیعباس4

قبولنستعلیقسیدعلی محمدموسویسید جمال5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

      (سمنان     )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبول-شکستهغالم حیدرافشاریجواد1

قبولنستعلیقغالمرضابستانیاحمد2

-نستعلیقمحمد حسنشاهسونیمصطفی 3

-نستعلیقغالمرضاعربیمهدی4

--نستعلیقحبیبعنایتیحسین 5

-نستعلیقمحمد حسینکیخافاطمه 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

: لطفاً توجه فرمائید

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(زاهدان                     )شعبه  

دوره فوق ممتاز

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

نتایج

ف
دی

ر

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیقحمیدآسایشسعید1

-نستعلیققره محمداظهری خونوروز 2

-قبولنستعلیقعلی اکبربنده خدامحمدعلی 3

قبولنستعلیقاحمدتحویلدارعباس4

قبولنستعلیقصمدسامانیانمحمد5

-نستعلیققدرت الهصادقی هونجانیمهدی6

-قبولنستعلیققاسمعالی پورمحمدشریف7

-نستعلیقمحمدگهرنژادمحمدهادی8

--نستعلیقعبدالحسینمسلم یزدیمحمد9

-نستعلیقسیداحمدموسویسیده فاطمه10

-نستعلیقمحمد جوادخوشابیمحسن11

-نستعلیقابراهیمعابدی فردرضا12

--نستعلیقغالمحسینسامانیحمیده13

-نستعلیقبختیارمدبری سنگریمعصومه14

-نستعلیقابراهیمحسن زادهاکبر15

نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز زمستان 

(شیراز                )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقعزیزعیساییحسین16

-نستعلیقعلی حسینچوپانیمحسن17

قبولنستعلیقعباسرحیمیمحمد باقر18

قبولنستعلیقمحمددالور اردکانیابوالفضل19

-نستعلیقمحمد علیمشفقیزینب20

-نستعلیقعباسابراهیمیامیر حسن21

قبولشکستهجعفرخاکسار خیابانیفهیمه22

قبولقبولشکستهسلطانعلیرضاییمسعود23

-قبولشکستهعلی اکبرکریمیمرضیه24

--شکستهعلی اصغرنصیحت کنپریوش25

-شکستهعوضرحمانیانرویا26

قبولقبولشکستهاحمدزارعیسارا27

--شکستهزالیدانامجتبی28

--شکستهعلی اصغرمحب زادهسعیده29

قبولشکستهعبد الرحیمتصدیقیویدا30

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز زمستان 

(شیراز                )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نسخاسماعیلجنتیلیال31

-نسخمحمد نقیفاضلی رادحمیده32

-ثلثعبد الرضاعباسیمحمد33

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز زمستان 

(شیراز                )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیق مرادخان میر خوند چگینی حسن1

--نستعلیق ضرغامسلطانیان احمد 2

-نستعلیق اکبر تقی دخت سالم محمد3

قبولشکسته  حسینآقائی فرهاد 4

--نستعلیق روح اله صالحی آذر 5

--نستعلیق صادق پارسائی رضا 6

قبولنستعلیق صمد رستگار محدثه 7

-نستعلیق رمضانعلی صالحی آزاده 8

-نستعلیق اسمعیل فرازفر فاطمه 9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز زمستان 

(قزوین                     )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیقغالمرضااحمد پورمحمد1

-نستعلیقابوالقاسمایرانیحسین2

-قبولنستعلیقعلی حسینبیک محمدیعلی اصغر3

-نستعلیقجعغرحسن زادهمرتضی4

-نسخحسنرشیدی بیدگلینعیمه5

-نستعلیقکاظملطفی پوراسماعیل6

--نستعلیقمحمدامینمرادیاکبر7

-نسخمحمدمهریمریم8

9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

نوع خطنام پدرنام خانوادگی
نتایج

به نام خدا

(قم                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نام



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیقصحبت الهرضوانیمهران1

-قبولنستعلیقحمدالهشفیعیمحمد2

-نستعلیقحبیب الهعزتیخالد3

قبولشکستهعلی  اکبرپیریمظفر4

قبولشکستهحسنتاتار خراسانیطرالن5

قبولشکستهگلعلیولیئیرضا علی 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

      (سنندج            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیقحسنصفی زادهجواد1

قبولقبولشکستهمحمدمهدیقهاری کرمانیحامد2

قبولقبولشکستهمحمدعلیگنج کریمیفاطمه3

قبولنستعلیقرسولیعقوبیعلی جان4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(کرمان                                            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیققربانعلیابراهیمیمرتضی1

--نستعلیقیدالهحسابیحجت اله 2

قبولنستعلیقباقررضاییسعید3

قبولقبولنستعلیقحسنعلیکلهریعبداله4

قبولنستعلیقعمرغفوریرحیم5

قبولشکستهاشرفگرشاسبیحامد6

قبولشکستهنجاتعلیمهرزادمهدی7

-ثلثکریم علیمؤمنیچواد8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(کرمانشاه                                           )شعبه  

دوره فوق ممتاز

نوع خط
نتایج

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

نام پدر

ف
دی

ر

نام خانوادگینام

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیقرمضانحدادی دوزینمحمود1

قبولشکسته  شعبانخاندوزیحسینعلی2

قبولقبولنستعلیقغالمحسینکریمیاحمدرضا3

--نستعلیقیارعلیکریمی نژادنازپری4

--نستعلیقحسینوثوقیحسن 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(گرگان            )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

به نام خدا



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقصادقموسوی آمنه1

قبولنستعلیقبرجعلیشعبانیدوستعلی2

-نسخمهدیخلیلی فکرمیترا3

-نستعلیقغالمرضاکزازینسرین4

قبولنستعلیقمحمدطلوعی برازندهسید هوشنگ5

-قبولنستعلیقاسکندرجعفری لیسارمحسن6

قبولقبولنستعلیقیعقوبسیگاریوحید7

قبولقبولنستعلیقابوالقاسمبهمنشمهران8

قبولنستعلیقسیف اله عبیدیبنیامین 9

قبولنستعلیقطاهرعلی نژادقربانعلی10

قبول-شکستهحسینافخمیفرشاد11

قبولشکستهکاسیبراریاحمد 12

-قبولنستعلیقحسیناحمدپورمسعود13

-شکستهاحمد ممدوحیسعید14

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیکشاورزکامران15

قبولنستعلیقفاضلفکریفرامرز16

نوع خطنام پدر
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  

محمد مهدی راضی: یزد                  نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

                                                                             (رشت                  )                                                                                              شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نام خانوادگینام



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقعلی مرادخدامیانمرتضی1

قبولنستعلیقعلی عباسکشاورزیونس2

قبولنستعلیقرحم خداابدالیعلی3

قبولشکستهمرتضیوکیلیاکرم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

:جمع تعداد قبولی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  

محمد مهدی راضی: یزد                  نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

                                                                             (خرم آباد              )                                                                                              شعبه  

دوره فوق ممتاز

نوع خطنام پدر
نتایج

:جمع تعداد مردودی

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

ف
دی

ر

نام خانوادگینام



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیقعسکریاحمدیاناحمد1

قبول-نستعلیقحسینفاطمیسید عطار2

قبولقبولنستعلیقمحمدحسینابوطالبیعلی 3

قبولنستعلیقشعباناخوان حمزهحسن4

-نستعلیقغالمرضابالالییافشار5

قبولقبولنستعلیقابراهیمعابدیفرهاد6

قبولقبولنستعلیقعلی همتغرایاق زندیپرویز7

قبولنستعلیقسیدنقیمطهری منشسید ابو الفضل8

قبول-شکستهداودنیرومندبرزو9

قبولشکستهغالمعلیحیدریجواد10

-ثلثابوالقاسمعظیمیحسین11

12

13

14

15

به نام خدا

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  

محمد مهدی راضی: یزد                  نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

                                                                             (ساری             )                                                                                              شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

--نستعلیقغالمعباسابراهیمیحسن1

--شکستهعلیاجتهادیسمیرا 2

قبولنستعلیقجعفرزینلیزهرا3

--نستعلیقمحمدرضاسراییمهدی4

قبول-نستعلیقغالمرضاجمالی رادحامد 5

-نستعلیقسید علیفیاضسیدحسین6

قبولقبولنستعلیقسیدحسنمیرصفیسیدمحمدجواد7

قبولنستعلیقحسینمریدیابوالفضل8

9

10

11

12

13

14

15

نتایج
نام پدر نام خانوادگی

ف
دی

ر

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

(اراک                        )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

نوع خط نام

دوره فوق ممتاز



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیقاکبرساریخانیروح اله1

--نستعلیقحسن رضاسامیرحمن2

قبولقبولشکستهمحمد مهدیعلیپورمرتضی3

قبولنستعلیقحق مرادفرهادیحسن4

-ثلثعلیمرادینظامعلی5

--نستعلیقرضامشفقمحمد6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز زمستان 

(همدان )شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نام خانوادگینام

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

نوع خطنام پدر
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

-نستعلیقمحمودابومحمدی اردکانعلیرضا1

--نستعلیقعباسعلی  اکبریان محمد حسین 2

-نستعلیقحسینحیدریمینا 3

--نستعلیقعلی اکبر ضرابیمحمد 4

-نستعلیقعلی  فتاحی اردکانی  حسن 5

-شکستهعلی اکبر یوسفیجواد6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نوع خطنام پدر
نتایج

ف
دی

ر

نام خانوادگینام

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

:          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

1395دی                                                                                   (یزد                         )                                                                                              شعبه  

دوره فوق ممتاز



ترکیب آزادکتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا

قبولنستعلیقذاکریافشین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون فوق ممتاز

                                                                          (آلمان                    )                                                                                              شعبه  

دوره فوق ممتاز

ف
دی

ر

نوع خطنام پدرنام خانوادگینام
نتایج

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*. ستونهایی که هنرجو در آن شرکت داشته برابر شکل مقابل تنظیم شود 

: لطفاً توجه فرمائید

.   مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد و درج کد ملی و شماره شناسنامه الزامی می باشد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

:          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران


