
کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

قبول-شکستهاهلل کرمخدمتیگودرزاردبیلاردبیل

قبولنستعلیقمیرزاهبفتاحیکیمیااردبیلاردبیل

-نستعلیقامر الهاکبریحسینعلیاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقرضا حسیناله مرادیآزیتااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقپرویزباباییمحموداصفهاناصفهان

قبولنستعلیققنبر علیپلویانمریماصفهاناصفهان

-نستعلیقسعادتپور علی قهفرخیصبااصفهاناصفهان

-نستعلیقحمیدجزائریسید جواداصفهاناصفهان

-نستعلیقمرتضیجعفریالههاصفهاناصفهان

--نستعلیقرضا حسیندخیل علیانمنصوراصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعزیزالهدهقانییوسفاصفهاناصفهان

قبولشکستهجعفرراستی پسند عالمشهراماصفهاناصفهان

قبولنستعلیقرضاقلیرفیعیمحموداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمحمد قلیسلیمانیعلیاصفهاناصفهان

-شکستهسهرابسوزندهسارااصفهاناصفهان

-نستعلیقجعفرشیازیحافظاصفهاناصفهان

-نستعلیقفتح الهصفریمحمدرضااصفهاناصفهان

--نستعلیقگل محمدطاهریمنصور اصفهاناصفهان

-نستعلیقعلیعسگری شرودانیمحموداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقسید محمدعالمهمحمد حسناصفهاناصفهان

-نسخسید تقیفاطمیسید محموداصفهاناصفهان

-نستعلیقاسماعیلقارداش رضااصفهاناصفهان

قبول-نستعلیقغالمعلیکریمیراهلهاصفهاناصفهان

-نستعلیقفضل الهکیانزادمحمدرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقسعیدمعصومیفرحنازاصفهاناصفهان

قبولشکستهعباسعلیعالیی فر تورجاصفهاناصفهان

--نستعلیقاحمدآقامنصوری بروجنیمرتضیاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقکورشمهرابیاحمدرضااصفهاناصفهان

1398میاندوره - نتایج آزمون تجدیدی های فوق ممتاز

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-شکستهحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقبهرامنورالدینی نیاسلماناصفهاناصفهان

-شکستهمحمد حسنوکیلی مطلقالههاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمحمدرضاابوئی مهریزیابوالفضلکرجالبرز

-نستعلیقاقبالجمشیدیپیمانکرجالبرز

قبولنستعلیقکاظمحسین زاده قالهریروح الهکرجالبرز

-نستعلیقمحمدحسینحیدری کل محلهطهمورثکرجالبرز

-نستعلیقحبیب اهللخدابخشیاحمدکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقابراهیمرازی فرحسنکرجالبرز

قبولنستعلیقفوالدعالی نسبعلیرضاکرجالبرز

-نستعلیقکلب حسینعباسیابراهیمکرجالبرز

--نستعلیقمهدیعباسیانحسنکرجالبرز

-نستعلیقسیدمحمدعلی اشرفسیدمرتضیکرجالبرز

-ثلثاحمدگلشنیام البنیکرجالبرز

-نستعلیقعبدالصمدمعینیخلیلکرجالبرز

-قبولنستعلیقشیرزادیوسفیمهرانکرجالبرز

قبولنستعلیقابراهیمرحمتی نیارحمانایالمایالم

قبولنستعلیقسهرابخانه ایعلی اکرمایالمایالم

-قبولشکستهاحمداحمدی بی شکثریاتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهسعیداسرافیلی نوبرنازنینتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهقاسمبانان قاسمیکیومرثتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقصمدبرزگرزادهرضاتبریزآذربایجان شرقی

-قبولشکستهمحمدبناگذاررضاتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهمحمدابراهیمترکیفرحنازتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقحسنحسین پور مقدمیمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقمحمدقلیرسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

قبولشکستهعلیزینالیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهمجیدزینالیعزت الهتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهامیرشهبازیربابهتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقرسولشهیرنیافرختبریزآذربایجان شرقی



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

قبولقبولنستعلیقحسنعالیقدرشیرینتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقذوالفقارعبادیعلیرضاتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیققربانعلیعبدالهیامیدعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبولشکستهاحدعصمت خواه ایرانیآرشتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقجعفرعلیمهررضاتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیققدمعلیقرطاسیمحمدرضاتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقغالمعلیقیاسیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقکاظمگیتی نوردسلواتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقامامقلیمحمدیبیاضتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیققبله علیمحمدی آلمانقدیممحمدتبریزآذربایجان شرقی

-ثلثهدایتمرد شجاعی نوبریاحدتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقحسینمشرفیستارتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقغالمعلیمقصودی خسروشاهیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نسخمحمدممدوحمهدیتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقرئوفمیرزانژاد هریساسماعیلتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقمردعلیوکیلیداودتبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقبهمنولی زادهحسینتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقعبدالقادرالیاسیحسیناورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقحسیندباغیان غیوریخلیلاورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعباسعلیگلشنیهدایتاورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعلیعابدینیمحمداورمیهآذربایجان غربی

-شکستههلیلشریفی آذرندااورمیهآذربایجان غربی

قبولشکستهمحمدمقصودی  ابراهیماورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقرحماناسلوبدلشادمهابادآذربایجان غربی

قبولنستعلیقمحمدبستارفاطمهمهابادآذربایجان غربی

قبول-نستعلیققادرپاک نژادجعفرمهابادآذربایجان غربی

-نستعلیقعبداهللچلبیانیصالحمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقحمیدشمسی فامبهراممهابادآذربایجان غربی

-قبولشکستهسلیمانگالبی آذراسعدمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقاسماعیلمهر پاککمالمهابادآذربایجان غربی



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-نستعلیقخضرنیک پورسامانمهابادآذربایجان غربی

-شکستهمحمدامینویسیفتاح مهابادآذربایجان غربی

قبول-نستعلیقسعیدیوسفیعزیزمهابادآذربایجان غربی

-نستعلیقکاظمشریداویصادقبوشهربوشهر

قبولنستعلیقعزیزعباسیعبداهللبوشهربوشهر

--نستعلیقبایرامعلیابوطالبی فردحسینتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقعلی جمعهارزگانیمحمدتهرانتهران

--نستعلیقغالمعلیاستادنوبریاحمدتهرانتهران

-نستعلیقاحمداسدیانریحانهتهرانتهران

--نستعلیقمحرماسماعیلیاکبرتهرانتهران

--نستعلیقابوالحسنبصیری کیاسمیراتهرانتهران

قبولنستعلیقکریمبهرامی یار احمدیرحیمتهرانتهران

-قبولنستعلیقجهانگیربهزادپورعلیتهرانتهران

قبولنستعلیقیحییبهزادیمهدیتهرانتهران

-قبولشکسته عباسبهمنیحمیدرضاتهرانتهران

-نستعلیقحیدرآقابوربور فرون آبادوحیدرضاتهرانتهران

قبولنستعلیقمحمدعلیپورمحسنسمیراتهرانتهران

قبولنستعلیقمحمدعلیپورمحسنسمیهتهرانتهران

-نستعلیقذبیح الهپیرهادیفاطمهتهرانتهران

-نستعلیقعیسیترابی گودرزیاحمدرضاتهرانتهران

--نستعلیقمرتضیجعفریکامبیزتهرانتهران

-ثلثاحمدچلونگرالهامتهرانتهران

-نستعلیقمحمدعلیچمن آراءاشرفتهرانتهران

--نستعلیقعلیرضاحسنوند عموزادهجهانگیرتهرانتهران

-نستعلیقسیداحمدحسینیمنیرالساداتتهرانتهران

قبولنستعلیقحسینخادمی بیدهندیزهراتهرانتهران

--نستعلیقرجبعلیخبازاصفهانیمریمتهرانتهران

-نستعلیقفیروزخدابنده لومرتضیتهرانتهران

قبولنستعلیقحسنخشکرودیانبهروزتهرانتهران

--شکسته مسعودخشنودی رادضحیتهرانتهران



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

--شکسته حسنخطیبیالهامتهرانتهران

-نستعلیققدرت الهخلجیطاهرهتهرانتهران

-نستعلیقصمدخنجریاصغرتهرانتهران

قبولنستعلیقجلیلخوشی نژادمحرمتهرانتهران

قبولقبولشکستهحجت  رادمهرمهدیتهرانتهران

--نسخحمدالهرحیممعصومهتهرانتهران

--شکسته حجت الهرکاب طالییاهوراتهرانتهران

--نستعلیقجعفرروشن رواناحسانتهرانتهران

--نستعلیقابوالقاسمرئوفیغالمرضاتهرانتهران

-نستعلیقمحمدعلیرئیس داناعلی تهرانتهران

قبول-نسخعباسزارععلیرضاتهرانتهران

قبولنستعلیقاسماعیلزمانیمعصومهتهرانتهران

--شکسته زندمازیارتهرانتهران

قبولنستعلیقمنوچهرزندیانسودابهتهرانتهران

-نستعلیقمحمدعلیسوهانیمحسنتهرانتهران

قبولنستعلیقاحمدشاهرخیبهنام تهرانتهران

قبول-نستعلیقسیف الهشیخیمیثمتهرانتهران

-نستعلیقحسینشیرینیشایستهتهرانتهران

قبولشکسته غفارصدقی خاتون آبادیبهروزتهرانتهران

-نستعلیقحبیب الهصدیقیفرشتهتهرانتهران

قبولنستعلیقعلیصمیمیفرانکتهرانتهران

-نستعلیقمحمدضیاءصمیمیعلیرضاتهرانتهران

-شکسته ابراهیمطالبی پور مهربانیافسانهتهرانتهران

--نستعلیقعلی زمانطاهریحسنتهرانتهران

قبولنستعلیقرجبعلیعباسیمحمدتهرانتهران

قبولقبولشکسته یدالهعباسی نیاحسینتهرانتهران

-قبولنستعلیقحسینعبدالهی فرمحمد امینتهرانتهران

قبولشکسته احمدعقیلیلیالتهرانتهران

قبول-نستعلیقفتحعلیعلی خادمیسعیدتهرانتهران

قبولنستعلیقیدالهعلی محمدیوحیدتهرانتهران



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیلتهرانتهران

--نستعلیقمحمدابراهیمعندلیبیجمشیدتهرانتهران

قبولشکسته علیغالمشاهیمریمتهرانتهران

قبولنستعلیقحسنغالمیعلیتهرانتهران

-نستعلیقمحمدفتحیمحمد جمیلتهرانتهران

قبولنستعلیقعلی اکبرقاسمیفرهادتهرانتهران

--شکسته عبدالرحیمقصابیانسیمین تهرانتهران

-نستعلیقعلیقومنجانیفاطمهتهرانتهران

قبولنستعلیقصفدرقیاسوندپیمانتهرانتهران

-قبولنستعلیقسیدحسنگلریزامیدتهرانتهران

-نستعلیقکریملطف اله زادهیوسفتهرانتهران

--نستعلیقعزیزالهلطیفیفاطمهتهرانتهران

قبولنستعلیقحسنمحمدپورلیماایرجتهرانتهران

-نستعلیقابوالحسنمرادیانفرزینتهرانتهران

-قبولنستعلیقرحیممرتضوی صفتمهدیتهرانتهران

-نستعلیقمسلمموسویسید رحمانتهرانتهران

قبولنستعلیقعلینادریمسعودتهرانتهران

--نستعلیقعلینجف آبادیخسروتهرانتهران

-نستعلیقعلی اکبرهاشمیسپیده ساداتتهرانتهران

-نستعلیقکریمیزدانیداودتهرانتهران

-نستعلیقعباسعلیآرخبهرامشهرکردچهارمحال وبختیاری

-قبولنستعلیقداراباسماعیلیفرزادشهرکردچهارمحال وبختیاری

قبولقبولنستعلیقحشمت اهللامیریان فارسانیشهاب شهرکردچهارمحال وبختیاری

قبول-نستعلیقامیرقلیسلحشورسیاوششهرکردچهارمحال وبختیاری

-نستعلیقعباسعلیکرمیعلیرضا شهرکردچهارمحال وبختیاری

-نستعلیقحسینمحمد قاسمیرجبعلیشهرکردچهارمحال وبختیاری

قبولنستعلیقیعقوبمرادیاکبرشهرکردچهارمحال وبختیاری

-نستعلیقسخاوتیداللهی فارسانیابراهیمشهرکردچهارمحال وبختیاری

قبول-ثلثعبدالجوادمصلحیعبدالرضابیرجندخراسان جنوبی

-نستعلیقعبداهللابوالفضلیعلیرضا مشهدخراسان رضوی



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-نستعلیقغالمرضااحسانی تبارسمانهمشهدخراسان رضوی

-شکستهمحمد آفتابگردابوالقاسم مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقجلیلآوازیبابکمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقنوروز محمدبراتیانگل جهانمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعباسبرزگرفرشتهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابوالفضلبرزگرهانیهمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقبراتبصیری آلمه جوقحیدرمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابوالفضلبهراد صدراحسانمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقحسینتوفیقیحسنمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینجهانبانیغالمرضامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعبد المهدیحاجی بصریعبد الحمیدمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسینحسن نژاد طبسیملیحهمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقغالمرضاحسین زادهعلی محمدمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقسید علیحسینیسید زینب مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقغالمحسینخداپرسترضامشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقحسیندرویش بدر آبادیجوادمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقهادیذوالریاستین محمد پویا مشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعباسرستمیمحمودمشهدخراسان رضوی

قبولشکستهغالمرضازهره ئیامیر مشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابراهیمشریفیفهیمهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقایرجشکفتهمریممشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقجوادصفار تجانکیمنصورهمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقصفر محمدصفرزاده میناقربان محمدمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقصمدصفرلیحوریهمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقاسماعیلعباسی شهریملیحهمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقحجی حسینعربحمید رضا مشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکستهسید علیعصمتیعماد الدین مشهدخراسان رضوی

--نستعلیقاحمدفارسیشهنازمشهدخراسان رضوی

-شکستهعلیفاضلیآمنهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابوالقاسمفاضلی نیکغالمحسین مشهدخراسان رضوی



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

قبول-نستعلیقسید علیقریشیعزتمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعلیمداح بنده قرائیبرات مشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمد علیمنصوریآذرمشهدخراسان رضوی

-شکستهبراتعلیمهماندوستناهیدمشهدخراسان رضوی

قبولشکستهرضانرگسیعصمتمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقمحمدپاکزاد سرداریحسن بجنوردخراسان شمالی

قبولقبولشکستهمحمد علیرجبیفاطمه بجنوردخراسان شمالی

قبولشکستهمحمد تقیکاهانی داغیانوجیهه بجنوردخراسان شمالی

--نستعلیقعزیزاحسان دوستعبدالحسیناهوازخوزستان

-نستعلیقنادرمرمزیسعید آقااهوازخوزستان

قبولنستعلیقابوالقاسمبازومحمداهوازخوزستان

قبولنستعلیقعبدالحمیدبزرگ مرعشیسروشاهوازخوزستان

قبولشکستهعبدالرضابنی سعیدحسین اهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقکاظمترابیمهراناهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیحاجی پوررحیماهوازخوزستان

قبولنستعلیقعلیحقانیحسین اهوازخوزستان

-نستعلیقعلیجاندانشمندمهرنوشاهوازخوزستان

قبولنستعلیقعبدالعلیرحمیستارهاهوازخوزستان

-نستعلیقمحمدسعیدی نیارضااهوازخوزستان

قبولنستعلیقسیدجعفرشیبت الحمدیمحمدامیناهوازخوزستان

-نستعلیقمحمدرضاعباسی پورصدیقهاهوازخوزستان

قبولنستعلیقابراهیمقمشیانیعلیرضااهوازخوزستان

قبولنستعلیقامیرمکوندیپریااهوازخوزستان

-شکسته یدالهمحبیمنصورزنجانزنجان

قبول-نستعلیقرحمنجوادنیاایرج زنجانزنجان

قبولنستعلیقعلی اوسطنوریعلی اکبرزنجانزنجان

قبولنستعلیقرضاسعیدینساءسمنانسمنان

-نستعلیقمحمدسلمیحسینسمنانسمنان

قبولنستعلیقعلی نقیصادقیمحمدرضاسمنانسمنان

-نستعلیقحسین آقافراتیعباسسمنانسمنان



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-نستعلیقمحمدقدسکمال الدینسمنانسمنان

-نستعلیقولی الهقندالیعلیرضاسمنانسمنان

قبولنستعلیقغالمحسینمشهدیانفرهادسمنانسمنان

-نستعلیقسیدمحمدعلینبوی چاشمیسیدقربانعلیسمنانسمنان

-نستعلیقعلی حیدرابراهیمیغالمرضاشیرازفارس

-نسخعبدالخالقانصاری فردزهراشیرازفارس

--نستعلیقحمیدآسایشسعید شیرازفارس

قبولنستعلیقابراهیمبردبارعبدالمجیدشیرازفارس

-نستعلیقهادیجهوانیگیتیشیرازفارس

قبولنستعلیقعلی حسینچوپانی ترکان محسن شیرازفارس

-نستعلیقصمدده بزرگیمحسنشیرازفارس

قبولشکستهعوضرحمانیانرویاشیرازفارس

--نستعلیقولیرسولیمریمشیرازفارس

قبولنستعلیقیدالهرنجبرعباسشیرازفارس

-قبولنستعلیقعلی محمدرنجبرجهرمیمریمشیرازفارس

قبول-نستعلیقمنصورزارعمسعودشیرازفارس

قبولنسخرضازارعیزهراشیرازفارس

--نستعلیقغالمسخنگومحمد شیرازفارس

قبولنستعلیقمحمد صادقصالحعلیرضاشیرازفارس

--نستعلیقشکرالهضابطی جهرمیمسعودشیرازفارس

قبولنستعلیقابراهیمعابدی فردرضاشیرازفارس

قبولشکستهمحمد اسماعیلعسکریانسارهشیرازفارس

-نستعلیقکریمقنواتیمحمد شیرازفارس

-شکستهعنایت الهمانیپروینشیرازفارس

-شکستهعلی اصغرمحب زادهسعیدهشیرازفارس

-نستعلیقعبدالحسینمسلم یزدیمحمدشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقرضامعصومیسروش شیرازفارس

قبولنستعلیققدرت الهمنصور آبادینجمهشیرازفارس

قبولشکستهعیسینیکروهادی شیرازفارس

قبولنستعلیقهمدادهوشمندعلیشیرازفارس



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

قبولنستعلیقستارشکریاحسان اله قزوینقزوین

-نستعلیقفضایلکلهرقدرت الهقزوینقزوین

-نستعلیقاسدالهافروزیمهدی قزوینقزوین

قبولنستعلیقصفرباجالنحدیثهقزوینقزوین

-نستعلیقصادقپارساییرضا قزوینقزوین

قبولنستعلیقمحرمچگینیاکرمقزوینقزوین

-نستعلیقمرادعلیاصغریسکینهقزوینقزوین

قبولنستعلیقروح الهصالحیاذرقزوینقزوین

--شکستهنعمت الهامیری  مجیدقمقم

قبولنستعلیقمحمدبخشی نیامعصومهقمقم

قبولنستعلیقمحمدترابیان بادیحسنقمقم

-نسخاحمدثاراللهیزهراقمقم

قبولنسخمحمد حسینجوادیمحمد نعیمقمقم

قبولشکستهحسنجوان رادمجیدقمقم

-نسخنادعلیحسنکی ویسیمحمدقمقم

-ثلثعباسسلطانیمحمد رضاقمقم

قبولنستعلیقمحمدشیروانیمحمد مهدیقمقم

قبولشکستهخلیل الهعبداللهیحمیدرضاقمقم

--نستعلیقسید مصطفیعلویعبدالمحمدقمقم

قبولنستعلیقنوریکرمیجاللقمقم

قبولنستعلیقکاظملطفی پوراسماعیلقمقم

--نستعلیقابوالحسنمزارعیسید حسینقمقم

قبولنستعلیقابراهیماشرفیمحمدسنندجکردستان

قبولثلثبها الدینبزرگ امیدمظفرسنندجکردستان

قبولقبولشکستهرشیدزمانیادبسنندجکردستان

قبولقبولشکستهقادرخوش قشالقیکمالسنندجکردستان

-نستعلیقابراهیمفتحیحامدسنندجکردستان

-نستعلیقحبیب الهعزتیخالدسنندجکردستان

-نستعلیقعلی احمدمرادیصابرسنندجکردستان

-شکستهخلیلمرادیحیدرسنندجکردستان



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

--نستعلیقمهدیطهرانی زادهمحمدحسین کرمانکرمان

قبول-شکستهغالمحسینملکی باب هویزیحسینکرمانکرمان

-نستعلیقرضایزدی نژادحیدرکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقغالمعلیزبردستمهدیکرمانکرمان

-نستعلیققربانعلی ابراهیمی مرتضی کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیقمردان تشتر منوچهر کرمانشاهکرمانشاه

قبولقبولنستعلیقیداله حسابی حجت اله کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیقفتح اله دربی بهروز کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیقعزت اله گردکانه خانم زهره کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیقامین اله نجفیان حجت اله کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق فتح اله میری جوهر کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیقسلیمیاری کیومرث کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیقمهدیاکبرپورپارمیداگرگانگلستان

-نستعلیقحسینتمسکنیمحمدرضاگرگانگلستان

--نستعلیقعبدالغفورتقدمی صابریعبدالرسولگرگانگلستان

قبولنستعلیقعبدالمجیدروشنیمحسنگرگانگلستان

قبول-نستعلیقامیدذبیحیحمیدرضاگرگانگلستان

قبولنستعلیقناصرجهانتیغجوادگرگانگلستان

-نستعلیقنعمت الهطاهریفاطمه گرگانگلستان

قبولنستعلیققدرت اهللدیده خانیشهرام گرگانگلستان

--نستعلیقحسینوثوقیحسنگرگانگلستان

--نستعلیقبختیارپورارضیفردینرشتگیالن

قبولنستعلیقغالمعلیتشکریمحمدرشتگیالن

-نسخمهدیخلیل فکرمیترارشتگیالن

-نستعلیقغالمحسنرضاییعلی رشتگیالن

قبولنستعلیقمحمدمهدیشهیدنیاعلیرضارشتگیالن

قبولنستعلیقمحمدعلیقربانی توتکابنیفرجرشتگیالن

قبولنستعلیقجوادگلپروررضارشتگیالن

-نستعلیققدیرمنصور کیاییضرغام رشتگیالن

-شکستهاحمدممدوحیسعیدرشتگیالن



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-قبولنستعلیقحاج علینظریمجیدرشتگیالن

قبولنستعلیقاحمدنیکنام لمرخسرورشتگیالن

-نستعلیقنادرراستین دوستمحمدخرم آبادلرستان

قبولنستعلیقمیرزامردانیایرجخرم آبادلرستان

-نستعلیقیداهللمظفریهومنخرم آبادلرستان

-نستعلیقعلیجانهمتیکاظمخرم آبادلرستان

قبولشکستهرمضانعلیچراتیانشهرامساریمازندران

-نستعلیقمحمدخادمیانهدایت الهساریمازندران

قبول-شکستهحسنخسرویانمرضیهساریمازندران

قبولنستعلیقاحمدرجبیمحمدساریمازندران

قبولقبولنستعلیقبیت اهللرضایییاسرساریمازندران

قبولنستعلیقابراهیمظاهریفرزانه ساریمازندران

قبولنستعلیقمحبعلیمحمدیمرضیهساریمازندران

قبولشکستهشعبانعلیزادهاصغرساریمازندران

قبولشکستهداوودنیرومندبرزوساریمازندران

قبولشکستهعلی محمدوحدت پناهمریمساریمازندران

قبول-نستعلیقاحمد احمدی مهدی اراکمرکزی

-قبولنستعلیقابوالفضلاکبری فاطمه اراکمرکزی

قبولقبولنستعلیقاسفندیاربداغی مهدی اراکمرکزی

قبولقبولنستعلیقمحمد ابراهیم دارابی منشاسماعیل اراکمرکزی

-نستعلیقحجت اله دوخائی مهدی اراکمرکزی

-نستعلیقغالمعلیدهقان صفر اراکمرکزی

-نستعلیقمنوچهررستم پورسحر اراکمرکزی

-نستعلیقمحمدعلیزمانی فیروزه اراکمرکزی

قبولقبولنستعلیقاسماعیلزنگارکیحبیباراکمرکزی

-نستعلیقیدالهزرگریان صدیقه اراکمرکزی

قبول-نستعلیقعلی اصغرسلیمی حدیثه اراکمرکزی

-نستعلیقغالمعلیعباسیاناسداله اراکمرکزی

--نستعلیقمجتبیعزیزیفرهاد اراکمرکزی

--نستعلیقعباسغفاری حمید رضا اراکمرکزی



کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

نوع خطنام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

نتایج

-قبولنستعلیقجلیلفتحی محمد اراکمرکزی

قبول-نستعلیقسید ابراهیم فخاری سید محمود اراکمرکزی

-نستعلیقداودگائینی اعظم اراکمرکزی

-قبولنستعلیقمجتبیگالبی مژده اراکمرکزی

-نستعلیقعلی اکبرماهروییفرزانه اراکمرکزی

-نستعلیقحسینمرادی باستانیعلیرضا اراکمرکزی

-نسخکتاب اله هاشمی ابراهیم اراکمرکزی

قبولنسخمحمد مریدی زاده علی بندرعباس هرمزگان 

قبولنستعلیقمهرعلیبیاتبابکهمدانهمدان

قبولشکستهعلی یاوربیاتشیواهمدانهمدان

-قبولنستعلیقصاحب علیجبرییلیمجیدهمدانهمدان

قبولشکستهاحمدچاوشیانسپیدههمدانهمدان

-نستعلیقسیدجمالحسینیبهاءالدینهمدانهمدان

-نستعلیقعباسخلجیحامد همدانهمدان

--نستعلیقحسن رضاسامیرحمانهمدانهمدان

--نستعلیقآقامعلیمهرابیمحمدنقیهمدانهمدان

قبول-نستعلیقمحمدرضانعمتی اسعداحمدهمدانهمدان

قبولنستعلیقمحمودابومحمدی اردکانعلیرضایزدیزد

-نستعلیقحسینحیدریمینایزدیزد

-قبولشکستهغالمرسولی مهرکورشیزدیزد

--نستعلیقعلی اکبرضرابیمحمدیزدیزد

قبولقبولشکستهسید محمودعرب زادهسید خلیلیزدیزد

قبولنستعلیقعلیفتاحی اردکانیحسن یزدیزد

قبولقبولشکستهمحمدنجاریانمحمد رضایزدیزد


