
قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

قبولقبولشکستهمحمداستادیمحمودتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهولی الهاسمعیل پورامینتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهبهلولآزمایشرسولتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهقاسمبانان قاسمیکیومرثتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهمحمدبناگذاررضاتبریزآذربایجان شرقی

قبولشکستهاصغرخدائیلیالتبریزآذربایجان شرقی

قبولشکستهابراهیمخیاط ناصریمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهمجیدزینالیعزت الهتبریزآذربایجان شرقی

-قبولشکستهعباسعلیصادقی آذرصابرتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهحسنغفوری بخشایشمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهعزیزمحمدیرقیهتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهجوادمددیحبیبهتبریزآذربایجان شرقی

قبولشکستهمحمدابراهیممروّجیامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهخلیلشریفی آذرندااورمیهآذربایجان غربی

--شکستهزین العابدینشیداییسجاداورمیهآذربایجان غربی

-شکستهودودامانیابراهیمبوکانآذربایجان غربی

--شکستهعلیرحیمیمزملبوکانآذربایجان غربی

--شکستهمحمودرحیمیناصربوکانآذربایجان غربی

قبولشکستهعلینادرییعقوببوکانآذربایجان غربی

قبولقبولشکستهکریمولی زادهصالحبوکانآذربایجان غربی

قبولشکستهمحمد امینویسی اقدمفتاحبوکانآذربایجان غربی

--شکستهاحمدحکیمی فردلیالاصفهاناصفهان

-قبولشکستهفضل الهشریفیپریسااصفهاناصفهان

قبولقبولشکستهحسنشیشه فروششهرهاصفهاناصفهان

--شکستهقربانعلیفکاریاعظماصفهاناصفهان

-قبولشکستهنورالهموسویسیدعلیاصفهاناصفهان

قبولشکستهحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان

--شکستهعباسنصر اصفهانیحسیناصفهاناصفهان

قبولشکستهعباسنقی زادهفریبااصفهاناصفهان

قبولقبولشکستهغالمرضاوکیلی مطلقایماناصفهاناصفهان

-قبولشکستهمنصوریساولیانشبنماصفهاناصفهان

-شکستهخسرواسفندپورمحبوبه شهرضااصفهان

-شکستهصفرعلی افشاریرضوان شهرضااصفهان

-شکستهعلیرضاباقریعاطفه شهرضااصفهان

1401نتایج آزمون فوق ممتازشکسته نستعلیق پایاندوره 

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج
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نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-شکستهملک حسینپیرمرادیانیحییشهرضااصفهان

-قبولشکستهمحمدملکیانپری نازشهرضااصفهان

قبولقبولشکستهمحمدعلیباباییعلیساوجبالغالبرز

--شکستهحسنزارعان زیارانیخدیجهساوجبالغالبرز

-قبولشکستهعباسفالح پورلیالساوجبالغالبرز

-شکستهنیکوفالح زیارانیفریبا ساوجبالغالبرز

-شکستهامیرکرملیمهدیه ساوجبالغالبرز

-شکستهجعفرامین پورجوادکرجالبرز

--شکستهقوچعلیحیدریحسنعلیکرجالبرز

-قبولشکستهعلی اکبرگفتاریفرزانهکرجالبرز

-شکستهجوادمفخمیعلیرضاکرجالبرز

--شکستهعزیزالهمیرزاآقاتبارعلی اکبرکرجالبرز

قبولقبولشکستهمحمودمحسن زادهحسنایالمایالم

-شکستهمحمدولیبیاتسعیدمالردتهران

-شکستهمحمدعلیعباسیمحمدنریمانمالردتهران

--شکستهمقصودعلیگلنارپورعباسمالردتهران

-شکستهرضاامانی همدانیفاطمهتهران تهران 

-شکستهعباسبرزوییمهردادتهران تهران 

-شکستهکیهانبقایی پورروشنکتهران تهران 

-شکستهعباسبهمنیحمیدرضاتهران تهران 

--شکستهمحمد رضابیاتحامدتهران تهران 

قبولشکستهمحمدتقیپسندیدهزهراتهران تهران 

قبول-شکستهمحسنپور محمودمرجان تهران تهران 

قبولقبولشکستهمحمدجباریاکبر تهران تهران 

قبول-شکستهمحمدربیعجهانگیریآرمانتهران تهران 

قبولقبولشکستهاحمدجوادیانسمیهتهران تهران 

--شکستهمحمدجوان بخت اولجعفرتهران تهران 

قبولقبولشکستهعلیچیت سازنوشینتهران تهران 

-شکستهرحیمحسن بیگی خامنهحمیدتهران تهران 

--شکستهمحمد رضاحسنوند عمو زادهجهانگیرتهران تهران 

-شکستههاشمحکیمیسلیمانتهران تهران 

-شکستهاحدحمدیمهریتهران تهران 

--شکستهحجت الهخونساریزهراتهران تهران 

قبول-شکستهجعفرخونساریان عسلیسعیدهتهران تهران 

--شکستهمیرزا علیدراجیحسینتهران تهران 

قبولقبولشکستهسعیدراجیسانازتهران تهران 

-شکستهغالمرضارهبرالههتهران تهران 
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نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--شکستهمحمد رضازرگرزهرهتهران تهران 

قبولقبولشکستهسید عباسسادات رضویسیده هانیهتهران تهران 

-شکستهحسینسرمدیجهانگیرتهران تهران 

--شکستهسیروسسودمند ارژمندسامانتهران تهران 

-شکستهعلی اکبرشفیعی گالیلتهران تهران 

-شکستهعلیعسگریمحمدتهران تهران 

--شکستهعلیفرهادیامیررضاتهران تهران 

--شکستهجعفرقریشیمرجانهتهران تهران 

-شکستهعبدالرحیمقصابیانسیمینتهران تهران 

--شکستهعلیکریمیشیردلتهران تهران 

--شکستهحیدرمرزومبیناتهران تهران 

--شکستهابراهیممشاکیمرتضی تهران تهران 

--شکستهقدرتمهربانکاظمتهران تهران 

--شکستهبیت الهنام آورمرضیهتهران تهران 

قبولقبولشکستهنواز الهنساجی جهرمیفاطمهتهران تهران 

--شکستهمرادعلینوری یالقوز آغاجیمیالدتهران تهران 

--شکستهیحیییعقوبیبهرامتهران تهران 

قبول-شکستهعنایت الهارشادی فارسانیلیالشهرکردچهار محال و بختیاری

قبول-شکستهابوالقاسمصالحیعنایت الهشهرکردچهار محال و بختیاری

-قبولشکستهمحمد رضاکریمی آورگانیافسانهشهرکردچهار محال و بختیاری

-شکستهمحمداولیائیفاطمهکاشمرخراسان رضوی

-شکستهمحمدحسیناخوان فرنازرؤیامشهدخراسان رضوی

--شکستهعلیامدادی فرندامشهدخراسان رضوی

--شکستهحسنامیرزاده هرویروشنکمشهدخراسان رضوی

-شکستهمحمدآفتاب گردابوالقاسممشهدخراسان رضوی

قبولشکستهاحمدخادمیقدرت اله مشهدخراسان رضوی

--شکستهمحمد جوادطلوع قصابانهانیهمشهدخراسان رضوی

--شکستهعباسعلیعباسیامیرحسینمشهدخراسان رضوی

--شکستهاسماعیلعبدیمهالمشهدخراسان رضوی

-شکستهمحمدقلیکلیدریعلیمشهدخراسان رضوی

قبولشکستهحبیب الهنصرآبادی علی نیشابورخراسان رضوی 

قبول-شکستهمحمدحسنکالبییونسبجنوردخراسان شمالی

قبولقبولشکستهعبدالمحمیدبزرگ مرعشیسروشاهوازخوزستان

-شکستهامان الهبزرگی نیارحمانبندرماهشهرخوزستان

قبولقبولشکستهجعفرنوروزخانیمحمدابهرزنجان

-شکستهمحمد ابراهیمبنائیانحسن سمنانسمنان

قبولشکستهحسینصیادداوودزاهدانسیستان و بلوچستان
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نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-قبولشکستهمحمد حسیناحدیانیسسروستانفارس

--شکستهمحمد حسینایزدپناهحسامسروستانفارس

--شکستهحیدرقلیبشیریلیالسروستانفارس

--شکستهداودتقویسمانهسروستانفارس

قبول-شکستهمحمد حسین خانیحمیدرضاسروستانفارس

قبولقبولشکستهحسنخوش سیرت محسنسروستانفارس

قبولقبولشکستهعلی اکبرشایگان فرمسعودسروستانفارس

--شکستهمهدی علیرضاییعرفانسروستانفارس

قبولشکستهفریدون قاسمیفاطمهسروستانفارس

--شکستهمحمدجوادقدمیآیداسروستانفارس

قبول-شکستهصفدرممتازیحمیده سروستانفارس

-شکستهابراهیمابراهیمیغالمرضاشیرازفارس

قبول-شکستهعبادالهاستخرمجید شیرازفارس

--شکستهمحمد اسماعیلبهشتیزینبشیرازفارس

--شکستهمحمداسماعیلبهشتینداشیرازفارس

-شکستهعلیرضابهمنی فرمحمد رسولشیرازفارس

-شکستهمصیببوستانیافسانه شیرازفارس

--شکستهکرامت اهللپروینفاطمهشیرازفارس

--شکستهجمشیدتوکلیعلی شیرشیرازفارس

--شکستهعلیرضاجوجموحیدرضاشیرازفارس

-شکستهاسدالهحبیب زادهاحمد رضا شیرازفارس

قبولقبولشکستهمحمدحسن زاده فشانیعلی مددشیرازفارس

--شکستهسید مرتضیخاکرهسید مهدیشیرازفارس

--شکستهمحمدحسینخیراندیشاعظمشیرازفارس

--شکستهسید عبدالهده بزرگیمریم ساداتشیرازفارس

قبولقبولشکستهگلزاردیانتمجتبیشیرازفارس

قبولشکستهابراهیمذوالنوناسمعیلشیرازفارس

-شکستهعلیرفیعیشهربانوشیرازفارس

-شکستهمحمد باقرزارعساراشیرازفارس

قبولشکستهخسروزهرائی پورفهیمهشیرازفارس

-شکستهقدمعلیشهریاریمهدیشیرازفارس

--شکستهصفرصادقیاسحاقشیرازفارس

--شکستهمحمدعزیزی خواهمیناشیرازفارس

قبول-شکستهمحمد کریمفرخیمحمد شیرازفارس

--شکستهالیاسفالح نیااعظمشیرازفارس

-شکستههدایت الهقاسمیپریساشیرازفارس

-قبولشکستهعادلکاکاصادقشیرازفارس
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نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--شکستهعلیرضامال احمدیاندیشه شیرازفارس

-شکستهعلی اصغرمحب زادهسعیدهشیرازفارس

--شکستهمرتضیمردانیانسیهشیرازفارس

قبولشکستهسیفعلیبیک محمدیگلزارآبیکقزوین

قبولشکستهرئوفمرادیزهراآبیکقزوین

--شکستهمسعود افقی شهال قزوینقزوین

قبولشکستهشهبازباجالنمجید قزوینقزوین

--شکستهعباستاروردیلونرگسقزوینقزوین

--شکستهروح الهدرویشوندکیهانقزوینقزوین

-قبولشکستههادی سبدبافانحمید قزوینقزوین

قبولقبولشکستهامیرسلیمانی نیاکمالقزوینقزوین

قبولشکستهمسلمصفدریعلی قزوینقزوین

-قبولشکستهرجبعلیعبداللهی جاللقزوینقزوین

--شکستهمحمد علی نصراللهی محمودرضاقزوینقزوین

-شکستهنعمت الهامیریمجیدقمقم

-شکستهعزیزعزیزیمحمدحسنقمقم

--شکستهعلیرضاابراهیمیسمادهسنندجکردستان

-شکستهکیکاووسصمدیشیماسنندجکردستان

قبولقبولشکستهحمدالهعباسیلیالسنندجکردستان

قبول-شکستهنعمت الهعلیدیمهنوشسنندجکردستان

-شکستهمحمدمهدیمرادیزهرهسنندجکردستان

--شکستهخسرومیرزاییکژالسنندجکردستان

-شکستهغالمحسینملکیحسینرفسنجانکرمان

--شکستهمحمدشکاریالهامسیرجانکرمان

-شکستهحسنحسینی محمدآبادیفائزهکرمانکرمان

قبول-شکستهحسینحمزهمحمدرضاکرمانکرمان

قبولقبولشکستهمنوچهرسپهریپدرامکرمانکرمان

--شکستهمحمدسعیدمحمدحسینکرمانکرمان

قبولشکستهاحمدقاسمیمهرانکرمانکرمان

-شکستهبیگ میرزامرادیعلیرضاکرمانکرمان

--شکستهغالمرضاملک لوزادهاعظمکرمانکرمان

--شکستهحسین امجدیان رضا کرمانشاه کرمانشاه 

--شکستهنسیم شهسواری زینب کرمانشاه کرمانشاه 

قبولقبولشکستهحشمت عظیمی احمدرضا کرمانشاه کرمانشاه 

--شکستهاسد ویسمرادی یداله کرمانشاه کرمانشاه 

--شکستهقدرت الهحسین پورسید دارایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

قبولقبولشکستهعلیسعادترامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد
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نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-شکستهاحمدتمسکنیآزیتاگرگانگلستان

-شکستهسیدجاللجمالیعبدالرسولگرگانگلستان

-شکستهعبدالمجیدروشنیمحسنگرگانگلستان

قبول-شکستهرضاهدایتیمحمد گرگانگلستان

-شکستهابوطالبآزمودهمعصومهرشتگیالن

--شکستهحسنخشنودزهرهرشتگیالن

-شکستهنباتعلیشادکامناهیدرشتگیالن

--شکستهثارالهطیوریفریدونرشتگیالن

قبولقبولشکستهمحمداسمعیل دوست جاللیمحمدرضاالهیجانگیالن 

--شکستهرحمان آهن چهرهابراهیم الهیجانگیالن 

-شکستهعبدالهکیماسیمحمود الهیجانگیالن 

--شکستهسید عطوف موسوی اصل سیده رحیمه الهیجانگیالن 

-شکستهعلیاجتهادیسمیرابروجردلرستان

قبول-شکستهعلیپناهیهادیبروجردلرستان

-قبولشکستهابوالقاسمسربندی رادراضیهبروجردلرستان

-شکستهعبدالرحمانقمرئیاناعظم بروجردلرستان

--شکستهنوروز علینعمتیاعظم بروجردلرستان

قبول-شکستهحبیب الهجمشیدیانمهرانخرم آبادلرستان

قبولشکستهاحمدرحمت پورسعیدخرم آبادلرستان

--شکستهمحمدتقی زاده طرقبهشهرهساریمازندران

-شکستهحسنخسرویانمرضیهساریمازندران

-شکستهرسولزرین صدفاصغرساریمازندران

-قبولشکستهمحمدعلیطالبی بریجانیمعینساریمازندران

-شکستهخانعلیکاظمینورعلیساریمازندران

قبولشکستهعین الهجودکیمحبوبهاراکمرکزی

-شکستهجمالسیفخاطرهاراکمرکزی

-شکستهمحمدرحیمصالحیالهاماراکمرکزی

قبولقبولشکستهرضااسماعیلیمهساهمدانهمدان

--شکستهسید ولیسپهرحسینیسید ابوالحسنهمدانهمدان

قبولشکستهنبی الهپهلوانی محمد مالیر همدان 

قبول-شکستهعلی مراد قلخانباز سعید مالیر همدان 

--شکستهپاپی علی یارمحمد توسکی فریدون مالیر همدان 

-شکستهمحمدنوینبهنازیزدیزد


