
 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--کاظمبلندیحسن1

-جوادمددییونس2

-حسنقلیتقی نژادحسین3

-یوسفآرمانناصر4

-جوادمددیسعید5

-علی اکبررشیدیغدیر6

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

(آذرشهر            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

1395زمستان - نتایج امتحانات سراسری دوره ممتاز

(   به ترتیب الفبایی استان     )



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولفیاضآقائی سعدیالهام1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بستان آباد               )شعبه      

     دوره ممتاز

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

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

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمدکاظمابطحیوحیده1

-میریوسفانتظاری اسکوئیسیدعباس2

-سید عباسانتظاری اسکوئیفریبا3

-صمدایرانی فردندا4

-قبولقبولعادلبلوریناصر5

قبولمحمدپاکخوعلی6

-حسینتقی نژادمحمدرضا7

قبول-غالمرضاتوپالمهسا8

-اکبرجانانهیوسف9

-هاشمجعفرزادهاحمد10

--قادرجمهوری سرخهمنصور11

-قربانعلیجهانی مجداصغر12

-ابوالفضلچینه کشتوحید13

-اکبرحبیب خلقسمیه14

قبولعبدالهحسین پورداود15

(تبریز                                            )شعبه  

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

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

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

*

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی اکبرحق ظاهریرضا16

--حسنخجسته فرعلی17

-عیسیدروگرمهری18

قبولقبولجعفردیزج چراغیرقیه19

-خلیلرضازادهعلی20

-قبولکاظمرضائیامیر21

-اسدالهزارعی علویقمنوچهر22

-حیدرعلیساعیزیبا23

-قبولقبولحسین سقائیعلی24

--محمدحسینسلطان احمدیمهدی25

-آقاباالسلیمی افروزحوریه26

-محمدتقیشاطربیک سرخابیرقیه27

-کریمشکرزادهرامین28

قبولیدالهشهبازیمسعود29

-بهزادشهیدیمهرداد30

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمدصادقیعسل31

قبولمحمدطهماسبیجعفر32

-عظیمفخیم آقائیمسعود33

--محمدتقیفرصتیناصر34

-حمزه علی فضلیپروین35

-حسینقره باغیهانیه36

--مسعودکریمیعبدالرضا37

-جوادمددیحبیبه38

-حسنمرندیان حقسولماز39

قبولرئوفمیرزانژاد هریساسماعیل40

-قبولقبولعلیهمراهینیلوفر41

42

43

44

45

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز                                    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولعباسایامیسعید1

--حیدرعلیلطفییوسفعلی2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

جلفا

     دوره ممتاز

به نام خدا

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کریمکریم نژند اصلامیر1

قبولیوسفمحدثیمحمود 2

-قربانمیرزائیاسرافیل 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولاکبرصدیق تپهحمید1

قبولاژدرعبادییوسف2

قبولعبدالعلیکنعانیناصر 3

قبولحسینوندحاتمیحمید4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مراغه                                        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولجلیلاحمدیاناحمد 1

-حسینبنایی اصلرسول2

قبولبهروزتوتونچیانامید3

قبولحسیندباغیانخلیل 4

-علیرحیم زادهسعیده 5

-قبولمحمدسلطان محمدزادهامین 6

-رحمانعلیزادهفریده 7

-غیب الهعینیرحیم8

-محمدعلی پوررسول 9

قبولقبولحسنفرخ زادشاهین 10

قبولرحمانفالحعباس 11

-ایوبقربانیزرقا12

قبولابراهیم نعمتیسمیه 13

قبولمحمدنویدیپیمان 14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اورمیه    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلینادریلقمان1

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

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالقادرالیاسیحسین1

-رحیمچوکلیشمس الدین2

قبولحسنرسول زادهطاهر3

-محمد توفیقخضریمحمد شریف4

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

(پیرانشهر                                   )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

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

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

: لطفاً توجه فرمائید

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رسول افشاریفریبرز1

قبول-مناف منظوریعلی 2

قبولیداله محبیمنصور3

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

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---داودبنانیثریا1

--رحیممظلومیمیرلطیف2

-شمس الهمیرزائیگلناز 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

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--مجیدخلیل زدهمراد1

-محمدعینانلوی اسبقلیال 2

--میر  سمیعغیبیمیر هادی 3

--فرامرزمجاوری شنتالمتین4

-رحیم مختاریخاطره5

قبول-علی اکبرهاتفیحمید 6

-میرکریممظلومیرضا7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سلماس                     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--پرویزصالحیمحمد جواد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهین دژ         )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالهآکیشاعظم1

-سلیمانپیروتیکیوان2

-یوسفشریفیسحر3

-قبولقبولحمیدشمسی فامبهرام4

-سید ابراهیمعبدالهیسید محمد جمال5

قبولاسماعیلمهرپاککمال6

-احمدمستعانمسعود7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهاباد                                    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---ستاراحسن نژادعلی اصغر 1

-اسمعیلاکبریعباد اهلل 2

-رضاقلیپرنیانفتاح 3

قبولحضرتقلیتقویعلی 4

---الهوردیحسینیانبیت اهلل 5

قبولمولودشیخهرضا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

میاندوآب

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولهاللبایرام زادهواحد1

قبولسعیدمهاجریمهرداد2

-ابراهیمعزیزپورمحمدعلی3

قبولعلیدیارمندمهدی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          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                        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-قربان حسینآزمونعسگر 1

-ساعتعلیپرستوآسیه2

-قبولشکورسلیمی زاویهسید رضا 3

-جبارموالییسیده محدثه4

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خلخال                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

نام پدر
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مرتضیدهقانیمنیره1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آران وبیدگل         )شعبه  

     دوره ممتاز

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رمضانابوالفتحیمهرداد1

قبولمیرزاآقائیمحمد2

-مرتضیامیریامیر یاسین3

قبولسلیمابراهیمیکامران4

قبولسید اکبراحدی نژادفاطمه سادات 5

قبولغالمرضاامامی گوهریمهرنوش6

--جلیلامانیاسرین7

قبول-رحمت اهللایزدیمینا8

قبولعلیباسیریمهدی9

-نبی اهللبهرامیانفاطمه سادات 10

قبولاحمدبیگ مرادینرگس11

قبولمحمد علیبابائیحمید12

قبولقبولمرتضیجعفری زمانیالهه13

-عباسجاللیمهناز14

-عباسجعفریجواد15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینجان نثاریمریم16

قبولعلیجعفریزهرا17

قبولاحمدحکیمی فردلیال18

قبولرضاحاج باقر اصفهانیسعید19

-عباسعلیجعفریان صدیقحامد20

قبولسید رضادخیل علیانسید منصور21

-نور اهللدهقانیمحمد22

قبولاصغرذوالفقاریزهرا23

-ناصر قلیرحیمیانعلی اصغر24

قبولقبولعباسرجائیمرتضی25

-سعیدرجبیانوحید26

-محمودرحیمیمهدی27

-عباسعلیراستیمحمدرضا28

قبولقبولاسماعیلرزازیعلی29

-محمد علیرمضانیانعلیرضا30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسینزمانی علویجهپریسا31

قبولاکبرزارعیزهرا32

-اکبرروستا زادهمینا33

-حمیدساالریمرضیه34

قبولقبولسلطانیحمید اهلل35

-فضل اهللسمندریانحسین 36

قبولمحمدسید حنائیسعید37

-علیسلیمانی رادحسین 38

قبولمحمد تقیشفیعیفاطمه39

-محمد تقیشهریاریمحمد حسن40

--مرتضیشمسمنوچهر 41

-شریفیعلی42

قبولکاظمشیخی فربهزاد43

-اکبرشفیعیسمانه44

قبولعباسصادقیانحجت اهلل45

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولاصغرصهباشهرزاییمنیره46

-احمدعاطفیندا47

قبولعلیعمومیحسین48

-اصغرفاتحیمحمد صابر 49

-عبدالکریمفقیهیطاهره بیگم50

قبولرضاقنبریمحمد51

قبولعلیقاسمیاکرم52

-جاللکیانی زادهنرگس53

قبولحسنکندریمرجان54

-امان اهللکیهانمرتضی55

-رضاگیوپورالهام56

قبولابوتراب سیدمیر لوحیسید حمیدرضا57

--مصطفیمال افضل عربغالمحسین58

-سید علیموسوی زاهدمریم59

--کمالمیر اشرافیشهرزاد60

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

قبولضیاءمشایخیمنصوره61

-محمد حسینموحدیان عطارمحمود62

-نظریراضیه 63

-فرامرزنامدارپورنصر اهلل64

-حجتوکیلینفیسه65

--شکر اهللهادیانسعید66

قبولایرجتوکلیطاهره67

قبولحسینصادقیمریم68

-یداهللپورنصرفروغ69

قبولجمشیدزمانیمحمود70

71

72

73

74

75

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان                                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولاکبرعابدی شاپورآبادیمحسن1

قبولعلیعظیمی پورغزاله2

قبولمرتضیقربانیمهشید3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمجیدحاجی هاشمیمینا1

-غالمعباسخان احمدیفریبا2

--قربانعلیروح الهیفیروزه 3

قبولغالمعلیسلیمانیبتول4

-شکرالهشاهینسارا5

قبولبراتعلیطاهریفهیمه6

قبولعلیعسگریمحمود7

قبولعلیمختاریمهسا8

-شکرالهملکهدی9

قبولسیدعلیموسویسیدهاشم10

-نعمت الهمجیریزهرا11

-جعفرهارونیمریم12

-محمدرضاهداوندمحمدتقی13

12

13

14

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

15

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

    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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولمحمدباقرهاشمیمحمدعلی1

-رضاعبیریفاطمه2

قبولسعیداسدیمهدی3

-غالمحسنقربانیابراهیم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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  



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیرضااحمدی ناصریعزت1

-عبدالعلیعباسیفاطمه2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بهرامافشاریملک حسین1

-قبولجهانبخشپیرمرادیانآسیه2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولامرالهاکبریحسینعلی1

قبولمحمدامانیعلی اکبر2

قبولاصغرتوکلیفرزانه3

قبولرسولحمیدزادهحامد4

-فیض الهخوشنویسعلی5

قبولقبولحسینعلیسلیمیحمیدرضا6

قبولقربانعلیشمگانی مشهدیمینا7

قبولایرجشهبازی سیف آبادیحدیث8

قبولاسکندرعزیززادهمحمدجواد9

قبولحبیب الهعزیزیعلیرضا10

-کریمغریوندفرحناز11

-مسعودقاسمی سروش12

-حسینعلیمحمدینرگس13

قبولقبولتقینیک بختعلیرضا14

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعبدالرحیمآقاباباییحسین 1

قبولمنصوربهرامی اسفرجانیامیر 2

قبولقربانعلیپراکندهمهدیه3

--ابوالقاسمترابیمحمد4

-بهمنیارجهانشاهیمحدثه 5

-قبولاحمدرضادشتبانزهرا6

قبولمحمدحسنرحیمیلیالسادات7

-علی اصغرشهبازرویا8

-محمدحسنظهوریانمحمدامین 9

--حسینقریشیفروغ السادات10

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--حسناسماعیل زادهمهدی1

قبولآقا ماشالهحجتی تبارحسن 2

قبول-ناصرشفیعیحمیده3

-مجیدطوقانیانمصطفی4

--سید علی اکبرکریمی نسبسید ابراهیم5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمصطفیآقامحمدیرباب1

-ذبیح الهصادقی دارانیمرتضی 2

-امیرقاضی نژاداحسان3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسنآبیاریمهدی 1

قبولجانمحمد باقریسمیه 2

قبولقبولعلی حسین رمضانیسعید3

-حبیب اله سلیمیراضیه 4

-سید مجتبی شهیدیشهال 5

قبولمسعود قاصدسپیده 6

-علی قربانیروح اله 7

قبولابراهیم مرادیانزهرا 8

قبولمحمود ملکیزهره9

-محمود یادگاریانمهدی 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعباسباورساد چشمه علیزهرا1

-عباسصادقی درچهمحسن2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--رضافصیحی نایینیفاطمه1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                                              نام و نام 

زینب محمدی: خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نایین         )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلیاسحاقیانمینا1

قبولقبولاحمدپورپونهاعظم2

قبولسوارعلیحفیظیعالیه خاتون3

-حسینعلیشریفیزینب 4

-چراغعلیشیرازیلیلی5

قبولقبولابواقاسمعلینقی پورمحبوبه6

-مصطفیقیصریاناعظم7

-اکبرغالمیزهرا8

قبولمحمدعلیغیورسجاد9

-رضامختاریمجتبی10

قبولسعادتنظرعلیانراضیه11

قبولقبولنادعلییزدانیمحمدعلی12

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 اباد

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنبلیکهامیرحسین1

-رجبراکعیمحسن2

-نیکوفالح زیارانیفریبا3

قبولحسنفالح نژادحبیب اله4

قبولقربانقمی اویلیمصطفی5

قبولحسنکاشانی تبارفائزه6

-امیرکرملیمحدثه7

قبول-ناصریارمحمدیاعظم 8

-تقیسعدنی پورسمیه9

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-اسد اهللشخصیمحمد رضا1

قبولحسنصالحیمحبوبه2

قبولعلیگودرزیمحبوبه3

-اباذرنامورداود4

قبولابوالقاسمرفیعیمهدی5

-احمدعلیخانیمهدی 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(فردیس                          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-تیموراحمدیحسن1

-صدرالهاخالقیمیترا2

--قامتعلیآذریمریم3

قبولجعفر قلیاسدیبهمن4

-محمدعلیاسدی قرجه قیائیمحمدنقی5

قبول--علیرضاایوانیثریا6

قبولحمزهبابامحمودیامیرمحمد7

-سعیدبهارلوئیغزل8

--غضنفرپاکدلحسین9

-علیجاللیامین10

--رزاقحکمتی یارعزیزفاطمه11

-عطاءالهحیدری پورامیرمحمد12

قبولتیمورخالق پرست میکالمعصومه13

قبولعلی اکبرمالخلیلیمژگان14

قبول-جمیلدادگریافسانه15

به نام خدا

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولاسدالهدمرچلیسمیه16

-حسیندمرچلیهادی17

-حسیندهقان بنادکیروح اله18

-بهروزرستمینیلوفر19

-ابراهیمرشید دانانیمریم20

-رضا            رنجبرانمریم           21

-یحییرئیسیفاطمه22

-رحیمزرگرپروین23

-رجبعلیزمانیهامریم24

-سید اسمعیلساداتسیده مریم25

-یعقوبسعیدیطاهره26

--محمدسلیمانیعلی اصغر27

-قبولعربعلیسیاوشیهستی28

-جهانگیرشاه بداقلومرجان29

-ابراهیم علیصالحیحسین30

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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

(کرج            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینصفاریلیال31

-نصیر           صنیعیآزاده          32

-ذبیح الهطاهریمهری33

-قبولیحییعبداللهی نیگجهحسین34

-حسینعلی آباد رحمت آبادیحسن35

قبولقبولعبدالعلیعلی پورسهراب36

-علیعیوضیسیفعلی37

-محمدفتاحی حسن آبادسمیه38

قبولگل محمدفرخیسکینه39

قبول-قبولمحمدقاسمیضحی40

--یعقوبقاسمیان فردعلیرضا41

-سید حسنقرشیمریم42

-حسنکرمیتیمور43

-محمودکریمیامیر حسین44

قبولمحمدابراهیمکریمیمریم45

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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

(کرج           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کرمعلیگودرزیمهدی46

-محمدرضالشگریسهیال47

--قربانعلیمحمدیعلیرضا48

-اصغرمهربانعلی49

-سیدمحمدموسویسید حسین50

-سیدعلیموسویسیدحبیب51

قبولعطاالهموفقی ایولیمهرداد52

-سید حسینمیرعابدینیسید امیر حسین53

-غالمرضاناگهانینوشین54

-محمدعلیندائیعلی55

قبول-علی اصغرهاشم زادهپیمان56

-غالمحسینوفائیآیدا57

58

59

60

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعیسیداسدارعلیرضا1

-علی اکبرمتین فرنرگس2

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

(نظرآباد                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدمهدیحیات غیبیعلی1

قبولقاسمحیدرینوشین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دبی                                           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نمره

نام پدر

*

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد مردودی

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

:جمع تعداد قبولی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--حیات الهاحمدیسعید1

قبولمحسنغفوریانمحمدرضا2

-محمدصفریمظفر3

قبول-رحمانایرانمنشقباد4

-نجفشریفی نیابهروز5

-حسینخورانیمحمدرضا6

-حشمت الهشریف زادیحجت اله7

-قبولحیات الهاحمدیعباس8

قبولقبولصیدعلیداراب پورروح اله9

-محمدحسینشادمانمحمود10

-یدالهدرویش پسندزینب11

-همتکرمیمهدیس12

-علیاحمدیمحمدرضا13

قبولصیدمحمدجعفریاسماعیل14

قبولعیسیهواسیفرزاد15

قبول-رضارحیم بیگیمعصومه16

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایالم                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولکریمعباسیکیومرث1

-مرادمرادی نصاریطاهره2

-محمدنرگسیکیوان3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-صادقرماوندی فرفاطمه1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمداستادزادهآزاده1

قبولاله کرمجهاندیدهاحمد2

-ابوالقاسمرضایی مطلقمریم3

قبولاسمعیلریحانیمعصومه 4

-بهمیارشنبه زادهنگین 5

قبولعلیصیادزادهفاطمه 6

-محمد علیفاتحیکشور7

-اسفندیارکشاورزپرویز 8

قبولمحمد واحدی مقدمرقیه9

-نصرالهمتوسلیعلی10

-باقرمنجمیمجتبی11

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالنبیعطارعلی1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولسیروساستوارفرشته 1

-سید غالمرضاحسینیطیبه 2

قبولیداهللرنجبرعباس3

-علیسوسنیمحمد رضا4

قبولخداکرمشجاعیانسارا 5

قبولعبدالحمیدصائبعبدالحسین6

-قبولمحمدحاجی محمد لوعلی7

-قبول-کبوترمرادیعبدالرضا8

9

10

11

12

13

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدقاسم زادهرضا1

--حسینقاسم زادهعلی2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگیسعید 

گلچمن

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تنگستان                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مهدیحلی سازمحمدرضا1

قبولشاه بهبهشیرمردی شاه قاسمیسیامک2

-رمضانماه ثانیعبدالمحمد3

-عبدالحسینحیدرینیلوفر4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینسعادتحسن1

-کمالکمالیمحمد رحمان2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(جم                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--خدارحمپارسا فرقادر1

-محمد علیحسینیسید نظام الدین2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

حمید /اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

ذاکری

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دشتی                     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالرضارحیمی زادهمحمود1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(کنگان          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---مجیدعموری  تربوشفرخنده 1

-حسینحیاتیاشرف2

قبولعبدالحسینباغبانیمهسا3

--اسکندرنیرومندییوسف 4

-سیدهاشمحسینی پناهسیدمحمدرضا 5

-سیدمکینیک عهدسیدابوالفتح 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حبیبآقازادهداود1

-محرماحمدزادهرضا2

قبولاژدراسالمیمرتضی3

-امامقلیامانیعلی4

-یعقوبجبارییوسف5

-علیجعفریهلما6

قبولمیرمجیدحسینیفاطمه7

قبولمیرزاعلیدراجیعلی اکبر8

قبول-علی اکبردوستعلیحمیدرضا9

-اسمعیلرجبیطاهره10

--قبله علیرفیع زادهموسی11

-علیعربلواکبر12

-غالمحسینعزیزیمحمود13

--علی آقاعلی نجفیوحید14

قبول-محسنعینیمریم15

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-هدایتقاسمیاکرم16

--عالیخونقالوندفیروزه17

-نبعلیگل محمدی باروققاسم18

-رضامحمدابراهیممنا19

قبول-سعیدمحمدحسنمطهره20

-جبارعلیمیرزاییزهرا21

--عطاءاهللنوروزیسرخوش22

قبولعباسهادی پورملیحه23

قبولنجات اهللهراتیحوریه24

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولایرجباژدان زاده میالد1

--جوادپزشک نژادجهانگیر2

قبولحسنحسینی نیاعلیرضا3

-علی مرادشمسیطاهره 4

-حسنعبداهلل آبادیاصغر5

--قربانعلیمحب ثابتمیترا 6

-محمد صادقناظرانی هوشمندحسین7

-قبول-سید علیهژبرسید احسان8

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعبدالحسینپوردکانزهره1

--مهدیسرلکلیال2

-غالملک رائیربابه3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(پاکدشت                     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبداهللبختیاریزهرا 1

-علی اکبرجعفریعزیز اله 2

--غالمرضاجعفریناهید 3

-علیشیرکوندراضیه4

-علی آقاطاهری جبلیپرویندخت5

--قبولحسینهداوند میرزاییابراهیم 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(پیشوا                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-صمداحمدی چاراویماقسولماز1

-مهدیاخضمیمهین2

--میکائیلارژنگیرقیه3

-حسناصفهانیانآزاده4

قبولاحمدامام جمعهنوشین5

-حسنامامیاشرف6

-علیامتازاحمد7

-قبولعلی اصغرامیدیلیال8

-قبولفاضلامیرجهانیسیده فاطمه9

قبولنجفقلیایرجیشکراله10

-هوش آذرآذرنوشگلدیس11

قبولعزت الهآریان پوراکبر12

-اروجعلیآسمانی الوندیپیروز13

قبول-رضاآشوریعصمت14

-کاظمباباکش زادهایرج15

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(تهران               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ولیبابایی روچیفاطمه16

قبولمحمدبادیانیمصطفی17

-عبدالرسولبخشیالهام18

-قاسمبصیری قائمی پسنداستال19

-قاسمبی همتانسیم20

قبولامیرعلیبیاتلوعباس21

-حسینبیگملیحه22

قبولعباسعلیپاک زادپریسا23

--علیپرنیان منشمرتضی24

-قبولخلیلپناهیفردین25

قبولغالمرضاتاج بخشرامین26

-عباستندافشانالمیرا27

-محمدجباریاکبر28

-حسنجدیدیپری ناز29

--محمدرضاجعفرنژادآتش30

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(تهران          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولرجبعلیجعفریمحمد31

قبولقبولفیروزجوانشیرآزادعلی اصغر32

قبولاحمدچلونگرالهام33

-سیدشمس الدینحائری نجفیزهراسادات34

قبولعلیجانحبیبی پورمهری35

-حسینحسین خواهابراهیم36

قبولسیدکاظمحسینیانسیدعلی37

قبولمحرمحصاری شراهیزهرا38

-محسنحیدریاعظم39

-فرهادحیدری فرفرزاد40

-محمدخالصیحکیمه41

-محمدحسنخدارحمیراضیه42

قبولکریمخرمیانشهرام43

قبولمسعودخشنودی رادضحی44

قبولعلی اصغرخوشپورحسن45

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(تهران          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولدرویشعلیدانشیغالمعلی46

قبولاسمعلیدرویشوندمحمد47

-محمدرضادودانگهغزاله48

-اصغردیزج خلیلیمهرخ49

-سعیدراجیساناز50

قبولمجیدرادفرمهدی51

قبولمنوچهررستگارینازنین52

-رمضانرستمیعلی اکبر53

قبولفضل الهرمضانیمحسن54

-علی اصغرزالافسانه55

-قبولقبولمحمدحسینزمانیعلیرضا56

قبولحمزهساالریانزهرا57

قبولقاسمسپاهیمحمد58

قبولشیرزادسپه وندحمید59

قبولصفرقلیسربازیحسین60

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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

(تهران          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جعفرسعیدی ریزیعباس61

-عبدالهسلیمانیزهره62

-جهانبخشسلیمانی فردناهید63

قبولاسماعیلشاه مرادسپیده64

-قادرشبانیفاطمه65

-ولی الهشجاعی علی آبادیسپیده66

-حسینشکوریشیما67

-حسینشمس پورندا68

-اسمعیلشهدوستمحمود69

-محمدشهریاریجهانبخش70

-عبدالهشیرازی پوئینکحسین71

-امامعلیصادقیمحسن72

-علیصحرائیمونا73

-حسینضیائیشهال74

-یدالهظفرقندی مطلقفاطمه75

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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

(تهران          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدعالم شکنفاطمه76

-علی اکبرعسگریحسن77

-عیسیعشورپورعلیرضا78

-نعمت الهغفاری طاریمریم79

قبولمحمودفرنیانوشین80

قبولابوالحسنفقیهیمرضیه81

-ذبیح الهفیروزیمجید82

-علیقاسمینرجس83

--سیدناصرقاضی میرسعیدسیدمهدی84

-غالمحسینکرامتیمحسن85

قبولمحسنکرمیفرانک86

قبول-مهدیکریمیفاطمه87

-علیکشاورزیاحمدرضا88

--امیرکلهرانسیه89

-سعدالهکلهریپرویز90

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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

(تهران          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سعدالهکلهریسیروس91

--فتح الهکلهری مراشیمجید92

-اصغرلطفیفاطمه93

قبولغالمرضامحسنیزهرا94

-میرزاحسنمحمدی نائینیمسعود95

-حسنمعراجیسیدمحمدرضا96

-غالمعلیمعیری کاشانیعلیرضا97

-داودمقبلیسیدنیما98

-رمضانمنتظری چهاردهحسن99

-عباسمیرزائیانفهیمه100

--ابوالفتحمیریمحمدحسن101

قبولعلینجف آبادیخسرو102

قبولجوادنژادحسینیامیرحسین103

-کرمعلینظریوجیهه104

قبولسیدیوسفواصفیمرجان السادات105

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(تهران          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سیدعباسواقفیسیدحیدر106

-آدربادهمتیکامران107

-قاسمهنرجوسیما108

-حسینیاریمهدی109

-شاه علییوسفیفاطمه110

قبول-محمودیوسفیمهدی111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

*

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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

قبولسید هاشمابراهیم فرسید محسن1

-مسعوداستیفاییاسعد 2

-عزت اهللاسماعیلی زاویهفاطمه3

-محرمعلیایوزخانیزهره4

قبولعلیبنکدارعالیه5

قبولناصربنی جمالیسید ابوذر6

-محمد تقیبهجتیملیکا7

--قبولجهانگیربهزاد پورعلی 8

--محمد   پایوری مهراممنبره9

قبولاحمد علیترکمانمهدی 10

-اصغرتسنیمیمهین 11

-اسد اهللثابتی دونیقیقاسم 12

-قبولحسنجابری زادههما 13

قبولجوادجباریفاطمه 14

-عزیزحسن زادهمهرناز15

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(دزاشیب                                             )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولامینحسینیاکبر 16

قبولزینالدلخواهیمژگان 17

قبولسلیماندهقاناحمد18

-عبدالرضادهقانالهام19

-محمد صادقرازقیانمریم 20

-غالمحسینرحیمینرگس 21

-سید حسنرضاییسیده زهرا22

قبولکتیبادزندمازیار23

-عزیززینیسید بهرام24

قبولحبیب اهللشعاعیسیما 25

--مصطفیشهبازیشهرزاد26

-مرتضیصدیقینمحسن 27

-محسنضرابی تبریزیمهدی28

-رجبعلیعظیمیبهمن29

-سلیمانعالئی مهابادیکوشا 30

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(دزاشیب                                             )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلیرضاعلمدارانالهام31

-غالمرضافدائیعلی32

-حسینقاسمی ده آبادیزهرا 33

-محمد تقیقزوینیرضا34

-محمدقمصری پور کاشانیعصمت35

---نوروزکاسی قارویررضا36

-خانعلیکلهرسودابه 37

-مصطفیلطیفیحسین38

-حسینمحمد حسینیمهسا 39

قبولابراهیممحمد حیدرمهدی40

قبولمحمد علیمطلبیبتول41

-حاجیمعیریانپرویز 42

-ولی اهللمنتظریرضوان43

-احمدموسویانزهره 44

-محمد   میزانیآتوسا 45

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                                             )شعبه  

     دوره ممتاز

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حاجینادی زادهمریم 46

-فرهنگناصر آبادیگلنوش 47

قبولمحمودنسل فالحمحدثه48

-مهردادنظری زنوزفرناز49

-رحیمنیازیسولماز50

-احمدیزدانیسعیده51

-عبداهللیوسفیجواد 52

53

54

55

56

57

58

59

60

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب                                    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقربانعلیبخشیآزاده1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دماوند                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولنصراهللمحمودیحامد 1

-رمضانمردشتیهاجر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رباط کریم                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمدصفرآقابیگیطیبه1

قبولابراهیمابراهیم زادهبیژن2

--فتاحرجبعلیعادل3

-محمدصفرزرین پژوهعلی4

-هاشمسوریکاظم5

قبولعباسعلیسلیمانیمحمدجواد6

-عبدالرضاسبحانیزهرا7

-محمدصحراگرداکرم8

-حسینعباد اردستانیمعصومه9

-محمدولیلطفیمجتبی10

-ابراهیممرادخانیزهرا11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرری          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولملک حسیناسدیعلی اکبر1

-قبولابراهیمابراهیمیرضا2

قبولسیدبختعلیحسینیسیدکیوان3

قبولسیف الهحامدیگودرز4

قبولحسینخمیس ابادیسمیه 5

قبولنقیشجاعیالهه6

قبولعلیرحیمیسمیه 7

قبولقبولقبولمحمدصادقذوالفقاریشهرام8

-اسمعیلکج کالهیمنیر9

-حمیدکوهیسارا10

-عباسعلیفشیمرضیه11

-یوسف علیعیسی اوغلیمهناز12

-محمدعلیپوررسول13

-نایبعلیعینیرضوان14

قبولشهبازموسوی نژادسیدعلی15

قبولسیف الهنجفیاسماعیل16

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهر قدس                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعباسایمانیعلی 1

قبولقبولبراتعلیاکبرزادهعلی 2

قبولاصغرافشارمهری3

قبولسیداصغرحسینیسیداسماعیل4

-قبولنادرسلیمانیاحسان5

قبولمحمدشیرازینازنین6

-محمودصفریعلی 7

قبولگالبعلیصفریبهمن8

-قبولداودزارعمهدی9

--اسماعیلقدسیانکاظم10

-حسینمرادیعلیمحمد11

-قبول...نصرامددیوحید12

قبولاسمعیلمشهدیحسین 13

-قبولقاسمنفرنفیسه14

-رسولهوشمندحمید15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهریار       )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمعلیقیاسیمعصومه1

-گلوردیاسفندیارعماد2

-قربانعلیمرادیعلی3

قبولسیدرضانبویسیدرضا4

قبولحسینموحدیحبیب اله5

-حمیدرضانعمتینیلوفر6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          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 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فیروزکوه              )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولنعمت الهلطفی خجستهاحمد1

قبولمحمودنظریزهره2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قرچک               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسینامینی چا شتخواریفروغ 1

-غالمحسینعظیمیسیما2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

متفرقه مرکزی

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولخدایاراسدیوحید 1

قبولحسن قلیجاللیحسین 2

--رحمت الهجوادیحسین 3

قبولسیدکمالحسینی ولشکالییمهرنوش السادات4

قبولعلیخانعلیمحبوبه 5

قبولپرویزخمارلومنصوره 6

قبولغالمحسینخوش نظرهاله 7

قبولیدالهدادورنازنین 8

-مجتبیدائمیافسانه 9

-احمدربیعیمریم 10

قبولحسینرحیمیمهدی11

قبولبهرامرعیتمهشید 12

-نقیشریفی اسعدبهزاد13

-میرشجاعتشریفی آتشگاهمیرحکمت 14

قبولسیف الهشیخیمیثم 15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد انقالب                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولباقرصدرالدینیغالمرضا16

-محمدحسنعسگریمهدی 17

-حسینعلی محمدیمحسن 18

-علی حسینقلندریسارا 19

-شیرحسینمرادیانیمهرداد 20

-مهدیمهرورزپردیس 21

قبولمحسنهاشملورضا 22

-عبدالههرمزیکاظم 23

--احمدواشقانی فراهانیمحمد 24

-قبولعلی اصغرواشقانی فراهانیعلیرضا 25

26

27

28

29

30

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد انقالب

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولابراهیمآهینبهروز1

قبولحمیدبلقیس زادهفرنوش2

-عزت الهحسن توکلیمرتضی3

-جعفررحمانیعلیرضا4

--حسینزمردیانپوراندخت5

قبولرستمشکرزاده شالعهدیه6

-قبولمحمدکامکارگوهریرضا7

-یوسفمهدی یارسیدعلی8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(    واحد  رسالت     )  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ابوالقاسمابراهیمیزهرا 1

-محمدرضاابطحیسکینه 2

-علی محمداحمدوندانسیه 3

-غالمرضارحمتیپونه 4

-محرمعلیآزادمهشید5

قبولحسینباقرعبیریسعید 6

-اله مرادباباییحسن 7

قبوللطف اله باقریروشنک8

-علیجمالیفاطمه 9

-محمدعلیخوشباف خیابانیانپونه 10

قبولعبدالعلیدامنینادر11

قبولمحرمعلیدستجردیشهرزاد12

-احمدسلیمیشکوفه 13

-محمدحسنشاه محمدیزینب14

-حسینصلواتیاسماعیل15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(    واحد  شرق     )  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسقنبریان علویچهمرضیه 16

قبولعباسکریمیمحبوبه 17

--صفرطاس بازامیرحسن 18

قبولبهمنعلی اکبریمریم 19

-حسینعلیعنقاییمحمدرضا 20

قبولحسن وکیلی ثانیزهرا 21

-اسماعیلمحبوب یگانهعباسعلی22

-داودمحمدیفرشید23

قبولمحمدحسننادریاصغر24

قبولسیدعبدهللنقدی حسن کیادهسیده سحر25

26

27

28

29

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری 

(    واحد  شرق     )  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--حشمتدارابیرضا1

-حسنسمیعیفواد2

-سیدمصطفیعربی زنجانیسیدسعید3

قبولگداعلیمجیدی سیاه تنمحمدباقر 4

قبولمحمدرضاحبیبیاننرجس5

قبولسیدمحمودخالقیسمانه السادات6

-سیدمصطفیعربی زنجانیسیدسعید7

-گداعلیمجیدی سیاه تنمحمدباقر 8

-محمدرضامحمدیعلیرضا9

قبولاحمدغفاری ناوانآزاده10

-مصطفیغیاثیمریم11

قبولمحتشممومنیمریم12

-محمدحاجی شیخنادر13

قبولمحمدجانحمزه پورعسگری14

-رمضانعلیسعادتیاسمعیل15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد غرب                                 )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیعسگریمحمدمهدی16

-گنجعلیفتحیمهدی17

-گداعلیمجیدی سیاه تنمحمدباقر18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد غرب                                 )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدعلیکاظمینرگس1

قبولعباسشاکرجزیمرضیه2

-هوشنگخدامرادیمائده3

-اصغرحسینیطوبی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(                       واحد فرمانیه                     )   

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدعلیاکبریندا1

-فرمانرنگین کمانفرانک2

قبول-محمدطالبیمحمدعلی3

قبولعلیفردحسینیملودی 4

-جعفرگلبازصبا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد قلهک               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ماشاءاهللحسینیمعصومه1

قبولسید حسنشجاعت الحسینیفاطمه2

قبولسید ابوطالبطاهریسید مسلم3

قبولمحمودکاشانی جوکیارش4

قبولقبولحسین علیمرادیابوالفضل5

قبولمصطفیمعراجیمحسن6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(            واحد  قیطریه           ) 

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولاصغرامینی هرندینعیمه1

-قبولمحمد علیدانشور موساییانوشه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد کارون

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                                         نام و نام 

خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیتاجیکسمیرا1

-قبولعباسشاهسون حصاریفرزانه2

-قبولقربانعلیشاهسوندمحبوبه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ورامین                              )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-داراباسماعیلیفرزاد1

-البرزامانی سبیکیبهرام 2

قبولمحمدباباجانیلیال3

-سید احمدبخشایشسیده سارا 4

-محمد تقیرضاییمرضیه5

-قبولعبدالرسولکاویانی بروجنیسکینه 6

قبولارجعلیکوچک زادهمحمدرضا7

قبول-قبولنصیب اهللمنصوریانسعید8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجن        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

*

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قربانعلیآذرینوشمحمود1

قبولقبولمصطفیایزدییداهلل2

-قبول-محمدبنی طالبینرگس3

-منوچهرپور مهدیموژان4

--چراغعلیپیروزیانمریم5

قبولقبولغالمعلیخاکسار حقانیصادق 6

قبولعباسقلیرحمانیمصطفی7

-ترابروستا ییخدیجه8

قبولرحم خداشجاعیشراره9

-خدابخشصادقی زادهعلی10

--حسینعلیصابری مقدماحمد11

-سهرابصادقیمریم12

-لطفعلیعلی بابایی شهرکیمحسن13

-جوادغالمیان دهکردیبدری14

--جمالقادری قهفرخیرسول15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

شهرکرد

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد مردودی

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

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

: لطفاً توجه فرمائید



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدقهرمانسمیه16

-قبولقبولسید محمدمرتضویهادی17

-حسینقلینادری بنیعلی اصغر18

قبولقبولبهرامنجفی دهکردیبنفشه19

-بهادریزدانیعلیرضا20

-امید علییوسفی چوبینیسجاد21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

:جمع تعداد مردودی

شهر کرد

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولبهرامبهرامیپریسا1

قبولابوالفتحخورشیدیمحمد2

--محمدقاسمفداییسعید3

-قبولچراغعلینجفیفاطمه4

-سهرابایزدپورفاطمه5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی علی 

رئیس اداره-اسالمی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فارسان                              )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسنقنبررشیدحسین 1

قبولمهدیبخشایشمعصومه2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی سید 

روح اهلل فریدونی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بشرویه                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولسیدمحمدعلیسیدکابلیسیامک 1

-رمضانخورشیدیمحمد 2

--عباسعلیعباسیامیر حسین 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

بیرجند

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحمیدرضااکبریصادق1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(خوسف              )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدحسینآریان مهرزهرا1

-سیدمحمداحمدیسیداحمد2

قبولسیدمهدیسیروسیسیده زهرا3

-احمدعباسیعلیرضا4

-غالمرضامرتضی پورحمید5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباهللجامی االحمدیکریم1

قبولحسینرحمانیعلی2

--یوسفمختار پورفرزانه3

-غفورواحدیعابده4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت جام             )شعبه 

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیرضاشبانیسعید1

قبولمحمدعلیرستگارمقدمحسن2

قبولاکبرملوکیامید3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت حیدریه         )شعبه 

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعبدالمجیدخلیفه قادریمسعود1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خواف                      )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیابراهیمی منشطوبی1

قبولنصرالهاژدریکیارش2

-رمضانعلیاستیریزهرا3

-غالمرضاامیریمریم4

-حسنبازقندیکاظم5

قبولرجبعلیبرادران نجاراحمد6

-حسنبرازآبادیمحمدرضا7

--غالمعلیبهلولمحمدرضا8

-رجبعلیثابتی مقدمپروانه9

-میرزا اقاحسینی سید ابوالفضل10

-علی اکبردستجردمعصومه11

-صفرعلیرازقندیمهناز12

-اسمعیلرحیمی کیکانلومحمود13

قبولسید حسینرضاییفاطمه سادات14

-حسنستودهامین15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سبزوار                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-مجیدسدیریرضا16

قبولحسنصائبی رادسعید17

-قبولعلیصادقیعباس18

قبولقبولعلیطاهریمریم19

-محمداسماعیلمجیدزادهاشرف20

قبولاصغرمحبی فرمسعود21

-قبولغالمرضامظفرآبادیمصطفی22

قبولعین اهللمکارمپروین23

-محمدمحمدآبادیآسیه24

-محمدمهرورزیانعلی25

-ابراهیمنصیریشیما26

-سهرابکریمیسهیل27

--محمد حسنکریمیعباس28

29

30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سبزوار                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدآزاد اندیشموسی1

قبولقبولموسیآقا خانیسارا2

قبولمرتضیبهادرینسرین3

-علی اصغرعرب خزاییمعصومه4

قبولابراهیمعلیمیرزاییمحسن5

قبولعباسعلیپریشانمحسن6

-محمد رضاکریمی پورزهرا 7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سرخس                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولمحمدفتاح زادهغالمرضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فریمان                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

به نام خدا

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدعلیدلیلیانمنیره1

قبولحیدرعلیزارعی لطفعلیکبری2

قبولمحمدعلیعباسی فاروجیحمید3

-حبیبنوروزیاندانیال 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قوچان                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمداحمدیسوسن 1

-احمدآقاییفروغ 2

-محمود اسماعیلیمحبوبه 3

قبولعباس آبساالنبهزاد 4

-محمدرضا توانگرفاطمه 5

-رستم تیموریامیرعلی 6

قبولرضا جنگجومرتضی 7

-حسین زاده عباسمهدی 8

-محمدطاهرصالحیمجید 9

-پرویز فیضنرگس 10

---محمد علینوربخشعلی اصغر 11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کاشمر                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدشمسی مقدم رهنیحسن1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گناباد                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولعلیرضااحدی اخالقیایمان1

قبولمجیداحسانی دولتیامیررضا2

قبولعبدالعلیاحمدیایمان3

-علیاسالمی بایگیلیال4

-اسمعیلاشرافی کاخکیصدیقه5

قبولعلیرضاافسردههدیه6

قبولعلی اکبرافضل نیاقمر7

-محمداکبرزادهنیره8

-غالم پریامدادینجمه9

-اصغربامدادیبیتا10

-حسین قلیبیاتملیحه11

-روح االمینپارسابهروز12

-مهرعلیپورصادقیزهرا13

-قبولعلی محمدپهلوانجواد14

قبولمحمدعلیتوحیدی گلمریم15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولشبانعلیجاوید ذعنیانمحبوبه16

-حسینجمالیخاطره17

قبولمرتضیحجازینسرین18

-ابراهیمحسن زادهصغری19

قبولقربانعلیحسنیبهروز20

--محمدحسنیمهدی21

قبولقبولمحمدحسین زادهعبداله22

-سیدمیرحسنحسینیسیدعباس23

قبولسیدعلیحسینیسیده زینب24

قبولقبولعیدمحمدحطیطه ئیحسین25

قبولقبولمحمدابراهیمخادمی نیامحمدمهدی26

-محمدکاظمخالصیامیرمحمد27

-علیخوارزمی خراسانیامیررضا28

قبولحسیندرویش بدرآبادیجواد29

قبولعلیدهقان حسین آبادیمسعود30

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولذبیح الهذاکریانبتول31

-غالمرضارجب زاده مطلقحسن32

قبولعلی جمعهرسولیمحمد33

قبولهوشنگژیانی الیجه بافیاسر34

--علیرضاسبک خیز خیاطمحمدعلی35

قبولاسدالهسرداریانکیومرث36

-خلیلسرمدیانزهرا37

-علیسعیدانمینا38

-محمدسعیدیبهاره39

قبولعلی اکبرسفیدگربهمن40

-محمدشکری نائیامیر41

قبولمحمدحسینصابریعاتکه42

قبولمحمدرضاصادق نژادگلناز43

قبول-محمدصارم بافندهمهرداد44

قبولعلی اکبرصباحی آق کندیاشرف45

(مشهد                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حمیدرضاصدیق حسن پوربهناز46

-عباسعلیصغیرزادهطاهره47

-محمدطاحونچی گل خطمیآسیه48

-فضل الهعابدیمجتبی49

-علی اکبرعارفیسوسن50

-غالمحسینعباس پورجعفر51

-غالم حسینعباس زادهاکرم52

قبولحسینعباسیمژگان53

--رحمت الهعباسیانمژگان54

-قبولاسماعیلعبدی خیبریعصمت55

--ایرجعزیزیمهتاب56

-قبولغالمرضاغالمیعلی57

قبولحسینفروزانمرضیه58

-اصغرقصاب طوسیصالح59

قبولمحمدآقاقندیمحمدمجید60

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسینکاظمیمحمد61

-سیدعلی محمدکالتیبی بی عاطفه62

-علیکوکبی سقیمحمد63

-حسینکهن مهرآبادحانیه64

-حسینگردونی آستانه نژاداکرم65

-احمدمحمدزادهعادله66

-محمدمهدیمحمدیملیحه67

-سیدمهدیمرجانی بجستانیسیدرسول68

-غالمعلیمرشدلوبهروز69

-محمدتقیمالشاهیغالمرضا70

قبولمحمدعلیمالئکهتکتم71

--مسعودمنتظمیرضا72

-سیدطاهرموسویرباب73

قبول-سید غالمرضاموسوی خطاطسید محمود74

قبولمحمدحسینمهدوی مهرمحمدجواد75

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمدابراهیممیرزاییاصغر76

قبول-محمدنجیب برقیزهره77

-حسیننظامیمریم78

قبولابراهیمنظریعلی79

قبولمحمدجوادنظری پورفاطمه80

-عباسنوبختسیدمصطفی81

قبولقبولاصغروفید حنفیمارال82

-سیداسماعیلهاشمی نژادسیدعبدالکریم83

-حسنهوشیارافسون84

85

86

87

88

89

90

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید علیحسینیسید مهدی 1

-اسماعیلزارعاحمد2

-محمد حسینشرفیسمانه3

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمرضااحمدآبادیحسن 1

قبولاحمدایروانیالهه2

--محمدرسول بختیاریمیکائیل3

-محمدتقیباللیامیررضا 4

قبولمحمدحسینبهسرشتیناصر5

-محمدکاظم تقی آبادیمحمود6

-جابرچنارانیعبدالصالح7

-عبدالباقی سوقندیسحر8

قبولمحمدرضا شورگشتیعلی اصغر9

-قبولعبداهللغنوی چاکانیفرشته10

-غالمرضاغلیچی نیشابوریزهرا11

قبول-محسن لطفیابوالفضل12

-علی اکبرمومنیانزهره13

-غالمحسنمعربافسانه14

قبول-علی اصغر نیرآبادیحسین15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نیشابور               )شعبه 

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-خداوردیخدابندهعبدالعلی1

قبولمحمدشریف حسینیحسین 2

قبولقبولمحمدحسنکالبییونس 3

-گل محمدگواهیقربان4

-قربان محمدطاهریمحمدباقر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بجنورد                                          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-اسداهللرحیمی زادهسیدرضا1

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--حاتمبغالنیجهاد1

قبولعبداالمیندارمیرویا2

قبولقبولعباسسعدیهمجید3

-عبدالحسنعلیان عجمرقیه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آبادان   )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمدبزرگمهراعظم1

-سیدآقاپناهی نژادسید رضا2

-صمددریسمهدی 3

-علیرئیسی فرصادق 4

-نصیرقشقاییایمان5

قبولقبولاسدالهقربانی نژادغالمعباس6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آغاجاری                       )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلی عباسآزادی پورفاطمه1

-سبزخداامیرپورمحسن2

-محمدعلیپاپیمحمدرضا 3

-غالمرسولیمجید4

قبولعلی امیدمیرمنگرهآهنگ5

قبولقاسممطیعی قالوندسمیه6

قبولناصرنجاتی فرهومن7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیمشک                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسن قلییزدانی کچوئیمریم1

-قبولمحمدهماییشهریار 2

قبولقبولفریحدلفیعباس3

-نورعلیغالمزادهویدا4

-اسکندرلوعلیزادهآزاده5

-کریمسیاح فرسمانه6

-علیجاندانشمندژینوس7

-عباسکردانیلیال8

-منوچهرطالبیفریبا9

قبولجمعهحمیدیفوزیه10

-غالمرضانجفی زادهعلیرضا11

-سلطان علیآقابزرگ زادهمحمد رضا12

-کامراننزادمریطه13

-فیروزسیففرید14

قبولغالمحسینخانه مسجدینصراله15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

اهواز

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--رجبعلیصالح جوعلیرضا16

قبولقربانعلیرمضانیسعید17

-عبدبختیاریمهدی18

-احمددریسحیدر19

-حمیدلطیفی زادگانالهام20

قبولرضاجعفرزادهمحمد21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

اهواز

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدارزن برزینرضا1

قبولمحمدمراداسماعیلیمهدی2

-شمسعلیاورک منشفریاد3

-قبولفاضلبراتیحافظ4

قبولنجاتقلیزندیمرتضی5

قبول-شامحمدخواجویگلی6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایذه                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمحسینروهندهنصرت اهلل 1

قبولتیمورشیخی مفردزینب2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(باغملک                         )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-هوشنگاقلیمیمهران1

-غالمحسینعباس زادهبابک2

قبول-اکبرالرتیرسول3

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندرامام خمینی                           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولابراهیمامیرابراهیمیاسحق1

--قبولزعالنبغالنیسعید2

قبولعبدالزهراحسنیمریم3

-عبدیریحانیمریم4

قبولعلیسلطانیمحمدرضا5

-عبدالصمدقنواتیفاطمه6

قبولغالمحسینکیوانرامین7

-اکبرمفتخرمحمدسعید8

--آزادمنصوریمرضیه 9

قبول-محمدقلییزدانی نونکیمسعود10

-سیدحسنترابیسیدمحسن11

-ابوالفضلکنعانی  خالقیسعیده12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندر ماهشهر              )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیاسماعیلیمریم1

قبولاقبالآذریشبنم2

-مهرابآریایی نیامریم3

قبولنظرتقی پورفاطمه4

-محمد سیدتنورهغالمحسین5

قبولمهدیشبانهمریم6

--قبولیوسفعسکریعلی7

قبولحسینغفوریمرضیه8

قبولمحمدحسینمرتبپرستو9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهبهان                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولقبولمرادصفرپورسید داود1

-خلیفهمزارعمسعود2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرمشهر                )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولرجبشفیع نژادالهام 1

-سید علیحجازیعصمت2

--نادعلیشوشی نسبنرگس 3

قبولعلی محمدرحیمی منشعاطفه 4

-سیدسلطانطالگانیشهال5

-عبدالرحمانکالهیمینا6

--عبدالعلیکالنتریانلیال7

قبولغالمعلیفیضینسرین8

قبولقبولمحمدرضاهدایت شوشتریمینا9

--محمودمجدنازنین10

-سیدعنایتاهللآذرنگسیدعزیزاله11

-قبولکریمابول قندیمصطفی 12

قبولغالمعلیآسودهحمید13

-محمدرضاپوالدکاحمدرضا14

---غالمحسینحمیدی پورهمایون 15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزفول                           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---محمددرخشانی زادهعلیرضا16

-سیدحسینسیدقلندرسیدمحمدرضا17

-قبولهرمزشایگانمحمد18

قبولمحمدعلیصافدلحسین19

-علیصفریغالمرضا20

قبولحسینغالمحسین شاه آبادیروح اله 21

قبولمسعودقماشیمنصور22

قبولزاهدینجفوند دریکوندمحمد23

قبولکاظمهمه دانمهدی24

25

26

27

28

29

30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزفول                           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-هدایت اهللشریفیگلناز1

--نصراهللعالف بهبهانیمائده2

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلیسلیمانی طرفیابراهیم1

-قبولعباسسواریحکیم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سوسنگرد                )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالرحیمکریمی پورزهره1

-مهر علیچهرازینعمت اهلل 2

قبولعبداهللسواعدیقادر3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شوش

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولفریبرزسلجوقیفرشته1

قبولاسفندیاررعیت پورغالمرضا 2

-حمیدکوره چینیاس 3

قبولقبولکریمزرین پورناهید 4

قبولحسنجوالئیعبدالرحیم5

قبولقبولمحمدعلیتقی پور بیرگانیهما6

قبولمحمدقلیحسینیامامقلی7

قبولحسینعلیخزاییمریم8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری زمستانی 

(شوشتر     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--منوچهررضاییحجت 1

-یدالهرنجبرعباس 2

-علی ضامنصالحیاسداله 3

-رسولعسکری زادهفروزان4

-هوشنگفتاحیاسما 5

قبولعبدالرحمنمحمد حسینیسحر6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

گتوند

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--قبولنریماناحمدی نورالدین وندرامین1

-مرتضی البرزیمجتبی2

-نور محمدباقری کاهکشارانوس3

-نبیصلواتی زادهندا4

-محمدمالکی نژادامین5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مسجدسلیمان                     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

سید :اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

محمود حسینی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عیسیایمانیحسین1

-ایوبرضایی خرمناصر2

-محمداسماعیلگرایلوغالمحسن3

--قبولعباسمرسلیسلیم4

قبولنقدعلیمهدیخانیفاطمه5

--عبدالمبینواعظیعمران6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ابهــر                                )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولیدالهحیدریروح اله 1

قبولعلیعباسیانوحید 2

-غالمحسینخلجیسارا 3

قبولسید عطوفموسویسید محمد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

خدابنده

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید رئوفامینیسید احمد1

قبولارشدترکمنابوالفضل 2

-نوروزباباییفریبا3

قبولمرادعلیکالنتریعلی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم دره          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمدرضاانوریعلیرضا 1

-عبدالحسین بهمن وند فرداسداله 2

-قبولقبولمنصورتاجدینیهوشمند 3

-حبیب الهرابطکمال4

قبولعیسیرفیعیآزرم دخت5

--قبولسیدزمانزمانیسیده کتایون 6

قبولقبولسیدزمانزمانیسیده کیانا 7

-عسگر ذوالفقاریسارا 8

--منصورساختمانیانالهام 9

قبولجاللصفری زنجانیامیرحسین 10

-ولی اهللطاهریفاطمه11

قبولمنصورفضلیابوالفضل 12

قبولحسن عسگربندلوفرید 13

قبولمحمدعلیمرادیعبدالرحمن14

-کتابعلیمحمدیرضا 15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زنجان                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولشجاع الدین نصیریاکبر 16

قبولعلی اوسط نوریعلی اکبر17

قبولستارنوروزیمهدی18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زنجان                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسینعلی  کردیمحمد حسن1

قبولحسینعلینادعلی زادههانی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری زمستان 

(دامغان                          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

           مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  

:                   نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-...ماشا اابوسعیدیماهرخ1

قبولابراهیماحسانیریحانه2

قبولعباسعلیادیبیرقیه3

-ابراهیماخالقیحسن4

-احمدایمانیجبرئیل5

-مهدیپویان فردفاطمه6

-حسنپهلوانایران7

-داودپهلوانی فرفرهاد8

-کاظمترحمیمیترا9

--مهدیحریریعلی10

-غالم حسینحمیدیحمیدرضا11

-سیدجوادخاتمیسیدمصطفی12

قبولگرزعلیخان پورمریم13

-علیخرم جاهدشیرین14

قبولمحموددوست محمدیمهدی15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

 (سمنان        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-...سیف اذوالفقاری...قدرت ا16

قبولحمیدرستمیمهدیه17

-مرتضیصائمیامیرحسین18

-سیدمظفرمیرصناعیزهراسادات19

قبولحسینمیرکونرگس20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

  (سمنان          )  شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمد تقیجاللیمهدی 1

-حسنقسیمی ترشیزیآزاده 2

-محمدجاللیسحر3

--علی اکبرعلیمحدیزهره4

قبولمحمد رضادربانیانمهدی 5

-سید حسینرضوانیسید علیرضا6

--غالمحسینعامریانمحمد تقی7

قبولمحمد اسمعیلابراهیمیمحسن 8

قبول-امیر محمدعلی محمدیاقبال9

-سید خلیلموسویمرضیه10

قبولرمضانمرادیمعصومه11

-عبدل رحیمآقاحسینیراضیه12

-قبولرحمت اهللافشارپروین13

-احمدعمودیرشیده14

-سید مجیدسرابیسیدجواد15

-محمد حسینعلی آبادیمحمد16

قبولمحمد علیقربانیجواد17

-علیمحمدیفریده18

: نام و نام خانوادگی

محمد تقی یزدی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهرود                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-آقابراراسفنجانیساره1

-ابوالقاسمتاج الدینسیما2

-ابوالحسنتاج الدینمعصومه3

-احمدناساریفاطمه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گرمسار                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولولیپوررجبزهره1

-شهداددیودلگل محمد2

-جهانبخشفاطمیفاضل 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(چابهار                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام 

عبالرحمن نورزهی:خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولشیرعلیخالق پورهادی1

قبولغالمعلیرحمتیمحمود رضا2

-قبولپرویزگرگیچهانیه3

-علینوروزیمحمد امین4

--رمضانحمزه ایمصطفی5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زابل                               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولکمک علیاکبرینسر ین1

-قبولولیپور کیخاییمحمد رضا2

-یعقوبزمان ابادیامیرحسین 3

قبولقبولعباسمیرعزیزاهلل4

-عباس هدایتیمحبوبه5

-عباسعلینوروزیحسین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(زاهدان           )شعبه 

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رحمتاربابیعبدالصمد1

-حاجیحسین برمحمدنور2

-محمدصمدیهوشنگ3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سراوان          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمد تقیحکم آبادیعلی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کنارک                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمد باقرباقرزادهفرزانه1

-قبولسیدجعفرحسینیفروغ السادات2

--محمد رضاداناحدیثه3

--شیرزادسقاییفریده4

قبولقبولناصرعابدیهادی5

-پرویزعباسیبختیار6

--غریبکامجومریم7

-رضامسعودیسمیه8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آباده                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قنبرآرامیان نیازهرا1

-حسناسکندریابراهیم2

-محمدحسن شاهیاحمد رضا3

-هادینعمتیعاطفه4

-اکرمیارمحمودیعلی 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ارسنجان                       )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولاسد اهللپور تقیزینب 1

-خلیلقوامیسمیه 2

-جابرکاظمی نژاداصغر3

-محمد خلیلمهدوی آزادالهام4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(استهبان                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--محمد ابراهیم نجفیلیال1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اقلید                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی رضا 

علی اکبری

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدحسنمحمدیحفصه1

-محمودکریمامهسا2

-احمدصالحیالهام3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

اوز

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدرحمتیفاطمه1

-فرهادرزمخواهزهرا2

-کاکاجانشکوهیمذکور3

-غالمعلیفرهنگ دوستمحمدرضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

    (جهرم               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمنوچهربهمنیمعصومه1

-رضاتهمتنآمنه2

-قبولالیاسحاجی پورمریم3

-اصغرحسینیمحمد جواد4

قبوللهراسبطیبیزینت5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم بید                               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

: اسالمی                                          نام و نام خانوادگی 

حسین اسدی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولاحمدمحمدیعلیرضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

 داراب

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولایرجرحمانیمحمد1

قبولقبولشیروانهمتیفرشید2

قبولهاشمسورنیعلیرضا3

قبول-نصرالهطالبیحبیب اله4

-شربت علیصفریمصطفی5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رستم                                           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--ولی اهللملک نصب اردکانیسمیه1

--رستممهران فراعظم 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سپیدان                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--مسعودسلطانیمحمد هادی1

--حمزهاستواری مقدمزینب 2

-مهدیستودهمنصوره3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سروستان                          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-یحییآفتابملیحه1

-جمشیداحمدپورناهید2

قبولغالمحسیناسماعیل زادهلیال3

-عبدالخالقانصاری فردزهرا4

-محمدرضاباهنربنفشه5

قبولعبدالعلیبخشیلعیا6

-داودبرزوقصرالدشتیزهرا7

-مهردادپانیسمیرا8

قبول-کرامت اهللپروینفاطمه9

-محمد رضاتاجداریراضیه10

قبولیزدانبخشجاویدی پورسمیرا11

-ابراهیمجمشیدیان تهرانیمرجان12

-عبدالرضاجوکارحکیمه13

-محمدخواجهآذر14

قبولحسیندلپذیرسمانه15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-شمس علیراستیمهناز16

-حسینرجائی دستغیبماندانا17

-علیرحمان پورمریم18

-حسنرحیم پورلیال19

قبولحسینرحیمیفاطمه20

-محمد رضارضائی دشت ارژنهزینب21

-محمدزارعیانمینا22

-ابراهیمزراعت پیشهمهسا23

قبولخسروزهرایی پورفهیمه24

-حسینسمیعیسارا25

-قاسمطحانیفاطمه26

-بهروزظریفیانزهرا27

قبولغالمرضاعباسیانسمانه28

--محمد کاظمعزیزیفاطمه29

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-الیاسعلیزادهسمانه31

قبولقبولمحمد رضافیروزی پورشادی32

قبولهدایت الهقاسمیپریسا33

-علی محمدقانعفاطمه34

قبولسیروسقرقانیفریبا35

قبولمحمودقلندریالهه36

قبولعلیرضاکرمیسمیرا37

قبولنصرالهکریمیزهرا38

-محمدحسینکشاورزصدیقه39

-اسدالهکالنتریفرزانه40

قبولمهرانکوهبرمرجان41

قبولحسینگودرزیهانیه42

قبولغالمرضالشکریبنفشه43

قبولعبدالجلیلمجردحمیده 44

قبولمیرزااحمدمظفریسعیده45

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدحسنمقدسیلیال46

قبولسید خلیلموسویهانیه47

قبولحسننیلویی فرنرجس48

-منصورکشاورزنجمه49

-محمدصادقاحمدیحمید51

-قبولمحمد حسیناسکندری سنجابیحمید52

-حسیناکبریغالمحسین53

-فالمرزانصاریمجیدرضا54

قبولابراهیمبردبارعبدالمجید55

-علیبرزگراحسان56

قبولجعفرقلیبهروزیمنصور57

--علیبویراحمدیکیهان58

--محمدحسینپروین قالتیمسعود59

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولاسدالهپور عبدالهعبدالرحمن61

-عبدالرضاپور عطاییحمید رضا 62

قبولکاکاخانپورعبداهللحجت63

--محمدتوفیقیعباس64

-ایازجانبازی ناصروعلی65

-اسدالهحبیب زادهاحمد رضا 66

--قاسمحقیقی نژادخلیل67

-محمدحسنخالقیعبدالحسن68

قبولابراهیمذوالنوناسمعیل69

-غالمحسینرزممحمودرضا70

-فالمرزرستگارایرج71

-قبولنعمت الهرضویسیداحسان72

قبولسیدرضاروغنی جهرمیسیدمحمد73

-قبولقنبرزمانیاحمد 74

-لطف الهساده ئیانعلیرضا75

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقدمعلیشهریاریمهدی76

قبولمحمد صادقصالحعلیرضا77

-محمد رضاصیادیمسعود78

-شکرالهضابطی جهرمیمسعود79

-قبولفرهادعباسیرضا80

-جلیلعباسیوحید81

قبولمحمدعلیمردانحسین82

-عباسعلیعلیمردانیمحمود83

---سلیمانفتحی جالل آبادمحمد84

-مرتضیفتوتیاحمد رضا87

قبولغالمعلیقشقاییمحمدحسین88

-علیگل خورشیدیحسن89

قبولعلیرضامحزونآرین90

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

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

:جمع تعداد مردودی

: لطفاً توجه فرمائید

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی
مهر تأیید بخش آموزش انجمن خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولخدامرادمرادینگهدار91

-رضامعصومیسروش92

-دارابمعینیعزیزاهلل93

-دارابمعینیعزیزاهلل94

قبولقبولغالمرضامومنیاحمد96

قبولنجادعلیناصریحیدرعلی97

-خرمنصرتیمحمد98

قبولقبولعلی قلینیکنامکرامت اهلل99

--شهریارهاشمی خواهعلی رضا100

-همدادهوشمندعلی101

102

103

104

105

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز                                               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جمشیداسماعیلی پورفاطمه1

-جمشیداسماعیلی پورزینب2

قبولقبولقبولسیروسبدیهیامیرعلی3

--اسمعیلتسلیمیانپریسا4

-قدرت الهسلیمان نیاهوشنگ5

-علیظفرییسنا6

-حسینعابدینیمعصومه7

--کرامت الهقنبریرضا8

قبولمختارکنعا نییاسر9

قبولمحمد صادقمریدیزهرا10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فسا                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی   

محمدکاظم رحما نی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---محمدعلیافتخاریزهرا1

--حسینحیدریفهیمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کازرون                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محموددرویشیلیال1

2

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گراش                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمیکرمانصاری دوستغالمعلی1

-غالمحسینثابتمنصور2

--رضازارعیمحمدصادق3

-غالمرضاسررشته دارثنا4

-موسیکمالی پورهاشم 5

-محمدرضامرادی مهرآبادیمعصومه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الرستان                             )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیرضابهمنی فرمحمد رسول1

--عبد الحسینتقی زادهمحمد  صادق2

قبولمختارخلیفهآزاده 3

-قبادزارعراضیه4

-سید بها ء الدینسجادیانکوثر5

قبولقبولابراهیمصلح نصبمسعود6

-قبولقبولهمراهطاهریمحمدهادی7

-الیاسفالحنیااعظم8

-علی  حسینقلی زادهحسین 9

--عظییمگلگونالهام10

قبولمحمد مهدیگندم کارزهرا11

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرودشت              )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--جلیلانصاریراضیه1

-ملکچوبینهعلی نیاز2

-محمدعلیزارع زادهسمیرا3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نورآباد ممسنی                   )شعبه  



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-اسد اهللخالقیغفار 1

-کریمراستگولیال 2

-محمد عبدلیامین3

--سید عبدالعلیموسویسید فخرالدین 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

نام پدر
نمره

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نی ریز                         )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-یونسحشم فیروزلیال1

-حسنزارعان زیارانیخدیجه2

-نبیکاظمیملیحه3

-مرتضیمرادیعلی 4

-علیمافیمنظر5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                                  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

(آبیک                                 )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-قبولصدرالهباجالنامیر 1

---حسن محمود خانیمهدی 2

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 ممتاز

ف
دی

ر

پدرخانوادگینام
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اقبالیه                        )شعبه  



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمصطفیخسرویمهدیه 1

-شعبانکوچک پور مریدانیمحمد 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(الوند          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسناصغری بوئینیحسین 1

--نجف علیبرزگر قاسمیالهام2

-رحمت الهشریفمرتضی 3

-محمودمحمودیمهدی4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(بوئین زهرا                    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--هاشمرحمنیحمید1

-داودسعیدیمهدی2

-ابراهیملشگریزهرا3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(تاکستان                             )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولاسدالهافروزیمهدی 1

-محمدعلیامانیمحمدرضا 2

-حسنامین زادهمحدثه 3

قبولرمضانعلیباقریسهیال 4

قبولقبولهادیبندر چیمحمد مهدی 5

-قاسمعلیبهرامیفاطمه 6

قبولفتح الهپارسامحمد متین 7

قبولعباستاروردیلونرگس8

-علیرضاثابت رفتارزهرا 9

قبولیادگارجلیلوند باجلوندمرتضی 10

قبولاصغرحاجی  قربانیمونا 11

-سیدعباسحدادیشمس السادات 12

قبولسید علیحسینیصدیقه 13

قبولسیدضیاحسینیسیده معصومه 14

-قبولعلیحمیدیعلی اکبر 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(قزوین                        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمجیدحمیدیایمان 16

قبولمحمدعلیحمیدیمجید 17

قبولجبارحیدریمرضیه 18

-عین الهخدادادبیگیسعید 19

قبولحسینخلیلیشاهرخ20

-یوسفعلیرمضانیمریم 21

قبولحسنزارعیفهیمه 22

-عیسیطاهریهاجر 23

قبولمحمدفالحمرضیه 24

قبولطیبقربانیمجید 25

قبولاحمدقلیچ خانیداود26

-احمدقلیچ خانیصغری27

-سلمانکاکاوندفائزه 28

قبولعباسکریم نژاداسداله29

-محمد حسینگروسیزهرا 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 

(قزوین                             )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمودگودرزوند چگینیحسین 31

--حجت اهللمافی پورعلیرضا 32

-مرتضیمدرسی نیافاطمه 33

-حسنمشفقمهری 34

-بهروزمعصومیفاطمه 35

قبولمحمدمنتظریمحمدامین36

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 

(قزوین                                             )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولمحمدابراهیمیعبدالحسین1

-قبولسیدحسینابوترابی فردعارفه سادات2

-سید مصطفیبهاءالدینیفاطمه3

قبولامامدادپالوارزگانیمحمدحسین4

قبولمحمدمهدیپورسعیدحنانه5

-غضنفرپیرامنمژگان6

-حسینعلیجوزدانیسارا7

-عبدالرحیمحائری نیاحسن8

-محمدحیدربیک نژادزهرا9

قبولسید مصطفیخداشناسلیال سادات10

-حسینخلیلیمرتضی11

-محمددوستانآتنا12

قبولابوطالبربیع نیامعصومه13

-عباسرسولینسرین14

قبولنادررفیعی زادهحکیمه15

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(قم                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولمحمدجوادسبط نبیسیدمحمدتقی16

-یدالهسعدیفاطمه17

-علیشجاعیسمانه18

قبولاصغرشکوریراضیه19

قبولغالمحسینصابرینعیمه20

قبولمحمدمهدیصادقیابوالحسن21

قبولناصرصادقیمرجان22

قبولمحمدصفاری نیافاطمه23

قبولقبول-جعفرعدنانیسیدمهدی24

-ابوالفضلعربزهرا25

--محمد علیعلی بیگیزهرا26

قبولمحمد رضافخارچی میبدیزهرا27

-حسنفرهادزادهشهاب28

--محمدرضافرهنگمروارید29

-مرتضیقاسملوسمانه30

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(قم                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولسبزوارکرمعلیاحمد31

قبولحمیدرضاگائینیمحمدامین32

قبولغالمحسنمالکیهاشم33

-یداهللمحمدیطاهره34

-محمدمحمودیمنصوره35

قبولرسولمحوی کویچمحمد36

قبولرسولمرادیمعصومه37

-علیمعارف وندسهیال38

-محمدمالمحمدیروح اله 39

قبول-محمدرضاموحدی منشمطهره40

قبولحسنمهرآبادی آرانیجعفر41

-رضامیرزاجانیعلی42

قبولمحمدنادرفاطمه43

-سید اسماعیلنعمتیسیدابراهیم44

-محمدیعقوبیزهره45

قبولحبیبیوسفیفهیمه46

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(قم                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عمراحمدیهاوری 1

قبولسید محمد صالحسمیعیسید هادی 2

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  

عزیزتوکلی پناه

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بانه           )شعبه    

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمرضامحمدیامیرحسن1

-حسینمرساابوالقاسم2

-قبولغالمعلیمیراحمدیهادی3

-رحمانیزدانیامان اهلل4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

مهدی : اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

سلطانی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بیجار                )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدخالدامیریحسن1

-محمدصادقسیفیامیر 2

-عبداهللمحمدیآرش3

قبولیوسفمحمدی سروالهحبیب اله4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(دهگالن                                )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمد خلیلسالمیعبداهلل1

قبولصالحشریفی  پورپروین 2

قبولقبولقبولعلیجهانگیریجمشید3

قبولمحمدامینحسین زادهایوب 4

-قبولعبدالرحمنرحیم پور سقزمحمد 5

-محمد حسنصالحیانور6

-قبولمحمدکریملطفیجلیل 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(سقز                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمداحمدیانچنور 1

قبولابراهیماشرفیمحمد2

قبولمحمدصدیقایران نژادفرهاد3

--ابراهیمحاصلیشهرام 4

-کاکاعلیخاک پزمحمد5

-قبولجالل خیرآبادیهانا6

--مظفرزرین بیانمائده 7

-رشیدزمانی دادانهادب8

قبولمحمدفتحیمحمدجمیل9

قبولناصرفرج اللهیسودابه10

-ابراهیمکریمیتوفیق 11

--عبدالهگلباغیعلی اشرف12

قبولناصرمرادیبرزان13

---احمدمرادیانیداهلل 14

قبول-کریممنصوریطالب 15

قبولرشیدنادرینوشین16

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنندج                                    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسینحیدریمرتضی1

-قربانعلیخسرو نژادزینب2

--قبولسید مظفرخسرویسید علی3

-جعفرنظامی پورشاپور4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

قروه

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جوادقلعهآرمان1

-یدالهمنبریفردین2

-عبدالمجیدقره ویسیابارهیم3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کامیاران                       )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی             

                             نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن خوشنویسان 

ایران

:جمع تعداد مردودی

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی

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

: لطفاً توجه فرمائید



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--فرهادامینیدل ارا 1

-قبول-بهاالدینبزرگ امیدفرزاد2

-قبولقبولصابربهرامیسعدی3

-علیحاجی ابادیابوالفضل4

قبولامینرحیمیهوشیار5

قبولمحمد علیعزیزیسحر6

--مسعودکریمیارسالن7

--قبولاحمدمحمدیامین8

قبولقبولعبداهللمحمدیکامبخش9

10

11

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مریوان                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمداصولی نژادنجمه1

-حسینبازرگانامیررضا2

-سید محمدحسینیبی بی زهره3

-باقرجعفریسهیال4

-اکبرجعفریمحمدرضا5

-حسیندهقانیعباس6

قبولغالمرضازرین خطمحمود7

-اسداهللزیدآبادی نژادحمیدرضا8

قبولاسکندرساالری بردسیریراحله9

-فضل اهللسعیدغالمحسین10

قبولعلی نقیشاهمرادیشایسته11

-محمدشهسواری پورفرزانه12

-قبولموسیصمدیمحمدعلی13

قبولاصغرعسکری پورمحمود14

قبولکمالنجف آبادی پورمحمدرضا15

-محمدنوری نسبغالمرضا16

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سیرجان             )شعبه  

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولحسینطهماسبیروح اله 1

-حسنطهماسبیمریم2

قبولاصغرقاسمیانسمیه3

-علی اکبرکافی زاده کنگیمهدی4

-محمودمومنیاناکرم5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهربابک   )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--فضلعلیدریجانیهدایت1

-عباسدهقانی پشترودیمسعود2

-محمودزارع پورمینا3

--رمضاننژادصاحبیلیال4

-محمدرضانیک زادلیال5

-سیدجوادموسوی اطهریسیدصادق6

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(بم                              )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--قبولسعداهللآستانیعلیرضا1

--حسنآباریانمحسن2

-علیجانبهرآسمانیرمضان3

-غالمعباسدادگسترمهدی 4

-محمدمرتضویغالمحسین5

--ماشااهللمالیی پورمحمد6

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(جیرفت    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولامان اهللایرانمنشمحمد علی 1

-حسیندرویشیعلی2

-غالمرضازمانی رادحمیدرضا3

-حسینشمسی پور ظهیر آبادیحسن4

-حسینشمسی پور ظهیر آبادیزهرا5

--عباسفتحی پیش استامیترا6

-ید اهللفتحی پیش استاعلی7

قبولحسینمعظمیمحمد رضا8

قبولغالمحسینملکی باب هویزیغالمرضا9

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(رفسنجان                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولعلیسلطانیحامد1

-عباسجعفرزادهمعصومه2

-محمدنوریحسین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          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

(زرند                                     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

به نام خدا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بیژنابراهیمینیلوفر1

قبولحسیناحمد زاده فرسنگیجواد2

قبولحسینایرانمنشمحمد علی3

-حسینایرانمنشمحمد علی4

-علیپورجاللیاحمد5

-علیجاویدیشروین6

قبولمحمودحسین رضاییمنیژه7

-علیذکویمسرور8

-قبولمحمد علیرزم حسینیحسین9

-محمدرشیدیبهجت10

--غالمحسینزنداقطاییمحبوبه11

---یدالهسلطانیکوروش12

-حسینشعبانیزهرا13

قبولقبولباباجانعادلی ساردومحسن14

-محمدعرب نژادعصمت15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمان               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          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

نام پدر
نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-رضاقاسم زادهامیر ناصر16

--مهدیکافی زادهزهرا17

-غالمحسینگوهریمحمد18

قبولرضامقیمی زادهپارسا19

-غالم رضاملکلو زادهاعظم20

قبولبیژنمیرزاپورعلی21

--محمدمیرزاصادقیمجید22

--محمد زماننادریصدیقه23

قبول-عبادالهیزدانپناهیداله24

25

26

27

28

29

30

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمان               )شعبه  



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-داراببهرامیلطیف1

-کرم رضابهرامیزهره2

-رضاعزیزیسمیه3

--قبولکریممنصوریبهروز4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                        علیرضا حسینی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالم آباد غرب                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی حسینبشیری... حشمت ا1

-قبول-مجتبیپناهیرضا 2

قبولحیدر علیخالو کاکاییابراهیم3

---حسینعلیرضاییرحیم 4

-علیکنجاییسحر 5

-محمد مرادمرادی خواهشهناز6

-محمد رضاصمدیمعصومه7

-قبول-ابراهیممیرزایی تباراحسان8

قبول...عبد اواحدیمجتبی 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(سنقر                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدفرهادیامیر1

-قبولهژیریادگاریموژان2

-درویشهمتینادر3

-نورمرادعزیزیمهرداد4

قبولمسیح الهاحمدینرگس5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(صحنه                                        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عبدالمحمدنوربخشبهنام1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(قصرشیرین                                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-کاکا احمداکبریهایده 1

قبولعلی بهرام بیگیالهه 2

-فتح اله پارسا فرفاطمه 3

-جمید جمشیدیسمیه 4

-محمد طاهر رحمانی دارانمهتاب 5

-حسین رضاییفرزانه 6

--عباس رامسریسمیرا 7

قبولاردشیر سرویپریسا 8

-نورمراد سلیمانیمریم 9

قبولاکبر شکری نیافاطمه 10

قبولمحمد صادق شهرکیزهرا 11

قبولعبدالمجید صائبزینب 12

قبول-حشمت اله عزیزیعهدیه 13

-عبدالعلی غضنفریانطاهره 14

قبولروضان غالمینوشین 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(کرمانشاه                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولامید علی لطفی شادمانناهید 16

قبول-احمد محرابی بی ابریپرستو 17

-کیومرث مرادیالهه 18

قبول-حیدر پرویزیفرهاد 19

-یداله جمشیدیسیاوش 20

قبولچقامیرزاعرفان 21

-هوشنگ حیدر پورمسعود 22

قبولمحمد حیدریعلی 23

-محمد علی دزفولی نژادمسعود 24

-ملک مرادرفیعی زادهسعید 25

قبولیارولیرشیدی فردمحمد مهدی 26

--پاشا زارعیبهروز 27

-سلیمان زبرجدیعلیرضا 28

-مرتضی شریفی لرستانیعبدالعلی 29

-قبولقبولفریبرزعزیزیفرهاد 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(کرمانشاه                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعزیز عسگری سرچقاییعلی اشرف 31

-تقی عظیم زادهمهدی 32

-حاجی عسکریعلیرضا  33

-منصور کسرایی فربهنام 34

-احمد کولیوندمحمد رضا 35

-اسداله کریم پوروحدت 36

-رحیملرستانیعلی 37

--حشمت اله معینیکورش عزیز 38

قبولقبولخانمحمدمحسن پورجهانخش 39

قبولمظفر محمدیرسول 40

-اصغر منیفیکریم 41

قبولفتح اله میریجوهر 42

--عباس ویسیمصطفی 43

-شمس اله همتیشهرام 44

قبولقبولمحراب یادگاریسید مهیار 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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

(کرمانشاه                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی دوستخسرویکورش1

-یعقوبرحمان آبادیعلی2

-علی قارلقیمرادعلی3

-کسعلیمنصوری کریانیمستانه4

-سیدبهاالدینمیرمعینیسیدحسین5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عباسجمالی پوربابک1

قبولخیرالهاوحدیصابر 2

-یدالهفرخینصراله3

-محمودشجاعیگودرز4

قبولسید ولی الهموسویسید نیکزاد5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی 

غالمرضا ملکیان:

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(هرسین                          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--حمد الهحسین نژادلطف اله1

--عبد محمدخرازیپروشات2

--جاعلیروزبهانرمضان3

-قبولفضل الهشریفیعزیزاله4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(دهدشت                 )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولغالمحسیناصلی نیاصدراله1

قبولقبولقبولفضل الهعظیمی فرحسن2

-گودرزپریوشبهناز3

-محمدقلیعلیزادهطاهره4

-غالمعباسشریف دشتیمرجان5

-حبیب الهفریدون فرطاهره6

-حسین علیفضلیمعصومه7

قبولسیدخلیلمیریسیداسماعیل8

9

10

11

12

13

14

15

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          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

(گچساران               )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

---قدرت الهحسین پوردارا1

-علی اکبرپارادجهانبخش2

قبولعلیبراتیعبدالحامد3

قبولعلی سیناحمیده نسبزهرا4

-محمدیارسعادت فرسعید 5

-محمدصیادیانشهرام6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

: لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یاسوج                )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید مهدیحسینی تیل آبادسید حسن1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--علی اوسطرضاییمحترم1

--سید محمد علیسجادی تروجنیسید رضی2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قاسمبایثریا1

قبولحسنرجبی نسبفاطمه 2

-اهلل قلیصادقلوسودابه3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمداحمدیمحسن1

قبولشعبانعلیاعرابیفاطمه 2

--سیدجاللجمالیسیدعبدالرسول3

---سیدعباسحسینی کلبادیسیدقاسم4

-علیرضاییرقیه5

---محمد ابراهیمزنگانهابوالقاسم6

---غایب محمدشرقیآرمان7

-مرتضیشکیپرنیان8

-عباسصفرپورمحمد9

--تیمورمیرحسنیجعفر10

-صفرعلینوروزیلیال 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول--مهدیاکبرپورپارمیدا1

-ابراهیمسهیلیعلی 2

-حسنشمس آبادیزهرا3

-علی اصغرکامیاب فرمنیره4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

  (گنبد کاووس                  )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--فرمانبنی خادمیرسول1

-علیپورمحمددعویسرازهرا 2

قبولمحمدباقرمرحبامحمد تقی3

قبولغالمرضاهاشمیحسن 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--رحمانآهن چهرهابراهیم 1

قبول-موسیقربان خواه اکبرآبادیرضا 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آستانه اشرفیه                                     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-داوررمضانیفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(املش                          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-نادرعلیپورمحمود1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--محمدجوادادراکیمعصومه1

قبولقبولسیروسارزانیکسری 2

-یوسفامتیالهام3

قبولقبولصاحبجوادیبهزاد4

قبولاسماعیلحسن زادهمحمد 5

قبولشیرمحمدحسن زادهحسین 6

-سیدهاشمحسینی فرسیده زهرا7

-قبولغالمحسنرضاییعلی8

قبولمحرمعلیعطائی پوررحیم9

-محمدرضاعظیمیامین10

--محمدتقیفژیامیافسانه11

قبولسید یوسفمهربخشیسیدرضا12

-رحمت الهمیرزاییقاسم13

-نوروزنوروزیقنبر14

--احمدنیک منشنازنین15

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--عبدالناصراصولی طالشفریما1

قبولقبولبختیارپورارضیفردین2

قبولهوشنگجعفریراشد3

قبولسید صاحبجلیلیسید رضا 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمداحمدی نیاحسن1

-قربانعلیگونجیمهران 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-اسمعیلمهدوی نیافهیمه1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی  علی  

قنبری

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رودسر                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عادلاب بخشهانیه1

--پرویزبحریمحمد علی 2

قبولعباسپروانه جهاناحمد3

---تقیجهانگیریمسعود4

-اجاقعلیدی جولیال5

-علیزاد اقاجانیافسانه6

-عسگرزارعارزو7

-رمضانزیرونیرویا8

-محمد حسنزلفیصادق9

-هومنشاهینملیکا10

قبولاحسان الهشادیمحیا11

-فیروزضیاسلماز12

-تقیطهماسبیربابه13

قبولحسینفرخیمجتبی14

-احمدمحمد علیپوروحید15

-حسن گلیگانهرضا16

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-حسیناصغری  سندیمصطفی1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیاسماعیلیمحمد1

قبولقبولمحمدبخشی پورعرشیا2

قبولعطوفموسوی اصلسیده رحیمه3

-قبولعلینقیعابدی نژادزینب4

-قبولمحمدمحمد زادهآیلین5

قبولعبدالهرجبیصفورا6

-محمد رضابابایی صداقتحسین7

قبولرمضاندلیری نژادسجاد8

-داودمحمدیحسین9

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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    الهیجان     

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولاسکندردریامحمد طاهر1

قبولخوشنامندیریمهران2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولغالمعلیداداشیمهدی1

-قبولعوض الهمهجوریاکبر2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولمجتبی ایرانشاهیپریسا 1

قبولقبولحسین گالبیابوالقاسم 2

---منیر الدین عظیمیسید آقا محمود 3

-نوروز علی نعمتیاعظم 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولشمسعلیصفری احمدوندنجاتعلی1

قبولاعظم خانعزیزیاردشیر2

-علی محمدکوچکینور محمد3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

به نام خدا

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

(الشتر                          )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-میرزاقلیآقاییعباس1

قبولهوشنگاشرفیمحسن2

---قنبرعلیجاپلقیمحسن3

قبولپرویزخورشیدیحمیدرضا4

--حسینرضاییمحسن5

-رحیمعابدینیسعید6

--علیگلپایگانیمصطفی7

قبول3885موسویسیدرضا8

9

10

11

12

13

14

15

:جمع تعداد مردودی

:جمع تعداد قبولی

نام پدر
نمره

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الیگودرز                         )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدایرانپورمهدیه 1

قبولمرتضیارشدی یاراحمدیکاوس2

قبولقبولقبولداوداسکندریانعلیرضا3

-ملکباجالنسمیه4

-غالمپایرهابراهیم5

قبولمحمد حسنتفضلیمحمد مهدی 6

-علی محمدحبیب زاده قمریمهناز 7

-ولی حسینحسن وندجهانگیر 8

-رحم خدادارابیانآمنه9

-مبارکذالنوریمعصومه10

-حسینعلیستایشیمحمد رضا11

قبولعلی اکبرسعیدی زادهعلیرضا12

قبولعلیشمس بیرانوندمحمد13

قبولنورخداکماسیرضا14

-جوادگودرزیاعظم 15

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

عباس : اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

ولی الهی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجرد      )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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

به نام خدا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-...عزت امراد زاده روزبهانیمعصومه 16

-علیمعظمی گودرزیمحمد17

-مهردادمساعد شیره جبینیآیدین18

-غالمغالمزاده نیکجوسعید19

-محمودنیکو کارمهتاب 20

قبولرضاهمایونعلی21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

*

: لطفاً توجه فرمائید

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

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بروجرد                                            )شعبه  

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

     دوره ممتاز

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

: اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

عباس ولی الهی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولعباسهمه زادهپریسا1

قبولرضاقاسمی امینسمانه2

-یحییبهرامی چگنیمنوچهر3

قبولعبداهللزمانی محمود ابادیسارا4

-مرادعباسی مقدمنصیر5

قبولخدا کرمکمالوندمرضیه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام پدر



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعباسخادمیامیرحسین1

--مرتضیجودکیگلشید2

--میرزاحسنقائدعباس3

قبول-لطفعلیکلنوکرعلی4

-علی باباجودکیحجت اله5

-ظفربهفرحمیدرضا6

قبولمحمدابراهیمعندلیبیجمشید7

قبولعلی اکبراحمدوندبهرام8

قبولاالنلریاییزهرا9

-علی اصغرتوحیدیانبهروز10

11

12

13

14

15

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

نام پدر

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دورود                                )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسنامراییمژگان1

2

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

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کوهدشت                                    )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-بگ محمدزارععنایت1

-شیخ علیمحمدیابراهیم2

-سیدعباسمنصوریسیده زینب السادات3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

نورآباد لرستان

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-جعفرقلیحیدریغالمعلی 1

-محمدخانزادسعید2

قبولولیسعدیمحمدرضا3

قبولقبولشعبانعلیزادهاصغر4

قبولاحسانعلیقدوسی نژادسمیه 5

-احسانمحبوبیهدی6

-قدرت اهللمحمدیزهرا7

قبول-حسنعلییونس پوراکبر8

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(آمل                     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی اصغرخردمندمهرنوش 1

-یارعلی درویش نژادسهیال 2

-ابوالقاسم زعفریانکیامرز3

قبولعباسفالح پورمحمد 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولسید اسماعیلصابری خجستهسید جمالدین1

قبولقدمعلینجفیحسین2

--شکراهللنیکبینهادی3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید جعفرتنکابنی مقدممنیژه السادات1

قبولسید کاظمحسینیسیده راحله2

-احممددلیر دلیجانیصالحه3

--حسنعلی دوستسینا4

--محمد علیگودرزیبیتا5

قبولاسفندیارمجدیاعظم6

قبولمحسنمشهدیمنیره7

-قبولقدیرمنصورکیاییضرغام8

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدرضی کاظمیفاطمه1

-محمدشمسی پورشیالن2

-مجیدیاریآیالر3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قدرت اهللاکبرزادهقاسم 1

قبولمحمدحسنحسن زادهآیدا 2

قبولضرغامقاسمییاسین 3

قبول-قبولمحمدحسنغفاریعباس4

قبولعباسعلیشجاعیامیرحسین5

قبولجبارعمادی منشسید احمد6

-رمضانعلیبیابانیاصغر 7

-غالمرضازمانیفاضل 8

-انوشیروانطوسیمحمود 9

-سید محمدساداتیسید امیرحسین10

قبولرسولهاشمیسیده سمیرا11

-ذکریاشجاعیطیبه 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-خانعلیکاظمینورعلی1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی            

       ربابه جورسرایی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

                          (سوادکوه                    )                                                                        شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمحمدابراهیمحسین زادهرضا1

قبولنادعلیخالقیحسین2

-سیدرحیمخالقیسیدحسین رضا3

-حسندرزیفاطمه4

قبولقهرمانراعیمرتضی5

-حمیدرضازارعسحر6

-عبداهللشعیبیعلی اکبر7

قبولمحمدتقیصمدیزینب8

-پنجعلیطبریانفاطمه9

-منصورعالیشاهزهرا10

-شکراهللعلی نژادفاطمه11

-حمیدکوپاییمهسا12

قبولجمال الدینمحمدی کوچکسراییمحسن13

-محسنمحمدنژادمهرناز14

-محمودمریخیفاطمه15

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

                          (قائم شهر                                            )                                                                        شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی            

       ربابه جورسرایی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولمسلمیعقوبیرحمان16

قبول-محمدعلیوحدت پناهمریم17

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی            

       ربابه جورسرایی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

                          (قائم شهر                                            )                                                                        شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیشهناسیبهمن1

قبولرضاشیریاناسماعیل2

قبول-حسینکشیریمجتبی3

-مجتبیمرتضوینرگس 4

قبولعبدالعلیمتقیمجتبی5

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-امینکاویانپورزهرا1

قبولمنصورنورزادجعفر2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(نور                                                         )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-اصغرنعمت پورحسین1

قبولحمیدرضاصالحیعلیرضا2

--عقیلطالب نیافاطمه 3

-حسنقربانزادهامید4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمد قرباناسکندریمجتبی1

قبولآیت الهاسمعیلیمریم2

-منصورآشتیانیحسین3

-اسدالهامیدیسمیه4

-تقیبرزگرحبیب5

-رضابورقانیمهدیه6

-رضابورقانیامیرحسین7

-محمد قربانبیگلوییمهدیه8

-سید رحمت حسینیسیده فاطمه 9

-قربانعلیحسینی عبدالهیابوالفضل10

-غالمرضادستارموسی11

-اسدالهده حقیمریم 12

-رضایی فرولی اله13

-ابوالقاسمسامی فردمهتاب14

قبولفرهادسپاهیبهناز15

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولحمدادسلیمیمهران16

-جمالسیفخاطره17

-عبداالحدصالحزهرا18

قبولعلی اکبرضرغامیوحید19

قبولمجتبیعزیز محمدیرضوان20

قبولاحمدعزیزیعابد21

-یقوبعلیفتحیزهرا22

قبولابراهیمفرجیشعبان23

-سید احمدموسوی تلم خانیسعیده سادات24

قبولغالمعباسمرادخانیبابک25

-صفرمرادی نژادمحمدرضا26

قبولابراهیممشکانیعلی27

قبولعلی اکبرمنصوریمحسن28

قبولقاسممیرزاییصبا29

-قبولغالمحسیننادراالصلیمحبوبه30

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-عزیزممیوندفاطمه31

-حبیبوظیفهحوریا32

-حسنیکرنگدالرام 33

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-ابوالفضلآقانوریماشاءاله1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسیناحمدیامیر حسین1

-قبولحیدراسکندریآرش2

-قبولداودجاویدپورحامد3

قبولمصطفیخسرویسیمین4

-جوادربیعیانطلیعه5

قبولعلیغالمیمریم6

قبولمحمدحسنمالحسینیسارا7

قبولاحمدمیرزایینگار8

-رضاهاشمی زادشهال9

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علی اصغراعتمادفرصبا 1

-هادیفداییفاطمه2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--علی اکبراخوانجواد1

قبولحسن مرادآتشین صدفحیدر2

-حجتطبیبیحمیدرضا3

قبولاسمعیلمصری شیرایهفاطمه4

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-ذبیح اله ترابیندا1

-سلطانعلیجمشیدیعال الدین2

--بهمنسجادیسید علی3

-قبولحسنشیریمحسن4

-قبولعلیرضانوریمهسا5

--سید جوادهاشمیمحدثه سادات6

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولقبولابوالفضلداودیحمیدرضا1

قبولعلیرضایوسف بیگیآناهیتا2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(محالت                        )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-احمدحیدریمریم1

-معینفقیهسمیره 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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

(بستک                                      )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

--عبدالهسعیدیادریس1

قبولفرج الهرحیمیزهرا2

-عباسعلیفرازمندزری3

قبولقبولیوسفتازی پورمرتضی4

-حسنساالریمحمدجواد5

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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندر عباس                          )شعبه  

:جمع تعداد مردودی

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

: لطفاً توجه فرمائید

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

نام پدر
نمره

:جمع تعداد قبولی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولقبولعیسیچاوشیصادق 1

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

(بندر لنگه                           )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد مردودی

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

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

:جمع تعداد قبولی



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولحسین علیزرین پورمحمد رضا1

-یوسفعزیزیمهدی2

قبولعبداهللگنجویرضا3

-قبولبهادرشارقیالهام4

-قبولغالمرضاکالهدوزسعید5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(جزیره کیش                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

: لطفاً توجه فرمائید

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

                          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 

به نام خدا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعزت اهللرحمتیسعید 1

--محمدشاکریناصر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

                          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 

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسدآباد                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

*

: لطفاً توجه فرمائید



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولکرم اهللامیدیسعید3

--هادیبهمنی حدایقحسن

قبولقبولمحسنتوقع همدانیمریم4

--قبولمنصورشیری مبتکراحمد5

قبولنجاتعلیکاتوزیاناکبر

قبول-قبولاسداهللکرد ورکانهفاطمه6

-محمدرضاکرمیوحید 7

قبولقبولقبولحکمعلیمحمدی صالحعلی8

قبولابراهیممحمودیحسن9

قبولعلییگانهزهرا10

-احمدقره لرجالل11

12

13

14

15

(بهار                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولحسنشریعت مداریمهدی1

---علی محمدفضلعلیامیر حسین2

--قبولشکرالهمحمدظاهریجلیل 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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تویسرکان       )شعبه  

:جمع تعداد مردودی

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

: لطفاً توجه فرمائید

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



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولروح اهللانصاریمجتبی1

-عسکرسلمانیفاطمه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام پدر
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کبودراهنگ   )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولبهمنامینیعلیرضا 1

قبولقبولرضابنایینرگس 2

قبولنظامعلی بیگیامیر 3

-قبولحاتم جوادیمحمدرضا 4

قبولمحمدولیترک چناریفرزانه 5

قبولسیدابراهیمحسینیسیدمحمد6

قبولقبولاحمدرخشندهگلی 7

قبولقبولاسفندیارشعبانیمهدی 8

--علی صفدرعزیزیعلی 9

--محمدفعلیانرضوان 10

قبولهوشنگمومن پورکوروش11

-محمدحسننصیریمریم 12

قبولمحمدنوابینرگس 13

-محمدنوابینیایش14

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

(مالیر                      )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-بهروزعمراییهومان1

-محمدشهبازیعلی2

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 

(نهاوند     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-آقامحمدیسجاد1

قبولرضااطلسی پاکعلیرضا2

قبولمحمودالوندیاکبر3

-قبول-محسنباقرمحمدیرضوان4

قبولمحمدحسنبهرامی نیاعلیرضا5

قبولعلی اصغربیاتمریم6

قبولهوشنگپاشاپورفاطمه7

-جانعلیپاشاییوحید 8

قبولقبولعین الهجمشیدی انورزهرا 9

-ابراهیمحصاریکبری10

-حبیب الهحمزه ایعارفه11

-خادمعلیخادمیمیثم12

-قبولجهانبخشخزاعیلیال13

قبولعلیرحمانی افخممهدی 14

---حجت الهسرحدیافشین15

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری زمستان 

(همدان     )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

به نام خدا

: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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-شهریارشاهوردیفرزانه16

-محمدشیخیرویا17

--ابوالقاسمصدرزهره 18

قبولقبولکریمصفریمیترا19

قبولپنجعلیطالییپریسا20

قبولاکبرعارفی کیامیثم21

-هاشمعبدالملکیجعفر22

قبولمحمدعلیفامیل مداحیانسحر23

-علی قلیفتحیمجتبی24

قبولمصطفیفرجیالهه 25

-محمد صادقفریدونی مهرمرجان26

--هادیکاظمیانوحید27

قبولمحمدرضاکاوشیانآزاده28

-احمدعلیگلشنی افکارمحمد29

---محمدگمار اسماعیلیحسین 30

95فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری زمستان 

(همدان   )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

: لطفاً توجه فرمائید

:جمع تعداد مردودی

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

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

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                            نام و نام خانوادگی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-علیرضامحققیعاصفه31

-بهرعلیمحمدی صالحرامش32

--مرادیمنوچهر33

-حسینمرتضاییطاهره34

قبولمحمدحسنمریخیمحسن35

--یحییموسویناهید36

قبولقبولمحب علینادیشیما37

-قبولضیاء الدینناصرشریعتیجمیله38

-ابوالحسننانکلینسرین 39

قبولدرویش علینظری همتمصطفی40

-حسنولی اقبالزهره41

-قبولرضا علییاوری پاکشهناز42

43

44

45

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       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 ممتاز



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولخداکرمافضلیزهرا1

-عباسفاتحیزهرا2

-محمدعلینجاتیسحر3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی                                          سید محمد هدایتی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ابرکوه                                            )شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-غالمحسیناشرفیمحمدرضا1

-ناصرشاکرامیرمحمد2

-عباسطالبیعلی3

-میرزامحمدفتاحیرضا4

قبولعباسموسویسیدمحمد5

-محمودنامداریامیرمحمد6

-حمیدرضاوراثیزهرا7

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-سید رضاحسینیسید جمال  الدین1

-سید مهدیحسینی مدواریسید علیرضا2

--رضادهقانیمحدثه3

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-محمدجوادخاکزارنفیسه1

-سیدحسیندهقانیفرشته سادات2

قبولمحمدرحمتیمحمدرضا3

قبولرشیدیان میبدیشهناز4

-حسیینزارعامنه5

-ابوالفضلسلطانیمحمدمهدی6

-محمدسعیدصباغ زادهمحمدنوید7

-سیدسعیدطباطباییسیدمحمدمهدی8

-حسنکمالیعلی9

--احمدگنجی نژادمرضیه 10

--احمدگنجی نژادمهدیه11

-مرتضیموتابفاطمه12

-سید علیرضاهاشم زادهسمانه سادات13

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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          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 ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

-قبولعباس ابراهیمی علویجهبهاره 1

-رضااخباریهمحمد مهدی 2

-علی بشیری یزدیحسین 3

قبولقبولمحمد رضاپاکاری بافقیمهدی 4

-محمدجاللیانفاطمه 5

قبولمحمدعلی جمعانی تفتیحسین 6

-محمد علی حاج امینیطاهره 7

-حسین حکیمیانفرزانه 8

-فتح اهللدخت جعفریمرضیه 9

-سعیداهللرجاییعرفان 10

-رضازارع رحیم آبادیحسین 11

قبولغالمحسین زارع زردینیمحمد علی 12

-سیدمحمدساالریسید علی اکبر13

-اکبرعبداهلل ناممحمد رضا 14

قبولمرتضیغدیریمحمد حسین 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                          مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

: اسالمی     یزد                                     نام و نام خانوادگی 

ممحمد هدی راضی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

به نام خدا

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

    (یزد                       )    شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبولعلیرضاقانع مبارکهرضا 16

-یداهللقمریرحمت اهلل 17

قبولمحمودکاشفینجمه 18

-حسینعلی الیقمحمد 19

-مهدی محمدپورراوریمحمد جواد20

قبول-قنبرعلیملک پور شهرکیراضیه 21

قبولسید امیرموسویسید صدرا22

-سید ابوالقاسم وزیریانمریم السادات 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 کدملی و شماره شناسنامه الزامی میباشد

                       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

:  اسالمی      یزد                                      نام و نام خانوادگی

محمدمهدی راضی

مهر تأیید بخش آموزش انجمن 

خوشنویسان ایران

فهرست مشخصات شرکت کنندگان آزمون سراسری

    (یزد                       )    شعبه  

     دوره ممتاز

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نام پدر

نمره



 

ثلثنسخشکستهکتابتنستعلیق

قبول-سیدمحمدآقاییعلی1

قبولغفورپورمیرزاامین2

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

(سوئد                               )شعبه  

     دوره عالی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نام پدر

نمره

:جمع تعداد قبولی

:جمع تعداد مردودی

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


