
کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

قبولشکستهجانعلیجعفرزادهعادلاردبیلاردبیل

قبولنستعلیقرشیدچایچیکیواناردبیلاردبیل

قبولنستعلیقعلیخاصحیدریبهمناردبیلاردبیل

قبولنستعلیقعلیخاصحیدرینادراردبیلاردبیل

-قبولنستعلیقایوبخوش اقبالفریدوناردبیلاردبیل

-شکستهاله کرمخدمتیگودرزاردبیلاردبیل

-نستعلیقاختیارسلطانزادهلیالاردبیلاردبیل

-قبولنستعلیقمیرراهبفتاحیکیمیااردبیلاردبیل

قبولنستعلیقعزیزمحرم زادهمحمدتقیاردبیلاردبیل

قبول-نستعلیقفیض الهمحمدیحسناردبیلاردبیل

قبولنستعلیقرمضانمحمدیبهروزاردبیلاردبیل

-شکستهاله کرممحمدیگودرزاردبیلاردبیل

-نستعلیقزاهداحمدیعلیرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمدکریماعظمی علیرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقامرالهاکبریحسینعلیاصفهاناصفهان

-نستعلیقحسنانتظاریعبدالمجیداصفهاناصفهان

-نستعلیقپرویزبابائیمحموداصفهاناصفهان

--نستعلیقبهرامبازیارمصطفیاصفهاناصفهان

-نستعلیقسعیدبندرریگیانمهسااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمهدیبنی هاشمیسیدوحیداصفهاناصفهان

قبولشکستهقدرت الهبهشتی زادهنبی الهاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیققنبرعلیپلویانمریماصفهاناصفهان

-نستعلیقسعادتپورعلیصبااصفهاناصفهان

قبولنستعلیققدرت الهترکیاعظماصفهاناصفهان

-نستعلیقعبدالصمدجان قربانمحمداصفهاناصفهان

-نستعلیقعبدالحمیدجهادی نائینیفرزانهاصفهاناصفهان

نوع خط

نتایج
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قبولقبولشکستهنصرالهحسینینفیسهاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعلی نجاتحمزویحسیناصفهاناصفهان

-نستعلیقرسولحمیدزادهحامداصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمدرضاحیدری وینچهعبدالهاصفهاناصفهان

--نستعلیقرضادخیل علیانمنصوراصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقعزیزالهدهقانییوسفاصفهاناصفهان

-شکستهجعفرراستی پسند عالمشهراماصفهاناصفهان

-نستعلیقحسینرحیمیحسناصفهاناصفهان

-نسخمحمودرحیمی دولت آبادیمهدیاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقرضاقلیرفیعیمحموداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقحسینرئیسی اردلیمحمداصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقمحمدقلیسلیمانیعلیاصفهاناصفهان

-شکستهسهرابسوزندهسارااصفهاناصفهان

-نستعلیقجعفرشیازیحافظاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقایازصابریمسعوداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمیرزایحییصادقی میبدیپرویزاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعزیزالهصالحی امینهابوالفضلاصفهاناصفهان

-نستعلیقفتح الهصفریمحمدرضااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعلی اکبرطاهرینصیب الهاصفهاناصفهان

--نستعلیقگل محمدطاهریمنصوراصفهاناصفهان

-نستعلیقعلیعسکری شرودانیمحموداصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمدعالمهمحمدحسناصفهاناصفهان

-شکستهعباسعلیعالئی فرتورجاصفهاناصفهان

-نسخسیدتقیفاطمیسید محموداصفهاناصفهان

قبولقبولشکستهحسینفاطمیفائزه ساداتاصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمدقضاویمائدهاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقموسیقوامیمحمداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمحمودکارشناس جلیلاصفهاناصفهان
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--نستعلیقغالمعلیکریمیراهلهاصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقمحمودکشاورزگیانیعلیرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقفضل الهکیانزادمحمدرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقحسینگشتیشیما ساداتاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعبدالرحیممحمدیمهدیاصفهاناصفهان

-نستعلیقسعیدمعصومیفرحنازاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعلیموسویسیدهادیاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقکورشمهرابیاحمدرضااصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقسیداصغرناجیآزاده ساداتاصفهاناصفهان

-قبولشکستهحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان

--نستعلیقحسیننائینی تودشکیمجیداصفهاناصفهان

-نستعلیقبهرامنورالدینی نیاسلیماناصفهاناصفهان

-قبولشکستهمحمدحسنوکیلی مطلقالههاصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقغالمحسنغالمیمحمد عارفکابلافغانستان

قبولقبولثلثکریم الهابراهیمی پرکوعلیکرجالبرز

-نستعلیقمحمدرضاابوئی مهریزیابوالفضلکرجالبرز

قبول-نستعلیقحبیبباقری گرمارودیمجتبیکرجالبرز

-نستعلیقکاظمحسین زاده قالهریروح الهکرجالبرز

-نستعلیقسیداحمدحسینیمنیرالساداتکرجالبرز

--نستعلیقمحمدحسینحیدری کل محلهطهمورثکرجالبرز

--نستعلیقحبیب اهللخدابخشیاحمدکرجالبرز

قبولنستعلیقرحمان علیدوستیعلیکرجالبرز

-نستعلیقعلی حیدررجبلوفاطمهکرجالبرز

قبولنستعلیقعبدالهسلیمی ترکمانیحسینکرجالبرز

قبول-نستعلیقسیدتقیسیدیسیدمحسنکرجالبرز

قبول-نستعلیقعباسعلیشاهوارسمیهکرجالبرز

-نستعلیقکلب حسینعباسیابراهیمکرجالبرز

--نستعلیقمهدیعباسیانحسنکرجالبرز



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-نستعلیقعباسعشقیساراکرجالبرز

-قبولنستعلیقسیدمحمدعلی اشرفسیدمرتضیکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقابراهیمکشاورز میرزامحمدیمهدیکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقنادعلیکشت پورمهدیکرجالبرز

قبول-نستعلیقعلی اکبرگفتاریفرزانهکرجالبرز

- ثلثاحمدگلشنیام البنیکرجالبرز

قبولقبولشکستهعباسمحبوب طالمیساراکرجالبرز

قبولقبولثلثمحسنمژدگانلولیالکرجالبرز

-قبولنستعلیقغالمرضامیرآخوریکبریکرجالبرز

-نستعلیقغالمرضاناگهانینیلوفرکرجالبرز

-نستعلیقاسدالهنوایی لواسانیفریباکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقمحمد حسنخانشیریعبدالحسینایالمایالم

-نستعلیقابراهیمرحمتی نیارحمانایالمایالم

-قبولنستعلیقمهرابخانه ایعلی اکرمایالمایالم

قبولنستعلیقمیررسولآزادطاهریسیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقیحییآقاییجعفرتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقحمزهآمالیاحدتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقمحرمابراهیمیطوفانتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهاحمداحمدی بی شکثریاتبریزآذربایجان شرقی

قبولنسخحمدالهاسداللهیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهسعیداسرافیلی نوبرنازنینتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهمحمودبابامرندیآرمینتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهقاسمبانان قاسمیکیومرثتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقمحمدبخشیامیرتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیقصمدبرزگرزادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقمحمدابراهیمترکیفرحنازتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقیوسفعلیجهانشاهیاردشیرتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیقمحمدعلیجهانگیریآیدینتبریزآذربایجان شرقی
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--نستعلیقحسنحسین پور مقدمیمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبولشکستهمحمودذاکریلیالتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقعزیزرستمیاحدتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقمحمدقلیرسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولثلثعلیرعناییفرزادتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهعلیزینالیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهحسینسقائیعلیتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهامیرشهبازیربابهتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیقرسولشهیرنیافرختبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقذوالفقارعبادیعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیققربانعلیعبدالهیامیدعلیتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقجعفرعلیمهررضاتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیققدمعلیقرطاسیمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیقغالمعلیقیاسیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقکاظمگیتی نوردسلواتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقیحییمحمدییوسفتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیققبله علیمحمدی آلمانقدیممحمدتبریزآذربایجان شرقی

-قبولثلثهدایتمرد شجاعی نوبریاحدتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقحسینمشرفیستارتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقغالمعلیمقصودی خسروشاهیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

--نسخمحمدممدوحمهدیتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقرئوفمیرزانژاد هریساسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقحبیبنوروزی یامچیمنصورتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقبهمنولی زادهحسینتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقمحمد امیناسماعیل زادهشفیع اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعبدالقادرالیاسیحسین اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقکرمخبازاقدمعماراورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقسید علیابو طالبیسیدمسعود اورمیهآذربایجان غربی
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-شکستهخلیلشریفی آذرندااورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقحمدالهشیرپورامیناورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقزین العابدینشیداییسجاد اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقمحمد امینحکمتحجت اورمیهآذربایجان غربی

قبول-نستعلیقعلی عابدینیمحمد اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعباسعلیگلشنیهدایت اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعلی اکبرمرادوردیعزیز اورمیهآذربایجان غربی

قبول-شکستهمحمد مقصودیابراهیماورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقمحمد مطاعیعباس اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقنصرتاحمدیاناسالمتکابآذربایجان غربی

قبولنستعلیققربانعلیبهرامیاحمدتکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقجمشیددالورجهانشاهتکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقاعالالدینسلطانیآریاتکابآذربایجان غربی

--شکسته علیشموسیاحمدتکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقمحمدحسینطاهریمرتضیتکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقمالککریمیکاظمتکابآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقعزیز اهللمدنیرضاتکابآذربایجان غربی

-قبولشکسته یداهللمحبیمنصورتکابآذربایجان غربی

قبولنستعلیقحیدرمحمدنژادهاشمتکابآذربایجان غربی

-شکسته صدقعلینادریمجتبی تکابآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقعبدالمطلبنجفیایرجتکابآذربایجان غربی

-نستعلیققربانعلینعمت اللهیصابرتکابآذربایجان غربی

-نستعلیقرحماناسلوبدلشادمهابادآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقمحمدبستارفاطمهمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقعبدالهبیگی پوررحمانمهابادآذربایجان غربی

--شکستهقادرخوش قشالقیکمالمهابادآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقعبد الهچلبیانیصالح الدینمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقحمیدشمسی فامبهراممهابادآذربایجان غربی
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--نستعلیقمحمدامینعبدالیعلیمهابادآذربایجان غربی

قبولنستعلیققربانقاسمیانرامینمهابادآذربایجان غربی

قبولنستعلیقعبد الرحمنکامیابیرحیممهابادآذربایجان غربی

قبول-شکستهمصطفینجاریمحمدکریممهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقسعیدیوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقاله کرمجهاندیدهاحمدبوشهربوشهر

-قبولنستعلیققاسمحسنییعقوببوشهربوشهر

-قبولنستعلیقاسمعیلحق نجاتمحسنبوشهربوشهر

قبولشکستهیوسفخداکرمیحمیدرضابوشهربوشهر

-نسخاکبرشایانغالمرضابوشهربوشهر

قبولنستعلیقعبدالحمیدصائبعبدالحسینبوشهربوشهر

--نستعلیقعزیزعباسیعبدالهبوشهربوشهر

--نستعلیقمحمدکالنیحمیده بوشهربوشهر

قبولشکستهعلیمحمدیصدیقهبوشهربوشهر

--نستعلیقبایرامعلیابوطالبی فردحسینتهرانتهران

----نستعلیقغالمعلیاستاد نوبریاحمدتهرانتهران

--نستعلیقاحمداسدیانریحانهتهرانتهران

-نستعلیقیحییاسفندیارسیف الهتهرانتهران

--نستعلیقمحمداسماعیلیاکبرتهرانتهران

قبولنستعلیقگل وردیاکبریحجت الهتهرانتهران

--نسخاحمدامام جمعهنوشینتهرانتهران

--نستعلیقمحمدابراهیمامیدیمجیدتهرانتهران

--شکستهابراهیمآهینبهروزتهرانتهران

قبولنستعلیقعباسعلیباباخانی تیموریحسینتهرانتهران

قبولشکستهاسمعیلبابائیامیرحسینتهرانتهران

--نستعلیقابوالحسنبصیری کیاسمیراتهرانتهران

--نستعلیقلطف الهبهادریآفاق تهرانتهران

-نستعلیقکریمبهرامی یاراحمدیرحیمتهرانتهران
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--نستعلیقجهانگیربهزادپورعلیتهرانتهران

-نستعلیقیحییبهزادیمهدیتهرانتهران

--شکستهعباسبهمنیحمیدرضاتهرانتهران

-قبول-نستعلیقمحمدپورمحسنسمیهتهرانتهران

-قبول-نستعلیقمحمدپورمحسنسمیراتهرانتهران

--نستعلیقذبیح الهپیرهادیفاطمهتهرانتهران

-نستعلیقعیسیترابی گودرزیاحمدرضاتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقحشمت الهتیموریحمیدتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقسیف الهجاوریمحمدجوادتهرانتهران

--نستعلیقمرتضیجعفریکامبیزتهرانتهران

--نستعلیقاقبالجمشیدیپیمانتهرانتهران

-قبولثلثاحمدچلونگرالهامتهرانتهران

قبولقبولشکستهاسماعیلحاتمیمهدیتهرانتهران

--شکستهاسماعیلحاج رفیعپرویزتهرانتهران

--نستعلیقمحمدحاجی شیخنادرتهرانتهران

--نستعلیقمصطفیحبیب اله اهرانیعلیتهرانتهران

--نستعلیقمحمدرضاحسنوند جهانگیرتهرانتهران

-نستعلیقسعیدحسینی یزدیسید محمدتهرانتهران

-قبولنستعلیقمحمودحسینیسیدعلیتهرانتهران

--نستعلیقمحمدحیدریبهجتتهرانتهران

-نستعلیقحسینخادمیزهرا تهرانتهران

-نستعلیقفیروزخدابنده لومرتضیتهرانتهران

-نستعلیقحسنخشکرودیانبهروزتهرانتهران

--شکستهمسعودخشنودی رادضحیتهرانتهران

-شکستهحسنخطیبیالهامتهرانتهران

--نستعلیققدرت الهخلجیطاهرهتهرانتهران

----نستعلیقصمدخنجریاصغرتهرانتهران

-قبولنستعلیقجلیلخوش نژادمحرمتهرانتهران



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

قبولقبولنستعلیقمهدی قلیدرستکارمسعودتهرانتهران

قبولقبولشکستهحیدرعلیدهقانیطاهرهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقمحمدرضاذوالفعلیسعیدتهرانتهران

--شکستهمحسنذوقیانسعیدتهرانتهران

--شکستهحجت  رادمهرمهدیتهرانتهران

-نستعلیقرضارحمانیطاهرهتهرانتهران

--نسخحمدالهرحیممعصومهتهرانتهران

--نستعلیقعزیزرحیمینجی الهتهرانتهران

قبولشکستهحسینرسولیعلی اصغرتهرانتهران

-نستعلیقمحمدرضا سلطانیزهراتهرانتهران

قبولشکستهابوالقاسمرفیعیمهدیتهرانتهران

-شکستهحجت الهرکاب طالئیاهوراتهرانتهران

--نستعلیقجعفرروشن رواناحسانتهرانتهران

-قبولنستعلیقمحمدعلیرئیس داناعلیتهرانتهران

--نسخعباسزارععلیرضاتهرانتهران

--شکستهکتیبادزندمازیارتهرانتهران

قبولنستعلیقغالمرضازندمیرالوندهرمزتهرانتهران

-نستعلیقمنوچهرزندیانسودابهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقعبدالهسپهریاکبرتهرانتهران

---نستعلیقابراهیمسلطانجلیلیآمنهتهرانتهران

--نستعلیقعباسعلیسلیمانیمحمدجوادتهرانتهران

-نستعلیقاحمدشاهرخیبهنامتهرانتهران

-نستعلیقعباسشجاعیمرضیه خاتونتهرانتهران

--نستعلیقسیف الهشیخیمیثمتهرانتهران

-نستعلیقحسینشیرینیشایستهتهرانتهران

-شکستهمحمدصادقصادق زادگانمرجانتهرانتهران

قبولثلثمحمدصادقیمجتبیتهرانتهران

-قبولنستعلیقفیض الهصافیعلیرضاتهرانتهران



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-نستعلیقعلیصدوقیشهلهتهرانتهران

-نستعلیقحبیب الهصدیقی مشکنانیفرشتهتهرانتهران

-نستعلیقعلیصمیمیفرانکتهرانتهران

--شکستهابراهیمطالبی پور مهربانیافسانهتهرانتهران

-شکستهمحمدعلیعباس نژادوحیدتهرانتهران

-نستعلیقرجبعلیعباسیمحمدتهرانتهران

--شکستهیدالهعباسی نیاحسینتهرانتهران

--نستعلیقحسینعبدالهی فرمحمدامینتهرانتهران

قبولقبولشکستهمحمدعرفانیانشادیتهرانتهران

قبولنستعلیقفتح الهعزیزیسعیدتهرانتهران

-شکستهعلیعسگریمحمدتهرانتهران

--نستعلیقنصرالهعسگری نژادرحمت الهتهرانتهران

-شکستهاحمدعقیلیلیالتهرانتهران

----نستعلیقفتحعلیعلی خادمیسعیدتهرانتهران

-نستعلیقیدالهعلی محمدیوحیدتهرانتهران

--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیلتهرانتهران

--نستعلیقمحمدابراهیمعندلیبیجمشیدتهرانتهران

-شکستهعلیغالمشاهیمریمتهرانتهران

-نستعلیقحسنغالمیعلیتهرانتهران

-نستعلیقسید محمودفتاحسیده فریباتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقرستمفتحی نیاکرامتتهرانتهران

--نستعلیقرحم خدافالحعباستهرانتهران

-نستعلیقعلی اکبرقاسمیفرهادتهرانتهران

قبولنستعلیقرحمنقاسمیحسنتهرانتهران

-نستعلیقمحمدقاسمی نسبرحمت اهللتهرانتهران

-شکستهعلیرضاقبادیزهراتهرانتهران

-قبولنستعلیققدمعلیقرطاسیعارف تهرانتهران

--شکستهعبدالرحیمقصابیانسیمینتهرانتهران



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

قبول-نستعلیقصفدرقیاسوندپیمانتهرانتهران

قبول-نستعلیقرمضانعلیکاظمیمهدیتهرانتهران

--شکستهحیدرعلیکاکاییابراهیمتهرانتهران

--نستعلیقعلی اصغرکرملوهادیتهرانتهران

قبولقبولشکستهجعفرگلبازصباتهرانتهران

--نستعلیقحسنگلریزامیدتهرانتهران

--نستعلیقعبدالهگنجویرضاتهرانتهران

-نستعلیقرضاگودرزیآیت الهتهرانتهران

-قبولنستعلیقکریملطف اله زادهیوسفتهرانتهران

--نستعلیقمحمدمتین فرمریمتهرانتهران

قبول-نستعلیقاصغرمحبی فرمسعودتهرانتهران

-نستعلیقحسنمحمدپورلیماایرجتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقصادقمرادی شمس الدینتهرانتهران

--نستعلیقابوالحسنمرادیانفرزینتهرانتهران

-قبولنستعلیقعباسمراوندیامیدتهرانتهران

---نستعلیقرحیممرتضوی صفتمهدیتهرانتهران

-نستعلیقرحمت الهمظاهریمحمودتهرانتهران

قبولنستعلیقحسینموحدیحبیب الهتهرانتهران

-نستعلیقمحمدموسی لوحمیدهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقمحتشممومنیمریمتهرانتهران

-نستعلیقعلینادریمسعودتهرانتهران

--نستعلیقعلینجف آبادی فراهانیخسروتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقعلینجفینیماتهرانتهران

-نستعلیقمحمدابراهیمنخعیمنصورهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقجوادنژادحسینیامیرحسینتهرانتهران

--نستعلیقمحمدامیننوریابوالقاسمتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقرحمت الهنوشادغالمعلیتهرانتهران

--نسخابراهیمنیک اجدادزیاتهرانتهران



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-قبولنستعلیقخضرنیک پورسامانتهرانتهران

-نستعلیقعبدالههدایتعارفهتهرانتهران

--ثلثمرتضیهزارخوانیمحمدرضاتهرانتهران

--نستعلیقمحمدصادقولی پورعطاالهتهرانتهران

قبول-شکستهصفی الهولی زادهحمیدتهرانتهران

-قبولنستعلیقکریمیزدانیداودتهرانتهران

--نستعلیقداراباسماعیلیفرزادشهرکردچهارمحال

قبولنستعلیقعلی پناهاکبریبهرامشهرکردچهارمحال

--نستعلیقحشمت الهامیریان فارسانیشهابشهرکردچهارمحال

-نستعلیقگودرززمانیسعیدشهرکردچهارمحال

--نستعلیقامیرقلیسلحشورسیاوششهرکردچهارمحال

قبول-نستعلیقعباسکرمیعلی رضاشهرکردچهارمحال

-نستعلیقحسینمحمد قاسمیرجبعلی شهرکردچهارمحال

-قبولنستعلیقیعقوبمرادیاکبرشهرکردچهارمحال

--نستعلیقعلیرضامرادیصادقشهرکردچهارمحال

--نستعلیقسخاوت الهیداللهی فارسانیابراهیمشهرکردچهارمحال

قبولنستعلیقسیدرحیمعمادیسید ابوالفضلبیرجندخراسان جنوبی

--ثلت عبداجوادمصلحیعبدالرضابیرجندخراسان جنوبی

--نستعلیقمحمداقبالیاحمدبیرجندخراسان جنوبی

قبولقبولشکسته حسین ساالری نژادمهدیبیرجندخراسان جنوبی

-شکستهمحمدآفتابگردابوالقاسممشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقجلیلآوازیبابکمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقغالمرضااحسانی تبارسمانهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقابوترابانصاریمهریمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقمحمدبراتیعلی اصغرمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقعباسبرزگرفرشتهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقبمانعلیبهناموحیدمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدپاکزاد سرداریحسنمشهدخراسان رضوی



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-نستعلیقحسینتوفیقیحسنمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینجهانبانیغالمرضامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسنچراغیانعلی اکبرمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعبدالمهدیحاجی بصریعبدالحمیدمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقمحمداسمعیلحافظی فررحمانمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسینحسن نژاد طبسیملیحهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقغالمرضاحسین زادهعلی محمدمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقسیدعلیحسینیسیده زینبمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقغالمحسینخداپرسترضامشهدخراسان رضوی

-ثلثهادیخسروجردیعلیمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسیندرویش بدرآبادیجوادمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعبدالوهابدهباشیانعلیمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقهادیذوالریاستین نعمت اللهیمحمدپویامشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقحسینرحمانیعلیمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعباسرستمیمحمودمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسن علیزارعملیحهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمد حسنسلطانیریحانهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینسیستانیانالهاممشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعباسعلیشادکامحمیدرضامشهدخراسان رضوی

--نسخمحمدرضاشاهیمریممشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابراهیمشریفیفهیمهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقایرجشکفتهمریممشهدخراسان رضوی

--شکستهاحمدعلیشهریعلیرضامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلیصادقیحسنیهمشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقجوادصفارتجانکیمنصورهمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقصمدصفرلیحوریهمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقسیدمهدیطالبیانفائزه ساداتمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحجی حسینعربحمیدرضامشهدخراسان رضوی



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

قبولقبولنستعلیقاسماعیلعالیی کاخکیمیثممشهدخراسان رضوی

-نستعلیقاحمدعلمی اولکبریمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقبراتعلیعلیزادهمحسنمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسینفاضل آخوند زادهمحمدرضامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابوالقاسمفاضلی نیکحسینمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینفرهمند شفیعهادیمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقیوسفقربانیمحمدحسینمشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقحسینکاردان مقدمانسیهمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقحسینکاظمیمحمدمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعلیمداح بنده قرائیبراتمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقحسینمدرسی هوساعظممشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلی اصغرمستغیثیسمیهمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقصادقمظفریحبیب الهمشهدخراسان رضوی

قبولثلثمصیبمکارممرضیهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدعلیمنصوری کال پرندهآذرمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقتقیودادمحمدحسینمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعزیزاحسان دوستعبدالحسین اهوازخوزستان

-نستعلیقابوالقاسمبازومحمد  اهوازخوزستان

-نستعلیقعبدالحمیدبزرگ مرعشیسروش اهوازخوزستان

-نستعلیقکریم برومند وحیدمرتضیاهوازخوزستان

--نستعلیقکاظمترابیمهران اهوازخوزستان

--نستعلیقمحمدعلیحاجی پوررحیم اهوازخوزستان

--شکستهحسنحجازیسید محمد اهوازخوزستان

-نستعلیقعبدالنبیحسنیمریم اهوازخوزستان

قبولنستعلیقعلی حقانیحسین اهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقسیف اهللرحمتیحفیظ اله اهوازخوزستان

-نستعلیقیداهللرنجبرعباس اهوازخوزستان

-نستعلیقعبدالعلیرحمیستاره اهوازخوزستان



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-نستعلیقمحمدسعیدی نیارضا اهوازخوزستان

--نستعلیقحسینعلیظهراب زادهسکینه اهوازخوزستان

--نستعلیقجانمرادفرهادیرضوان اهوازخوزستان

-نستعلیقابراهیمقمشیانیعلیرضا اهوازخوزستان

--نستعلیقنبی اهللکیهانی فرمحمود اهوازخوزستان

-شکستهاکبرالرتیرسول اهوازخوزستان

قبولنستعلیقمحمودمکری محمودیصادق اهوازخوزستان

قبولشکستهمرتضیممبینیغالمرضا اهوازخوزستان

-نستعلیقعبدالصمدمنصوری زادهطاهر اهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقمحمدرضاناصربافقی عباس  اهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقحسنناصریعلی اهوازخوزستان

قبولنستعلیقاسفندیارنظاراتعبدالحسین اهوازخوزستان

-نستعلیقبهمننوذریولی اهوازخوزستان

-شکستهعبدالرضابنی سعیدحسینبندر ماهشهرخوزستان

قبول-نستعلیق فاضلرشیدیجعفربندر ماهشهرخوزستان

-قبولشکستهرحیمزبیدیزهرهبندر ماهشهرخوزستان

--شکستهآقا میرزاسلطانیانشکرالهبندر ماهشهرخوزستان

-نستعلیق محمدرضاعباسپورصدیقه بندر ماهشهرخوزستان

-قبولنستعلیقکریمقنواتیمحمدبندر ماهشهرخوزستان

قبولشکستهقنبرمحمودیانغالمعباسبندر ماهشهرخوزستان

-نستعلیقامیرمکوندیپریابندر ماهشهرخوزستان

--نستعلیقرحمنجواد نیاایرج زنجانزنجان

--نستعلیقسید حسینچاوشی خدیجه زنجانزنجان

--نستعلیقمرادعلی کالنتری علی زنجانزنجان

قبولنستعلیقهاشمملکی امیر زنجانزنجان

--نستعلیقایوب نجفی اباصلتزنجانزنجان

-قبولنستعلیقعلی اوسطنوری علی اکبر زنجانزنجان

--نستعلیقمحمداسماعیلابراهیمیمحسنسمنانسمنان



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

--شکستهروح االمینامیرفخریانمسعودسمنانسمنان

-شکستهمحمدابراهیمبنائیانحسن سمنانسمنان

-نستعلیقمرتضیذوالفقاریاکرم سمنانسمنان

قبولنستعلیقسلطانعلیسربازیحمیراسمنانسمنان

قبولقبولنستعلیقاسماعیلسعیدیحسن سمنانسمنان

--نستعلیقمحمدسلمیحسینسمنانسمنان

--نستعلیقعلی نقیصادقیمحمدرضاسمنانسمنان

-نستعلیقمحمدقدسکمال الدین سمنانسمنان

-قبولنستعلیقولی الهقندالیعلیرضاسمنانسمنان

-قبولنستعلیقغالمحسینمشهدیانفرهادسمنانسمنان

--نستعلیقحسینعلینادعلی زادههانیسمنانسمنان

-نستعلیقسیدمحمدعلینبوی چاشمیسیدقربانعلیسمنانسمنان

-قبولنستعلیقعباسانوشهسولمازآبادهفارس

-قبولنستعلیقاسفندیاراکبرینگار آبادهفارس

--شکستهعلی اصغرپورحمزهشیرینآبادهفارس

-نستعلیقمحمدحسندانشورراحلهآبادهفارس

--شکستهعلیرفیعیشهربانوآبادهفارس

--نستعلیقبهرامظهیریمسعودآبادهفارس

--شکستهمحمداسماعیلعسکریانسارهآبادهفارس

قبولشکستهسهرابفرشادصفوراآبادهفارس

--نستعلیقجلیلواحدی پورعزت الهآبادهفارس

قبول-نستعلیقعلی حیدرابراهیمیغالمرضاشیرازفارس

--ثلثسیدناصراسداله زاده باصریسیدعبدالرسولشیرازفارس

--نستعلیقرضااصغریافروزشیرازفارس

--نستعلیققره محمداظهری خونوروزشیرازفارس

-نستعلیقعبدالهافتخاریعمارشیرازفارس

--نسخعبدالخالقانصاری فردزهراشیرازفارس

--نستعلیقحمیدآسایشسعید شیرازفارس



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-شکستهحبیب الهآقاجریجوادشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقمحمودباشیبهنام شیرازفارس

-نستعلیقابراهیمبردبارعبدالمجید شیرازفارس

--شکستهحسینبنیانیسمانهشیرازفارس

-نستعلیقابوالفضلبهراد صدراحسانشیرازفارس

--شکستهمصیببوستانیافسانه شیرازفارس

-شکستهاسمعیلتقی زادهمرضیهشیرازفارس

-نسخاسمعیلجنتی جهرمیلیالشیرازفارس

قبولشکستهمحمدکاظمحسن شاهیحمیدرضاشیرازفارس

-نستعلیقحسینحیدریمیناشیرازفارس

-نستعلیقسیدمرتضیخاکرهسیدمهدیشیرازفارس

-نستعلیقعباسخالص حقیقیمژگان شیرازفارس

--نستعلیقصمدده بزرگیمحسنشیرازفارس

قبول-نستعلیقغالمعباسدهقانیامیر حسین شیرازفارس

--نستعلیقخدایاررحمان نژادپیمان شیرازفارس

-شکستهعوضرحمانیانرویاشیرازفارس

--نستعلیقولیرسولیمریمشیرازفارس

-قبولنستعلیقیدالهرنجبرعباسشیرازفارس

-نسخمحمدرنجبرصحراییفرزادشیرازفارس

قبولقبولشکستهلطف الهریاستیفرهاد شیرازفارس

-نستعلیقاسمعیلریحانیمعصومه شیرازفارس

-شکستهمحمودزارعفاطمهشیرازفارس

-قبولنسخرضازارعیزهراشیرازفارس

--نستعلیقغالمسخنگومحمد شیرازفارس

قبولقبولثلثاسماعیلشاه حسینیعبدالرحیمشیرازفارس

-نستعلیقکاظمشریداویصادقشیرازفارس

-قبولنستعلیققدرت اهللصادقی هونجانیمهدی شیرازفارس

--نستعلیقمحمد صادقصالحعلیرضاشیرازفارس



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

--نستعلیقشکرالهضابطی جهرمیمسعودشیرازفارس

قبول-نستعلیقبهروزطیبیاکبرشیرازفارس

قبول-نستعلیقولیظهرابیمجتبیشیرازفارس

-نستعلیقابراهیمعابدی فردرضاشیرازفارس

-نستعلیقنادرعبدالشیخیاعظمشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیمردانیحسین شیرازفارس

قبولقبولثلثکیامرزغالمزادهحمید رضاشیرازفارس

قبولقبولشکستهلطفعلیقادریامیر شیرازفارس

--شکستهمحمدحسینقنبریانهانیهشیرازفارس

-نستعلیقمحمدحسینکشاورزصدیقهشیرازفارس

-شکستهعنایت الهمانیپروینشیرازفارس

-شکستهعلی اصغرمحب زادهسعیدهشیرازفارس

قبولنستعلیقمحمدمسعودیصادقشیرازفارس

قبولنستعلیقمحمدعلیمشفقیزینبشیرازفارس

--نستعلیقرضامعصومیسروش شیرازفارس

قبولقبولثلثاسماعیلمنصفنعمت الهشیرازفارس

قبولقبولشکستهسید خلیلموسویهانیه شیرازفارس

-شکستهعیسینیکروهادی شیرازفارس

قبولقبولشکستهغالمعباسهاشمیشاپور شیرازفارس

-نستعلیقهمدادهوشمندعلیشیرازفارس

-شکستهعبدالرسولیوسفیمحسنشیرازفارس

قبولشکستهیوسفعلیرمضانیمریم قزوینقزوین

قبولنستعلیقیوسفعلیرمضانیمریم قزوینقزوین

قبولشکستهاسمعیلخاکداننرگس قزوینقزوین

-نستعلیقمحرمچگینیاکرمقزوینقزوین

-نستعلیقاسداهللافروزیمهدی قزوینقزوین

-نستعلیقفضایلکلهرقدرت اهللقزوینقزوین

-نستعلیق سید هاشمنیک پیسیده آرزوقزوینقزوین



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

قبولقبولنستعلیقولیعماریحمید قزوینقزوین

قبول-نستعلیقستارشکریاحسان اله قزوینقزوین

قبولقبولنستعلیقمحمد صادقدانشگر نژادمحسنقزوینقزوین

-نستعلیقیادگارجلیلوندمرتضی قزوینقزوین

-نستعلیقصادقپارساییرضا قزوینقزوین

--نستعلیقمرادعلیاصغریسکینهقزوینقزوین

-شکستهیعقوب علیباباییمریم قزوینقزوین

قبولنستعلیقعباسفالح پورفاطمهقزوینقزوین

قبولنستعلیقمحمد صادقمال حاجی آقاییمحمد حسن قزوینقزوین

قبولقبولنستعلیقهوشنگحسین زادهمحمد باقرقزوینقزوین

قبولنستعلیقمحمد حسنزلفاصادق قزوینقزوین

قبولنستعلیقمحبعلیسلیمیداریوشقزوینقزوین

-نستعلیقعباسکسماییفاطمه قزوینقزوین

قبولنستعلیقاحمدتک فالححامد قزوینقزوین

-نستعلیقروح اهللصالحیآذر قزوینقزوین

قبولنستعلیقصفر علیایرانشاهیمحمود قزوینقزوین

-نستعلیقاحسان اهللکیانمهدی قزوینقزوین

قبولقبولشکستهسید مرتضی آبیارفاطمه  سادات قمقم

-نستعلیقمحمدبخشی نیامعصومهقمقم

-نسخاحمدثاراللهیزهراقمقم

قبولشکستهآقا ماشاالهحجتی تبارحسن قمقم

-نسخنادعلیحسنکی ویسیمحمدقمقم

قبولنسخرجبخان باباییاحمدقمقم

قبولقبولنسخمحمدحسینزینالیربابهقمقم

-نسخعادلسعیدیمرضیهقمقم

قبول-ثلثعباسسلطانیمحمد رضاقمقم

قبولنستعلیقمحمد حسینشفاهیمنصورهقمقم

-نستعلیقمحمدشیروانیمحمدمهدیقمقم



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-قبولشکستهناصرصادقیمرجانقمقم

-شکستهخلیل الهعبدالهیحمیدرضاقمقم

--نستعلیقسید مصطفیعلویعبد المحمد قمقم

--شکستهحسینعلی نژادزهراقمقم

قبولقبولنسخبهروزقائدی رشیدآبادیمرتضیقمقم

قبول-نستعلیقنوریکرمیجالل قمقم

-نستعلیقکاظملطفی پوراسماعیلقمقم

-شکستهرسولمرادی فاطمه   قمقم

--نستعلیقابوالحسنمزارعیسیدحسینقمقم

قبول-نستعلیقسیدحسننصراللهیفاطمه ساداتقمقم

-قبولنستعلیقناصراخالقیویداسنندجکردستان

-قبولنستعلیقابراهیماشرفیمحمدسنندجکردستان

قبولنستعلیقابراهیماللهمرادیرزگارسنندجکردستان

-قبولثلثبهاالدینبزرگ امیدمظفر سنندجکردستان

-نستعلیقمحمدخدامرادیعثمانسنندجکردستان

--شکستهرشیدزمانیادبسنندجکردستان

-نستعلیقحبیب اهللعزتیخالدسنندجکردستان

--نستعلیقابراهیمفتحیحامد سنندجکردستان

-قبولنستعلیقمحمدفتحیمحمدجمیلسنندجکردستان

-نستعلیقعلی احمدمرادیصابرسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیقاسعدمرادیکوروشسنندجکردستان

قبولقبولنستعلیقغالمحسینتاج آبادیحسین کرمانکرمان

--نستعلیقمحمدحسن شاهیابوحامدکرمانکرمان

قبولشکستهمهدیطالبیانامیرکرمانکرمان

--نستعلیقمهدیطهرانی زادهمحمدحسینکرمانکرمان

قبولشکستهحمیدرضاعلینقیسعید کرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقاسماعیلکشاورزیانابراهیمکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقعباسمحمودیانحسین کرمانکرمان



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

--شکستهغالمحسینملکی بابهویزیحسین کرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقغالمحسینملکی بابهویزیغالمرضاکرمانکرمان

قبولقبولشکستهغالمرضانجفی کلیانیابوطالبکرمانکرمان

-نستعلیقرضایزدی نژادحیدرکرمانکرمان

-نستعلیق سلیم یاری کیومرث کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق فتح اله میری جوهر کرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیق مردان تشتر منوچهر کرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیق حسین علی فرودی ابراهیم کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیق علی اکبر نظری اصغر کرمانشاهکرمانشاه

قبولقبولنستعلیق عباس زارع پرستوکرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیق عزت اله گردکانه زهره کرمانشاهکرمانشاه

قبولقبولنستعلیق ابراهیم یار مرادی فرزاد کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق قربانعلی ابراهیمی مرتضی کرمانشاهکرمانشاه

-قبولنستعلیق فتح اله دربی بهروز کرمانشاهکرمانشاه

قبولقبولنستعلیق شیخ علی محمدی ابراهیم کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیق اسداله زنگیه وندی علی کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق امین اله نجفیان حجت ا لهکرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیقحسنجعفرزادهعنایت یاسوجکهکیلویه و بویر احمد

قبولنستعلیقعلی سیناحمیده نسبزهرایاسوجکهکیلویه و بویر احمد

قبولنستعلیققلینیک عهدعبدالرسولیاسوجکهکیلویه و بویر احمد

--نستعلیقامیدذبیحیحمیدرضاگرگانگلستان

قبول-نستعلیقمهدی اکبرپورپارمیداگرگانگلستان

-نستعلیقعبدالمجیدروشنیمحسنگرگانگلستان

--نستعلیقحسینوثوقیحسنگرگانگلستان

-قبولنستعلیقعلی اکبرتمسکنیمحمدرضاگرگانگلستان

-قبولنستعلیقناصرجهانتیغجوادگرگانگلستان

--نستعلیقایرماحمدی کتمجانیلیدارشتگیالن

قبولنستعلیقناصرالدینبابائییوسفرشتگیالن



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

--نستعلیقبختیارپور ارضیفردینرشتگیالن

--شکسته علیتنهای مقدممسعودرشتگیالن

قبولقبولنستعلیقصاحبجوادیبهزاد رشتگیالن

-نستعلیقغالمحسنرضاییعلی رشتگیالن

-قبولنستعلیقمحمدمهدیشهیدنیاعلیرضارشتگیالن

--نستعلیقمحمدباقرعاصی اتشگاهیسعیدرشتگیالن

-نسخمهدیخلیل فکر میاندهیمیترا رشتگیالن

--نستعلیقمحمدعلیقربانیفرجرشتگیالن

--نستعلیققدیرمنصور کیائیضرغامرشتگیالن

--نستعلیقمجتبیمیرزائینرگسرشتگیالن

-شکسته احمدممدوحیسعیدرشتگیالن

--نستعلیقمصطفی قلیمصطفی منتقمیفرینازرشتگیالن

قبولنستعلیقمعروفمطلب پورمعراج رشتگیالن

--نستعلیقحاج علینظریمجید رشتگیالن

-نستعلیقاحمدنیکنامخسرورشتگیالن

قبولشکستهحسینافخمیفرشادالهیجانگیالن

--نستعلیقغالمعلیاسماعیل زادهمریمالهیجانگیالن

-نستعلیقمحمدرضابابایی صداقتحسینالهیجانگیالن

--نستعلیقمحمدپوراحمدیمهدیهالهیجانگیالن

-قبولنستعلیقغالم علیتشکریمحمد الهیجانگیالن

-نستعلیقعیسیحقیقیعارفالهیجانگیالن

-نستعلیقمحمدرنجبرشیخانیرضوانهالهیجانگیالن

قبولنستعلیقکاظمصابرنسرینالهیجانگیالن

قبولقبولنستعلیقعزیزالهطاهریهرمزالهیجانگیالن

قبول-نستعلیقجوادگلپروررضاالهیجانگیالن

-نستعلیقمظاهرمنفردرضاالهیجانگیالن

--نستعلیقکاملمهربانسکینهالهیجانگیالن

-نستعلیقعسکرهمتیمسیبالهیجانگیالن



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خط

نتایج

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-شکستهاحمدرحمت پورسعیدخرم آبادلرستان

--شکستهعبدالرحمنقمریاناعظمخرم آبادلرستان

-قبولنستعلیقیدالهمظفریهومنخرم آبادلرستان

-قبولنستعلیقمیرزامردانیایرجخرم آبادلرستان

قبولقبولنستعلیقعلیرضامنصوریزینب خاتون خرم آبادلرستان

قبولقبولنستعلیقتقیمهدویمحمدنبیخرم آبادلرستان

-قبولنستعلیقعلیجانهمتی پورکاظمخرم آبادلرستان

قبولنستعلیقاحمداحمدزادهمسعودساریمازندران

قبولنستعلیقعلی اکبربااصلمحمدساریمازندران

-شکستهرمضانعلیچراتیانشهرامساریمازندران

قبولنستعلیقمحمدجانحمزه پورعسگریساریمازندران

قبولنستعلیقمحمدجانخانپوربهمنساریمازندران

--شکستهحسنخسرویانمرضیهساریمازندران

-نستعلیقاحمدرجبیمحمدساریمازندران

-نستعلیقبیت اهللرضایییاسرساریمازندران

قبولنستعلیققاسمعلیشکریانزهراساریمازندران

قبولنستعلیقمحمدربیعشهمیریمحمدرضاساریمازندران

--نستعلیقسید اسماعیلصابریمیرجمال الدینساریمازندران

قبولنستعلیقمنوچهرصادقیزهراساریمازندران

-نستعلیقحسینصیفیزینبساریمازندران

قبولنستعلیقسید محمودطالبی سنگدهیسید میثمساریمازندران

قبولنستعلیقپنجعلیطبریانفاطمهساریمازندران

-شکستهشعبانعلیزادهاصغرساریمازندران

-قبولنستعلیقمحمدغفاریعباسساریمازندران

-شکستهحسنتاتارخراسانیطرالنساریمازندران

--نستعلیقجعفرقریشیمرجانهساریمازندران

قبولنستعلیقحمیدکوپاییمهساساریمازندران

قبولنستعلیقموسیگنجیابراهیمساریمازندران



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
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قبولشکستهعلی اکبرمرادیرضاساریمازندران

قبولنستعلیقعلیرضانصیرپوراعظمساریمازندران

-شکستهداوودنیرومندبرزوساریمازندران

-شکستهعلی محمدوحدت پناهمریمساریمازندران

--نستعلیقاحمد احمدی مهدی اراکمرکزی

--نسخایت اله اصغری منصوره اراکمرکزی

--نستعلیقابوالفضلاکبری فاطمه اراکمرکزی

--قبولنستعلیقاسفندیاربداغی مهدی اراکمرکزی

قبولقبولنستعلیقفتح اله پوراحسانیعماد اراکمرکزی

-نستعلیقمحمودپورهادیفائزه اراکمرکزی

--ثلثحسینخواجه رسولیمریم اراکمرکزی

--نستعلیقمحمد ابراهیم دارابی منشاسماعیل اراکمرکزی

-نستعلیقحجت اله دوخائی مهدی اراکمرکزی

-نستعلیقغالمعلیدهقان صفر اراکمرکزی

--نستعلیقمنوچهر رستم پور سحر اراکمرکزی

قبولنستعلیقداریوش رضائی فاطمه اراکمرکزی

-نستعلیقحسنزادحسین گنجیاحمداراکمرکزی

-نستعلیقمحمدعلیزمانی فیروزه اراکمرکزی

-نستعلیقعل اکبرسلیمانی معصومه اراکمرکزی

--نستعلیقعلی اصغرسلیمی حدیثه اراکمرکزی

قبولشکستهصیف الهشمسی پویاحمید رضا اراکمرکزی

قبولشکستهفرج اله صوفی نیستانیاکرم اراکمرکزی

-نستعلیقغالمعلیعباسیاناسداله اراکمرکزی

--نستعلیقمجتبیعزیزیفرهاد اراکمرکزی

قبولقبولشکستهحسینعظیمی زهرا اراکمرکزی

--نستعلیقجلیلفتحی محمد اراکمرکزی

--نستعلیقسید ابراهیم فخاری سید محمود اراکمرکزی

--نستعلیقمحمد حسین کریمی فاطمه اراکمرکزی
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-نستعلیقداودگائینی اعظم اراکمرکزی

---نستعلیقمجتبیگالبی مژده اراکمرکزی

--نستعلیققنبرگنجی مریم اراکمرکزی

--نستعلیقعلی اکبرماهروییفرزانه اراکمرکزی

قبولثلثیدالهماهروییغالمرضا اراکمرکزی

-نستعلیقحسینمرادی باستانیعلیرضا اراکمرکزی

--نسخکتاب اله هاشمی ابراهیم اراکمرکزی

-نسخغالمرضایعقوبی سمانه اراکمرکزی

-قبولنسخ محمدمریدی زادهعلی بندرعباسهرمزگان

-قبولنستعلیق جوادرئوفی کمال بندرعباسهرمزگان

قبولنستعلیققدرت اله الوندی پرتو حامد مالیرهمدان

قبولنسخرضابنائینرگس مالیرهمدان

--شکسته محمدولیبیاتسعیدمالیرهمدان

-قبولشکسته نبی الهپهلوانیمحمد مالیرهمدان

-نستعلیقسید جمالحسینیسید بهاء الدینمالیرهمدان

-نستعلیقعزیز کرمخالوندپورمحمد مالیرهمدان

-قبولنستعلیقاحمد زین العابدینیمحمد مالیرهمدان

--نستعلیقحسن رضاسامیرحمانمالیرهمدان

قبولثلثابوالقاسمشاملوزهرامالیرهمدان

قبولشکسته محمدغالمیرحمانمالیرهمدان

قبولنستعلیقحمیدفروغفاطمهمالیرهمدان

-نستعلیقبیرامعلیقادریسیمامالیرهمدان

--شکسته علی مرادقلخانبازسعیدمالیرهمدان

-نستعلیقابراهیمقنواتیجمشیدمالیرهمدان

-نستعلیقاروجعلی کلهریمحمدرضامالیرهمدان

قبولنستعلیقحسنمحرابی اخترفریدونمالیرهمدان

قبولقبولشکسته حسینمنوچهریانمونامالیرهمدان

--شکستهعبدالحسینمیرزائیعلی همدانهمدان
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--نستعلیقآقامعلیمهرابیمحمدنقیهمدانهمدان

-قبولنستعلیقمهرعلیبیاتبابکهمدانهمدان

-قبولنستعلیقعباسخلجیحامدهمدانهمدان

-قبولشکستهعلی یاوربیاتشیواهمدانهمدان

-شکستهاحمدچاوشیانسپیده همدانهمدان

--نستعلیقمحمدرهبری صفافائزههمدانهمدان

قبولثلثعلیمرادینظامعلی همدانهمدان

قبولنستعلیقمحمودابومحمدی اردکانعلیرضایزدیزد

قبولقبولنستعلیقناصرخورشیدیحسام الدینیزدیزد

--شکسته غالمرسولی مهرکورشیزدیزد

-نستعلیقعلی اکبرضرابیمحمدیزدیزد

--شکسته سید محمودعرب زادهسید خلیلیزدیزد

-نستعلیقعلیفتاحی اردکانیحسنیزدیزد

-قبولنستعلیقاحمدمرادیعباس یزدیزد

--شکسته محمدنجاریانمحمدرضایزدیزد


