
 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-14علیصادقیحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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          علی       بابا زاده

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آذر شهر  )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

(   به ترتیب الفبایی استان     )

95زمستان  - نتایج امتحانات سراسری دوره عالی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14 محبعلیبهرام زاده محدثه1

-اسدالهفتحیان ینگجهکریم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بستان آباد   )شعبه  

     دوره عالی

نمره
نام پدر نام خانوادگی، به ترتیب الفبا

ف
دی

ر

نام

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

                                          نام و نام خانوادگی          علی       بابا زاده

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

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*

: لطفاً توجه فرمائید



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514عطا الهاحمدیانآیسان1

17محمدپاکخوعلی2

161617محمودتدینمهدی3

-علیثابت نژادمصطفی4

14سلیمحسین پورعیسی5

16سیدفاضلحسینیلیال6

-حسنخجسته فرعلی7

16محموددرگاه قلی پورمرتضی8

--عسگرزمانپورامیرعلی9

--عسگرزمانپورامین10

15محمدباقرستاری بهناماکبر11

-محمدحسینسلطان احمدیمهدی12

14طاهرسلمانیمینا13

16غالمعلیصدرنیاآرش14

1515جوادفداکارنرگس15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: 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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15عزیزفرامرزیمعصومه16

15رسولفرجیمهران17

1514محرمعلیقلی پورشهال18

16رجبقهرمانپورغالمحسین19

1515حسنکاه فروشانداود20

-حسینکمال غازانیحسن21

-کاظمگیتی نوردحورا22

15تیردادمرادیامیرحسین23

16کریمنجف قلی زادهصفیه24

15عبادالهنظمیسمانه25

15یدالهنوحی اقدمیسمیه26

-14مهردادهامرزسامیار27

28

29

30

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14آقاباالامینیاصلی1

1615مهدیحسن بگلوعارف 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبا
نمره

                          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 سراسری

به نام خدا

(جلفا                                      )شعبه  

     دوره عالی

: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

ف
دی

ر

نام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14یوسفمحدثیمحمود1

-ایوبمفرحجمال 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سراب                                            )شعبه  

     دوره عالی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15داودمنافپورعلی1

1615علیپورمحمدیمحمدرضا2

16احمدیعقوبی شندیمعصومه3

-جوادعباسزادهرضوان4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شبستر              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبا
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

نام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614جلیلپاکهادی1

2

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

.  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

نام پدر
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مراغه                                      )شعبه  

     دوره عالی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15غالمحسینجوادزادهبهناز1

16موسیمددیقاسم2

1716ذولفعلیماه آبادیلیال3

1615فیروزعباسعلی پورداریوش4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(میانه                             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15یوسفجعفرپورحکیمه1

--یونسخلیل زادهحمید 2

1616احمددادرسبهروز 2

14اکبرشکر الهیمهدیه3

16غیب الهعینیرحیم 4

171614حسینعبداله زادهمحمد 5

15علیکاظمیزهرا 6

-17یوسفیحیی پورحسین7

-اکبریوسف دوستوحید 8

15محمدامینیوسفیسهیال9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

( اورمیـه )

     دوره عالی

: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

نام خانوادگی، به ترتیب الفبا

ف
دی

ر

نام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1715محمدآقا عزیزیعبدالرحیم1

15یونسپاره کارآریا 2

15محمدپاره کاریونس 3

14ابراهیمکارشیامین4

14عبداهللقدرتیمحی الدین5

16محمدمحمد کریمییونس6

1616محمودمرادیهادی7

15احمدمصطفی زادهمحمد8

15حسننیلی فرسلیمان9

10

11

12

13

14

15

*. 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 

                                        منوچهر رضازاده

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوکان     )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عثماناحمدیسینا1

15رحیمچوکلیستار 2

-رحمانچوکلینورالدین 3

16محمودکریمیامیر4

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

.  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 سراسری

(پیرانشهر                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17رسولافشاریفریبرز1

16هدایت اله خدادادییوسف 2

14ارسالنسعادتیامیررضا3

-اسحق عظیمیمهدی 4

161515عیسی محسنیمحمدرضا5

15مناف منظوریعلی 6

14علی مهدویپوریا7

17فتحعلی وحیدیمحمدعلی 8

14محمودهمتییلدا9

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

.  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 سراسری

(تکاب                                             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدعلیزادهطیبه1

161616ابراهیممحمدزادهفاطمه2

171518حسننجفیمختار3

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

.  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 سراسری

(خـوی                         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بابکخاصه خانعرفان1

14یوسفخلیل پورزینب2

16میر عزیزحسینیمیر سجاد3

1414قنبرقهرمانزادهصادق4

14مرتضیعاجلمریم 5

-فرامرزمجاوری شنتالمتین6

1514میرکاظممظلومیصدیقه7

15علیولی زادهحسین8

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

.  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 سراسری

(سلماس                         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-1415رضاحاجی زادهآرتین1

161514جمشیددالورجهانشاه2

-14محمدصمدیعلیرضا 3

-14سلیمانعابدیزهرا4

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

.  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 سراسری

(شاهین دژ       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیروزباقرزادهفرزاد1

17اسماعیلعطاریاسرین2

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

.  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 سراسری

(مهاباد                                           )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حبیبجاللی رومیآیلین1

-16یداهللنصیریروح اهلل2

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

.  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 سراسری

میاندوآب

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16عزیزعباسپورهاجر1

191817جانعلیجعفرزادهعادل2

18محمدصادقجمالیمحمد3

20عبدالحسیبندلداده مقدمسعید4

18علیداداش زادهالناز5

1917مهدیاعظمیاحد6

1718محمودحکیمی نژادفرزاد7

17یوسفنجفیاکبر8

17فتاحخراط زبردستوحید9

18عباسروان نخجوانامیر حسین10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

اردبیل

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15صابرخدا پرستشبنم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

نام پدر
نمره

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خلخال                                            )شعبه  

     دوره عالی

نام

به نام خدا

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16حسیندهقانیناهید1

16عباسمحمدی نژادزهره2

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

.  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 سراسری

(آران وبیدگل                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1715قاسمعلیآقاجانیاحسان1

14افیونی زادهسمانه2

18حسینعلیابوطالبیمرضیه3

15هوشنگامیدواریفرناز4

15محمودابراهیمیمهسا5

14حسیناحمدی نسبنسرین6

16اصغرامین الرعایائیفتانه7

17عیات اهللارشادیلیال8

16هوشنگیوسلیانیهلن9

1615محمدبهرامیمیثم 10

14نورمحمدبختیاریمینا11

16حبیب اهللبه سوارنجمه12

17علیباسیریمهدی13

-جعفربرمکیامیر حسین14

15سید کاظمبحرینیزهرا سادات15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18یداهللپور نصرفروغ16

14سید کمال تقوی مقدمسیده نرگس17

19جمشیدجمشید پورمجید18

1614محمد حسین جعفری نژادمسعود19

14محمد حسین جعفری زادهالهام20

15محسنجوادی فرسپیده21

-15مهدیجمشیدیمجید22

16محمدجمشیدیزهره23

15عباسجاللیمهناز24

16غالمعلیحجت یارمهدی25

16علیحیدریمحمد 26

17محمودخلیلیانعلی27

16حسینداعیبهزاد28

16سید رضادخیل علیانمنصور29

14حسینداوریعلیرضا30

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1616هوشنگرحمانیرسول31

1616غالمعلیرحیمیمرتضی32

14هوشنگریاحیشهرزاد

-15فتح اهلل رضائیسحر

14مسعودرضویشهرنوش

16ابراهیمرضویمعصومه

1416غالمعلیرحمتیابراهیم

1414علیرضائیانسعید

-راستیمحمدرضا39

18اکبرزارعیزهرا40

1615محمدسیدینمهدی41

16رضاصادقانیمحمد42

15محمد سعیدصادقینمحمد علی43

14سید محمدرضاصراف نژادنازیال44

1714حسین سید محمد صالحیسید بهروز45

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14عبدالکریمصباغ زمانیاحمد46

16خضیرعساکرهمحمود47

-محسنعریضی سامانیشمیم48

15حمیدفرمانیسارا49

17جمشیدفاتحیانمسعود50

20مرتضیقاسمیمحمد51

1817ماشااهللقاسمی نژادمحسن52

14علیقاسمیاکرم53

15حسینقلمکاریشیوا54

15سید علیکاظمیمحمد حسین55

1414تیمورکشاورزشهناز56

-تقیکامرانلیال57

14مصطفیکسائیحامد58

14مصطفیموسویمژگان59

1414اکبرمصری پورندا60

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علیرضامومی وندزینب61

-ابراهیممختاریطاهره62

-اسماعیلموسوی برازجانیسید حمیدرضا63

15براتعلیمولویمجید64

15محمدنصریفائزه65

14محمدتقینجفیشیوا66

1615قدرت اهللیزدانی دهنویاحسان67

14فضل اهللسپهربانناهید68

14عبدالرسولداوریاعظم69

16هوشنگمحمدیسارا70

17حسنسروش فرمهدی71

72

73

74

75

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد مردودی

:جمع تعداد قبولی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علیجوکارمریم1

15محمدعلیرجبیانزهرا2

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

.  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 سراسری

(برخوار         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14رمضانعلیازادفرمرتضی1

16فرهادحاج حیدریامیرحسین2

14قدرت الهجامیسمانه3

16قدمعلیجعفریسهیال4

16محمدخلجییگانه5

1514محمدرحمتیسمانه6

17حسنرحمتیابوالقاسم7

16نادعلیرضاییصدیقه8

15مصطفیشمسپوران دخت9

17مرتضیشکرانیامیرحسین10

16رحیمصالحیامیرمهدی11

1515مصطفیقربانیمریم12

14حسنقانع پورمسعود13

15رسولموحدی زادهالهام14

16ولی الهمختاریوحیده15

16محمد ابراهیمناظمینادر16

: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 تأیید بخش آموزش انجمن خوشنویسان ایران                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     خمینی شهر      )

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

191715محمودعبدالرحیمیمسعود1

16رضاعبیریزهرا2

16رضافرخ سرشتفاطمه3

15غالمحسنمهدی ششجوانیمصطفی4

14علی اکبرمیرشفیعیالهه5

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

.  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 سراسری

(خوانسار                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18محمدحسنرحیم پورموسی1

18حسینحسنی بافرانیمحمدهادی2

17قدرت اهللهمتیراضیه 3

17محمدهمتیمحمود4

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

.  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 سراسری

(دهاقان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1714صفرعلیافشاریرضوان1

2

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

.  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 سراسری

(سمیرم                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-16محمدعلیجزیرمضانعلی1

17ناصرقلیخسرویحمیرا2

18حسینعلیسلیمیحمیدرضا3

-منوچهرعیدی وندیمانی4

16محمدفریدونیزهرا5

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

.  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 سراسری

(شاهین شهر      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17ابراهیمآقاباباییفاطمه 1

15حیدرباقیعفت2

16بهروزدهقانزادمریم 3

1717محمدعلیشیرعلیمحمدصادق 4

17غالمرضافروتناکرم 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

.  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 سراسری

(شهرضا                                             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15احمدجلوداریانزهرا1

-حسینعلیزارع مهرجردیعباس 2

-حسینسقاخوانراضیه 3

1514جعفرشعبانی نژادفاطمه4

16ناصرشفیعیحمیده5

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

.  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 سراسری

(کاشان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16محمدعلیاحمدیاسماعیل1

17مرتضیحیدریعلی2

16حسنرجبیلیال3

-14محمدرفیعرفعتیپروین 4

15محمودصبایینفیسه 5

161614محمدیوسفیعلیرضا 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

.  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 سراسری

(گلپایگان             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14جمشید ابراهیمیندا 1

17بهمن اله وردیمرضیه 2

17عنایت اله حسین زادهروشنک 3

16رجب علی رمضانیزهرا 4

17محمد سعیدیحمید رضا 5

15محمد سلیمیانمرضیه 6

16محمد سلیمیانمیترا7

16عبداله فتحیفائزه 8

16مسعود قاصدسپیده 9

15مهدی مرادیآیدا 10

16هوشنگمعتمدیمهشید 11

16رضا ملکیمجید 12

14محمد علی مومنیحفیظ اله 13

14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(لنجان      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

161614منصورابراهیمیمریم 1

-14خسرماحمدزادهمحمدرضا2

15الیاساسماعیلی کرکوندیامین3

15محمدرضارضاییبیتا4

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

.  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 سراسری

(مبارکه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414جلیلبرخورداریان محمدیجواهر1

1614ابوالفضلشهریاری محمدیهتبسم2

151414ابراهیموزیری سرشکعلی 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

.  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 

زینب محمدی:                                                       نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نایین       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16محمد رضاسبحانیمریم1

16منصورسرمدیپوپک2

17محسنزمانیحدیثه3

16علیقربانیفاطمه4

15علیغیورسجاد5

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

.  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 سراسری

نجف آباد

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1516مرادحسینابوالفتحیعلی1

15عزیزبگآدینه وندزینب2

1615جعفر قلیاسدیبهمن3

16عباساسماعیل لوشرمینه4

15بیگ مراداصحابیمحمدرضا5

15رحمت الهاصغریلیال6

-15رحمت الهآقامجیدیکوروش7

16داوداقبالیمهدی8

17مهدیانصاریمریم9

15کاظمباقریعلیرضا10

16عباسبیاتجعفر11

-غضنفرپاکدلحسین12

16رضاپزشکیاشرف13

14علیپورحیدریپریسا14

16غالمحسینپویان پورسارا15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عیوضعلیجالل لوعلی16

-فتحعلیجوانمردیامیررضا17

15جعفرچنگالهام18

14محمدحاجی قاسمیالهه19

15نجم الدینحسین پورزهرا20

1414سیدرضاحسینینیره21

16جمیلدادگریافسانه22

15محمددسترنجداریوش23

-15مهدیدشیریمنتهی24

14محمداسماعیلرباط جزیالهه25

-اصغررمضانیزینب26

18نظامعلیرودکیرسول27

15یحییرئیسیفاطمه28

17علی هاشمزمانیانالهام29

17کوچک علیسرحدینگین30

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16فریدونسلطانیبهاره31

15مهردادسلیمی ماجالناکرم32

14یدالهشریفیعباس33

17کریمشهبازیحبیب34

15علی اکبرشیدوشیفرشته35

151516مهدیشیرازی زادهشیوا36

15حسن            صالحیمحبوبه         37

14علیعبدیخدیجه38

-وفاعشوریزهرا39

1614حسینعظیمیرویا40

16عبدالعلیعلی پورسهراب41

15کرمعلیعلیامریم42

1717محمدحسینفتاحیحمیدرضا43

15بمانعلیفتاحی حسن آبادزهرا44

1514رجبفخیمیسهیل45

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17گل محمدفرخیسکینه46

14علیفروغی نیکفاطمه47

1714سید مصطفیفالحسید علیرضا48

16حسینقدیمیسولماز49

-اصغرقربانیسارا50

14سید حسنقرشیمریم51

1514مصطفیکاشانکیشهرزاد52

14ناصرکاکی صحنهنادر53

14اصغرکشاورزعذرا54

14ناد علیکشت پورمهدی55

16سید هاشمکواکبیسیده فرحناز56

15یزدانکورانیرامین57

16هیبت الهکوهستانیمحبوبه58

14علی اکبرکیائیاشرف59

1714علی ابوذرگودرزیفریدون60

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14رجبمباشرامینیرضا61

15عزت الهمختاریشعله62

14علی محمدمظفریبرات63

14مهرانمقامیان زادهلبخند64

15مشهودمالئیمحسن65

14سیدمحمدموسویسید حسین66

16سیدعلیموسویسیدحبیب67

15سیدعلی اصغرموسویسیدحسن68

15منوچهرنجف خانیفرزین69

1615حسینهادیمرتضی70

71

72

73

74

75

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15خیرالهافشارشکراله1

14  نورعلیافشارنیما2

15محمدترکمنآزاده 3

14علیسرخیللیال4

14تقیفالح نژادحبیب اله5

-لطفعلیگل بازمعصومه 6

16حبیب الهمجدیمحسن7

1515مصطفیمحبت پورزهرا8

1514علیرضامومنی زادهسعیده 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

.  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 سراسری

(ساوجبالغ                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

20مجیدامامیمحمد علی1

16جمشیدباباییبنت الهدی 2

14رحمانبتوییمحدثه3

16سیروستبریزیمحمد علی 4

15قادرسلطانی پورگیتی5

16مسعودفالح بردبارسارینا6

16حسینکمپانیعلیرضا 7

16مهرانمحجوب سرشتترگل8

16مجتبیوطن زادهملیکا9

14وحیدباقریانسبحان10

-علیذاکرزادهاعظم11

14حمد اهللرزاق پورزهرا12

14محمد حسنحاجی عسگریبهمن 13

15صدوقمهرانیگلنار 14

15نوروزنظریافسانه15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فردیس                                    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیبراتیفریبا1

14احمدباباخانیلیال2

15علیرضاتوکل الهیزهره3

16سیروستبریزیمحمد علی4

-قادرسلطانی پورگیتی5

14مرتضیشیرینادیا6

15مهرانمحجوب سرشتترگل7

14محمدمتینیمهتاب8

14مرتضییار احمدیعالیا9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فردیس                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16قربانابی پورمریم1

14سید مهدیاسدالهیسید پارسا2

1615حجتآقامحمدیسمیه3

-خالدرضاییعبد الخالق4

15پرویزشقاقیمهدی5

17عباسصدفیفتانه6

15علی اصغرصمدیفاطمه7

15محمدمحمد خانیزهرا8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نظرآباد                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17سعودالعمرحمد1

14مرتضیمشکاتمسعود 2

15عبد الرضاابریشم کارحامد3

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

.  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 سراسری

(دبی                                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-15فرانکوالوندیفرید1

15صالحآزادیزینب2

15محمدچمن پیرابهزاد3

-15رستمخورانی کریمیفرحناز4

16غضباندامیارعلی5

-یدالهدرویش پسندزینب6

16یحییسارائی زادمهدی7

14محمدحسینشادمانمحمود8

-نجفشریفی نیابهروز9

151514فیض الهغیابیکبری10

14سید حبیب الهمجیدیانسیده زهره11

201615نامدارمظفریسارا12

14ابراهیمولدیزهرا13

15حجت الهنوروزیمحمدمهدی14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایالم                                 )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16یحییکریمی ذالنسیروس1

2

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

.  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 سراسری

ایوان غرب

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514ولیسراجیروح الدین1

2

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

.  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 سراسری

بدره

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15احمدانصاریاننرگس1

16غالمعلیبازیاریسعیده2

1615یوسفپورجمفروغ 3

16نعمت الهشیروانی برازجانیحمیده 4

15حیدرفتحیابوذر 5

1514محمدفرخ نژادعبدالرضا6

14علیمحبیمیثم7

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

.  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 سراسری

(برازجان                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17علیعمرانیفاطمه1

16حسیناحمدیصغری2

15بهمنپرهیزکارامید 3

14محمدچاره دانکوثر4

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

.  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 سراسری

(بندر دیر     )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدباوندیمریم1

2

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

.  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 سراسری

(بندر دیلم                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمودانصاریزهره1

15علیباباخانیزهرا2

15عبدالحسینبهادرفاضل3

15سرداربهادریراضیه 4

1517غالمحسینحیدریزهره 5

14ابوالقاسمخاجیسودابه6

1716مرادسعد آبادیزینب7

14عبدالحمیدصائبعبدالحسین8

15محمدرضاگل محمدیافشین9

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

.  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 سراسری

(بوشهر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثکتابتشکستهکتابتنستعلیق

*16حسیناسوارراضیه1

*16جبارایزدی پناهمجتبی2

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

.  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 سعید گلچمن

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تنگستان                       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

19شاه باباشیرمردی شاه قاسمیسیامک1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

جزیره خارگ

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16حسیندرخشانستاره1

15جمشیدروحانیسونا2

14اصغرحیدریعلی اکبر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جم                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینحاجی زادهمنصوره1

-سید محمد علیحسینیسید شهاب الدین2

14خضررضائی حقیقیمریم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دشتی)شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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 

حمید ذاکری/                                         نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16احمدبهمنیعلی1

-حسندرویشیمسعود2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کنگان )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15سیداحمدموسویسیدعلی  1

14سیداحمدموسویسیدعباس   2

17علیتاسامهدی3

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

.  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 سراسری

گناوه

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حبیبآقازادهداود1

15بهزاداحمدیحدیث2

15علیاسکندریسهیال3

1516زعفراصغری مماناویس4

15مجیدبودالییسمیرا5

15حسینبودالییمصطفی6

14غالمرضاحاجی حبیبحسین7

14یعقوبسارعلوامیرحسین8

14عباسسرمستاصغر9

15علیشاهمرادیمحمدمهدی10

16حسینصادقیمجید11

16محمدصارمیلیال12

15حاج علیعبدالرحیمیجواد13

14هدایتقاسمیاکرم14

-شعبانقربانی سپهرناصر15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالمشهر        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدصالحمسگرافسانه16

--قهرماننورمحمدیمحمدرضا17

151515غالمرضاوثوقیبهروز18

16سیف اهللولیزادهعلی19

-قربانیکتاجعفر20

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

.  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 سراسری

(اسالمشهر)شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15امیرعلیخوشنودمریم1

15محمد علیدهشیریمرضیه2

16حسنعبداهلل آبادیاصغر 3

1414سید جاللکاشفیسید علی 4

14سید جاللناظرانی هوشمندحسین5

16علیمحمودیعلیرضا 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

.  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 سراسری

(اندیشه                             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14هاشمحیرانیعظیم 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهارستان  )شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14بیژنآرام واالمژگان 1

1717سعیداله وردیمحمدرضا2

15عبدالحسینپوردکانزهره 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(پاکدشت                           )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1615سید علیتفضلیسید زین الدین1

15علی اصغرتیمور اردبیلیابراهیم2

14سید حسینساالریحکیمه سادات 3

15محرمصدریطیبه 4

14علی آقاطاهری جبلیپرویندخت5

6

7 

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(پیشوا                                     )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-آقاجانابوطالبیاحسان1

15دولت محمداکبری فرخانیمریم2

1616محمداکبری کتم جانیفاطمه3

1718منصورایلخانی پورندا4

-عزت الهآریان پوراکبر5

16سعیدآرینساناز6

14اروجعلیآسمانی الوندیپیروز7

15کاظمباباکش زادهایرج8

-عبدالرسولبخشیالهام9

1514علیبهرامیشکوه10

16علمداربهمن پورحسین11

14بهروزبیونیبهشاد12

-اکبرپهلوان فرجاکرم13

14حسینعلیتوپچیترانه14

-ابراهیمتوکلیمعصومه15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14احمدعلیجعفرزادهراضیه16

16حسینجعفریانمهشید17

-علیجعفریانمهناز18

16احمدجاللی شادزهرا19

15صفرعلیچراغیشهناز20

1615رشیدحامدیان کیشویدا21

15محمدحامیفرینوش22

16سیدعلیحجتسیدحسین23

16مرتضیحسین پوررقیه24

15محمدحیدری قره بالغهادی25

17محمدحسینخسروآبادیمحسن26

1615داودخطیبیمریم27

14اسماعیلخیرخواهستاره28

14مجیددرویش مالمه گل29

15محمدرضادودانگهغزاله30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514جواددهقانی تفتیاعظم31

1514مبارک شاهرحیمیلطیفه32

1415محب الهرضاوندیملوک33

15حسنرضائی رازلیقیپرستو34

15جانعلیزحمتکش کوملهرضا35

16محسنزرینی فرهمندفاطمه36

15محمدتقیزواریانالهام37

15عباسزینلی خالدآبادیمعصومه38

17محمدساروخانیساجده39

16علیسارینرگس40

16حمیدسبزیسارا41

15شیرزادسپه وندحمید42

1816رجب علیسحابینعیمه43

17علی محمدسرشارزادهروژین44

1614سرمدسعیدیاکرم45

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16جعفرسعیدی ریزیعباس46

1717اسماعیلسلیمانیاحمد47

1715محمدعلیسهیلی اردستانیسپیده48

151515اسدالهشاه صفی میترا49

16حسینشکوریشیما50

16حسینشمس پورندا51

19حسنصادقیرحیمه52

15هوشنگطاهریانفاطمه53

1617علیظروفیآزاده54

1514محسنعابدیانمائده55

14حسینعباسیمحدثه56

16حسینعرب اسدییاسر57

--هاشمعسگریمریم58

15رسولعشرت آبادیمریم59

17محمودعلیپوراسمعیل60

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

*. 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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدعلیغفارینوشین61

1616حسنغالمیامین62

15منوچهرفتحیمحمد63

1414فرامرزفرامرزیشهرزاد64

15معرفتفرجیلیال65

15حسنفرزانه دونیقیمریم66

1714ابوالفضلفیاضیعلیرضا67

16پدرقاهریبنفشه68

18ولیقدیانیمهدی69

16حسنقدیمیمسعود70

-مصطفیقره سوریساغر71

19قربانعلیقنبریعلی72

16الیاسکاظم پور سادرقزهرا73

-وجیه الهکرمیابوالفضل74

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15قاسمکهن روزخدیجه75

17اسدالهگدازگرمنصور76

15عبدالکریملوعلیانفائقه77

1615سیدمهدیمبلغمریم السادات78

-ابوالفضلمحمدی فرمهینینرگس79

14کیومرثمرادی جورابیزهرا80

14حجتمرادیان مینارؤیا81

14حمدالهمرسلیاکرم82

14غالمحسینمروتیمریم83

14غالمعلیمعیری کاشانیعلیرضا84

16احمدمعین وزیرینصرت اله85

16شمسعلیمقدم زرندیمهدی86

16سیدمحمودمهاجرانیسیدامیررضا87

14عبدالهمهاجرپورسودابه88

15علی شیرنجاتیفاطمه89

15سیدمسعودنقیبسیده مطهره90

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16عباس علینیک سرشتحسین91

-14ابوالفضلنیکمرد حاجی آقاپریسا92

14محمدحسینولی پورسمیه93

15حسینهدایتی فرمحبوبه94

-آدربادهمتیکامران95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614مهدیاستکیمسعود 1

15عرت اهللاسماعیلی زاویهفاطمه 2

15رضااثنا عشرینادر 3

1514محمد حسنبابائی خطیبیابراهیم4

14ناصربنی جمالیسید ابوذر5

14محمودبنکدارهادی6

17اکبربنی عامریانفهیمه 7

-14سید محسنبهفرمریم سادات8

15اردشیربیغشدلزهرا9

14سید احمدتحویلداریسحر10

14جالل الدینترکی پورمهیندخت11

16احمدجعفری حشمتیهزهرا12

15فرزادحکمتدالرام 13

-14یعقوبعلیخواتیحامد14

1414علیدرخشانثریا15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14زینالدلخواهیمژگان 16

14حسینرفعتیمعصومه17

15آقا وردیذوالفقاریرقیه18

14سید حسینریحانی شرقمرضیه19

1515شعبانعلیزارعمحبوبه 20

--سید حسینساداتسید محمد تقی21

16مصطفیسامعیعالیه22

15سید رضاسید حسن تهرانینغمه 23

15سید صادقسیفیالهه24

15علی اصغرشکارچیانمحبوبه 25

15جهانگیرصد هزاریفاطمه 26

15سعد اهللضیائیمریم 27

-حمزهعباس نژادطاهره28

14سید علی اصغرعلویسیده معصوم29

14رجبعلیعظیمیبهمن30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                           )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدعنصریجاوید 31

-نعمت اهللعزیزیاسد اهلل32

1615ولی اهللغریبیرضوانه33

14رضافغانیگیتی34

14غالمرضافداییعلی35

18محمد تقیقزوینیرضا 36

1615جهانگیرکامکارعلی اکبر37

15محمد هادیکمالیانمحمد جواد38

1615مصطفیکیا روستامریم 39

-منوچهرمرادیصدیقه40

16غالمعباسگودرزیلیال41

1715علیمحمود زاده اندواریرامین42

-حاجیمعیریانپرویز43

15محمدممی نژادنعیمه 44

16محمد رضامنتظر حقیقیمینا45

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14یحییمنصفمهرداد 46

14فرزعلیمهربانیعباس47

1514زیداهللنوروزیامیر48

1516محمد   نیل فروشانمسعود49

16محمد تقیواقفمحمد مهدی50

14سید احمدهاشمی نژادسیده عاطفه51

16عبداهللیزدان پناهغزل52

16سید علییزدانیزهرا سادات53

16احمدیزدانیسعیده54

14عبدالحسینتوکلیمژگان 55

56

57

58

59

60

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

*. 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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16محمدشاه محمدیمحمدرضا1

15صفریوسفیجمشید2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دماوند                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16نصراهللمحمودیحامد1

15فرخندهمعصومه2

15خالقنوروزیحسینعلی3

-عزیزاهللپوریانشیخ حسین4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رباط کریم                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614شهراماشعاریفاطمه1

1615جعفرتاجیکمریم2

15داودحسنی سرچشمهسهیال3

16رضادرودیفاطمه4

14هاشمسوریکاظم5

16عبداهللصادقیمجید6

1715علیطالبیحدیثه7

18علی کوثرعظیمیمرتضی8

15یداهللمحمدیتوران9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرری         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15صفت الهافالکیحسن1

15حجت الهبهرامیصبا2

15حسن علیجعفرپورحسین3

15محمدحسن پورطناز4

15عباسخزلیزهرا5

14ابوالحسنخزلیسکینه6

14ابوالحسنخزلیسکینه7

16حسینخمیس ابادیسمیه8

14جمشیدشاهوردیسارا9

14علیرضاصمیمیکلثوم10

14حمزه علیرداییعلی11

14طاهرزارع رنجکشعادله12

17عباسعلیفشیمرضیه13

14فتحعلیمرادییگانه14

14رضاصعودیتابان15

-علینوروزیمحبوبه16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرقدس                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16سیداقبالپناهیسیدعلی اصغر1

17اصغرحاجعلی قلیفرهاد2

14محمدعلیحسامیاکبر3

17محمودحق ویردیمسعود4

15علیحکمتامین5

-فرزادخدادادیمحمد امین6

15اسماعیلسیجانیفرشته7

15عباسصادقی گیلزاداعظم8

16حسنصدرزادهزینب9

1418حسینطبسیمحمود10

14محمدعلیعباسیمحمدنریمان11

14تیمورعلینقی بیگیسمیه12

14میرمحمدحسینمحجوبمیرمحمد13

17اسمعیلمشهدیحسین 14

1514احمدمیرصانعفاطمه 15

1515رحمانیعقوبخانیفرزانه16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهریار                       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1716ابراهیمداودی کیاشکیبا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: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 سراسری

(فیروز کوه      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

.  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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15عبدالهاستواریامیر1

15قربانعلیکرد قره چلوغالمرضا2

--فریدونموسی رضاییسهیل3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قرچک      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

*. 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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیرضاآوجیانمریم1

-رضاشاهرخی سنجولیمحمد2

-میرطالبموسویمیرامیررضا3

-سیدعلیموسوی حسن آبادسیدمجتبی4

-رضانوروزیمهدی 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

نام پدر
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(            متفرقه مرکزی             )

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16عباساعلمعادله 1

15احمدالتجائیزهرا 2

16صمدالهامیرتیموریمحمد حسین 3

--14میرزاعلی محمدبرکچیرسول 4

15محمدحسینپیشدادیعاطفه 5

15شمس علیجنت فریدونیمنیژه 6

15رحمت الهحاجی بیگیاعظم 7

14یدالهحسنینسرین 8

15خالق وردیحسین زادهپروانه 9

-14-حاجی آقاخلیلیمرتضی 10

15غالمحسینخوش نظرهاله 11

14اکبرخوش نیتعلی12

14غالمحسینرزمجورضا 13

-14ابراهیمرسولیمرتضی 14

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(      واحد انقالب   )  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15مهدیساطع بیدگلیسعیده 15

15کریمسعادت نیازهرا 16

15علیعارفیمعصومه 17

16یدالهفتحیمحبوبه 18

14ابراهیمفردوس مکانعلی 19

14محمدرضاکبیریفاطمه 20

-15اصغرمشهدی باقر مؤخرحوریه 21

1414محمد نبیمصطفاییرضا 22

15 خدابخشمطهریعلی 23

14جوادنعیمیالهام 24

17شاپورهادی پورنسرین 25

15فضل الههادیلوفریبا 26

15سید محمدهاشمیزینب 27

16ابراهیموثوقیجلیل28

29

30

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(           واحد انقالب       )  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدپژوهندهمهدی1

1614عزت الهحسن توکلیمرتضی2

15سیدمسعودحسینیسیدعلی3

15سیدمعین الهحیات الغیبسیده مریم4

14-حسنخدادادیمریم5

14علی اصغرذکرعلیصدیقه6

14رضارفیعیمحمدرضا7

151415برزوسیفجواد8

151515هاشمفرهادیسلمان 9

14علینورمحمدعلی آبادیعلیرضا10

1515احمدنیازی امراییوحید11

15رحیمنیکوسرشتزهرا12

13

14

15

نام پدر
نمره

به نام خدا

1395فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری دیماه 

(     واحد رسالت   ) 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسینآقاسیآذر1

16نعمت اله اشتریعلی 2

14محمدباقرافضلیحمید3

14علی محمدابراهیمیمهناز4

15اله مرادباباییحسن 5

-علی اکبرتوتونچیغالمرضا 6

-حسینحاجی حسین زربافنجمه 7

14ولی الهحاجی پورکپورچالیفاطمه 8

14عین اله حبیبینرگس 9

14اصغرحسینیجهانبخش10

14ابراهیمحسین نژادمهدی11

17اکبرساسانیمحمدرضا12

1614احمدسلیمیشکوفه 13

16علیفراستفریده14

-عباسقنبریان علویجهمحمدحسن15

به نام خدا

1395فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری میان دوره یی

(   واحد شرق     ) 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدکفایتینیلوفر16

15حسینصلواتیاسماعیل17

16نورالهرنجبریانمحبوبه 18

-وریاهاشمیآیرین 19

14سیدجلیلهاشمیزهراسادات20

-محمدکاظمهل فروشغالمرضا 21

--نعمتمحمدیانمهرداد22

14ابراهیممومن زاده نایینیمرضیه 23

16داودمحمدیفرشید24

14نعمت اله نوذری حشمتیمیترا25

26

27

28

29

30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(              واحد شرق           )  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

2017علیاکبری مقدمسعید1

1514علیکاووسیمهدی2

16مرتضیمحقق دولت ابادیمهدی3

14محمدمحمدی محمدیهادی4

14مصطفیایزدیفائزه5

14عزیزبابایی کاویجانیسیاره6

15تاتسواوتاکاهاشیآکمی7

18محمددهنادیمریم8

16حسینحاتم طهرانیسارا9

15محمدباقرجداری آبادیشهرزاد10

14مهدیشایسته کیامریم 11

16اسفندیارقلی زادهثریا12

-14هادیمحمدی محمدیفاطمه13

-فرمانتیموری اقدمخدیجه14

14محمدباقرجداری آبادیشهرزاد15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(               واحد غرب            ) 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14عالءالدینگزیده پورشبستریجمیله16

14حاج علیبهادری شوکت آبادرضا17

14سیدمصطفیعربی زنجانیسیدسعید18

-محمدمحمدی محمدیهادی19

-محمدحسنیاسینیبهزاد20

14ربطیشیریالناز21

15اسدالهدمرچلیفاطمه22

17حسینشریفی زنوزکاوه23

24

25

26

27

28

29

30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(               واحد غرب            ) 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14اصغرحسینیطوبی1

1514حسنبنای خانیکیحنانه2

17هوشنگخدامرادیمائده3

16احمدعلیکاظمینرگس4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(              واحد فرمانیه          ) 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدطوافیبنت الهدی1

1515علیفردحسینیملودی2

--عباسکریمیمحسن 3

--خسروشاه صفیمونا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(     واحد قلهک   ) 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17احمدبیدآبادیگلناز 1

16عبدالمطلبسپهریمحمد امین2

14سید ابوطالبطاهریسید مسلم3

14سید صالحقاضیسید علی4

-محمودکاشانی جوکیارش5

16حسین علیمرادیابوالفضل6

15دارابهاتفیمرتضی7

8

9

10

11

12

13

14

15

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد قیطریه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیباباییعنایت1

--محمد ابراهیمجاللیداود2

14ناصردهنادفاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

  (     و احد کارون        )

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18قربانعلیامیر صادقیفاطمه 1

15علی اکبرتاجیکمریم2

14سید عبداهللدالوریعفت السادات3

16روز علینباتیطاهره4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ورامین                                 )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمداخوان طاهریماه منیر1

15عتیرضاطاهری بروجنیشیرین2

-عبدالرسولکاویانی بروجنیسکینه 2

15محمدصادقملک پورکاظم 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجن         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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  احمد مردانی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14اسفندیاراحمدی صالح آبادیشهال1

18محموداسماعیلیفتا ح2

16مصطفیحبیبیفر وغ3

15ارسالنرئیسیهدی4

14رستمسلطانی نژادآرزو5

15مرتضیصفارمریم6

1716عبداهللضیاییزینب7

-16خالقعبدالهیسجاد8

14صولتفاطمیحمید9

17علی محمدکریم زادهجواد10

14ارشیرکریمینگار11

15علبد اهللمنزویایران12

16هادیمهدویامیر13

161514عبدالحسینمهدیان دهکردیسهراب14

1414حسین قلینادریعلی اصغر15

1515ابوالقاسمهاشمی بنیصبا16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

شهرکرد

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-لهراسبایزدپورفاطمه1

16ابوالفتحخورشیدیمحمد2

-1614روح اهللهاشمیحسن3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فارسان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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            

رئیس اداره-                              نام و نام خانوادگی علی اسالمی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14جوادترکیفاطمه1

15علیملهحمید2

15محمودهادی نژادسعید3

14مهدیبخشایشمعصومه 4

-سیدمهدیفریدونیسید روح اهلل5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بشرویه               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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 سیدروح اهلل فریدونی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414حسینبخشیمریم1

-محمدعلیرضاپورفهیمه 2

1414حمیدرضازاهدیفاطمه 3

14..عبداخزاعیمهدی4

15رمضانخورشیدیمحمد5

14سیدمحمدعلیسیدکابلیسیامک 6

14عباسعلیعباسیامیرحسین 7

1415محمدقبولمهدیه 8

14غالمرضادالکهسکینه 9

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

 بیرجند

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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 تأیید بخش آموزش انجمن خوشنویسان ایران                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                                          نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

171616مهدیمقدس نیامحمد 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فردوس                                   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17محمدحسیناعرابیمهدی1

14سیدحسنداودیرؤیا سادات 2

14محمدحسینکریمیمریم3

15غالمرضامرتضی پورحمید4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قاین                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15مهدیاسالمی مقدممهران 1

14محمد طاهرقدرتیمحمود 2

1615غالمرضاغالمی ثانیملیحه 3

14علی اکبررونقیمحمد 4

1615علی اکبرقدوسیمهدی 5

-صادقطاهریعلی 6

14رمضاننظری مطلقمحمد رضا 7

-حمیدرضاگوهریفاطمه  8

15جوادعباسیانمهدی 9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بردسکن                           )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614غالم محمد چراغستانمهدی1

-غفورواحدیعابده2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت جام)شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16غالمرضاحسن زادهعلی1

1615نصرالهسبحانیمحسن2

1418غالمحسنوفا پوررضا3

14محمدشیخیمحمود4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت  حیدریه)شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمد علیعطاریانکبری1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خواف)شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17آدینه گلدیامان نژادعبدالحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دره گز)شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

به نام خدا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14جوادافغانی مقدمملیکا1

15محمدابراهیماهلل آبادیموسی الرضا2

-علیایزدیان  جواد3

14حسنبازقندی  کاظم4

14رمضانعلیبامداد  زهرا5

14غالمعلیبهلول محمدرضا6

15علی اکبرجعفری پناه   لیدا7

14سید حسن حسینیراضیه سادات8

1414سیدحسنخاتم پورفاطمه سادات9

14مراددیواندری   سروناز10

14رمضانعلیراه چمنیزهرا11

-ابراهیمزنگنهفرزانه12

-ابراهیمسید آبادیعاطفه13

16محمدطیبی نیاسپهر14

14سعبدفکورهدی15

-علیرضاقائمی فردمبینا16

15محمدمودب نیامعصومه17

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(                     سبزوار                       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15رمضانبخشی زاییسمیه1

14ابراهیمعلیمیرزاییمحسن 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سرخس                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسینفرحبخشزهرا1

14مهدیکاظمیان مقدمفاطمه2

14علیرضانظرمندطیبه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

فریمان

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--احمدفالح یساولینسرین1

16براتمحمدکوهیعلیرضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قوچان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علیرضا کوهزادمائده 1

-محسن محمدباقریاننادیا 2

20سید محمد موالییسید مهدی 3

15سید محمد موالییسید میالد 4

14غالمرضا یوسف پورحسین 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

.  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 سراسری

(کاشمر                                             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیاحرارینصرت1

2

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

.  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 سراسری

(گناباد                                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1615علیآبی رنگالهام1

-صفرآذرگونعلی اصغر2

16غالمرضااحسانی تبارسمانه3

16عبدالعلیاحمدیایمان4

1616عباسعلیاکبری عبدل آبادیسعید5

14علیاولیائیالهام6

-غالمعلیایمانیمحمد7

15عبدهللبازیاحمد8

15هادیباسخواهمحمدرضا9

-عبدالصمدبخشیمحدثه10

14قاسمبندار گجوانامیرحسین11

1717نوراهللبیات ترکمهسا12

15محمد قاسمپوراسمعیلصدیقه13

-مهرعلیپورصادقیزهرا14

16احمدتاجیکطیبه15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16فاضلتقویمحمد16

16مجتبیتقی زاده خراسانیانعلیرضا17

16اصغرثروتسمانه18

14نصرت اهللجدیدیانفرهنگ19

16علی اکبرجالئی فرمحمد20

17حسینجیم آبادیمرضیه21

15ابراهیمحسن زادهصغری22

15قربانعلیحسنیبهروز23

15سید محمودحسنیسید محمدرضا24

-محمدابراهیمحسین چیمسعود25

1715نظرمحمدحسینیزکیه26

16غالمعباسحیدری معینیزهرا27

14رضاخطیب زادهبی بی میترا28

15محمدربیع زادهعبداله29

14جوادرجائی شوشتریسیدعلیرضا30

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدحسینرحیمیمحسن31

17احمدرزم آراء تقی آبادحامد32

16علی جمعهرسولیمحمد33

19عباسرضاییمصطفی34

1614محمدمهدیرمضان زادهشیما35

171814قربانعلیرمضان نیانوخندانتوحید36

16مسعودرنجبرعلی37

15محمد حسینرویگرپاتاوانیفاطمه38

14ابوالفضلزارعمهسا39

14محمدزرندیسمیه40

16هوشنگژیانی الیجه بافیاسر41

15محمدمهدیستاریوجیهه42

18محمدسروری مجدفاطمه43

17منصورسیارالهام44

17غالمحسینشافعیمهدیه45

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1717حسینشایسته خونعیمه46

1816حسینشریفیفرناز47

1615جوادشریفیانبهاره48

-سیدعلیصاحب دادسیدجالل49

-1414محمدصادقصادقیاننصرت اله50

16حسنعلیصفاری خوزانیالهه51

14غالمحسینصندوق ساز زردینیفاطمه52

16غالمرضاعاجزپور گل خطمیزینب53

15علی اکبرعارفیسوسن54

-15سیدحمزهعافیتنرگس55

1515محمدعلیعبدالهیانمجتبی56

15غالمرضاغالمیمعصومه57

17اکبرفروتنیمنیره58

14حسینفروزانمرضیه59

14نورمحمدفهیمی حصاریطاهره60

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414غالمعلیفهیمی دانامهال61

17احمدفیاضیهدی62

-14رضاقدری حصاریپریا63

14حسین علیقدیمیسلیمان64

14محمدصادقکرباس فروشانکوثر65

-رمضانعلیکربالیی آقاملکیعباس66

1615قاسمکالهی اهریعلی67

15محمدتقیگنجعلینجمه68

14سعیدالله زارییاسمن69

14علیرضالطفیسروش70

14حسینمجیدی فیض آبادیعلی71

1515مرتضیمحسن زادهمحمود72

16غالمرضامحمدجوادیافروز73

-محمدمحمدزاده آغجه قلعهمنیره74

-اسماعیلمحمدزاده مقدممریم75

*. 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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18عبدالرحمانمرادیبهروز76

15محمدحسنمرادیان خیبریفهیمه77

14براتعلیمردانی ابدال آبادینسرین78

17محمدابراهیممقبلمنیره79

-14محمدموسویعلیرضا80

-وحیدموالییایلیا81

14غالمرضاموالئیطیبه82

15محمدحسینمهدوی مهرسجاد83

20محمدحسینمهدوی مهرمحمدجواد84

15محمدمیرزاپورکاری یزداعظم85

17هاشمنبردیفرزانه86

15جوادنبویالهام87

14امیرنجیبیمریم88

1614محمدتقینظری گلبقریایمان89

-14سیدعلینقینیری شهریزهرا90

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1918محمد حسینوحدانیمحمد رضا91

15مهدیهاشم زادهآرین92

15مهدیهاشم زادهمبین93

17سید جمالهاشمی کیاسید احسان94

14مهدییغمائیمنصوره95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

*. 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14سید مهدیحسینیسید محسن1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مه والت       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسن ابوالفضلیمهدیه 1

16ولی الهاسعدیرضا2

1415محمدعلی باغشنیراضیه 3

1516غالمعلی جمشیدیجمشید 4

1414علیرضاحصیربافیمرضیه 5

1514سیدمهدی حسینیآتنا سادات6

19سیدقاسم حسینیبی بی فاطمه7

1414عباسعلیذبیحیامیرحسن8

15حمزهرستمیسمانه 9

15سیدمهدی طالبیانفاءزه 10

1615محمدرضافاضلمحمدجواد11

1718احمدگودرزیعاطفه12

--حسینمعمارباشیفاطمه 13

1616نعمت الهمعروفینگین 14

15علی اکبر مومنیانزهره 15

1616محمدابراهیم نداف نیشابوریعلی 16

15سیدعلی نیکانسیدابراهیم 17

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نیشابور         )شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1616محمد حسنکالبیصفیه1

16عیسیمومنیسیده فاطمه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بجنورد                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علی اصغررمضان زادهحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فاروج                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1616غالمعباسپاسالرعلیرضا1

14نوراهللملکییکتا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آبادان   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15یعقوبشجاعفاطمه 1

17عباسرئیسی نژادحامد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آغاجاری                                  )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18مالکشجاعی مقدممحسن1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(امیدیه                                   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

                          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

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16ایرجاحمدی فخرهستی1

15حسینخادمیمحمدرضا2

15علی نقیدریکوندیآرزو3

15احمدرضاسیفیفرحناز4

15سعیدصالح فرراضیه 5

17علیصمیعی کیافاطمه6

15علی امیدمیرمنگرهنگارین7

16سیدمنعمنوری زادهسیدمحسن8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیمشک                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

ید بخش B15:N29+مهر تأی

آموزش انجمن خوشنویسان 

ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1515بهمنرئیسینرگس1

1414محمدکعبعلی2

1514محمدحزباوییوسف3

15احمددریسحیدر4

16لفتهسالمیزینب

14اسماعیلبرهمنجانان6

14عبد السیدآفاق زنگنهشمس 7

15عبد العلیالهاییمحمد8

14صفی الهکیهانیرضا9

14کریمبرومندوحیدمرتضی10

-محمد اسماعیلسلیمانیکورش11

-غالمعلیبنی طرفالهام12

14محمد حسنفایضی زادهنرگس13

14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اهواز                                    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیشالومسلم1

15دوست محمدموسویفاطمه2

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

.  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 سراسری

(ایذه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16اکبرالرتیرسول1

17حسینزرینیعقیل2

-باشیعلیرضا3

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

.  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 سراسری

(بندرامام خمینی                                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی،نام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

2016عبداالمامآریادوستحسین1

15یونسدرویشیعلی2

18علیسلطانیالهام3

14رحیمسلطان زادهعلی4

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

.  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 سراسری

(بندر ماهشهر      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ناصرارجمندینبلوفر1

15اکبراعتباریطیبه2

1414سیف الهاکبریفرشته3

14محمد جوادخاشعیمینا4

15لطف الهروشندل بهبهانیمینا5

14مصطفیشرافتالهام6

14لطف الهعلیپوریشیوا7

14عبدالهغالمیان نژادمطهره8

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

.  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 سراسری

(بهبهان             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15یداهللمرادخانیسیف اهلل1

2

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

.  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 سراسری

(خرمشهر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-16غالمعلیارشمفرزانه1

1514سیدمحمدعلیعلویزهراسادات2

14اسحقسرو جهانیفرخ3

-سیدسلطانطالگانیشهال4

14علیرضاکریمی مقدممینا5

-عبدیمرزبانمحبوبه6

-15محمد علیمرزبان زادهمهدخت7

-احمداحمدی نژادباغبانغالمعلی8

14احمداسفندیاری اصلایوب 9

1515جوتداموایی زادهعلیرضا 10

15محمدکاظمپورمطلوبمحمدرضا11

14-عل محمدپیرنیافرحسین 12

14علی مرادتوکلی پوریمیثم13

16صفرجمشیدی نسبمحمد 14

: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 تأیید بخش آموزش انجمن خوشنویسان ایران                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزفول                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14کرمخاکسار مدنیمحمد علی 15

-محمد علیحاجیمنصور16

1414سیدعزیزحسینی نسبسید حسین17

14یخیدبیرنریمان 18

15عبدالرضارجبیسید حبیب 19

1515عبدهزرکیمجید20

14علیرضامالکیانامیر رضا 21

22

23

24

25

26

27

28

29

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزفول                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدکاظماولیاراضیه1

14رضارضازادهسارا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رامهرمز          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14سید یعقوبجرفیسید عادل1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

 (شوش       )شعبه     

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

به نام خدا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15مهدیکریمی فردصدیقه1

161414محمودمحمدیاحمد2

16رجبعلیطریفیالهه3

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

.  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 سراسری زمستانی 

(شوشتر             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-14رجبفارسیفریبا 1

2

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

.  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 سراسری

گتوند

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15مرتضیالبرزیمجتبی1

-14امام قلیجنجالیعلی2

-1514حسینحاجی تبارناصر3

-14عباسحسین زادهلیدا 4

1514هوشنکعزیز نژادیاکرم5

14محمدمالکی نژادامین6

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

.  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            

سید محمود حسینی:                              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مسجد سلیمان                       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16غیبعلیبختیاریسهیال1

191615اله وردیشهبازی آزاداصغر2

15فرض الهمعینیکریم اله3

-محمودملک محمدیمحدثه4

-محمودواعظیحسن5

14محمدرضایارقلیفاطمه زهرا6

14-صفت الهیاریقلیمهدیه7

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

.  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 سراسری

(ابهر                   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14یوسفعلیسعیدییاسر1

2

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

.  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 سراسری

خدابنده

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-15عشقعلیزمانیاکرم1

1615علیکالنتریزهرا2

1514خداوردیمیرچراغیمینا3

1614حسننوحیمهران4

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

.  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 سراسری

(خرم دره         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15عبداهللشریفیسید رحیم1

18رضاحاتمیمسعود2

15بیوکدانشوربهن3

17محمدنوربخشمهدی 4

1614حمزه علیمددیحسن5

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

.  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 سراسری

(زنجان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17ولی الهجندقیانشکوفه1

17حسین قادریرسول2

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

.  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 سراسری زمستان 

(دامغان                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17...ولی اابراهیمیزهرا1

17منوچهراعتضادیاعظم2

17عباسعلیجمال سمنانینفیسه3

14علی نقیچتریحسن4

15مهدیحریریعلی 5

16حسنحسنانمحمود6

17حمیدرستمیمهدیه7

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

.  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 سراسری

(سمنان            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمد علیابراهیمیطیبه1

14محمداشرفیفاطمه2

15محمودبوجارریحانه3

1414حسنسمیعیسارا4

15حسینصنحتیوجیهه5

-محمدتقیعبداللهیمطهره 6

15بهروزغفاریفروغ7

14حسینمظهریمریم 8

14علیمنصوریمریم 9

10

11

12

13

14

15

محمد تقی : نام و نام خانوادگی

یزدی

: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
مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهرود                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16جعفرکشاورزیالهام1

15نوروزعلیقزلوسحر2

1614وثوق الدینمجذوبمحمدمهدی3

15احمدناساریفاطمه4

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

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

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی            

                              نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گرمسار                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمداربابیمریم1

-علیجامیرضوانه2

14علیسرحدیفرخنده3

15علی اکبرصداقتسمیرا4

1515محمودرضامظلوممهدی5

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

.  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 سراسری

(زابل                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514عید محمدابرا هیمیمرجا نه1

15اسماعیلاسماعیلیعالیه 2

1614غالمرضامیری کمکمسعود 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

.  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 سراسری

(زاهدان           )شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15چه لوربزرگزادهسمانه1

2

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

.  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 سراسری

(سراوان                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

151414محمد ابراهیماسکندریمرتضی1

14جاللامیریآزاده2

1514بهادرتایید نژادکفایت3

15حسنحسنلیشهربانو4

1514حسیندهقانبهنام5

1715محمد مهدیسرویامیر6

1514سهرابصفاییبیتا7

15ناصرعابدیهادی8

1414پرویزعباسیبختیار9

1815عبدالرحیمعسکریانمحبوبه10

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

.  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 سراسری

(آباده                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کرامت الهاسکندریرضا1

-مهدیحسن شاهیثناء 2

14کریمرضاییعلی 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

.  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 سراسری

(ارسنجان                 )شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسنبهرامیسمیه1

14سید محمد علیحقیر الساداتنرگس 2

1516سید مرتضیحمیدیزهرا سادات3

14ابولقاسمخوش نیتمریم4

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

.  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 سراسری

(استهبان                             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدرضااسماعیلیعاطفه1

14کاکاالهکاشفاعظم 2

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

.  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 رضا علی اکبری

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اقلید                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14مصطفیرضاییفاطمه1

2

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

.  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 سراسری

(اوز                         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-باشیباشیمسعود1

-محمدرضاییمحسن 2

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

.  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 سراسری

(پاسارگاد                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدحسینرواییفاطمه1

-محمدزارعیان جهرمینیلوفر2

16رضافروغیفتانه3

1414حسنقلندریزهرا4

14عبدالمجیدمسیحیانزهرا5

14اسدالهمیرزاییالهه6

14قاسممهارات فرمحمدرضا7

14مهرانمهربان جهرمیفائزه8

--رحیمنعمتیمژگان9

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

.  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 سراسری

    (جهرم                      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمد رضااحمدپورنسترن1

14محمد حسینتصدیقیمائده2

14خلیلساریخانیپوریا3

15محمود رضاسجادیزینب4

16درویشصادقیمهدی 5

-عزیز الهفرجیزهرا6

14حسنکریمیفاطمه7

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

.  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            

حسین اسدی:                               نام و نام خانوادگی 

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم بید                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14داریوشدانیالینیلوفر 1

14قدرت اله کمالیشیوا2

14عبدالعلیمحمدی قیرینعمت اله 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

.  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 سراسری

(خنج                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمد رضااسماعیلی علی 1

14خانبازجعفرییونس 2

15حسن شکوهزهرا3

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

.  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 سراسری

داراب

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614علی کرمشفیعیقاسم1

1617باباپیرحیدریفیروز2

-فضل اهللدبیری منشفرزاد3

14امرالهغضنفر فردذبیح اله 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

.  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 سراسری

(رستم                                 )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-موسیصلحدوستمحمد 1

14-جمالملک نصب اردکانیهاجر2

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

.  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 سراسری

(سپیدان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15جان باباقلندریحسن1

14محمدحسیننیکبختابوذر 2

14حمیدرضاثابت سروستانیآنوشا3

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

.  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 سراسری

(سروستان                                       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عید محمدابراهیمیمهدیه1

16محمدحسناسالمیساره2

15عبدالرسولاسلوبی خواهنرجس3

1414محمدطیبافسریصنم4

15حمیدرضابرادران خاکسارنجمه5

14حبیببهرامنفروغ 6

15ساطیارتابع بردبارزهرا7

15گودرزجهاندارپورسهیال8

16علی اصغرخاموشیحمیده9

16غالمحسیندادگرمرضیه10

-غالمدرویشیزهرا11

15شمس علیراستیمهناز12

15محمدراسخیزهره13

16حسینرضائینازنین14

17صمدرنجبر ایرانیالهه15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16غالمحسینزارعمطهره16

15قدرت اهللزارعیسارا17

15محمد تقیزارعیسونیا 18

15حسنزارعیان رونیزیشورانگیز19

1814علیزمانیهنگامه20

15خانعلیساسانمحترم21

16ابوالقاسمستارزادهفاطمه22

15احمد سعیدسجادیپگاه 23

15عبداهللشجاع آبمحدثه24

1916عبدالرضاشریفی زیارتفاطمه 25

16سید احمدشریف فردسیده فاطمه 26

1414اکبرشیرزادیانسیه27

15عبدالرحمنصدقیالناز28

15نورالدینعسکریسعیده29

1514ابوالحسنعشقی میمندیمهدیه 30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16کیومرثعطریزهرا31

1514جعفرغالمیافسانه32

16احمدفاضلهما33

-خلیلگرامی پورفاطمه34

1515مرتضیمشکل گشافاطمه35

18افشارمظاهریمرضیه36

1514حیدرقلیمیرزاییسارا37

14-یدالهنظریاسماء38

14محمدنکوییمریم39

15محمدعلیکشاورزمریم40

16حسینانصاریامیر حسین 41

15حیدرعلیاهتدائی جهرمیحبیب اله42

16سید محمودحسینی راویزسید مجتبی43

1614ابراهیمخلیلیرحیم44

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

151515موسیدبیریجمال45

16ابراهیمذوالنوناسمعیل46

16ابراهیمراستی جهرمیعلی47

15علیزیبندهمحمدرضا48

-سید عبدالرسولسبحانیسید فرید 49

16فرهادعباسیمحمد50

14سید محسنلسانیسیدآرش51

19صمدمحمدیسجاد52

15کرامت اهللمشکل گشامهدی53

15کیهانملکیسامان 54

15حبیبمنافیمحمدرضا55

1617سید خلیلموسویسید مهدی 56

1614حسنیارمحمدیمجتبی57

58

59

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بهادرآقاجانیوحید1

14محمداکبریزهرا2

15جا نی خانامجدیکریم3

15مختاربستا نیحمیده4

1414احمدپرستارمریم5

14محمد تقیپیا میعقیل6

1716محمد کریمتقوا ییمحمد حسین7

14حسامحمید یا ناسماعیل8

14مرتضیرجبیا نامیرحسین9

14علی محمدسمیعیمریم10

14عبد الرحیمسهراب پورفریده11

14غالمظفریعلی12

14حسینعا بدینیمعصومه13

14علی با باعطا ءالهیمحمد حسن14

16رشیدکریمیانعلیرضا15

15سید مرتضیموسوی سید جاللیمریم السادات16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فسا                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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   محمد کاظم رحما نی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-امیر حمزهبنی اسدیمحبوبه1

1714علیصادقیجواد2

16حسینفرزانهطاهره3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کازرون                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علی اکبرآدرعلیرضا1

1414غالمحسینثابتمنصور2

16محمدعلیخورشید سوارمریم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الرستان                  )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17علی قربانپالیزانمهرداد1

15محمد رضارضانزادامنه2

-سید بهاء الدینسجادیانسید علی3

14محمد کریمفرخیبنیامین4

16محمدقاعدی شرفیمحمد رضا5

16نصیرزارعمهشید6

-محمد جوادنصرتیزهرا 7

15حیدر علینوروز علیفاطمه8

14سید بهاء الدینسجادیانکوثرالسادات9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرودشت               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1615سهرابرحمانیعلی اصغر1

15حاصلشهریورمریم2

15محمد علیزارع زادهسمیرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ممسنی               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمودقاسمیفاطمه1

14مصیبا حمدیسمیرا 2

14محمد رضاواثقیابراهیم 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

.  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 سراسری

(مهر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنابوالقاسمیسمیه 1

-- اصل نژاداعظم2

17گلزاردیانتمجتبی 3

14صالحیمجتبی 4

-مظفریقهرمان 5

-14محمودیفاطمه 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نی ریز                                   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14سعیدحاجی زادهصالح1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آبیک                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حسنمحمود خانیمهدی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اقبالیه      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16مصطفیپیری زکیرقیه 1

15حسنقلی پور ورکیزهرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الوند       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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 تأیید بخش آموزش انجمن خوشنویسان ایران                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                                          نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14قربانبهبودیمریم1

14فضل الهرحمنیشعله2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تاکستان                     )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محسناخوی زادگاناسما 1

-اکبراسماعیل خانیمهدیه 2

14محمد کاظمآقاحسینیمجید 3

15علیپرهیزکاریثمین 4

1517رضاپور قنادعلیرضا 5

14علیحجابیزینب 6

181716سید سلیمانحسینیسید اکبر 7

16اسداهللخمسهعباس8

16یوسفعلیداودیمحمد9

15علی اصغرربانیهاسارا 10

15محمودزرآبادی پورپریسا 11

15هادیسبد بافانحمید 12

14سید ابوالحسنسکاکیمریم سادات 13

15سید مهدیسید محمدسید جعفر 14

16خدا کرمشکوهیزهرا 15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری   

(قزوین                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16سید رسولصادقیزینب سادات 16

14علیطاهرخانیخدیجه17

15مستعلیعباسیشیرین18

15مسعودعرفانیمریم 19

15احمدقاسمیمسلم20

16حسنعلیکاظمیزهرا21

16علیرضاکریماییحمیدرضا 22

1514حجت الهگروسیعباس23

14محرممافیزهرا24

14علی اصغرنیک خصلتکامران 25

14محمودیعقوبیحسین 26

27

28

29

30

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قزوین                                           )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15عباسعلیابراهیمیمریم1

15ابراهیماحمدیمحسن2

15سید عبدالهامینیفاطمه3

17سیدمرتضیآبیارفاطمه سادات4

14حسینباقریانزهرا5

15محمدعلیبهزادنیانعیمه6

15نبی اهللترابی دستگردیملیحه7

16اسدالهجوانمردیهادی8

1817گرامحاجی وندیسمیه9

-سید محمد صادقحائریاسماء10

14سیدعمادالدینحسینیسیده زینب11

15حسینحقیقیمحمود رضا12

15رحمت الهدلشاد معارفحسین 13

14محمددوستانآتنا14

1618علی اکبردیزرانیاحمد15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم                                             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمدرجائی پورفاطمه 16

1415میثمرستمیستایش17

16سیدمحمدرسولیسیدعلی اکبر18

15حسینرشیدیمحمدمهدی19

16قنبرعلیرضاییمهدی20

14سیدرضارضوی نژادمرضیه السادات21

15نادررفیعی زادهحکیمه22

15سید علی اصغررکنی حسینیمحدثه سادات23

14سید علی اصغررکنی حسینیسیده مطهره24

14حیدرریاحی پورفریبا25

16غریبزعیمی یزدیمحمد26

17محمدساروخانیساجده27

1515یداهللسلیمانیفرزانه28

15محمدمهدیصادقیمحمدکاظم29

14محمدجوادصبوریفاطمه30

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمعلیعابدین زادهساره 31

15مهردادعربریحانه32

1416علی اوسطعطاییحجت اله33

17حسینعلی نژادزهرا34

17قربانعلیغالمیابوالفضل35

16علیرضاقربانیمریم36

15مرتضیکاظم زادهزهرا37

16سیدجعفرکسائیمعصومه سادات38

14علیکلهرنیامهدی39

15طهکافیمحمد40

1615کاظمکوهیمیثم41

16محمدرضاگندم گونمجید42

1616علیمحبیصادق43

14حسینمحمد الحسینی قمفاطمه 44

17علیمحمدیمهدی45

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15ابوالفضلمعصومزهرا46

1614علیرضاموحدی منشزهرا47

17حسنمهرآبادی آرانیجعفر48

1814اصغرنیک خویمجید49

1514عباسهاشمی گویکبری50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم                                 )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

*. 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

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ناصرامینیعبدالباقی1

15سلیمانپرورشسلطان 2

18محمدکانی ابراهیمیناصر 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بانه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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            

عزیز توکلی پناه-                               نام و نام خانوادگی 

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

به نام خدا

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1716سیدکاظمموسوی منفردسیدعلی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بیجار             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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 

مهدی سلطانی:  نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

به نام خدا

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514محمدجوانمردیمنصور1

14امینزارعیکاظم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهگالن                 )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-14هیبت اهللعبدیحبیب اهلل1

-محمدمحمودیسید هومن2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دیواندره                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18محمداحمدیهادی1

-عبدالرحمانرحیم پور سقزمحمد2

1817خالدصادقیآمنه 3

1916علیظریفیآمنه 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سقز                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-1514سیدمحمدحسینیعبدالباسط1

15محمد امینرستمیسمیره2

16محمودرنج گریکژال3

1615محمد صدیقسبحانیشفیع4

17احمدفهیممهین5

16محمدمرادیسنا6

16خالدنصراللهیشیالن 7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنندج                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1616حسینحیدریعلی1

1614محمد صالحخالدیانمحمد 2

16محمدخالدیانشهریار3

181715اسداهللسنگین آبادیفروغ 4

1616یدالهصمدیفریده5

1715هاشمفعله گریزهرا 6

1615ناصرمبارکیهستی7

-16اسمعیلهاشمیرضا8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قروه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1815حسینابوالفتحیمیکاییل1

1616اسماعیلاکرمیمعتصم2

15سعدیامینییلدا3

1715احمدایرانمنشفرزاد4

17امینبهرامیسیران5

16محمد جوانرودیسروه 6

15علیحاجی ابادیابوالفضل7

-کیومرثخدابخشانشمعه8

1615عبدالقادردانشورعدنان9

1415امجدرحمتیژوان10

16محمد علیعزیزیسحر 11

14احمدمدرس گرجیهانا12

16علیمرادیدلنیا13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مریوان                           )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدکمالی نژادزهرا1

-حسنآباریانمحسن2

-علیجانبهرآسمانیرمضان3

-ماشااهللمالئی پورمحمد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

 (جیرفت          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16محمدبلندیروح اهلل1

15محمدعلیحسنی دهن آبادیافشین2

18رمضاندهقانیمحمد مهدی 3

-عباس فتحی پیش استاکیمیا4

14حسنمیرزاییمهدیه5

14غالمحسیننامدارفهیمه 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رفسنجان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16جهانبخشایزدیجهانگیر1

15نصرالهسعیدیعلی اصغر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی            

                              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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 سراسری

زرند 



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید محمدحسینیبی بی زهره1

14اسد اهللزیدآبادی نژادحمیدرضا2

-کیومرثشیرخانیهانیه3

1414عبدالرضاصائب نژادساره4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سیرجان                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حبیب الهمحمودیمحمد1

-محمدمحمودیپیمان2

15سعید رضامیر حسینیعلی اکبر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهربابک              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17محمد صادقابراهیم خراسانیسپهر1

-کاووسافضلی ننیزمهناز2

15محسنآقا موالییریحانه3

14علیپور محی آبادیفاطمه4

1816سید ولیحق گوسید مخمد5

15محمد علیرزم حسینیحسین6

15فتح الهزینلیسیما7

16دادعلیساالری همزاییمحمد8

181716ناصرسالجقهعبد الرضا9

15علی اکبرصادقیالناز10

17مهدیطالبیانامیر11

16عبدالرضاطباخییاسین12

16محمدعسکر نژادحسنا13

-حمیدکرد زادهاحمدرضا14

15سید جوادکوهبنانی نژادسیده فرزانه15

نام پدر
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمان               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14چراغگیالنیعلیرضا16

15غالمحسینماهوتیانمحبوبه17

16بیگ میرزامرادیعلیرضا18

1514عزیزمرید زادهرقیه19

16ابراهیممهاجریخدیجه20

17ابراهیمموساییامید21

14غالمحسینهمت آبادیمریم22

14حسینهوشمندامیر حسین23

24

25

26

27

28

29

30

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی               

                             نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمان                 )شعبه  



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15ابراهیمتردستابوالفضل1

-غالمرضاتردستابراهیم2

-سیداکبرروح االمینیفهیمه3

14علیرحیمیزهرا4

14صادقعلیزادهابوالفضل5

14محمدرضامیرزاخانیمحدثه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کوهبنان  )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

: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

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-دارببهرامیلطیف 1

17صیدمرادخسرویخداد2

17علی اکبررحیمیروح بخش3

16علیرضاعلی محمدیرضا4

1715کریم منصوریسیاوش5

171515حسنمنفردیعلی 6

16فاضلمیرزاییسروش7

16مسعودنظریشهناز8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالم آباد غرب                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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            

                             علیرضا حسینی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414علی آقاابراهیمیمهران1

1614...نورااسالمیفاظمه 2

14-مراد علیپناهینسرین 3

1514پرویزحشمتیالهه 4

141414بهرامعلیخامسیمجید 5

14علی آقارضاییعذرا6

-...سیف اسرحدی...نصرت ا7

1515فریدونشاکریزهره 8

14بهزادصدر زادهعلی9

15...نصرت افالحیکیمیا10

-محمد علیفوالدیترنم 11

1615اکبرقاسمیفایزه 12

---نجاتمحمدی...حشمت ا13

14حیدر علینجفیعلی 14

201616علی آقانجفینیما 15

ئ

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنقر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مهرانسالکستاره1

14هوشنگقربانیسعید 2

16حیدراعظمیفرشته3

171514نادعلیحاتمیعلی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ئ

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(صحنه                                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-15عبدالمحمدنوربخشبهنام1

--سلمانزارعیحیات2

-سیاوشمحمدیمیترا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ئ

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قصرشیرین                                  )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14کیومرث امیریثنا 1

14مسعود اسفند یاریمهدیس 2

-حسن خسرویمبینا 3

15محمد خدارحمیخدیجه 4

1615جهانگیر شفیعینازنین 5

-علی اکبر طوالنیسارا 6

-جهانشاه فرهادیالهام 7

16علی جان کرمینادیه 8

19یوسف افضل خانیعلی 9

1614قاسم احمدیمحمد علی ا10

-علی اکبریشریف 11

-بهرام بهمنیجهانبخش 12

14-یداله باون پورحامد 13

14بخشی جواهریاشرف 14

14هوشنگ حقگویانحمید 15

ئ

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--نصراله حدیدیحسن 16

14حسن خوش سوزنشاپور 17

---هایر دارابیعباس 18

14بهرام علی رستمی مروجمهدی 19

15علی آقا رضا ییحمیدرضا  20

-مرتضی شریفی لرستانیعبدالرضا 21

14کرم اهلل شهبازیکامران 22

14محمد رضا صادقیاحمد رضا 23

-ولی فرجیمنصور 24

-جهاد قنبریکاویان 25

14محمد علی قاسمیحسنعلی 26

---عباس کوشکی زمانیقاسم 27

15منصور کسرایی فربهنام 28

1615عباس معصومیعبدالرضا 29

-14نورعلی محسن پورشهریار 30

ئ

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مصطفیخزاییمحمدطاها1

15خدادادخزاییمریم2

-محمدکارخانهپوریا3

14-علیکرمیامیر4

1815نوروزمحمدی فرمحمدتقی5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کنگاور                                      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16خیرالهاوحدیصابر 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

:جمع تعداد قبولی

(هرسین                      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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            

غالمرضا ملکیان:                               نام و نام خانوادگی 

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414محمد حسینچرامینزیبا1

1614مجیدنادریانعلی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

:جمع تعداد قبولی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

: 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

(دهدشت    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414قبادساالریهجیر1

-سید عبدالغفارشفیعیحامد2

1515جوادصادقینیما3

1514محمد قلیعلیزادهطاهره4

15مصطفیمظاهر پورامین5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گچساران         )شعبه 

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15قربانعلیایرانمنشسیده نگار1

16جهانگیرواحدی پورمحمد رضا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یاسوج       )شعبه 

     دوره عالی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17مرتضیدونلوسلیمان1

17محمدنوریصدیقه 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نمره
نام پدر

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آزادشهر                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414نظرآهوییمحمد مهدی 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندرگز                      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15احمدآوارسعید1

16محمد تقیبشکنیمریم2

15سیدحسنحسینیسید محمد3

15علیغریب مجنیفاطمه4

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

.  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 سراسری

(رامیان         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

2015حسنصیاد نامنیذبیح اله1

2

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

.  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 سراسری

(کردکوی                      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

19امینابراهیمیپریسا 1

171514علی اکبراردنجیمحمد 2

-علی برزنونیفا ئزه 3

-علی برزنونیفرشته4

16سید جاللجمالیسیدعبدالرسول5

15عیسیحسن پورادریس6

-حسنحسینیسیده فاطمه7

15حسینحسینیمریم8

15حسیند نکوبمهدی9

-کیانوشسلیمانیسروش10

-مرتضیشکیپرنیان11

14حسینشیخ نژادملیکا12

18محمد حسنکمالیسارا13

17ناصرکیانیسهیل14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گرگان            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-16سیدعلیحسینیملیحه سادات1

171515امیرذبیحیحمیدرضا2

1414محمدعلیراستجوپیروز3

14-عبدالعزیزکریمی اینچهعبدالخالق4

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

.  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 سراسری

   (گنبدکاووس       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14رمضانآسایشزهرا1

16علیپور محمدزهرا2

-سید اکبرعلوفیسید محمد3

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

.  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   عادل ضابطی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آستارا             )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17حسنعلی نیا یدیبا 1

14علیقربان نیاسهیل 2

201715اسماعیلعابدینیعلی 3

151414یوسفیوسفی چهاردهمحمدحسین4

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

.  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 سراسری

(آستانه اشرفیه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14مصطفیخائفیمحدثه1

1414احمدیکاظمی تسیهسارا2

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

.  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 سراسری

(بندرانزلی                       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16یوسفامتیالهام1

1715حسینپورابراهیم نیازهرا2

1414خلیلثابت کردارفاطمه3

-عباسجعفریسارا4

14احمدخوشدلمریم 5

16علیجامه داریآمنه6

18سیدهادیرهبرآمنه7

1414غالمحسینسیفیسیما8

1414محمدحسینشعبانیانجعفر9

--نادرعلی پورمجتبی10

14مهردادغیوریفاطمه11

1615محسنفاطمیسیداحمد12

15حمیدکارگرعسل13

15سیدعیسیمظفریسمیه 14

-حسین علینیک طلبفریدون15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رشت                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14هرمزامانیپژمان16

-بهزادامیدیکسری17

15محرمعلیعطائی پوررحیم 18

15رحمت الهمیرزاییقاسم 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

.  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 سراسری

(رشت                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15فردینپوررضایابوالفضل1

2

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

.  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 سراسری

(رضوانشهر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-فریدونحاجی پورکیومرث 1

1514سید راشدنظام دوستسید زینت2

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

.  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 سراسری

(رودبار                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14فرخحسین زادهصالح1

14محمدزاده... عبدامهین2

-علی اکبرعشوریاعظم3

18اسمعیلوثوقی رادمریم4

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

.  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            

علی قنبری:                               نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رودسر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14سبحانتسلیمیمهشید1

15سید ارسالنحسن پورسیده معصومه2

14محمد رضادلیرشارمیفاطمه3

16اجاقعلیدی جولیال4

16محمد رضازارع فرجودیصدف5

1415علیزاهداذر6

14حجتستاریسینا7

14جمالصادقیمحمد باقر8

17مرحمتگنجی زادهوحدت9

17سید جعفرمیر جعفرییسد محمود10

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

.  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 سراسری

(صومعه سرا                       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسیناصغری  سندیمصطفی1

1515عباسفتحی      نژادزهرا2

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

.  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 سراسری

(فومن                    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1515سید اسمعیلامارتی موسویسیده فاطمه1

14-محمد زمانرفیعیمهال2

1414حمید رضاحمیدی مدنیوحید3

-علیندیمیفرهاد4

14فریدونرمضانپورفاطمه5

1414رحمتصادقیسرو ناز6

-حامدتوکلیفرحان7

15ابوعلیسمامیناصر8

15سلطانعلیدفاعی بوئینیمحمد رضا9

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

.  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 سراسری

(الهیجان                      )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514محمدسمیع املشیزهرا1

14محمدصادق دقیقیسهیال2

-14حسینعندلیبهادی 3

-14سید رسولموسویسیده مریم 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

.  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 سراسری

(لنگرود                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدسیداخالقیساالر1

-حاجیعلیاحمدیعلی 2

14غالمعلیداداشیمهدی3

161516سمیعضیاءمحمدمهدی 4

--عزیزالهنوروزیولی5

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

.  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 سراسری

(ماسال                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمد دبیریمحمد رضا1

16عیسیمرمزینجمه 2

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

.  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 سراسری

(ازنا                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16عین الهملک نیازمیثم 1

2

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

.  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 سراسری

(الشتر                         )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-15میرزاقلیآقاییموسی1

1614بهرامخسرویمصطفی2

-حسینرضاییمحسن3

1515عزیزالهعبدالهیعصمت4

14اسدالهملکیسعیده5

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

.  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 سراسری

(الیگودرز                   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15محمد رضاارشاد نیامجتبی1

-مهدیبوالحسنیمحمد امین2

15محمد رضابهنیامحمود3

-غالمعلیجوادی منشسهیال4

-محمد  جمشیدیسوگل5

-محمد عیسیخسرویانفیروز6

16ایرجرضایی گودرزیمهدی7

-حسینعلیستایشیبهجت8

15علی احمدشجاعیمریم9

14...حجت اشریفیانزیبا10

-غالمعباسعالیی روزبهانیزهرا11

-...فیض اعلی یاریمهناز12

-مسعودفیضیفرناز13

14عباسکامیابسهیال14

1715محمد ابراهیمگیوگیمبین15

: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            

عباس ولی الهی:                               نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجرد          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1515علی احمدگودرزیمحمد رضا16

17...شاد امرادیمرضیه17

1714رضامظفریصالح 18

16عباسیاراحمدیمجید 19

14رسولیاراحمدیناصر20

14پیروزیوسفیامیر علی21

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

.  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               

عباس ولی الهی:                              نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجرد                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15عبدالرضااکبریمهرنوش1

1816علثیحیدریرویا2

14محمدعالیخانیفرشته3

19شمس الهرشنونورالدین4

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

.  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 سراسری

(خرم آباد                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14-عباسیاراحمدیمحمد1

14حسینرحمتمحرم2

-ناصریاراحمدیستایش3

16علی باباجودکیحجت اله4

16غالمرضاعاروانمهناز5

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

.  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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دورود                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

نام پدر
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1514عزیزبگحسینیمهدی 1

14نورحسینخیریغالمرضا2

-مرتضیرضانژادعلی3

15ابوالقاسمفتحی موسویسیده لیال4

14نجادعلیناصریفاطمه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نورآباد لرستان                 )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علیرضااکبرپوردانیال 1

-ناصرجهانبتول 2

-سلطان آقاخلیلیسعید 3

-حسین جان دباغ امیریرفیعه4

-مجید غالمحسین زادهاندیشه 5

14غالمرضاغنی نهاوندیابوافضل 6

-15شعبانعلی قنبرزادههادی 7

14صفدرممتازیحمیده 8

17محمدتقیهادی پورفاطمه 9

10

11

12

13

14

15

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بابل                    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16عبدالهاشمامامیاحمد 1

161515علیرمضانییوسفعلی 2

16نوراهللسیفی گرجیمحمدرضا3

15افشارغزالیالهام3

-حسینعلیمحمدنژادجهان4

17نورعلیمنصوریانفاطمه5

17شکراهللنیک بینهادی 6

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

بهشهر

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15بابا عباسینرجس1

14وحیدپیرایشهلیا2

16حسینرجبیمعصومه3

15هوشنگشکیبارومینا4

15اسماعیلعرفانیپارسا5

14مختارشهنوازفرشید 6

14احمدفیروزپورخیراله7

14یزدانکیاحسینیتهمینه8

1514یعقوبعلیمنصوریمحمدعلی9

1514سید مرتضیموسوی سجادسیده نفیسه10

1414حمزهنظاراترضا11

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

.  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 سراسری

تنکابن

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدحسین زادهزینب1

-حسنداوود زادهزهرا2

15حسینشعبانی اصلیحسن3

14حسنعسگریامیرحسین4

-مهدیعلیزادهبه آیین 5

--ناصرغالمرضاییناهید6

1414-سید هاشمقربیسیده معصومه7

-مجتبیگلعلی پورآریا8

1414مهدیگلمحمدیماهان9

-غالمرضاهادی زادهزینب10

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

.  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 سراسری

(رامسر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مهراناسماعیلیمریم1

1514رضاحسن زادهمحمد2

15موسیکیامهرغالمرضا 3

-محمد علیقاسمیانپردیس4

14رضامودبیعلیرضا5

14ابوالقاسمچراغیهانیه 6

14علی حسینپرهیختهفاطمه7

-کیامرثسوادیآیدا8

14شهرامخاقانزادهشهره9

-میریفرجیشقایق10

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

.  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 سراسری

(ساری                                          )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جان بابامرادی نژادحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سوادکوه                                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیباقریفاطمه1

18عبدالرحمنبیضاییعلی2

-عزیزاهللپورعلی جانعباس3

15محمدرضاخطیمعصومه4

18محمدحسینداداشیمحمدعلی5

14محمودرسولیمصطفی6

14محبوبرضاییمحسن7

-ولی اهللریاضت کشفاطمه8

17منوچهرشکوهیسمیه 9

14سیدحمیدشیبت الحمدیسیدعلی10

-داریوشصادقیستایش11

-حسنعالیشاهاحمد12

-الیاسعباسیزینب13

-احمدعلیفالححسین14

-محمودکاویان فرمریم15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

                                                 (قائمشهر                                            )                                                                                        شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

:جمع تعداد قبولی

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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                  ربابه جورسرایی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14کیومرثمحمدیمحمد16

-الیاسمحمدینرگس17

14سیف اهللناصرینورعلی18

15مهرعلینیک نظرمریم19

15فتح اهللهادیانزینب20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

*. 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            ربابه جورسرایی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد مردودی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

                                                  (قائمشهر                                            )                                                                                                شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علی باباجوادی مجلج نؤادبهزاد 1

-بهمنغرایاق زندیسمیه 2

18سید خلیلنور اشرف الدینسید فرزین3

15برزونیرومندنیلوفر4

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

.  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 سراسری

شعبه کالردشت

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-15ابراهیماصغرپوراسماعیل1

1515حسنمحمدینوشین2

1514حسنمحمدینیوشا3

15علیمحمودیصدیقه4

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

.  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 سراسری

(محمودآباد       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17عین الهاکبریمریم1

-1614مختاربزرگ نسببتول2

-حسینزیان پوفاطمه3

1616اکبرشعبانیاحمد4

14اسمعیلصفریزهیر5

14حسینعبدالهی وشوائیصغری6

-عبدالمطلبعلی جانیعماد7

18سیدعلیعلی محمدیسیدمحمدامین8

15عزت الهغمگسارخورشیدیمحسن9

14محمدقنبریفرزانه10

-1515یزدانمحکم کار نوذریزهرا11

15میرقربانمصطفویسیدعلی12

-سیدعباسهاشمیسیدجواد13

14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نکا                           )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1515عزت الهحبیبی مقدمنیلوفر1

15ایرجبرجستهشمیم2

16حبیبحسینیطناز3

--قربانعلیشیخ نژادایوب4

-علیرستگارامیرحسین5

-15اصغرنعمت پورحسین 6

161614احمدحبشیبهروز7

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

.  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 سراسری

(نوشهر                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16مجتبیاحمدلورضا1

17غالمرضااسکندریمریم2

14علیاسکندریالهه3

-مجیداسکندریرضوان4

16رحمانباباییزهرا5

-محسنتوکلیصدرا6

14حمیدجدیدیفرزانه7

15-حسینحاجیانبهارا8

14قربانعلیحسینی عبدالهیابوالفضل9

16محمودخانیفائزه10

14رضارئیس زادهمحسن11

1514محمدحسینرباط میلیعطیه12

-علی اصغررمضانیالهام13

16محمدعلیرنجبرمحمدمهدی14

-غالمرضاساروقی نیاملیحه15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اراک                                )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسسقاییالدن16

-ولیسلیماننیما17

15عبدالقادرسیدیاحترام18

-تقیشریفیفاطمه19

-غالمرضاشیفتهمیترا20

-عبداالحدصالحکیانا21

14علی اکبرطالبیاکرم22

15شهرامطاهرنگار23

-علیرضاعارف نژادسارا24

-مجیدعبدیسوگل25

-هوشنگعلی محمدیمریم26

14ابراهیمفردوسیداود27

16احمدفدویالهام28

14حجتگاللهریحانه29

14محسنمحمدیمینا30

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اراک                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14ابوالفضل مستعلیمحمد31

1515رضامظفریفاطمه 32

14علی اکبرنادریکتایون33

16عطانجفیسودابه34

14تقینجفیعباس35

15سیدمجتبینظام آبادیسیدمحمد36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اراک                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14علیچنگیمسعوده1

14منصورکرم آشتیانیامیر علی2

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

.  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 سراسری

(آشتیان               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-موال قلیاروجلوعبدالحسین 1

14رمضانعلیشهرابی فرا هانیاکرم2

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

.  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 سراسری

تفرش

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمد جوادامیدینگین1

14علی باقریساجده2

15علی حسینبراتی زادهمریم3

14قاسمترابیمهدی4

14حسنترابیفاطمه5

15محسنجعفریعلیرضا6

-منصورجوادیمحدثه 7

15سید رسولحسینیسیده اعظم8

16شیر محمدرحمتیزهرا9

15علیعبدیمحمد جواد10

14محمدفروتنفریبا11

1715مصطفیلیالییداوود12

14محمد حسنمحمدیزهرا13

-قاسمنظری مقدممعصومه14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمین                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16علیرضاباباییفائزه 1

14اکبرحیدریمرضیه 2

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

.  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 سراسری

(دلیجان                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدافشاری پورپارسا1

14اسرافیلیحیوی آذرمحمد رضا2

16حسینرحمت زادهملیحه3

17علی اشرفصمیمیفاطمه 4

-ابوالفاسمطبیب نیامحمد رضا5

16علیغیورابوالفاسم6

14ناصرمحمد علی خانیعلی7

14غالمرضامعصومیمصطفی8

1514محمودمنصوریطاهره9

14کمالنوری زادگانزهره10

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

.  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 سراسری

(ساوه                   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محسنخوشنوازتهمینه1

15احمدرفیعیلیال2

14حسنشیریمحسن3

1514آیت الهقادریمعصومه4

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

.  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 سراسری

(شازند                                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14-احمدحاجی طالبیرقیه1

-احمدحیدریمریم2

1414محمدخرم دلفروغ3

-محمددست پسعبدالمجید4

-فتح اهللشجاعیالهام5

14معینفقیهسمیره6

-محمدقائدیانماه بان7

1414محمدگرگیاناسماء8

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

.  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 سراسری

(بستگ   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1614بابکزینلیبصیر1

17محمد اسماعیلکریم زادهعلیرضا2

-14حسنساالریمحمدجواد3

14عزت الهصحت کارآرزو4

15فرج الهرحیمیزهرا 5

15ماشاالهیاراحمدی پورمینا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندر عباس  )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام خانوادگی، به ترتیب الفبانام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15علی شیردرخشاناحمد1

-علیمسعودی نژادمحمد2

14اکبرنادر پورفرهاد 3

14فرهادنادر پورصدیقه 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

.  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 سراسری

(بندر لنگه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

15حسینسالمیجواد 1

2

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

.  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 سراسری

(جزیره کیش                                   )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14محمدشاکریناصر1

--15حمیدرضانجاتیعلیرضا2

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

.  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 سراسری

(اسدآباد                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

18هادیبهمنی حدایقحسن1

1514جوادحبیبیپیمان 2

-اسماعیلحسینی اخگرسیده معصومه3

14منصورصمدی مقدمشیرین4

14مجیدقدیمیمحمد 5

14محمدرضاکرمیوحید 6

191817سلطانعلیمستقیمیسعید7

14احمدنبی پورفرشته8

-شکراهللوحدتی آراستهفاطمه9

14اسماعیلیونسیجالل10

1615سید جعفرتفرشیسیده زهره  11

15پرویزسعادتی خوزینب12

13

14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهار                              )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14پرویزبختیاریزهرا1

1514محسندالوریزینب2

--حمیدافشاریمهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تویسرکان       )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14رضاامینیمحمد1

16احمدرخشندهگلی 2

15محمدحسنسایه ونداعظم3

1414ابوالقاسم شاملوزهرا 4

16علی صادقیرضا 5

1717حاجیعلیمرادطجریحمیدرضا 6

14ابن الدینیارمحمدتوسکیعلی 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

.  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 سراسری

(مالیر                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

16ماشاالهمحمودیزینب1

1415خدامرادعباسیسمیرا2

-خدامرادجهانیانفاطمه3

1515بهروزبذرایینیلوفر4

14ولی الهمعصومیانزینب5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نهاوند                        )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

: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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

161614احمدآذرپیوندمحمد1

-عباسآقامحمدیسجاد2

15احمدابراهیمی محتاجرضا3

14نادراسماعیلی نصبسوگند4

16رضااطلسی پاکعلیرضا5

1515امیرعلیامیدی فرمعصومه6

16براتعلیامیرلوئیزهرا7

14علیبهرامیآذر8

1615علی اصغربهرامیمرضیه9

15جانعلیپاشاییوحید10

1515غالمعلیپنبه زاریزینب11

-کیومرثخان علی اکبریشبنم12

15زیادعلیرنجبرانطیبه13

-غالمرضاسلیمآیناز14

14-احسانسلیمان آبادیفاطمه15

: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 سراسری زمستان 

(همدان     )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14فضل الهشکریمریم16

1415سبیلشکریجالل17

17علیشمشیریسمیه18

-عباسصادقیحسن19

1414امین الهصبوریشایسته20

--هاشمعبدالملکیجعفر21

14حبیبعرشی رفیعمژگان22

14محمدرضافتح الهیعرفان23

1415اصغرفردآرزو24

-تقیقادری خشوعمهسا25

1615تقیکیانی منشعلی26

1714عابدینگودرز دشتیبیتا27

16مهرعلیمحمدیمحمدرضا28

14بهرعلیمحمدی صالحرامش29

--علیمهاجرستایش30

: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

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری زمستان 

(همدان    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1717مجیدنیک پناهیریحانه31

1714محمدهاشمیزهره32

151516علیوحیدی پیروزسعید33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

: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

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری زمستان 

(همدان    )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14-حسینشیخیسکینه1

-عباسفاتحیزهرا2

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

.  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            

           سیدمحمد هدایتی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ابرکوه                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14حسیناکرم زادهسیدعلی1

14جاللپروریکیمیا2

-محمدحسنیسکینه3

16فضل اهللرشیدیزهره4

15محمدعلیشجاع الدینیفاطمه5

16مصطفیکارگرشریفعتی6

17محمدفتوحیالهام7

16غالمرضاکریمیفاطمه8

14محمدکریمیفاطمه9

14مهدییکه مردفاطمه10

-محمدرضایمنیهانیه11

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

.  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 سراسری

(اردکان                                 )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

1414محمد حسنابوییمریم1

15محمودکمالیانمحمد2

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

.  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 سراسری

(مهریز                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمداسالمیمینا 1

-محمودبیطرفمریم2

-احمدرضا پورباباییماندانا 3

-کمالحسنیفرزانه4

14محمد علیدهقانامیرعلی5

-حمیدرضاییزهرا6

-سعیدزارعیثمین 7

14محمد حسینشیخیعارفه8

-علی اکبرکارگرشورکیمحیا9

15محمدکریم بیکیفاطمه10

14احمدگنجی نژادمرضیه11

-احمدگنجی نژادمهدیه12

-محمدرضاموجودیفاطمه13

15یحییهاتفیحامده14

15

: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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(میبد                                            )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

14امیداسالمیالمیرا1

-سیدعباس توکلیسیدایمان 2

14محمدجمالینجمه3

14رامینحصوریشیدا4

19علیحمیدیانمهدی5

14یداهللخطیبی عقدامریم 6

14رضازارع رحیم آبادیحسین 7

16سیدجلیلسید حسنیسید داود8

1614یداهللشیرانی فرادنبهناصر9

-حسنفتح آبادیعبدالکریم 10

14یداهللکالنتریفاطمه 11

15سید علیرضامصدقسیده مهدیه 12

14حسینمالاحمدیزهرا13

16محمد رضامهدی نژادمحمد 14

14هدایت اهللنادری نیاعلی 15

: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 یزد                       

محمدمهدی راضی:              نام و نام خانوادگی 

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

                 (یزد                        )  شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17ابوالفضل وزیری بزرگرقیه السادات 16

1815حسن یاریحمید 17

18

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

.  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      یزد   

محمد مهدی راضی:                                  نام و نام خانوادگی 

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

95دی                                                                               (یزد                    )                                                                                               شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

17میرحسینطاهریفرحناز1

15-شمس یدالهیمنظر2

14حسینداستانبانمینا3

16محمدحسینیوسفیساینا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: 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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سوئد                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام پدرنام خانوادگی، به ترتیب الفبانام
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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


