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قبولقبولشکستهمحمداستادیمحمودتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقمحمداسدنسبامیرتبریزآذربایجان شرقی
--شکستهولی الهاسمعیل پورامینتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقاحمدآزادکریمتبریزآذربایجان شرقی
-شکستهبهلولآزمایشرسولتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقیحییآقاییجعفرتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولنستعلیقاسرافیلباقرزادهجبرائیلتبریزآذربایجان شرقی
-شکستهقاسمبانان قاسمیکیومرثتبریزآذربایجان شرقی
قبولنستعلیقهاشمبخشیارشدتبریزآذربایجان شرقی
-شکستهمحمدبناگذاررضاتبریزآذربایجان شرقی
قبولنستعلیقمجیدپزشکیلعیاتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقهاشمجعفرزادهاحمدتبریزآذربایجان شرقی
--ثلثیوسفعلیجهانشاهیاردشیرتبریزآذربایجان شرقی
قبولنستعلیقمحمدعلیجهانگیریآیدینتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقحسنحسین پور مقدمیمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی
--ثلثعلیحیدرنژادوحیدتبریزآذربایجان شرقی
--ثلثداودخالقی آذربیت الهتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقعلی اصغرخان بابائیبهرنگتبریزآذربایجان شرقی
قبولشکستهاصغرخدائیلیالتبریزآذربایجان شرقی
قبولشکستهابراهیمخیاط ناصریمحمدتبریزآذربایجان شرقی
قبولنستعلیقاسدالهزارعی علویقمنوچهرتبریزآذربایجان شرقی
-شکستهمجیدزینالیعزت الهتبریزآذربایجان شرقی
قبولنستعلیقمحمدشاه محمدیمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقحمیدشمسی فامبهرامتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقجعفرشهبازیشاپورتبریزآذربایجان شرقی
-قبولشکستهعباسعلیصادقی آذرصابرتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولنستعلیقیوسفصمدی علمداریجوادتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقذوالفقارعبادیعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقاژدرعبادییوسفتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقحمیدعبادی تبریزیزهراتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولنستعلیقاردوعباسی آذغانعوضتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقجعفرعلیمهررضاتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولشکستهحسنغفوری بخشایشمحمدتبریزآذربایجان شرقی
--ثلثاکبرقرارخسروشاهیسعیدتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولنستعلیقیوسفقیاسی تبریزیمحمدتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولنستعلیقکاظمگیتی نوردحوراتبریزآذربایجان شرقی
-شکستهعزیزمحمدیرقیهتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقموسیمددیکاظمتبریزآذربایجان شرقی
--شکستهجوادمددیحبیبهتبریزآذربایجان شرقی
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قبولشکستهمحمدابراهیممروّجیامیرحسینتبریزآذربایجان شرقی
-نسخاصغرمسیب زادهحسنتبریزآذربایجان شرقی
--نسخکریمملکوتی نیاهانیهتبریزآذربایجان شرقی
قبول-نستعلیقرئوفمیرزانژاداسماعیلتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولثلثمحمودنجفی بهزادافشینتبریزآذربایجان شرقی
قبولثلثمحمدعلینوروزیعلیتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقاصغرهادی کندرودعلیتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقعبدالقادرالیاسیحسین اورمیهآذربایجان غربی
قبول-نستعلیقعزت الهآینهسلیمه اورمیهآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقعلیجان زادهاصغر اورمیهآذربایجان غربی
-نسخحسنثحسین پور مقدمیمحمد علیاورمیهآذربایجان غربی
-شکستهخلیلشریفی آذرندااورمیهآذربایجان غربی
قبول-نستعلیققربانعلیشفیعیمحمدعلیاورمیهآذربایجان غربی
--شکستهزین العابدینشیداییسجاداورمیهآذربایجان غربی
-نستعلیقفیض الهفایضی محمودحقعلیرضااورمیهآذربایجان غربی
-قبولنستعلیقمحمودکریمیامیراورمیهآذربایجان غربی
قبولنستعلیقاروجعلیمحمد زادهجعفر اورمیهآذربایجان غربی
قبولنستعلیقعلیابراهیمیشیالنبوکانآذربایجان غربی
قبول-نستعلیقرحماناسلوبدلشادبوکانآذربایجان غربی
--نستعلیقمحمد امیناسماعیل زادهشفیعبوکانآذربایجان غربی
-شکستهودودامانیابراهیمبوکانآذربایجان غربی
--نستعلیقعلیجهانگیریجمشیدبوکانآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقسعیدحسین زادهنبیبوکانآذربایجان غربی
--شکستهعلیرحیمیمزملبوکانآذربایجان غربی
--شکستهمحمودرحیمیناصربوکانآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقفرج الهرستمیعابدبوکانآذربایجان غربی
قبولنستعلیقجعفرسعیدیدانابوکانآذربایجان غربی
قبولنستعلیقاسعدسعیدیمسعودبوکانآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقمحمودشکرهمصطفیبوکانآذربایجان غربی
-نستعلیقکریمطریحی سرخابیغالمحسینبوکانآذربایجان غربی
قبول-نستعلیقعلیعبدالهیجمالبوکانآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقعبدالهفرهاد زادهصالح الدینبوکانآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقمحمدگویندهلقمانبوکانآذربایجان غربی
قبول-نستعلیقمحمد خلیلمام عزیزیمحمد بوکانآذربایجان غربی
-نستعلیقمحمودمرادیهادیبوکانآذربایجان غربی
قبولشکستهعلینادرییعقوببوکانآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقحسیننجاریمنصوربوکانآذربایجان غربی
قبولقبولشکستهکریمولی زادهصالحبوکانآذربایجان غربی
قبولشکستهمحمد امینویسی اقدمفتاحبوکانآذربایجان غربی

--نستعلیقحسینامیدییدالهآمریکاآمریکا
قبولقبولنستعلیقشکرالهوطن دوستفرهادونکوورآمریکا
قبولقبولنستعلیقخسرورسائی مقدماللهونکوورآمریکا
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قبول-نستعلیقبیت الهایران پورعرفاناردبیلاردبیل
قبولقبولنستعلیقرحیمرحیمیاسماعیل اردبیلاردبیل
قبولقبولنستعلیقاختیارسلطان زادهلیال اردبیلاردبیل
قبولقبولنستعلیقعلینعمتیزهرا اردبیلاردبیل
قبولقبولنستعلیقمیر محمدسید صدریشاهیناردبیلاردبیل 
-نستعلیقرضاحسیناله مرادیآزیتااصفهاناصفهان
-نستعلیقحسنامیریحمیدرضااصفهاناصفهان
-نستعلیقمحمدآزادیاحمداصفهاناصفهان
-ثلثمصطفیآقاجوهریعلیرضااصفهاناصفهان
-نستعلیقمحمدعلیباباییحمیداصفهاناصفهان
--نستعلیقبهرامبازیارمصطفیاصفهاناصفهان
-نستعلیقمهدیبنی هاشمی سید وحیداصفهاناصفهان
--نستعلیقجعفربهرامیعباسعلیاصفهاناصفهان
قبولقبولنستعلیقهوشنگپایونمحمدرضااصفهاناصفهان
--نستعلیقعلی اکبرتوکلیاحمدرضااصفهاناصفهان
--نستعلیقعبدالحمیدجهادی نائینیفرزانهاصفهاناصفهان
-نستعلیقعیسیحسینیسیدجاللاصفهاناصفهان
--شکستهاحمدحکیمی فردلیالاصفهاناصفهان
قبولنستعلیقبهروزدهقانیشاهیناصفهاناصفهان
-نستعلیقعزیزالهدهقانیفاطمهاصفهاناصفهان
-نستعلیقمهدیذوقکمالاصفهاناصفهان
-نستعلیقعباسعلیراستیمحمدرضااصفهاناصفهان
--نستعلیقرحیمرجبیانمجیداصفهاناصفهان
قبولقبولنستعلیقحسینرحیمیحسناصفهاناصفهان
--نستعلیقعلی یاررفیعی درونجانی میثماصفهاناصفهان
--نستعلیقمحمدزارعان دولت آبادیمحمودرضااصفهاناصفهان
قبولنستعلیقمحمدزرگرزادهنیلوفراصفهاناصفهان
-نستعلیقعلیسعیدی دهقیحسناصفهاناصفهان
-نستعلیقشکرالهسلمانی مبارکهمرضیهاصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقاکبرسیفی خورزوقیوحیداصفهاناصفهان
--نستعلیقمحمدتقیشبانزیمجیداصفهاناصفهان
-قبولشکستهفضل الهشریفیپریسااصفهاناصفهان
-نستعلیقجعفرشیازیحافظاصفهاناصفهان
-نستعلیققاسمشیرزادیقدرت الهاصفهاناصفهان
قبولقبولشکستهحسنشیشه فروششهرهاصفهاناصفهان
--نستعلیقابراهیمطادی نبیفرشتهاصفهاناصفهان
--نستعلیقرمضانعلیطاهریجعفراصفهاناصفهان
-نستعلیقگل محمدطاهریمنصوراصفهاناصفهان
-نستعلیقاصغرعدیلی پورمحمدرضااصفهاناصفهان
-قبولنستعلیقعلیعسگری شردوانیمحموداصفهاناصفهان
--نستعلیقمحمدغالمی سدهابوالقاسماصفهاناصفهان
-نستعلیقرسولفاتحیفخر الساداتاصفهاناصفهان
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--نستعلیقجمشیدفاتحیانمسعوداصفهاناصفهان
--شکستهقربانعلیفکاریاعظماصفهاناصفهان
-نستعلیقشعبانعلیقاسمی فالورجانیسعیداصفهاناصفهان
-نستعلیقوحیدگلبنسینااصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقابوالقاسممالکیمینااصفهاناصفهان
-نستعلیقحسنمسجدیسعیداصفهاناصفهان
-نستعلیقسعیدمعصومیفرحنازاصفهاناصفهان
--نستعلیقمحمودمقصودیحمیداصفهاناصفهان
-قبولشکستهنورالهموسویسیدعلیاصفهاناصفهان
-نسخحسنموسوی صدرسیدعلیاصفهاناصفهان
-نستعلیقحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان
قبولشکستهحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان
--شکستهعباسنصر اصفهانیحسیناصفهاناصفهان
--نستعلیقعلینعمتیفرزانهاصفهاناصفهان
قبولشکستهعباسنقی زادهفریبااصفهاناصفهان
-نستعلیقتقینیکبختعلیرضااصفهاناصفهان
--نستعلیققدرت الههاشمیانمهنازاصفهاناصفهان
قبولقبولشکستهغالمرضاوکیلی مطلقایماناصفهاناصفهان
-قبولشکستهمنصوریساولیانشبنماصفهاناصفهان
-شکستهخسرواسفندپورمحبوبه شهرضااصفهان
-شکستهصفرعلی افشاریرضوان شهرضااصفهان
--نستعلیقکمالآقاسینوشینشهرضااصفهان
-شکستهعلیرضاباقریعاطفه شهرضااصفهان
-نستعلیقمحمدبهمنی نیامجتبیشهرضااصفهان
-شکستهملک حسینپیرمرادیانیحییشهرضااصفهان
-نستعلیقمصطفیرحمتیهاتف شهرضااصفهان
قبولنسخعبدالرسولزمانیمریمشهرضااصفهان
--نستعلیقگرانشهریاریداود شهرضااصفهان
-نسخیعقوبطالب پورایرانشهرضااصفهان
--نستعلیقحیدرقدمی شهرضا محمدحسنشهرضااصفهان
--نستعلیقمحمدرضاکسرایینسرینشهرضااصفهان
-قبولشکستهمحمدملکیانپری نازشهرضااصفهان
-ثلثولی اله میرعلی ملکمحمدشهرضااصفهان

قبولقبولنسخ غالمحسنغالمیمحمدعارف کابلافغانستان
قبولقبولشکستهمحمدعلیباباییعلیساوجبالغالبرز
قبولنستعلیقعلی  دهقان پورمحمدساوجبالغالبرز
-نستعلیقاحمدرمضانیمجید ساوجبالغالبرز
--شکستهحسنزارعان زیارانیخدیجهساوجبالغالبرز
-نستعلیقعلی محمدشکریفاطمهساوجبالغالبرز
-قبولشکستهعباسفالح پورلیالساوجبالغالبرز
-قبولنستعلیقمختارفالح زادهمعصومهساوجبالغالبرز
-شکستهنیکوفالح زیارانیفریبا ساوجبالغالبرز
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--نستعلیقحسن آقاکاشانی تبارفائزه ساوجبالغالبرز
-شکستهامیرکرملیمهدیه ساوجبالغالبرز
-نستعلیقحبیب الهمجدیمحسن ساوجبالغالبرز
قبولقبولنستعلیقاصغرنکوهمت تکوحیدساوجبالغالبرز
--نستعلیقجمشیدامیریسمیراکرجالبرز
-شکستهجعفرامین پورجوادکرجالبرز
-نستعلیقصفرآرمیونمنصورهکرجالبرز
--نستعلیقحیدرعلیحقیقتیحسینکرجالبرز
--شکستهقوچعلیحیدریحسنعلیکرجالبرز
-نستعلیقمحمدحسینحیدری کل محلهطهمورثکرجالبرز
-نستعلیقحبیب اهللخدابخشیاحمدکرجالبرز
--نستعلیقابوالفضلداودیعبدالهکرجالبرز
--نستعلیققربانعلیدودانگهبهرامکرجالبرز
قبول-نستعلیقایوبزارع کلینیسهرابکرجالبرز
--نستعلیقپاشازارعیبهروزکرجالبرز
--نستعلیقمنصورزارعیحمیدرضاکرجالبرز
قبولقبولنستعلیقعلی اکبرشاه حیدریمجیدکرجالبرز
قبول-نستعلیقرحمانصادقیفاطمهکرجالبرز
-قبولنستعلیقسیدمصطفیعارف کشفیسیدمحسنکرجالبرز
قبولقبولنستعلیقحسینعلیعاشوریاحمدمرادکرجالبرز
قبولنستعلیقکلب حسینعباسیابراهیمکرجالبرز
--نستعلیقمحمدعبدیلیالکرجالبرز
قبول-نستعلیقمحمدابراهیمعندلیبیجمشیدکرجالبرز
قبولقبولنستعلیقپرویزفیروزدهقانعلیرضاکرجالبرز
--نستعلیقعلی صفرقبادیمحمدکرجالبرز
-قبولشکستهعلی اکبرگفتاریفرزانهکرجالبرز
--نستعلیقاحمدگلشنیام البنیکرجالبرز
--نستعلیقمحمدمانگریمصطفیکرجالبرز
-نستعلیقصادقمجدیظفرکرجالبرز
-نستعلیقعبدالصمدمعینیخلیلکرجالبرز
-شکستهجوادمفخمیعلیرضاکرجالبرز
--شکستهعزیزالهمیرزاآقاتبارعلی اکبرکرجالبرز
قبولقبولنستعلیقبهروزنیک آبادیبهزادکرجالبرز
قبولقبولثلثفتح الههوشمندان بهبهانیحمیدرضاکرجالبرز
قبولنستعلیقمیراحمدوطن پرستمیرسعیدکرجالبرز
-نستعلیقشیرزادیوسفیمهرانکرجالبرز
-نستعلیقحسنگوهریگوهرایالمایالم
قبولقبولشکستهمحمودمحسن زادهحسنایالمایالم
--نستعلیقالیاسیعقوبینسرینایالمایالم
-نستعلیقاله کرمجهاندیدهاحمدبوشهربوشهر
--نستعلیقاسمعیلریحانیمعصومهبوشهربوشهر
-ثلثعبدالرضاعباسیمحمدبوشهربوشهر
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-قبولنستعلیقحاجیقائدیمحمدبوشهربوشهر
-نستعلیقمحمدکالنیحمیدهبوشهربوشهر
قبولنستعلیقکمالمحمدیاکبربوشهربوشهر
-نستعلیقغالمعلیمظفریمظفربوشهربوشهر
قبولنستعلیقسیداحمدهاشمیعبدالحسینبوشهربوشهر
--نستعلیقمحمدواحدی مقدمرقیهبوشهربوشهر
-نسخایرجباژدان زادهمیالدمالردتهران
قبولقبولنستعلیقمحمدولیبیاتسعیدمالردتهران
-شکستهمحمدولیبیاتسعیدمالردتهران
قبولنستعلیقافشارچایچیفرزادمالردتهران
قبولنستعلیقابراهیمخلیلیقاسممالردتهران
قبولنستعلیقمظاهرراستگوفرشتهمالردتهران
-نستعلیقمحمدعلیعباسیمحمدنریمانمالردتهران
-شکستهمحمدعلیعباسیمحمدنریمانمالردتهران
قبول-نستعلیقتقیعزتیمهنازمالردتهران
قبولقبولنستعلیقغالمرضافیروززارعمحمدجوادمالردتهران
قبول-نستعلیقیحییکریمی ذالنسیروسمالردتهران
--شکستهمقصودعلیگلنارپورعباسمالردتهران
-نستعلیقحسینمرادیعلی محمدمالردتهران
-نستعلیقعلی اصغرمومنیعادلهمالردتهران
قبولنستعلیقمحمودابراهیم دوالیحمیدرضاتهران تهران 
قبولقبولنستعلیقسید مهدیابوالقاسمیسید محمودتهران تهران 
--نستعلیقبایرامعلیابوطالبی فردحسینتهران تهران 
-نستعلیقحسیناحمدی کافشانیزهره تهران تهران 
--نستعلیقغالمعلیاستاد نوبریاحمدتهران تهران 
--نستعلیقحسیناسالمیمحمد جعفرتهران تهران 
-نستعلیقاسماعیلافشارفردفرامرزتهران تهران 
قبولنسخنبیاکبرینسرینتهران تهران 
--نستعلیقمحمد اسماعیلاله دادیانطاهرهتهران تهران 
-نستعلیقعبدالهالیاسیعلی اکبرتهران تهران 
-شکستهرضاامانی همدانیفاطمهتهران تهران 
-نستعلیقغالمرضاامیر خانیمرتضی تهران تهران 
قبولنسخعباسعلیباباخانی تیموریحسینتهران تهران 
-ثلثعباسعلیباباخانی تیموریحسینتهران تهران 
قبولقبولنستعلیقعبداهللباقریعلیتهران تهران 
-نستعلیققدرت الهباقریزهراتهران تهران 
--نستعلیقلطف اهللباقری روشنکتهران تهران 
قبولنستعلیقاحمدباقری نعیمهتهران تهران 
قبولقبولنستعلیقکاظمباقری زادهحامدتهران تهران 
قبول-نستعلیقحسینبخشیغالم عباس تهران تهران 
--نستعلیقابوالقاسمبرزوییهادیتهران تهران 
-شکستهعباسبرزوییمهردادتهران تهران 



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-نستعلیقمحمد حسنبشارتیمحمد رضاتهران تهران 
--نستعلیقابوالحسنبصیری کیاسمیراتهران تهران 
-شکستهکیهانبقایی پورروشنکتهران تهران 
-نستعلیقلطف اهللبهادریآفاقتهران تهران 
--نستعلیقاحمدبهپورعلیتهران تهران 
-شکستهعباسبهمنیحمیدرضاتهران تهران 
--شکستهمحمد رضابیاتحامدتهران تهران 
--نستعلیقمحمودپاکتی محمدیامیر مهیارتهران تهران 
قبولشکستهمحمدتقیپسندیدهزهراتهران تهران 
قبول-شکستهمحسنپور محمودمرجان تهران تهران 
-نستعلیقعباسعلیپیام احمدیزهرهتهران تهران 
قبول-نستعلیقمحمدترکمان پریعباستهران تهران 
-قبولنستعلیقسید جوادتقویسیدامیرتهران تهران 
قبولقبولشکستهمحمدجباریاکبر تهران تهران 
-نستعلیقسید کاظمجزایریسیدمحمدتهران تهران 
قبول-شکستهمحمدربیعجهانگیریآرمانتهران تهران 
قبولقبولشکستهاحمدجوادیانسمیهتهران تهران 
--شکستهمحمدجوان بخت اولجعفرتهران تهران 
-ثلثاحمدچلونگرالهامتهران تهران 
-نستعلیقمحمد علیچمن آراملیحهتهران تهران 
قبولقبولشکستهعلیچیت سازنوشینتهران تهران 
--نستعلیقمصطفیحبیب اله اهرانیعلیتهران تهران 
--نستعلیقباباحبیبی مجندیابراهیمتهران تهران 
-شکستهرحیمحسن بیگی خامنهحمیدتهران تهران 
--شکستهمحمد رضاحسنوند عمو زادهجهانگیرتهران تهران 
-شکستههاشمحکیمیسلیمانتهران تهران 
-شکستهاحدحمدیمهریتهران تهران 
قبولقبولنستعلیقعبدالحسینخاکبازانمحمدرضاتهران تهران 
-نستعلیقصمدخنجریاصغرتهران تهران 
--شکستهحجت الهخونساریزهراتهران تهران 
قبول-شکستهجعفرخونساریان عسلیسعیدهتهران تهران 
--ثلثمحمدتقیخیریهمحمدابراهیمتهران تهران 
قبولنستعلیقاسمعیلداروغه زاده زوارهمجتبیتهران تهران 
-نستعلیقمجتبیدائمیافسانهتهران تهران 
--نستعلیقمیرزا علیدراجیعلی اکبرتهران تهران 
--شکستهمیرزا علیدراجیحسینتهران تهران 
--نستعلیقابوالحسندیهیمنیماتهران تهران 
--نستعلیقنجیبذوالفقارینیلوفرتهران تهران 
قبولقبولشکستهسعیدراجیسانازتهران تهران 
قبولقبولنستعلیقمحمدعلیرامینکسریتهران تهران 
--نستعلیقمختاررجاییالهامتهران تهران 
--ثلثفتاحرجبعلیعادلتهران تهران 



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--نستعلیقحسنرضامندیمنیرهتهران تهران 
-نستعلیقولی اهللرضاییعلیتهران تهران 
-نستعلیقحسینرفعتیمعصومهتهران تهران 
-شکستهغالمرضارهبرالههتهران تهران 
--نستعلیقسبزعلیروزگاریجوادتهران تهران 
-نستعلیقابوالقاسمرئوفیغال مرضاتهران تهران 
--شکستهمحمد رضازرگرزهرهتهران تهران 
قبولقبولشکستهسید عباسسادات رضویسیده هانیهتهران تهران 
قبولقبولنستعلیققاسمسپهرعلی اصغرتهران تهران 
-شکستهحسینسرمدیجهانگیرتهران تهران 
قبولنستعلیقعباسعلیسلیمانیمحمدجوادتهران تهران 
--شکستهسیروسسودمند ارژمندسامانتهران تهران 
--نستعلیقاحسان الهشادی بدابیمحیاتهران تهران 
-شکستهعلی اکبرشفیعی گالیلتهران تهران 
قبول-نستعلیقابوالقاسمشفیعی مدنیمهدیتهران تهران 
قبولقبولنستعلیقمحمد نبیشهبازیقدرت الهتهران تهران 
-نستعلیقسیف الهشیخیمیثمتهران تهران 
-قبولنستعلیقارسالنشیر محمدبهمنتهران تهران 
-قبولنستعلیقمحمدشیرازیحمیدتهران تهران 
قبول-نستعلیقحمیدشیریحسینتهران تهران 
-نستعلیقعلیصمیمیفرانکتهران تهران 
-نستعلیقعلی زمانطاهریحسنتهران تهران 
-نستعلیقامیرطاهریسهیالتهران تهران 
--نستعلیقحسینعرفانیاناحمدتهران تهران 
-شکستهعلیعسگریمحمدتهران تهران 
--نستعلیقفتحعلیعلی خادمیسعیدتهران تهران 
--نسخعلی آقاعلی نجفیوحیدتهران تهران 
--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیلتهران تهران 
-نستعلیقخلیلفتحیاکبرتهران تهران 
قبولنستعلیقمحمدفردوسیفریدتهران تهران 
--شکستهعلیفرهادیامیررضاتهران تهران 
-نستعلیقاحمدقادریعلیرضاتهران تهران 
--نستعلیقعبدالرزاققازانچائیشهریارتهران تهران 
-نستعلیقمهدیقاسمیمریمتهران تهران 
-نستعلیقسیدناصرقاضی میر سعیدسید مهدیتهران تهران 
--شکستهجعفرقریشیمرجانهتهران تهران 
-شکستهعبدالرحیمقصابیانسیمینتهران تهران 
-نستعلیقمحمدکاظمکاظمیداریوشتهران تهران 
--شکستهعلیکریمیشیردلتهران تهران 
-نستعلیقمحمدکریمی اصفهانینورالهداتهران تهران 
--ثلثمحمدتقیکوثرینضیر تهران تهران 
-نستعلیقعبدالمجیدگودرزیحبیب الهتهران تهران 



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-نستعلیقاسمعیللطفیمحمدرضاتهران تهران 
--نستعلیقنوروزمختاریمیناتهران تهران 
قبولنستعلیقجبرائیلمرادحسین حاجیلوشهروزتهران تهران 
--نستعلیقعلیمرادیمرتضی تهران تهران 
قبولقبولنستعلیقعلی یارمرادیمجیدتهران تهران 
--شکستهحیدرمرزومبیناتهران تهران 
--شکستهابراهیممشاکیمرتضی تهران تهران 
-نستعلیقاسمعیلمشایخمریمتهران تهران 
قبول-نستعلیققدیرمصیب نژادشهریارتهران تهران 
-قبولنستعلیقشمس اله منهوییناهیدتهران تهران 
-نستعلیقبراتعلیمهدیزادهمجیدتهران تهران 
--شکستهقدرتمهربانکاظمتهران تهران 
--نستعلیقحسنموسائی سنجره ئیمحمودتهران تهران 
-نستعلیقسید داودمیر علی مرتضاییسید صادقتهران تهران 
-نستعلیقبیژنمیرزا پورعلیتهران تهران 
--نستعلیقمجتبیمیرزائینرگستهران تهران 
قبولقبولنستعلیقنجادعلیناصریحیدرعلیتهران تهران 
--شکستهبیت الهنام آورمرضیهتهران تهران 
قبولقبولشکستهنواز الهنساجی جهرمیفاطمهتهران تهران 
-نستعلیقسید عبدالهنقدیسیده سحرتهران تهران 
--نستعلیقسید ناصرنورانی دوگاههسید محمودتهران تهران 
قبولقبولنستعلیقشعبانعلینوری نیا حسنتهران تهران 
--شکستهمرادعلینوری یالقوز آغاجیمیالدتهران تهران 
--نستعلیقمحسنهاشم لورضاتهران تهران 
--نستعلیقعلی اکبروثوقی لیالبیربابتهران تهران 
قبولنستعلیقعبدالهیعقوبیجوادتهران تهران 
--شکستهیحیییعقوبیبهرامتهران تهران 

قبول-شکستهعنایت الهارشادی فارسانیلیالشهرکردچهار محال و بختیاری
-نستعلیقعباسعلیآرخبهزادشهرکردچهار محال و بختیاری
-نستعلیقاحمد رضاجمشیدیعباسشهرکردچهار محال و بختیاری
-نستعلیقحاجی آقاسپاهیحسین شهرکردچهار محال و بختیاری
قبول-شکستهابوالقاسمصالحیعنایت الهشهرکردچهار محال و بختیاری
-قبولشکستهمحمد رضاکریمی آورگانیافسانهشهرکردچهار محال و بختیاری
-نستعلیقمحمد صادقملک پورکاظمشهرکردچهار محال و بختیاری
قبول-نستعلیقبهادریزدانی سامانیعلی رضاشهرکردچهار محال و بختیاری

-نستعلیقمحمداحمدیرضابیرجندخراسان جنوبی
-نستعلیقمحمدرضاموذنیمحسنبیرجندخراسان جنوبی
-نستعلیقمحمد اولیائیفاطمهکاشمرخراسان رضوی
-شکستهمحمداولیائیفاطمهکاشمرخراسان رضوی
-نستعلیقعلی اکبربهزاد سرایانمحمودکاشمرخراسان رضوی
-قبولنستعلیق محمدحسینجابریمهدیکاشمرخراسان رضوی
-نستعلیقحسنچراغیانعلی اکبرکاشمرخراسان رضوی
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-نستعلیقسید مرتضیسیدیسید حسینکاشمرخراسان رضوی
-قبولنستعلیقمحمد علیصادقیهادیکاشمرخراسان رضوی
قبولنستعلیقرجبعوضجعفرکاشمرخراسان رضوی
قبولنستعلیقاسد الهقربانیانمحمدکاشمرخراسان رضوی
-نستعلیقعلی اصغرمستغیثیسمیهکاشمرخراسان رضوی
--نستعلیقمحمد جوادمکنونیداودکاشمرخراسان رضوی
--نستعلیقاکبرملوکیامیدکاشمرخراسان رضوی
قبولنستعلیقمحمدهاشم پورعلی  کاشمرخراسان رضوی
-نستعلیقمحمد رضااخالقیزهرامشهدخراسان رضوی
-شکستهمحمدحسیناخوان فرنازرؤیامشهدخراسان رضوی
قبولقبولنسخمحمد رضاادیبی یزدان آبادابراهیممشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمحمدعلیافتخاریزهرامشهدخراسان رضوی
قبول-نستعلیقغالمعباساکبری عریانیتکتممشهدخراسان رضوی
--شکستهعلیامدادی فرندامشهدخراسان رضوی
--شکستهحسنامیرزاده هرویروشنکمشهدخراسان رضوی
-شکستهمحمدآفتاب گردابوالقاسممشهدخراسان رضوی
--نستعلیققربانعلیباناممجیدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقعلی اکبربرجسته ثانیشاهینمشهدخراسان رضوی
قبولنستعلیقبمانعلیبهناموحیدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقحسین قلیبیاتملیحهمشهدخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقناصرجامی خواهمهدیهمشهدخراسان رضوی
قبولنستعلیقغالمرضاجاللیپروینمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقشکراهللجوکارمحمدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقعبدالمهدیحاجی بصریعبدالحمیدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمحمد حسین زاده عبداله مشهدخراسان رضوی
قبولشکستهاحمدخادمیقدرت اله مشهدخراسان رضوی
-نستعلیقحسیندرویش بدرآبادیجوادمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقعبدالوهابدهباشیانعلیمشهدخراسان رضوی
--نستعلیق مرتضیزاهدیمحمدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمحمدرضاسرائیمعصومهمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمنصورسیارالهاممشهدخراسان رضوی
قبول-ثلثجوادسید حسینیبی بی معصومه مشهدخراسان رضوی
--نستعلیقعلیرضاشرافتنازنینمشهدخراسان رضوی
--نستعلیقحمزهصادق زاده علی اکبر مشهدخراسان رضوی
--نستعلیقعلیصرافانحمیدمشهدخراسان رضوی
--شکستهمحمد جوادطلوع قصابانهانیهمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقغالمحسینعباس زادهاکرممشهدخراسان رضوی
--شکستهعباسعلیعباسیامیرحسینمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقکاظمعبداله زادهلیدامشهدخراسان رضوی
--شکستهاسماعیلعبدیمهالمشهدخراسان رضوی
قبولقبولثلثعباسعلی آبادیمحمدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقسیدعلیقریشیعزتمشهدخراسان رضوی
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--نستعلیقمحمد علیکشمیریاحمدمشهدخراسان رضوی
-شکستهمحمدقلیکلیدریعلیمشهدخراسان رضوی
-ثلثعلیکوکبی سقیمحمد مشهدخراسان رضوی
--ثلثسید تقیمجدسید محمدعلیمشهدخراسان رضوی
-قبولنستعلیققاسممحمدزاده دوستیمجیدمشهدخراسان رضوی
-قبولنستعلیقعبدالواحدمحمدیایوبمشهدخراسان رضوی
--نستعلیقحسنملکیابوذرمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمحمد حسینمهدوی مهرمحمد جوادمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقحسینمهریزیانمنیرمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمحمدمودیحمیدرضامشهدخراسان رضوی
-نستعلیقسید طاهرموسویربابمشهدخراسان رضوی
-ثلثسید قاسمموسویسید رضا مشهدخراسان رضوی
-نستعلیقکاظمیثربی نایینیفاطمهمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمحمدایزییاسرنیشابورخراسان رضوی 
--نستعلیقجابرچنارانیعبدالصالح نیشابورخراسان رضوی 
-نستعلیقمحمدحصاری علی نیشابورخراسان رضوی 
-قبولنستعلیقمحمدتقیخیری حسن نیشابورخراسان رضوی 
--نستعلیقمحمددلبریزین العابدیننیشابورخراسان رضوی 
-نستعلیقمحمدحسن رافعیرضا نیشابورخراسان رضوی 
-نستعلیقسیدعلیسادات صفاری نهضت نیشابورخراسان رضوی 
-نستعلیقعلیرضاصالح آبادی حسن نیشابورخراسان رضوی 
-نستعلیقمحمدرضا طالبی محمد نیشابورخراسان رضوی 
--نستعلیقآیت الهطاهریانالههنیشابورخراسان رضوی 
--نستعلیقاحمدفارسی شهنازنیشابورخراسان رضوی 
--نستعلیقعبدالوهابفراست نیامحمدمهدینیشابورخراسان رضوی 
قبول-نستعلیق علی اکبر کرابی اعظمنیشابورخراسان رضوی 
قبولقبولنستعلیقمحسن لطفیابوالفضل نیشابورخراسان رضوی 
قبولنستعلیقعلی اوسطمنتظرانمحمدرضا نیشابورخراسان رضوی 
قبولشکستهحبیب الهنصرآبادی علی نیشابورخراسان رضوی 
--نستعلیقنبی الهنیرآبادی علی نیشابورخراسان رضوی 
-نستعلیقگل حسینبرادرانحسن بجنوردخراسان شمالی
قبول-نستعلیقمحمدجعفری اوالشلومهدیبجنوردخراسان شمالی
قبولنستعلیقرضاحسین نیا تنهالیالبجنوردخراسان شمالی
--ثلثیوسفزمزمیجلیل الهبجنوردخراسان شمالی
--نستعلیقمحمدشریف حسینیحسین بجنوردخراسان شمالی
قبولقبولنستعلیقحسینعلیشیردلحسین بجنوردخراسان شمالی
--ثلثجوادعلی میرزائیوجیههبجنوردخراسان شمالی
قبول-شکستهمحمدحسنکالبییونسبجنوردخراسان شمالی

قبولقبولشکستهعبدالمحمیدبزرگ مرعشیسروشاهوازخوزستان
-نستعلیقعبدالرضابنی سعیدحسیناهوازخوزستان
-نسخناجیترابیمحمداهوازخوزستان
-نستعلیقحسینعلیخزاییمریماهوازخوزستان



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--نستعلیقعلی جاندانشمندژینوساهوازخوزستان
-نستعلیقعلی جاندانشمندمهرنوشاهوازخوزستان
--نسخمحمددرخشان زادهعلیرضااهوازخوزستان
-نستعلیقصید محمدرشیدنیازهرااهوازخوزستان
--نستعلیقکاظمساکیمهدیاهوازخوزستان
-نستعلیقمالکشجاعی مقدممحسناهوازخوزستان
-نستعلیقحسینعلیظهراب زادهسکینهاهوازخوزستان
--نستعلیقعلی باباعیدیوندیفروزاناهوازخوزستان
-نستعلیقمحمدرضاقیمزهرااهوازخوزستان
--نستعلیقعبدالحسینکیهان منشطیبهاهوازخوزستان
--نستعلیقمحمدقلیمحمدیحسناهوازخوزستان
-نستعلیقعبدالصمدمنصوری زادهطاهراهوازخوزستان
--نسخمحمدرضاناصری بافقیعباساهوازخوزستان
--نستعلیقیارحسیننظریرضااهوازخوزستان
-نستعلیقعزیزاحسان دوستعبدالحسینبندرماهشهرخوزستان
-قبولنستعلیقحسناسکندریسارابندرماهشهرخوزستان
-شکستهامان الهبزرگی نیارحمانبندرماهشهرخوزستان
قبول-نستعلیقابراهیمدزفولیانفاطمهبندرماهشهرخوزستان
-نستعلیقفاضلرشیدیجعفربندرماهشهرخوزستان
-نستعلیقآقامیرزاسلطانیانشکرالهبندرماهشهرخوزستان
--نستعلیقخسروصادقیمرتضی بندرماهشهرخوزستان
--نستعلیقمحمد رضاعباس پورصدیقهبندرماهشهرخوزستان

-نستعلیقمحمدتقیبهرامی فرمحمدنقیابهرزنجان
-نستعلیقصفرعلیحسنیاسماعیلابهرزنجان
-نستعلیقعلیکالنتریزهراابهرزنجان
قبولنستعلیقایوبنجفیاباصلتابهرزنجان
قبولقبولشکستهجعفرنوروزخانیمحمدابهرزنجان
-نستعلیقموسینوروزیایلنازابهرزنجان
-نستعلیقامیرعلیاحمدیمسعودزنجانزنجان
--نستعلیقرئوفامینیسید احمدزنجانزنجان
-نستعلیقحسینچاوشیخدیجهزنجانزنجان
-شکستهمحمد ابراهیمبنائیانحسن سمنانسمنان
-نستعلیقغالمرضاتقویسید علی اکبرسمنانسمنان
-نستعلیقابوالفضلجعفریانسپیدهسمنانسمنان
-نستعلیقعلیجانحیدریانرضاسمنانسمنان
--نستعلیقغالمعلیدرویشمهینسمنانسمنان
-نستعلیقمحمدعلیرضاکاظمیناعمهسمنانسمنان
-نستعلیقعلی نقیصادقیمحمدرضاسمنانسمنان
-نستعلیقمحمدقدسکمال الدینسمنانسمنان
-نستعلیقحسینعلیناد علی زادههانیسمنانسمنان

قبولشکستهحسینصیادداوودزاهدانسیستان و بلوچستان
-قبولنستعلیقحبیبابوالقاسمیزهراسروستانفارس



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-قبولشکستهمحمد حسیناحدیانیسسروستانفارس
--شکستهمحمد حسینایزدپناهحسامسروستانفارس
--شکستهحیدرقلیبشیریلیالسروستانفارس
--نستعلیقعلیبومهموسیسروستانفارس
قبول-نستعلیقغالم حسینپژمانامیرسروستانفارس
--شکستهداودتقویسمانهسروستانفارس
قبول-شکستهمحمد حسین خانیحمیدرضاسروستانفارس
قبولقبولشکستهحسنخوش سیرت محسنسروستانفارس
-نستعلیقداودروئین تنحمیدرضاسروستانفارس
-نستعلیقنادعلیسروی زادهفاطمهسروستانفارس
قبولنستعلیقعلی اکبرشایگان فرمسعودسروستانفارس
قبولقبولشکستهعلی اکبرشایگان فرمسعودسروستانفارس
--شکستهمهدی علیرضاییعرفانسروستانفارس
قبولشکستهفریدون قاسمیفاطمهسروستانفارس
--شکستهمحمدجوادقدمیآیداسروستانفارس
قبولقبولنستعلیقعبدالعلی کمالیمحمدرضاسروستانفارس
قبول-شکستهصفدرممتازیحمیده سروستانفارس
-شکستهابراهیمابراهیمیغالمرضاشیرازفارس
قبول-شکستهعبادالهاستخرمجید شیرازفارس
--نستعلیقمحمد حسیناسکندری سنجابیحمید شیرازفارس
-نستعلیقرضااصغریافروزشیرازفارس
-نستعلیققره محمداظهری خونوروزشیرازفارس
-نستعلیقنظامامینیسیروسشیرازفارس
-نستعلیقابراهیمبردبارعبدالمجید شیرازفارس
قبول-نستعلیقعلیجانبرزگرنازنین زهراشیرازفارس
--شکستهمحمد اسماعیلبهشتیزینبشیرازفارس
--شکستهمحمداسماعیلبهشتینداشیرازفارس
-شکستهعلیرضابهمنی فرمحمد رسولشیرازفارس
-شکستهمصیببوستانیافسانه شیرازفارس
--نستعلیقعلیبویراحمدیکیهان شیرازفارس
--نستعلیقشمشادبیرمیعبدالحسینشیرازفارس
--نستعلیقجوادپارسا مهرمحمد علی شیرازفارس
-نستعلیقمنوچهرپارسانژادحجت الهشیرازفارس
-نستعلیقعباسپروانه نژادوحید شیرازفارس
--شکستهکرامت اهللپروینفاطمهشیرازفارس
-نستعلیقغالمرضاپوالدوشمعصومهشیرازفارس
--نستعلیقعلیپیروز نیاهادیشیرازفارس
--شکستهجمشیدتوکلیعلی شیرشیرازفارس
-نسخاسمعیلجنتی جهرمیلیالشیرازفارس
قبولنستعلیقصمدجوانمحمدشیرازفارس
--شکستهعلیرضاجوجموحیدرضاشیرازفارس
-شکستهاسدالهحبیب زادهاحمد رضا شیرازفارس



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

قبولقبولشکستهمحمدحسن زاده فشانیعلی مددشیرازفارس
قبول-نستعلیقالهقلیحسینیشهابشیرازفارس
--نستعلیقاصغرحسینیمحمدجوادشیرازفارس
--شکستهسید مرتضیخاکرهسید مهدیشیرازفارس
قبولقبولنستعلیقحسینخلیلیساراشیرازفارس
-نستعلیقکرمخورسندمحمدرضاشیرازفارس
--شکستهمحمدحسینخیراندیشاعظمشیرازفارس
قبول-نستعلیقصمدده بزرگیمحسنشیرازفارس
--شکستهسید عبدالهده بزرگیمریم ساداتشیرازفارس
--نستعلیقعبدالحسینده شیخییوسفشیرازفارس
قبولقبولشکستهگلزاردیانتمجتبیشیرازفارس
قبولشکستهابراهیمذوالنوناسمعیلشیرازفارس
-نستعلیقمنصوررحیمی نژادانعلیشیرازفارس
-نستعلیقذبیح الهرزمجوییساراشیرازفارس
قبول-نستعلیقفالمرزرستگارایرجشیرازفارس
-نستعلیقولیرسولیمریمشیرازفارس
-شکستهعلیرفیعیشهربانوشیرازفارس
قبول-نستعلیقابوالقاسمزارعهاشمشیرازفارس
-شکستهمحمد باقرزارعساراشیرازفارس
قبولنستعلیقحسینزاهدیابوالفضل شیرازفارس
قبولقبولنستعلیقعبدالرسولزمانیانشیواشیرازفارس
-نستعلیقعلیزمانیهنگامه شیرازفارس
قبولشکستهخسروزهرائی پورفهیمهشیرازفارس
قبول-نستعلیقعلی حسینشاکرفاضلشیرازفارس
-شکستهقدمعلیشهریاریمهدیشیرازفارس
--شکستهصفرصادقیاسحاقشیرازفارس
قبول-نستعلیقشکرالهضابطی جهرمیمسعودشیرازفارس
-نستعلیقبهروزطیبیاکبرشیرازفارس
--نستعلیقعبدالهعاکفبهنامشیرازفارس
--شکستهمحمدعزیزی خواهمیناشیرازفارس
-نستعلیقمحمدکریمفرخیبنیامینشیرازفارس
قبول-شکستهمحمد کریمفرخیمحمد شیرازفارس
--شکستهالیاسفالح نیااعظمشیرازفارس
-شکستههدایت الهقاسمیپریساشیرازفارس
--نسخسیروسقرقانیفریباشیرازفارس
-نستعلیقکریمقنواتیمحمد شیرازفارس
-قبولشکستهعادلکاکاصادقشیرازفارس
قبولقبولنستعلیقامرالهکاویانیبهمنشیرازفارس
قبول-نستعلیقمصطفیکشتکارمحمد شیرازفارس
--شکستهعلیرضامال احمدیاندیشه شیرازفارس
-شکستهعلی اصغرمحب زادهسعیدهشیرازفارس
قبولنستعلیقغالمحسینمحرابیمحمدشیرازفارس



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--نستعلیقخانعلیمرادپورعلیشیرازفارس
--شکستهمرتضیمردانیانسیهشیرازفارس
--نستعلیقفضل الهمیرزاییفرج الهشیرازفارس
-نستعلیقاحمداحمدیمهدیآبیکقزوین
قبولشکستهسیفعلیبیک محمدیگلزارآبیکقزوین
--نستعلیقشمس الهحسن زادگانرضاآبیکقزوین
قبول-نستعلیقسیدرضاحسینیسیده طاهرهآبیکقزوین
قبولنستعلیقداریوشرضاییفاطمهآبیکقزوین
-نستعلیقعلی اصغررکنی حسینیسیده مطهرهآبیکقزوین
قبول-نستعلیقمحمودزارعی نژادمجتبیآبیکقزوین
-نستعلیقعلیمافیکیمیاآبیکقزوین
--نستعلیقسیدبهروزمحمدیسیدعلیآبیکقزوین
قبولشکستهرئوفمرادیزهراآبیکقزوین
--شکستهمسعود افقی شهال قزوینقزوین
قبولشکستهشهبازباجالنمجید قزوینقزوین
--شکستهعباستاروردیلونرگسقزوینقزوین
--شکستهروح الهدرویشوندکیهانقزوینقزوین
-قبولشکستههادی سبدبافانحمید قزوینقزوین
قبولقبولشکستهامیرسلیمانی نیاکمالقزوینقزوین
قبولشکستهمسلمصفدریعلی قزوینقزوین
-قبولشکستهرجبعلیعبداللهی جاللقزوینقزوین
--شکستهمحمد علی نصراللهی محمودرضاقزوینقزوین
--نستعلیقاحمد علیامیشی تبریزیعلیرضاقزوین قزوین 
--نستعلیقشهبازباجالنمجید قزوین قزوین 
-نستعلیقیادگار جلیلوند باجلوند مرتضی قزوین قزوین 
قبول-نستعلیقسلیمانحسینیسید اکبر قزوین قزوین 
قبول-نستعلیقسید رضاحسینیسید هاشم قزوین قزوین 
-نستعلیق احمد خوئینی زهرا قزوین قزوین 
-قبولنستعلیقداوودرحمنیمحمدرضا قزوین قزوین 
-نستعلیقخدمتعلیشهسواریانمجید قزوین قزوین 
-نستعلیقنعمت اهلل عاملیمهدی قزوین قزوین 
-نستعلیقناصرعباسیسمیهقزوین قزوین 
--نستعلیقحسنغیاثوند فاطمه قزوین قزوین 
قبولنستعلیقعزیزاله فرهی نیا فرهنگ قزوین قزوین 
-نستعلیقکرمعلی محمودی رقیه قزوین قزوین 
قبولقبولنستعلیقعلی اصغرمال کاظمیعلی قزوین قزوین 
-نستعلیقسید هاشمنیک پیسیده آرزو قزوین قزوین 

-شکستهنعمت الهامیریمجیدقمقم
-نستعلیقعلی حسینبیک محمدیعلی اصغرقمقم
--نستعلیقمحمدتقیتقویمحمدقمقم
-نسخنادعلیحسنکی ویسیمحمدقمقم
--نستعلیقمحمدحیدر بیک نژادزهراقمقم
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نتایج

--نسخعلیخاکیحامدقمقم
-نستعلیقمرتضیروحانیزینبقمقم
قبول-نستعلیقغریبزعیمی یزدیمحمدقمقم
قبولقبولنسخیحییصباغی قراچهحمیدقمقم
قبول-نستعلیقرمضانعبداللهیابوالفضلقمقم
قبولقبولنسخعزیزعزیزیمحمدحسنقمقم
-شکستهعزیزعزیزیمحمدحسنقمقم
قبول-نستعلیقسیدابوالحسنمزارعیسیدحسینقمقم
--نستعلیقسیدکمالمالعلیسیدمصطفیقمقم
-نستعلیقمحمدباقرملکیانعمادالدینقمقم
قبول-نسخمحمدباقرملکیانعمادالدینقمقم
--نستعلیقصمدمهرورزانعلیرضاقمقم
قبولقبولنسخبخشعلیموسویسیدمحمودقمقم

--شکستهعلیرضاابراهیمیسمادهسنندجکردستان
--نستعلیقمحمدسعیداحمدیحمدیسنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقبهاالدیناحمدیسیدسلمانسنندجکردستان
-نستعلیقعابدینبناگرثناسنندجکردستان
قبولنستعلیقمحمدامینبهرامیسحرسنندجکردستان
--نستعلیقمحمدباقرجعفرییونسسنندجکردستان
قبولنستعلیقامینرحیمیهوشیارسنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقعلیرضاقلیمنتهیسنندجکردستان
-نستعلیقحبیب الهصادقیسلمانسنندجکردستان
-شکستهکیکاووسصمدیشیماسنندجکردستان
قبولقبولشکستهحمدالهعباسیلیالسنندجکردستان
قبول-نستعلیقمحمدعبدالملکیرضاسنندجکردستان
-نستعلیقحبیب الهعزتیخالدسنندجکردستان
قبول-شکستهنعمت الهعلیدیمهنوشسنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقحسینغفوریمحمدسعیدسنندجکردستان
--نستعلیقحسنمحمدیهوشیارسنندجکردستان
-شکستهمحمدمهدیمرادیزهرهسنندجکردستان
--نستعلیقاسماعیلمنصوریصالح الدینسنندجکردستان
-نستعلیقکریممنصوریطالبسنندجکردستان
--شکستهخسرومیرزاییکژالسنندجکردستان
-نستعلیقخضرنیک پورسامانسنندجکردستان

--نستعلیقمجیدآقامحمدحسنیسمیهرفسنجانکرمان
-نستعلیقعلیحاج شریفیحسنرفسنجانکرمان
-نستعلیقمحمدحسن شاهیابوحامدرفسنجانکرمان
--نستعلیقمحمدحسینی زیدآبادیبی بی زهرهرفسنجانکرمان
قبولنستعلیقعباسرجبی بهجتنفیسهرفسنجانکرمان
قبولنستعلیقحسینشمسی پورزهرارفسنجانکرمان
-نستعلیقحسینشمسی پورحسنرفسنجانکرمان
-نستعلیقحسینکاظمی نژادمحمدرفسنجانکرمان
قبولنستعلیقحسینمعظمی محمدرضارفسنجانکرمان



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

قبول-نستعلیقمحمودمالکجوادرفسنجانکرمان
-شکستهغالمحسینملکیحسینرفسنجانکرمان
--نستعلیقحسنآباریانمحسنسیرجانکرمان
-نستعلیقحجت الهخونکاریعلیسیرجانکرمان
--نستعلیقاسدالهرضوی نسبسیدرضاسیرجانکرمان
--نستعلیقاسدالهرضوی نسبسیدحسینسیرجانکرمان

--نستعلیقاسدالهزیدآبادی نژادحمیدسیرجانکرمان

--شکستهمحمدشکاریالهامسیرجانکرمان

قبول-نستعلیقغالمعباسکرمی رباطیامیرسیرجانکرمان

قبول-نستعلیقاصغرمکی آبادیرضاسیرجانکرمان

--نستعلیقحسینمهدوی فرمریمسیرجانکرمان

قبولثلثمحمدتقینصرت آبادیزهرهسیرجانکرمان

قبولنسخریحاننورمندی پورمیناسیرجانکرمان

--نستعلیقمحمدنوری نسبغالمرضاسیرجانکرمان

-نستعلیقامان الهایرانمنش پاریزیمحمدعلی کرمانکرمان

-نستعلیقرمضانآقاباباییعلی اکبرکرمانکرمان

-قبولنستعلیقاکبرپورسلطانی زرندیمجیدکرمانکرمان

-نستعلیقعلیپیرصادقیلیلیکرمانکرمان

-شکستهحسنحسینی محمدآبادیفائزهکرمانکرمان

قبول-شکستهحسینحمزهمحمدرضاکرمانکرمان

قبولقبولشکستهمنوچهرسپهریپدرامکرمانکرمان

--شکستهمحمدسعیدمحمدحسینکرمانکرمان

-نستعلیقالل محمدسیاه پورذبیح الهکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقرمضانصانعیسجادکرمانکرمان

--نستعلیقمهدیطهرانی زاده کرمانیمحمدحسینکرمانکرمان

-نستعلیقمرتضیعمیدآتوساکرمانکرمان

قبولشکستهاحمدقاسمیمهرانکرمانکرمان

-شکستهبیگ میرزامرادیعلیرضاکرمانکرمان

--شکستهغالمرضاملک لوزادهاعظمکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقمحمدنورالدینی شاه آبادیعباسکرمانکرمان

--نستعلیقحسیننوشیونسکرمانکرمان

-ثلثعلی اختیاری کوثر کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیقبرزو الفتی حسن کرمانشاه کرمانشاه 

--شکستهحسین امجدیان رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقخیراله اوحدی میر صابر کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیقغالمرضا براندیشه نقیبی شهرزاد کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقمردان تشتر منوچهر کرمانشاه کرمانشاه 

-قبولنستعلیقصادقحاتمی امین کرمانشاه کرمانشاه 



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--نستعلیقمرتضی خسروی رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقخلیل رحمانی مهدی کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقعلی اکبر رحمانی حیدر کرمانشاه کرمانشاه 

-قبولنستعلیققاسم رحمت آبادی ابراهیم کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیقصحبت اله رضایی مسلم کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقملک مراد رفیعی زاده سعید کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقاحمد سندسی سهیال کرمانشاه کرمانشاه 

--شکستهنسیم شهسواری زینب کرمانشاه کرمانشاه 

قبولقبولنستعلیقجالل الدین عباسی زهرا کرمانشاه کرمانشاه 

قبول-نستعلیقجالل الدین عباسی آمنه کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیقخلیل عزیزی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه 

قبولقبولشکستهحشمت عظیمی احمدرضا کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنستعلیقحجت اله فشی اکبر کرمانشاه کرمانشاه 

--نستعلیقعین اله قزوینه فرج اله کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقعلی یاور کرمی پاامامی حمید رضا کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقعزت اله گردکانه زهره کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقحسن منفردی گیالن علی کرمانشاه کرمانشاه 

قبول-نستعلیقجوانمیر نوروزیفر ستار کرمانشاه کرمانشاه 

-قبولنستعلیقمحمد همتی علیرضا کرمانشاه کرمانشاه 

قبولنستعلیقعبداله واحدی مجتبی کرمانشاه کرمانشاه 

--شکستهاسد ویسمرادی یداله کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقغالم رضااصلی نیاصدر الهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-نستعلیقخسروآریاییفرشید یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

--شکستهقدرت الهحسین پورسید دارایاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-نستعلیقعزیز الهدارامسعود یاسوجکهگیلویه و بویر احمد

قبولقبولشکستهعلیسعادترامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-نستعلیقمصطفیمظاهر پورامینیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

قبولقبولنسخطاهراحمدیعبدالرسولگرگانگلستان

--نستعلیقنورمحمداسکندریقربانعلیگرگانگلستان

قبول-نستعلیقسیف علیباوقارغالمرضاگرگانگلستان

قبولنستعلیقمحمدبلیارنعمتگرگانگلستان

--نستعلیقمحمدحسینبهلولرجبعلیگرگانگلستان

--نستعلیق عبدالغفورتقدمی صابریعبدالرسولگرگانگلستان

-نسخعبدالغفورتقدمی صابریعبدالرسولگرگانگلستان

-شکستهاحمدتمسکنیآزیتاگرگانگلستان

-شکستهسیدجاللجمالیعبدالرسولگرگانگلستان

-نستعلیقعلی اکبرحسینی االرزیسید محسن گرگانگلستان



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-قبولنستعلیقصفرعلیخاریمحمدرضاگرگانگلستان

-شکستهعبدالمجیدروشنیمحسنگرگانگلستان

--نستعلیقاسحاقعرب امیریامیدگرگانگلستان

--نستعلیقیارعلیکریمی نژادنازپریگرگانگلستان

قبولنستعلیقمحمدرضامیرنیاالههگرگانگلستان

قبول-شکستهرضاهدایتیمحمد گرگانگلستان

--نستعلیقمحمودواحدیمسعود گرگانگلستان

قبولثلثمحمودواحدیمسعود گرگانگلستان

--نستعلیقحسینوثوقیحسنگرگانگلستان

-شکستهابوطالبآزمودهمعصومهرشتگیالن

قبول-نستعلیقیوسفبشری قدیم طبعامیرحسینرشتگیالن

-نستعلیقعلیحسنیمحمدرشتگیالن

-نستعلیقعباسخراسانیآتیه رشتگیالن

--شکستهحسنخشنودزهرهرشتگیالن

--نستعلیقغالمعلیداداشیمهدیرشتگیالن

قبولقبولنستعلیقحسینرجبیمعصومهرشتگیالن

-قبولنستعلیقسیداسمعیلرضوانیسیده مریم رشتگیالن

-شکستهنباتعلیشادکامناهیدرشتگیالن

قبولثلثعلیصحرانوردمصطفیرشتگیالن

--شکستهثارالهطیوریفریدونرشتگیالن

--نستعلیقرحمنکامران پیرمضانرشتگیالن

--نستعلیقیدالهمجیدی پیرهراتیکیومرث رشتگیالن

قبولنستعلیقمهرعلیملکی تکلیمیلطف الهرشتگیالن

قبولنستعلیقمظاهریزدانیجوادرشتگیالن

-نستعلیقبیت الهیوسفیانالهامرشتگیالن

قبولقبولشکستهمحمداسمعیل دوست جاللیمحمدرضاالهیجانگیالن 

--شکستهرحمان آهن چهرهابراهیم الهیجانگیالن 

-شکستهعبدالهکیماسیمحمود الهیجانگیالن 

--شکستهسید عطوف موسوی اصل سیده رحیمه الهیجانگیالن 

قبولقبولنستعلیقمسلمتقی زاده کامبیزالهیجان گیالن 

قبولنستعلیقغالمحسنحسن پور حشمت الهیجان گیالن 

--نستعلیقسلطانعلی دفاعی بوئینیمحمدرضاالهیجان گیالن 

-نستعلیقمحمدرنجبر شیخانی رضوانه الهیجان گیالن 

-نستعلیقحسنزائری مقدمگلبرگ الهیجان گیالن 

--نستعلیقحسنصدارت  طلب سکینه الهیجان گیالن 

قبولقبولنستعلیقغالمحسینغالمپور ماهیار الهیجان گیالن 

قبول-نستعلیقیحییکشاورز نیما الهیجان گیالن 



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

-نستعلیقمصطفی قلیمصطفی منتقمیفریناز الهیجان گیالن 

-شکستهعلیاجتهادیسمیرابروجردلرستان

قبولنستعلیققاسمباقریفاطمه بروجردلرستان

-نستعلیقاسدالهپشم کارحجت الهبروجردلرستان

قبول-شکستهعلیپناهیهادیبروجردلرستان

قبولقبولنستعلیقحسینپیرهادیمصطفیبروجردلرستان

قبولقبولنستعلیقعزت الهرحمانینعمت الهبروجردلرستان

-قبولشکستهابوالقاسمسربندی رادراضیهبروجردلرستان

-نستعلیقعلیعالئیغالمرضابروجردلرستان

-شکستهعبدالرحمانقمرئیاناعظم بروجردلرستان

--نستعلیقعلی احمدکیانیمحسن بروجردلرستان

-نستعلیقاسدالهمعینی مهرمهدیبروجردلرستان

قبولنستعلیقمحمدندیمیرضابروجردلرستان

--شکستهنوروز علینعمتیاعظم بروجردلرستان

-نستعلیقسلطانعلیولی الهیمحمدبروجردلرستان

--نستعلیقعلی رحمآقایی جودکیاعظمخرم آبادلرستان

قبول-شکستهحبیب الهجمشیدیانمهرانخرم آبادلرستان

قبولشکستهاحمدرحمت پورسعیدخرم آبادلرستان

-قبولنستعلیقمحمدزرین جوییمهدیخرم آبادلرستان

--نستعلیقجهانبخشسلیمانی فردناهیدخرم آبادلرستان

-ثلثشیخ رضافروهری سپهرخرم آبادلرستان

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیابراهیم نژادحسینساریمازندران

-نستعلیقغالمرضااتحادعبدالرضاساریمازندران

قبولنستعلیقرضااسداله پورعیسیساریمازندران

-نستعلیقعلی باباآبچرعاطفهساریمازندران

--نستعلیقذوالفقارپرخیدهامیدساریمازندران

--نستعلیقمهدیپورعلیسیدجعفرساریمازندران

-نستعلیقناصرپیوسته کناریاحمدساریمازندران

--شکستهمحمدتقی زاده طرقبهشهرهساریمازندران

قبول-قبولنستعلیققاسمحسین پور بهنمیریصابرساریمازندران

قبول-نستعلیقصادقعلیخانی نوذریعادلساریمازندران

-شکستهحسنخسرویانمرضیهساریمازندران

--نستعلیقعلیدلیریگودرزسامساریمازندران

-نستعلیقحسینعلیدهقانهادیساریمازندران

-شکستهرسولزرین صدفاصغرساریمازندران

-قبولشکستهمحمدعلیطالبی بریجانیمعینساریمازندران

-قبولنستعلیقعلیعلوبمصطفیساریمازندران



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--نستعلیقمصطفیعلیزاده رباطیمحمودرضاساریمازندران

قبولنستعلیقمحمدغفاریعباسساریمازندران

--نستعلیقناصرفضاییفریدونساریمازندران

--نستعلیقصفرقدیریانعفتساریمازندران

--نستعلیقدوستعلیکاظمیرضاساریمازندران

-شکستهخانعلیکاظمینورعلیساریمازندران

قبولنستعلیقمیرشعبانکاظمی تبارسیدحسنساریمازندران

--نستعلیقعبدالعلیگلیحمیدرضاساریمازندران

قبولنستعلیقعلیمهدی زادهزهراساریمازندران

-نستعلیقرمضانعلیمیرزاییفاضلهساریمازندران

قبول-نستعلیقحسینیداله زاده کنارییدالهساریمازندران

--نسخحسنیزدانیمجیدساریمازندران

-نستعلیقمحمدجعفراهلل کرممحموداراکمرکزی

--نستعلیقمرتضیپدرامفریدهاراکمرکزی

قبولشکستهعین الهجودکیمحبوبهاراکمرکزی

-نستعلیقاحمدحجازیالهام ساداتاراکمرکزی

قبول-نستعلیقمحمدحسینجانیسمانهاراکمرکزی

--نسخرحمتحسینیسیده فاطمهاراکمرکزی

--نستعلیقحسنرفیعیمرتضیاراکمرکزی

قبولنستعلیقمحمدرفیعینویداراکمرکزی

-قبولنستعلیقولیرنجبرسلیمانیمسعوداراکمرکزی

--نستعلیقیدالهزرگریانصدیقهاراکمرکزی

--نستعلیقمحمدرضاسرائیمهدیاراکمرکزی

--نستعلیقرمضانسقاییغالمرضااراکمرکزی

-شکستهجمالسیفخاطرهاراکمرکزی

-نستعلیقیدالهشیخی مرزیجرانیقاسماراکمرکزی

-شکستهمحمدرحیمصالحیالهاماراکمرکزی

--نستعلیقحبیب الهعطاخانیریحانهاراکمرکزی

قبولنستعلیقعباسغفاریحمیدرضااراکمرکزی

-نستعلیقمحمدفراهانیرضااراکمرکزی

-نستعلیقمحمدحسینکریمی نورعینیرضااراکمرکزی

قبولنسخکتاب الههاشمیابراهیماراکمرکزی

قبولنسخغالمرضایعقوبیسمانهاراکمرکزی

--نستعلیقعلیآخش جانمرتضیبندرعباسهرمزگان

--نستعلیقعبدالهمحمودپوراحمدبندرعباسهرمزگان

-نستعلیقیوسفیعقوبی بوراامیررضا بندرعباسهرمزگان
--نستعلیق حسین براتی محسن مالیرهمدان 



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

--نستعلیق علی جاللی فیروز کوهی منصور مالیرهمدان

قبولنستعلیق سید جمال حسینی بهاءالدین مالیرهمدان

قبولنستعلیق احمد زین العابدینی محمد مالیرهمدان

--نستعلیق حسن رضاییسامی رحمان مالیرهمدان

--نستعلیق امام بخش شیخعلی عبدالمطلبمالیرهمدان

-نستعلیق مراد کزازی محمد مالیرهمدان

-نستعلیق حسین منوچهریان مونا مالیرهمدان

-نسخ محمد نوابی نرگس مالیرهمدان

--ثلثمحمد علیاستداللیمهدیهمدانهمدان

قبولقبولشکستهرضااسماعیلیمهساهمدانهمدان

-نستعلیقوفات الهاکبریعلی اصغرهمدانهمدان

قبول-نستعلیقکرم الهامیدیسعیدهمدانهمدان

--نستعلیقیحییبهمنی طرازغدیرهمدانهمدان

--نستعلیقرجبپاکبازیانحسینهمدانهمدان

قبول-نستعلیقمحمدتجریقاسمهمدانهمدان

--نستعلیقیارولیجوادیزهراهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقمحمدباقرجوادیسید محمدعلیهمدانهمدان

--نستعلیقمهدیحسن خانیمهرانهمدانهمدان

--نستعلیقزیادعلیرجبی شادیانوحیدههمدانهمدان

--نستعلیقمحمد رهبری صفافائزههمدانهمدان

--شکستهسید ولیسپهرحسینیسید ابوالحسنهمدانهمدان

قبول-نستعلیقرضاسیفیحسینهمدانهمدان

--نستعلیقحسن پاشاگلریزاحدهمدانهمدان

-نستعلیقحسن  محرابی اخترفریدونهمدانهمدان

--نستعلیقآقامعلیمهرابیمحمد نقیهمدانهمدان

--نستعلیقمحمد مرادنظری سماوکمهدیهمدانهمدان

قبولشکستهنبی الهپهلوانی محمد مالیر همدان 

قبول-شکستهعلی مراد قلخانباز سعید مالیر همدان 

--شکستهپاپی علی یارمحمد توسکی فریدون مالیر همدان 

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیدهقانعرفان یزدیزد

--نستعلیقعلی اکبرضرابیمحمد یزدیزد

قبولنستعلیقعباسطالب زاده نائینیرسولیزدیزد

-شکستهمحمدنوینبهنازیزدیزد

--نستعلیقسیدحیدرهدایتیوحیدرضایزدیزد

-نسخمحمدکاظمهدایتی اکرمیزدیزد


