
کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

قبولثلثمصطفیآقا جوهریعلیرضااصفهاناصفهان

--ثلثجمشیدفاتحیانمسعوداصفهاناصفهان

-ثلثهوشنگمحمدیسارااصفهاناصفهان

--شکستهحسیناسفندیاریحمیدرضااصفهاناصفهان

--شکستهقدرت اله بهشتی زادهنبی الهاصفهاناصفهان

قبولشکستهسیف الهرضامندفریدوناصفهاناصفهان

--شکستهسهرابسوزندهسارااصفهاناصفهان

-شکستهبهمنسیاحیفریگلاصفهاناصفهان

قبول-شکستهاکبردولت آبادی عابدی احمداصفهاناصفهان

قبولشکستهعبدالحسینغالمیانامیرحسیناصفهاناصفهان

قبولقبولشکستهاصغرقنبریمحمد حسین اصفهاناصفهان

--شکستهحسینعلیکاظم زادهمرتضیاصفهاناصفهان

-شکستهسید حسینحسینی نیاریحانه ساداتاصفهاناصفهان

-شکسته احمدرمضان زادهفرشتهاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقسلیمابراهیمیکامراناصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقغالمعلیابراهیمیمحمد مهدیاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقمحمداحمدیانمحموداصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمداستکیاحمدرضااصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقعلی جمعهاسماعیل زادهکریم اصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمد کریماعظمیعلیرضا اصفهاناصفهان

-نستعلیقرضا حسیناله مرادیآزیتااصفهاناصفهان

-نستعلیقاحمدانتشاریمجتبی اصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمحمد جوادایگانینجمهاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقپرویزبابائیمحموداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقاحمدبیگمرادینرگساصفهاناصفهان
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قبولنستعلیقعبدالصمدجان قربانمحمداصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقسید حمیدجزائریسید جواداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقحسینعلیحججیسیاوشاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقفریدونحیدریفرشاداصفهاناصفهان

--نستعلیقفضل الهخوش نما منصوراصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقمحمد ابراهیمخوشنویسانمحسناصفهاناصفهان

-نستعلیقصفرعلیدهقانابراهیماصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمهدیدیده بانامیراصفهاناصفهان

--نستعلیقعلی اکبررشید پورشمس الدین اصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقمرتضیسعیدیداوداصفهاناصفهان

--نستعلیقامیرقلیسلحشورسیاوشاصفهاناصفهان

-نستعلیقکاظمشیخی فربهزاداصفهاناصفهان

--نستعلیققاسم شیرزادیقدرت الهاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقمیرزا یحییصادقی پرویزاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقعزیز اهلل صالحیابوالفضلاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقناصرصمدیمهدیاصفهاناصفهان

-نستعلیقغالمحسینطالبیملیحهاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقعلی اکبرطاهرینصیب اله اصفهاناصفهان

-نستعلیقغالمرضاعسکریمریماصفهاناصفهان

-نستعلیقعلیعسکریمحموداصفهاناصفهان

-نستعلیقعلیعمومیعباساصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقعلیقاسمیعلی اکبراصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقاحمدقمی نژادحمیدرضااصفهاناصفهان

--نستعلیقعبدالرحیممحمدیمهدیاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقروزعلیمحمدی علیرضااصفهاناصفهان

--نستعلیقفرهادمسّاحنجمهاصفهاناصفهان

-نستعلیقسعیدمعصومیفرحنازاصفهاناصفهان

-نستعلیقفتحعلیمنصوری مریماصفهاناصفهان

-نستعلیقهادیموسویمهدیاصفهاناصفهان



-نستعلیقکوروشمهرابیاحمدرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقعباسنیلچیاناحمداصفهاناصفهان

-نستعلیقخلیلنیهائیاسماعیل اصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعین الهواحدیمصطفیاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقاسفندیاریاسوریقربانعلیاصفهاناصفهان

--نسخسید نقیفاطمیسیدمحموداصفهاناصفهان

-شکستهحسینآقائیروح الهکرجالبرز

--شکستهمحمدبرجستهصدیقهکرجالبرز

-شکستهمجیدمحمدیمحمدتقیکرجالبرز

قبولقبولشکستهمحمدنخستین شاکربهروزکرجالبرز

قبول-نستعلیقخسروادیبیبهادرکرجالبرز

-نستعلیقابوالحسنپوریمینیفریباکرجالبرز

قبول-نستعلیقمحمدحسینحیدری کل محلهطهمورثکرجالبرز

-نستعلیقاحمدخاموشیانرویاکرجالبرز

--نستعلیقباباخانبابائیمهدیکرجالبرز

-نستعلیقعلیخزائیمحسنکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقعلیدرزیغالمرضاکرجالبرز

قبولنستعلیقلطف الهسبزعلی پورصیادکرجالبرز

قبولنستعلیقمصطفیکیوانبهزادکرجالبرز

-نستعلیقبراتعلیمرآتی فشییوسفکرجالبرز

--شکستهفیض الهعبداللهیامید ایالمایالم

قبولقبولنستعلیقعباسمحمودیاسدالهایالمایالم

قبول-نستعلیقابراهیمرحمتی نیارحمانایالمایالم

--نستعلیقمحمدحسینخانشیریعبدالحسینایالمایالم

قبول-نستعلیقموسیامیدیصادقایالمایالم

--شکستهعزیزالهی پرستداریوشتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهمحمدبناگذاررضاتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهعلیزینالیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهنوروزعزتی نیاحسنتبریزآذربایجان شرقی



-شکستهاحدعصمت خواه ایرانیآرشتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهاحمدمحمدخانلوسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهبهرامنصیرپور ملکیحبیبتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهداودهیهاتی آذرعلی امینتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقیحییآقاییجعفرتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقمحرمابراهیمیطوفانتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقعلی اصغرثناگورسولتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقحسنحسین پورمقدمیمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقاسمعلیحسین نژاد اصلمحمدتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقحسینزرگریاحسانتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقکریمطریحیغالمحسینتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیققربانعلیعبدالهیامیدعلیتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقخلیلفتحیاصغرتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقکاظمگیتی نوردسلواتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقغالمعلیمقصودی خسروشاهیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیقحبیبنوروزی یامچیمنصورتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقمردعلیوکیلیداودتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقبهمنولیزادهحسینتبریزآذربایجان شرقی

-نسخاسمعیلعندلیبی خامنهوحیدتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهاسفندیارحسن زاده مرطوبیخسرواورمیهآذربایجان غربی

قبول-شکستهعلی اصغرمحسن زادهمجید اورمیهآذربایجان غربی

--نستعلیقعلیابوطالبیمسعود اورمیهآذربایجان غربی

--نستعلیقزین العابدینشیداییسجاد اورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقعباسعلیگلشنیهدایت اورمیهآذربایجان غربی

- نستعلیقعلیابراهیمیشیالنبوکانآذربایجان غربی

قبولقبولشکسته قاسمسلیمانزادهایرجبوکانآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقحسینتازه کارمحسنبوکانآذربایجان غربی

-نستعلیقکریمسالمیسلیمانبوکانآذربایجان غربی

قبولنستعلیقمصطفیشکارچیپیامبوکانآذربایجان غربی



قبولنستعلیقعزیزشیربیگیفتح اله بوکانآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقابراهیمفتحیحامد بوکانآذربایجان غربی

قبولنستعلیقعبدالهکارشیابراهیمبوکانآذربایجان غربی

-نستعلیقعبدالرحمنکامیابیرحیمبوکانآذربایجان غربی

قبولنستعلیقمحمد حسنکمانگرکورشبوکانآذربایجان غربی

قبول-نستعلیقمصطفینجاریعبدالرحمن بوکانآذربایجان غربی

قبول-شکستهعثمانکریم زادههاللهمهابادآذربایجان غربی

قبولشکستهمحمدنادریلیالمهابادآذربایجان غربی

--شکستهسلیمانگالبی آذریاسعد مهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقسعیدیوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقاسماعیلمهرپاککمالمهابادآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقعلیقادریکمالمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقاحمدعبداهللشه ونممهابادآذربایجان غربی

قبولنستعلیقعبدالقادرقادریپوریامهابادآذربایجان غربی

قبولنستعلیقامیرفرخی رادسارامهابادآذربایجان غربی

قبول-شکستهعلیمحمدیصدیقهبوشهربوشهر

قبولقبولنستعلیقسید علیجعفریسید عبدالمحمدبوشهربوشهر

--نستعلیقمحمدکالنیحمیدهبوشهربوشهر

قبولقبولنستعلیقعبدالعلینوبختمحمدبوشهربوشهر

قبولقبول نستعلیقتوفیققنبریساسانتهرانتهران

-ثلثمحمدصادقیمجتبیتهرانتهران

-شکستهعلی اصغرآزادرنجبرحسینتهرانتهران

-قبولشکستهاسمعیلباباییامیرحسینتهرانتهران

-قبولشکستهعسکریجعفریانمحمدتهرانتهران

--شکستهصادقجواهریلیالتهرانتهران

-شکستهمیرمحمدحسنی فرمندفاطمهتهرانتهران

قبولشکستهسید فخرالدینحسینیسیده زهراتهرانتهران

--شکستهحسنخسرویانمرضیهتهرانتهران

--شکستهحسنخطیبیالهامتهرانتهران



--شکستهمحسنذوقیانسعیدتهرانتهران

قبولقبولشکستهمحمد حسینرباط سرپوشپریساتهرانتهران

قبولشکستهحسینرسولیعلی اصغرتهرانتهران

قبولقبولشکستهسلیمانرهبریعلی تهرانتهران

-قبولشکستهمحمدحسینروح اللهی امیرحسینتهرانتهران

-شکستهداودسبزه پرورزهراتهرانتهران

-شکستهابراهیمطالبی پور مهربانیافسانهتهرانتهران

قبولشکستهحسینطباییامینتهرانتهران

-قبولشکستهاحمدعقیلیلیالتهرانتهران

قبولقبولشکستهمحمدابراهیمعلیزادهیامینتهرانتهران

-قبولشکستهعلیغالمشاهیمریمتهرانتهران

قبولقبولشکستهعزتفالحرحمت اهللتهرانتهران

قبولقبولشکستهمحمدقریشیمسلمتهرانتهران

--شکستهعبدالرحیمقصابیانسیمینتهرانتهران

--شکستهعلیرضاولی پوریجهانگیرتهرانتهران

قبولشکستهرحیمیوسفیمهیا تهرانتهران

--نستعلیقبایرامعلیابوطالبی فردحسینتهرانتهران

--نستعلیقغالمعلیاستاد نوبریاحمدتهرانتهران

--نستعلیقمحرماسماعیلیاکبرتهرانتهران

--نستعلیقگل وردیاکبری...حجت اتهرانتهران

-قبولنستعلیقجمالاندرواشهابتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقجعفربرومند...شکراتهرانتهران

قبول-نستعلیقکریمبهیپیامتهرانتهران

-نستعلیقمحمد بیاتیزینبتهرانتهران

-نستعلیقعبدالباقیبیوک کبودوند نسترنتهرانتهران

--نستعلیقذبیح اهللپیرهادیفاطمهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقغالمرضاتاجبخشرامینتهرانتهران

-نستعلیقعیسیترابی گودرزیاحمد رضاتهرانتهران

-نستعلیقعباسترکمنهارقیه تهرانتهران



قبول-نستعلیقمرتضیجعفریسپیدهتهرانتهران

--نستعلیقمحمدحاجی شیخنادرتهرانتهران

قبولنستعلیقحسینحسنیسپیدهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقحسنحسین بیگیمسعودتهرانتهران

-نستعلیقسید سعیدحسینی یزدی سید محمد تهرانتهران

قبولنستعلیقبهرامحکیمیعبدالکریمتهرانتهران

-نستعلیقحسینخادمی بید هندیزهراتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقپیروزخاکپورکرمانیپوریاتهرانتهران

--نستعلیقحسنخشکرودیانبهروزتهرانتهران

-نستعلیقصمدخنجریاصغرتهرانتهران

-قبولنستعلیقعلی اصغرخورسندفرزانهتهرانتهران

-نستعلیقمنصورذوقیلیال تهرانتهران

-نستعلیقرضارحمانیطاهرهتهرانتهران

--نستعلیقعزیزرحیمی...نجی اتهرانتهران

-نستعلیقمحمدرضا سلطانی زهراتهرانتهران

--نستعلیقپیرهرنجبرعلیتهرانتهران

-نستعلیقکریمزاهد نوروزیفاطمهتهرانتهران

قبول-نستعلیقغالمرضازند میر الوندهرمزتهرانتهران

-نستعلیقمنوچهرزندیانسودابهتهرانتهران

-نستعلیقمحمدسالک زمانیفضل الهتهرانتهران

--نستعلیقعباسعلیسلیمانیمحمد جواد تهرانتهران

قبول-نستعلیقباباعلیشاه حسینیحسینتهرانتهران

-قبولنستعلیقاحمدشاهرخیبهنامتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقصدرالدینشمامی دیگه سراشهرامتهرانتهران

--نستعلیقمحمدنبیشهبازیقدرت اهللتهرانتهران

قبولنستعلیقاحمدشیرخانیمحسنتهرانتهران

-نستعلیقحمیدصعودیمرضیهتهرانتهران

--نستعلیقعلیصمیمیفرانکتهرانتهران

-نستعلیقحسنعباسیانغزالهتهرانتهران



--نستعلیقفتحعلیعلی خادمیسعیدتهرانتهران

--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیل تهرانتهران

قبولقبولنستعلیقاسحقعموزاده مهدیرجیمحمدرضاتهرانتهران

-نستعلیقحسینفروتنآتوساتهرانتهران

--نستعلیقهانیفالح فردمعصومهتهرانتهران

-نستعلیقعلی اکبرقاسمیفرهادتهرانتهران

-قبولنستعلیقمحمدقاسمی نسب...رحمت اتهرانتهران

-نستعلیقعلی اکبرکاوهداودتهرانتهران

-نستعلیقبیژنکرکزیکسریتهرانتهران

قبول-نستعلیقسیدحسنگلریزامیدتهرانتهران

قبولنستعلیقمیر احمدگلزارپور صادقیسید محمودتهرانتهران

-نستعلیقعبدالحمیدگودرزی حبیب الهتهرانتهران

-قبولنستعلیقعلی اصغرگیویحمیدهتهرانتهران

--نستعلیقحسنمحمدپورلیماایرجتهرانتهران

--نستعلیقابوالحسنمرادیانفرزین تهرانتهران

-نستعلیقرحمت الهمظاهریمحمودتهرانتهران

--نستعلیقسید مسلمموسویسیدرحمنتهرانتهران

قبول-نستعلیقسیدعلی نجاتمیرساالریمصطفیتهرانتهران

قبولنستعلیقسید باقرمیرفندرسکیمحمد رضاتهرانتهران

--نستعلیقعلینادریمسعودتهرانتهران

قبولنستعلیقمحمدابراهیمنخعیمنصورهتهرانتهران

قبولنستعلیقجوادنویدمحمدتهرانتهران

قبولنستعلیقحسنهادی زادهطاهرهتهرانتهران

-نستعلیقمجیدیاراحمدیعلیتهرانتهران

--نستعیقرجبعلیعباسیمحمد تهرانتهران

قبولقبولشکسته محمدحسین بهدانیعلیرضا بیرجندخراسان جنوبی

قبولشکسته رمضانعلی مهزیاریعلی بیرجندخراسان جنوبی

-قبولنستعلیقحیدرحیدریعبدالهبیرجندخراسان جنوبی

--نستعلیقمحمدحسن نیک اختر محمدرضا بیرجندخراسان جنوبی



قبولثلثرستمعلیخلیلیرحیممشهدخراسان رضوی

-ثلثمصیبمکارممرضیهمشهدخراسان رضوی

-شکستهصمدآفتابگردابوالقاسممشهدخراسان رضوی

-شکستهغالمرضازهره ئیامیرمشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکستهحسنسرگلیمحمداسماعیلمشهدخراسان رضوی

--شکستهعباسعلیشادکامحمیدرضامشهدخراسان رضوی

--شکستهاحمدعلیشهریعلیرضامشهدخراسان رضوی

-شکستهعلی  فاضلیآمنهمشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکسته علیاعلمیلیالمشهدخراسان رضوی

--شکسته ابوالفضلامیررضویپیاممشهدخراسان رضوی

قبول-شکسته  محمدتقیکاهانیوجیههمشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکسته  مرتضیکسرایی باربارامشهدخراسان رضوی

-قبولشکسته  رضانرگسیعصمت مشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکسته  غالمحسیننورزادیانملیحهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقاحداحسنحسنمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینجهانبانیغالمرضامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعبدالمهدیحاجی بصریعبدالحمیدمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقمحمداسمعیلحافظی فررحمانمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقسیدمحمدصادقحسینیسیدکمالمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقصادقحمیدی ممرآبادیمحسنمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسیندرویش بدرآبادیجوادمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقجواددواچیمهسامشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیدوربینمهدیمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقحسنرجاییمجیدمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقحسینزنجانیامینمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعلی اکبرسلیمانیاکرممشهدخراسان رضوی

-نستعلیقسیدمرتضیسیدیسیدحسینمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحبیب الهشاندیزیمحمداسماعیلمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابراهیمشریفیفهیمهمشهدخراسان رضوی



-نستعلیقمحمدصحراگردهاشممشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقمحمدحسینصرافی نژادامیرمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقجوادصفارتجانکیمنصورهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقصمدصفرلیحوریهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقسیدعلیقریشیعزتمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعباسقلیقلی زادهحسینمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقعباسعلیکاتبملیحهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمهدیمشتاقتکتممشهدخراسان رضوی

--نستعلیقبراتعلینظریعلیرضامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدابراهیمیزدان دوستفاطمهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلیآریایی نسبمحمدنیشابورخراسان رضوی

-نستعلیقابوالقاسمبادیانیتکتمنیشابورخراسان رضوی

-قبولنستعلیقمحمدحصاریعلینیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقحسیندهقان حسین آبادامیننیشابورخراسان رضوی

--نستعلیقآیت الهطاهریانالههنیشابورخراسان رضوی

قبول-نستعلیقسعیدلگزیانیاسمننیشابورخراسان رضوی

-نستعلیقنبی اله نیرآبادیعلی نیشابورخراسان رضوی

قبولقبول شکستهخسرومحمودیفریدوناهوازخوزستان

-- نستعلیقکاظمترابیمهراناهوازخوزستان

-ثلثمنصورشاوردیمحمد اهوازخوزستان

-شکستهعبد الرضابنی سعیدحسیناهوازخوزستان

-شکستهسهرابکوه واییعباساهوازخوزستان

-شکستهقنبرمحمودیانغالمعباساهوازخوزستان

-شکستهعلیجانعسگریمحمد اهوازخوزستان

--نستعلیقسید محمد جوادسید صدرسید صدر الدیناهوازخوزستان

-نستعلیقعلیجاندانشمندمهرنوشاهوازخوزستان

-نستعلیقامیرمکوندیپریااهوازخوزستان

قبول-نستعلیقعبدالحمیدبزرگ مرعشیسروشاهوازخوزستان

-نستعلیقعبد الحسینعدنانیسید محمدرضااهوازخوزستان



قبولقبولنستعلیقعبد العلیاسدیشهراماهوازخوزستان

--نستعلیقشیرزادیوسفیمهراناهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقحاصلاصالنیحشمت الهاهوازخوزستان

قبولنستعلیقجان مرادفرهادیداریوشاهوازخوزستان

--نستعلیقابراهیمقمشیانیعلیرضااهوازخوزستان

-نستعلیقعزبزالهسیفی زنگنهمسعود اهوازخوزستان

--نستعلیقکاظمساکیمهدیاهوازخوزستان

-نستعلیقسیف الهرحمتیحفیظ الهاهوازخوزستان

-نستعلیقسیدجعفرشبیب الحمدیسید محمدامیناهوازخوزستان

--نستعلیقحسنناصریعلیاهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقسبزعلیزفوریمجیداهوازخوزستان

قبولنستعلیقعلیکلولمحمد اهوازخوزستان

قبول-نستعلیقهاشمملکیامیرزنجانزنجان

--شکستهمحمدابراهیمبنائیانحسنسمنانسمنان

-قبولشکستهحسننعناکارکاشانیمحمدرضاسمنانسمنان

قبولقبولنستعلیقمحمدربیعیآرمینسمنانسمنان

-نستعلیقحسنرستحسین علیسمنانسمنان

-نستعلیقمحمدسلمیحسینسمنانسمنان

--نستعلیقعلی نقیصادقیمحمدرضاسمنانسمنان

-نستعلیقشیرعلیفیروزنیاامیدسمنانسمنان

--نستعلیقمحمدقدسکمال الدین سمنانسمنان

-نستعلیقسعیدکاشفیمحمدحسینسمنانسمنان

قبولنستعلیقمحمدعلینبوی چاشمیسیدقربانعلیسمنانسمنان

-نستعلیقشیرافکنمناف پورقمیعبدالعلیسمنانسمنان

قبولقبولشکستهخداداداردونیمحمدزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولنستعلیقعباسزینلی مقدممهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولنستعلیقمنصورپروینمصطفیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولنستعلیقمنصورپروینامیر عباسزاهدانسیستان و بلوچستان

--نستعلیقامیرپروینمنصورزاهدانسیستان و بلوچستان



-ثلثعبدالرضاعباسیمحمدشیرازفارس

-شکستهحبیب اهللآقاجریجوادشیرازفارس

قبولقبولشکستهمنوچهراسدیرقیهشیرازفارس

قبولقبولشکستهمرتضیاوجی نژادمحمدشیرازفارس

--شکستهحسینبنیانیسمانهشیرازفارس

قبولقبولشکستهبخشعلیبهزادیمهرانشیرازفارس

-قبولشکستهعوضرحمانیانرویا شیرازفارس

--شکستهعلی محمدرضاییعبدالمجیدشیرازفارس

--شکستهقهرمانزارعفاطمه شیرازفارس

قبول-شکستهمحمودزارعفاطمه شیرازفارس

-قبولشکستهابراهیمصلح نسبمسعود شیرازفارس

--شکستهمحمدعظیم پورمریمشیرازفارس

--شکستهاکبرفتحینصراهللشیرازفارس

قبولشکستهعلی اکبرکریمیمرضیهشیرازفارس

-شکستهعنایت اهللمانیپروینشیرازفارس

-قبولشکستهعلی اصغرمحب زادهسعیدهشیرازفارس

قبولشکستهاسماعیلمحمدیابراهیمشیرازفارس

-قبولشکستهعبدالرسولیوسفیمحسنشیرازفارس

-نستعلیقعلی حیدرابراهیمیغالمرضا شیرازفارس

-نستعلیققره محمداظهری خونوروزشیرازفارس

--نستعلیقعباسانوشهسولمازشیرازفارس

قبولنستعلیقعلی اکبربنده خدامحمدعلیشیرازفارس

--نستعلیقعباسپروانه نژاد شیرازیوحیدشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقاصغرپرویزی ابنویمحمدشیرازفارس

قبول-نستعلیقعلی باشجهازیجلیل شیرازفارس

قبولنستعلیقغالمحسینحجازیمحمدرضا شیرازفارس

قبولنستعلیقمحمدجوادخوشابیمحسنشیرازفارس

-نستعلیقصمدده بزرگیمحسنشیرازفارس

-نستعلیقخدایاررحمان نژادپیمان شیرازفارس



قبولنستعلیقمحمدآقارضاییفهیمهشیرازفارس

-نستعلیقعلی محمدرنجبر جهرمیمریمشیرازفارس

-قبولنستعلیقغالمحسینسامانیحمیدهشیرازفارس

--نستعلیقغالمسخنگومحمد شیرازفارس

قبولقبولنستعلیقاحمد قلیسلطانیعلی شیرازفارس

--نستعلیقشکراهللضابطی جهرمیمسعود شیرازفارس

قبولقبولنستعلیقمهدیظهرابیسعیدشیرازفارس

--نستعلیقعزیزعیساییحسینشیرازفارس

قبولنستعلیقمحمد حسینکشاورزصدیقهشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیکیان مهرمهدی شیرازفارس

قبولنستعلیقمحمدگهرنژادمحمد هادیشیرازفارس

قبول-نستعلیقناصرمردانهسمیهشیرازفارس

--نستعلیقعبدالحسینمسلم یزدیمحمدشیرازفارس

-نستعلیقمحمدعلیمشفقیزینبشیرازفارس

--نستعلیقغالمعباسنصیرزادهسیاوششیرازفارس

قبولنستعلیقعوضنوبختمحبوبهشیرازفارس

قبولنستعلیقمحمدرضانوریمحمودشیرازفارس

قبول-نستعلیقهمدادهوشمندعلی شیرازفارس

--نستعلیقجلیلواحدی پورعزت اهللشیرازفارس

--نسخاسماعیلجنتیلیالشیرازفارس

--نسخاحمدشیبانیهاجرشیرازفارس

قبولنسخزیادقیطاسیالههشیرازفارس

قبولقبول نستعلیق نصرت اهلل سلیمانیمحمد رضا قزوینقزوین

-شکستهعیوض نوروزیان سمیه قزوینقزوین

قبولقبولشکسته محمد ابراهیم قنبریستاره قزوینقزوین

قبولقبولشکسته محمد باقرولیزاده فهیمه قزوینقزوین

قبولقبولشکسته علی اصغرعلوی قزوینی سید روح اهلل قزوینقزوین

-نستعلیقنظامعلی میرزایی ندا قزوینقزوین

-نستعلیقسید هاشمنیک پیسیده آرزو قزوینقزوین



-نستعلیقاسماعیل فرازفرفاطمه قزوینقزوین

قبول-نستعلیقحسنقانعلیالقزوینقزوین

-نستعلیقروح اهللصالحیآذر قزوینقزوین

-نستعلیقاکبرتقی دختمحمد رضا قزوینقزوین

--نستعلیقمراد خانمیرخوند چگینیحسن قزوینقزوین

-نستعلیقولیعماریحمید قزوینقزوین

--شکستهنعمتامیریمجیدقمقم

--نستعلیقبهروزاستواریمسلم قمقم

-نستعلیقابوالقاسمایرانیحسینقمقم

قبول-نستعلیقمحمدبخشی نیامعصومهقمقم

-نستعلیقعلی حسینبیک محمدیعلی اصغرقمقم

-نستعلیقهادیحاج صفریسعیدهقمقم

قبولنستعلیقجعفرحسن زادهمرتضیقمقم

قبول-نستعلیقعبدالهخوش لهجهطیبهقمقم

--نستعلیقمحمدشیروانیمحمدمهدیقمقم

-نستعلیقحسنصابریامیرحمزهقمقم

قبولقبولنستعلیقغالمعلیصادقیطاهرهقمقم

قبولنستعلیقمحمدفقیهیحامدقمقم

قبول-نستعلیقابراهیمفالح پورسعیدقمقم

-نستعلیقکاظملطفیاسماعیلقمقم

-نستعلیقسیدغضنفرمحمودیمحمدسرورقمقم

قبول-نستعلیقمحمدامینمرادیاکبرقمقم

-نستعلیقسیدابوالحسنمزارعیسید حسینقمقم

-نسخرضااسرافیلیمحمد حسینقمقم

قبول-نسخمحمدحسینجوادیمحمد نعیمقمقم

-قبولنسخآیت الهگودرزیمحمدقمقم

--ثلثبهاالدینبزرگ امیدمظفرسنندجکردستان

قبول-نستعلیقرحمانآلتونیهیژاسنندجکردستان

-نستعلیقناصراخالقیویداسنندجکردستان



قبولقبولنستعلیقمحمدامیریسعدیسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیقمحمدچمنیکاوهسنندجکردستان

قبولنستعلیقحمدالهشفیعیمحمدسنندجکردستان

--نستعلیقمحمدسعیدلطفی زرفرهادسنندجکردستان

قبول-نستعلیقعلی احمدمرادیصابرسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیقمسعودمردوخ روحانیشیالنسنندجکردستان

قبول-نستعلیقمحمداعالیی فردابراهیمسیرجانکرمان

--نستعلیقغالمحسینتاج آبادی پورحسینسیرجانکرمان

قبول-نستعلیقحجت اهللخونکاریعلیسیرجانکرمان

--نستعلیقغالمعلیزبردستمهدیسیرجانکرمان

قبولقبولنستعلیقحسینشیخ زکریاابوالفضلسیرجانکرمان

--نستعلیقدادخداشیبانیاحسانسیرجانکرمان

--نستعلیقاصغرمکی آبادیرضاسیرجانکرمان

-نستعلیقحسینباقی نژادآزادهسیرجانکرمان

--نستعلیقعلیگلزاریراضیهسیرجانکرمان

-نستعلیقحسینمهدوی فرمریمسیرجانکرمان

قبول-نستعلیقرضایزدی نژادحیدرسیرجانکرمان

-قبولشکستهمهدیساالریمهساکرمانکرمان

--شکستهداریوشسعیدمریم کرمانکرمان

قبول-نستعلیقنبی اهللافتخاریرامینکرمانکرمان

-نستعلیقاکبرپور محمود زادهحسین کرمانکرمان

--نستعلیقاکبردربری پورحدیثکرمانکرمان

--نستعلیقعلیراجی زادهمحسن کرمانکرمان

-نستعلیقعلیرضاییمهدیکرمانکرمان

-نستعلیقرمضانشجاع حیدریمهدیهکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقماشاهللصابریحمیدرضاکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقحسنصفی زادهجوادکرمانکرمان

-قبولنستعلیقمحمدحسینعمیدمرتضیکرمانکرمان

قبول-نستعلیقمحمدکرمانی نژادآرمینکرمانکرمان



قبولقبولنستعلیقاسماعیلوحدتیمحسن کرمانکرمان

--شکسته عزت الهغربی ناهید کرمانشاهکرمانشاه

-شکسته ابراهیم میرزایی تبار زکریا  کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق قربانعلی ابراهیمی    مرتضی   کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق یداله حسابی حجت اله کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق احمد سندسی سهیالکرمانشاهکرمانشاه

قبولقبولنستعلیق جهانبخش صمیمی محمد  رضاکرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق حبیب الهعزتی خالد کرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیق محمد قربانی محسن کرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیق علی اکبر نظری اصغر کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق امین اله نجفیان حجت اله کرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیق سلیم یاری کیومرث کرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیقغضنفرپراهاممسلمیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

قبول-نستعلیقحسنجعفرزادهعنایتیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

قبول-نستعلیقسید سلیمانرضابیگینسرینیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

--نستعلیقمکینیک عهدعبدالرسولیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

قبول-نستعلیقاسفندیارنظاراتعبدالحسینیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

قبولقبولنستعلیقمحرابشاکریمحمدیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

قبول-ثلثمحمودواحدیمسعودگرگانگلستان

قبولقبولنستعلیقامان اهللصفی الحسینیسیداحمدگرگانگلستان

--نستعلیقحسینوثوقیحسن گرگانگلستان

--شکستهذکریاعشقیمرتضی رشتگیالن

قبولشکستهدانشکاظمیمحمدرضارشتگیالن

-شکستهحسینافخمیفرشادرشتگیالن

قبول-نستعلیقمحمد حسینقربانیانمحمد مهدیرشتگیالن

-قبولنستعلیقمحمدحسنزلفیصادقرشتگیالن

-نستعلیقحسیناحمدپورمسعود رشتگیالن

قبولنستعلیقمحمدطلوعی برازندههوشنگرشتگیالن

قبولنستعلیققربانراستگویسجادرشتگیالن



قبولقبولنستعلیقرحمت الهمعاذیعلیرشتگیالن

قبول-نستعلیقمحمدرنجبررضوانهرشتگیالن

--نستعلیقآیرماحمدیلیدارشتگیالن

قبول-نستعلیقکاظمصابرنسرین رشتگیالن

-نستعلیقمرتضیدوست محمدکبری رشتگیالن

-قبولنستعلیقناصرالدینبابایییوسف رشتگیالن

-نسخمهدیخلیل فکرمیترارشتگیالن

--ثلثمسعودتقویمصطفیبروجردلرستان

--ثلثابوالقاسمشاملوزهرابروجردلرستان

--ثلثحاجعلیمراد طجریحمیدرضابروجردلرستان

قبولقبولشکستهعباسطاهریمحمد کریمبروجردلرستان

--شکستهاکبرعاجلوحیدبروجردلرستان

-شکستهعباسعلیمراد طجریحاجعلیبروجردلرستان

قبول-نستعلیقابوالقاسمابراهیمیعلی بروجردلرستان

-نستعلیقحسینی... اانصاری جوزانیرضابروجردلرستان

--نستعلیقحسینیروزبهانی... آیت ابروجردلرستان

--نستعلیقحسین رضاسامیرحمنبروجردلرستان

--نستعلیقغالمرضاعطریشهنازبروجردلرستان

قبولقبولنستعلیقرضامشفقمحمد بروجردلرستان

-نستعلیقعلی جانهمتی پورکاظم بروجردلرستان

قبولقبولنستعلیقعیدییاراحمدیمحمد رضا بروجردلرستان

--ثلثهدایتولی نژادستارخرم آبادلرستان

قبولقبولشکستهروح اهللکرمیمحمدخرم آبادلرستان

-نستعلیقعلیمرادخدامیانمرتضیخرم آبادلرستان

-نستعلیقمردانی طالییایرج خرم آبادلرستان

-ثلثابوالقاسمعظیمیحسینساریمازندران

--شکسته رمضانعلیچراتیانشهرام ساریمازندران

قبولشکسته عاصمصدیقیزهرا ساریمازندران

قبولقبولشکسته نادعلیجواهری محلیوحید ساریمازندران



-شکسته داوودنیرومند برزو ساریمازندران

-نستعلیقمحب علیمحمدیمرضیهساریمازندران

-نستعلیقاحمداحمدزاده فردمسعود ساریمازندران

قبولقبولنستعلیقاسماعیلخواجوندعباسساریمازندران

-نستعلیقاسماعیلصابری خجستهسید جمال الدینساریمازندران

قبولقبولنستعلیققهرمانراعی عباس آبادیمرتضی ساریمازندران

قبولنستعلیقموسیگنجی ابراهیم ساریمازندران

-نستعلیقغالمرضابالالییافشارساریمازندران

-نستعلیقشعبانعلیاهنزیمحمدساریمازندران

قبولنستعلیقمحمدربیعشهمیری محمدرضا ساریمازندران

-نستعلیقاحمداحمدزاده فردمسعود ساریمازندران

-نستعلیقمحمدربیعشهمیری محمدرضا ساریمازندران

قبولنستعلیقفرامرزنورزادهتقی ساریمازندران

قبولنستعلیقمحمودرجبی فوالدیمسعود ساریمازندران

-نستعلیقمحمدخادمیانهدایت اهللساریمازندران

قبولنستعلیقمحمودرجبی فوالدیمسعود ساریمازندران

قبولنستعلیق شعباناخوان حمزهحسنساریمازندران

قبولقبولشکستهفرج الهصوفی نیستانیاکرماراکمرکزی

-قبولشکسته علیاجتهادیسمیرااراکمرکزی

--شکسته محمدرضاسراییمهدیاراکمرکزی

قبول-شکسته سیف الهشمسی پویاحمیدرضااراکمرکزی

قبولشکسته   خلیل الهعبدالهیحمیدرضااراکمرکزی

-نستعلیقاحمداحمدیمهدیاراکمرکزی

قبول-نستعلیقحسینمرادی باستانیعلیرضااراکمرکزی

-قبولنستعلیقعبدالرحمنتاج آبادمحسناراکمرکزی

قبولنستعلیقغالمرضاجمالی رادحامداراکمرکزی

-نستعلیقعلیرضاخانیپیام اراکمرکزی

--نستعلیقغالمعباسدهقانیمریماراکمرکزی

-نستعلیقغالمعلیدهقانیصفراراکمرکزی



--نستعلیقمحمدرفیعینویداراکمرکزی

قبولقبولنستعلیقفتاحعلیرضاییمجیداراکمرکزی

--نستعلیقمحمدعلیزمانیفیروزهاراکمرکزی

-نستعلیقیدالهزرگریانصدیقهاراکمرکزی

قبول-نستعلیقامرالهصادقیباللاراکمرکزی

-نستعلیقسیدجاللقادریزهره ساداتاراکمرکزی

-نستعلیقسیدعلیفیاضسیدحسیناراکمرکزی

قبولنستعلیقعلیکرمیغالمرضااراکمرکزی

--نستعلیقعلی اکبرماهروییفرزانهاراکمرکزی

--نستعلیقحسنملک حسینیعاطفهاراکمرکزی

--نستعلیقعیسیرستمی قشمیمحمدبندر عباسهرمزگان

-ثلثعلیمرادینظام علیهمدانهمدان

قبولقبولشکستهحسینحیدریانزهراهمدانهمدان

--شکستهاسداهللرحمتیسعیدهمدانهمدان

-نستعلیقسید جمالحسینیسید بهاالدینهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقعلیخدا بخشیاحسانهمدانهمدان

-قبولنستعلیقاکبرسلیمانی کامکارمرتضیهمدانهمدان

-نستعلیقعبداهللنیکو سخنطاهرههمدانهمدان

-نستعلیقغالمعلیعباسیاناسداهللهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقحسنمرادیمصطفیهمدانهمدان

--نسخمحمدرهبری صفافائزههمدانهمدان

قبولنستعلیقسید منصورحسینی سید عمادالدین یزدیزد

-نستعلیقحسینحیدری مینا یزدیزد

قبولنستعلیقعلیفتاحی اردکانی حسنیزدیزد


