
 

 مرحله نهايي ليست رتبه بندي شركت كنندگان

 

 خواهران -3مفاهيم گروه رشته 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه اصفهان عاعشكيبا ش اول

 پخش زنجان ناهيد محمدي دوم

 - - سوم

 

 خواهران -4رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله غرب سميرا محمدي اول

 پخش اراك زهرا صالح دوم

 خطوط لوله خوزستان سنيرقيه مح سوم

 

 خواهران - 5رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  ميترا عباسي اول

 ستاد پخش ثنا رئيسي دوم

 پااليشگاه تبريز مهديه نقي زاده سوم

 

 خواهران - 6رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش خراسان شمالي سارا محزون اول

 ستاد پااليش و پخش وليئي مژگان دوم

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  زهرا كمندلويي سوم

 

 

 

 



 

 

 خواهران - 7رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 اول
 زهره هاديان

 خضريخدااشكه 

 پخش مشهد

 كردستانپخش 

 ستاد پااليش و پخش رقيه فرتوت دوم

 پخش اصفهان فريبا افتخاري سوم

 

 خواهران - 3رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اصفهان فاطمه صادقي اول

 پخش مشهد ريحانه ساالر دوم

 لوله منطقه تهرانخطوط  فاطمه لك سوم

 

 خواهران -4رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اصفهان عاطفه خواجه سروي اول

 خطوط لوله خوزستان ريحانه بداخانيان دوم

 - - سوم

 

 خواهران - 5رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 اول
 عاطفه اميري

 اسماعيليمريم 

 خطوط لوله اصفهان

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني 

 پخش اهواز فاطمه سادات ياسيني دوم

 خطوط لوله فارس آرزو خراساني سوم

 

 



 

 

 خواهران - 6رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه بندرعباس الهه مجتبايي اول

 پخش اصفهان عاطفه نيك نفس دوم

 خطوط لوله اراك ليال گل محمدي سوم

 

 خواهران - 7رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش چهار محال و بختياري خديجه للگاني اول

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  محبوبه حيدري دوم

 پخش كرمان مريم ساويز سوم

 

 خواهران -2 گروه  -جزء 2 حفظ  رشته

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه تبريز ثنا نوري اول

 پااليشگاه آبادان سيده رقيه طهري دوم

 پخش شاهرود فاطمه كريمي سوم

 

 خواهران -3گروه   -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش قم فاطمه رجبي كهريزي اول

 پااليشگاه تبريز ثنا كوه كمري دوم

 پااليشگاه بندرعباس مبينا تيموري سوم

 

 

 



 

 

 خواهران -4گروه   -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه بندرعباس اعسارا وظيفه شع اول

 پخش مشهد مژگان هرمزي دوم

 - - سوم

 

 خواهران -5گروه   -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام خانوادگينام و  رتبه

 خطوط لوله اراك مليحه نصيري اول

 پااليشگاه شيراز زهرا تقدس دوم

 خطوط لوله اصفهان اعظم صادقي سوم

 

 خواهران -6گروه   -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش تبريز ژاله جوانشير اول

 خطوط لوله اراك آمنه حسنيان دوم

 لوله شمال خطوط هدي گازا سوم

 

 خواهران -7گروه   -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش اراك آمنه قاسمي اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 

 



 

 

 خواهران -2گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 تهران خطوط لوله منطقه مرضيه محمدزاده اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -3گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه بندرعباس زهرا كارگربيده اول

 پااليشگاه آبادان نرگس فرحان احمدي دوم

   سوم

 

 خواهران -4گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش اصفهان نائينيفاطمه فالحتي  اول

 پااليشگه شيراز وحيده حاجي قنبري دوم

 - - سوم

 

 خواهران -5گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك هنا كاروني اول

 پااليشگاه اصفهان مطهره ذوالفقاري دوم

 پااليشگاه تبريز صديقه اسماعيلي سوم

 

 

 



 

 

 خواهران -6گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه تبريز فرشته سرخه اي اول

 پخش يزد زينب كرمي ورنا مخواستي دوم

 پخش ايالم فاطمه احمدي اصل سوم

 

 خواهران -7گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله فارس سمانه زارع اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -2گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه آبادان ستايش قيم اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -3گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه تبريز مريم مهدوي راد اول

 پااليشگاه آبادان ليال مطور دوم

 پخش همدان مريم رضايي قانع سوم

 

 

 



 

 

 خواهران -4گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه آبادان مرضيه قيم اول

 پخش اصفهان كيميا نجفي دوم

 پااليشگاه بندرعباس پريا مصطفي زاده سوم

 

 خواهران -5گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه تبريز سمانه نامور اول

 پخش مشهد ريحانه اصغري دوم

 پااليشگاه اصفهان فاطمه رفيعي سوم

 

 خواهران -6گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  فاطمه صديق اول

 پخش كهكيلويه و بويراحمد معصومه عابدي راد دوم

 پااليشگاه تبريز يمفريبا سرچ سوم

 

 خواهران -2گروه  -جزء01رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه آبادان فاطمه سپهيار اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 

 



 

 

 خواهران -5گروه  -جزء01رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك هدي كاروني اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -6گروه  -جزء01رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش خراسان جنوبي آرزو جهانباني اول

 پااليشگاه اصفهان محبوبه اكبري دوم

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  مريم نوري سوم

 

 خواهران -3گروه  -جزء 05رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش مشهد عاطفه كالل اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -5گروه  -جزء 05رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اصفهان فرزانه محمدي اول

 خطوط لوله فارس فاطمه عساكره دوم

 - - سوم

 

 

 



 

 

 خواهران -6گروه  -جزء 05رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه تبريز پروين ياري اول

 پخش اصفهان الهام ميرزاخانيان دوم

 پخش ساري سميه شيرافكن سوم

 

 خواهران -6گروه  -جزء 21رشته حفظ 

 شركت خانوادگينام و نام  رتبه

 پااليشگاه بندرعباس خديجه محمدي امين اول

 خطوط لوله اراك مريم كريمي دوم

 پخش تربت نرگس واعظي سوم

 

 خواهران -7گروه  -جزء 21رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 - - اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -4گروه  -جزء 31رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 تندگويان تهران شهيدپااليشگاه  فاطمه صدرجهاني اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 

 

 



 

 

 

 خواهران -6گروه  -جزء 31رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله شمال شرق فاطمه محمدخاني اول

 خطوط لوله اصفهان توران صادقي دوم

 پخش كرمان ليلي رنجبرسليمي سوم

 

 خواهران -3گروه  -قرائت ترتيل

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه بندرعباس نژادمريم غبيشاوي  اول

 پخش مشهد فهيمه اميري دوم

 پااليشگاه آبادان سارا زهيدي سوم

 

 خواهران -4گروه  -قرائت ترتيل

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه آبادان زهرا بچاري اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -5گروه  -قرائت ترتيل

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك مهشيد پوالدوند اول

 د تندگويان تهرانيهپااليشگاه ش زهرا صدرجهاني دوم

 سوم
 كوثر حق زاده

 زهرا كمالي

 پخش مياندوآب

 پااليشگاه كرمانشاه

 

 

 



 

 

 خواهران -6گروه  -قرائت ترتيل

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه كرمانشاه مژگان قهرماني اول

 پااليشگاه بندرعباس فاطمه شريعتمدار دوم

 پخش تبريز سوسن اسماعيلي سوم

 

 خواهران -7گروه  -قرائت ترتيل

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه كرمانشاه فرخنده رحماني اول

 پخش شيراز آنيتا جوكار دوم

 پااليشگاه بندرعباس زينب عباسي سوم

 

 خواهران -3گروه  -قرائت تحقيق

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك مرضيه نصيري اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -4گروه  -قرائت تحقيق

 شركت نام خانوادگينام و  رتبه

 خطوط لوله خوزستان معصومه عساكره اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 

 



 

 

 خواهران -5گروه  -قرائت تحقيق

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك فرزانه اسدي اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 خواهران -6گروه  -قرائت تحقيق

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله جنوب شرق مهديه ناصرپور اول

 خطوط لوله اراك فروزان شمس دوم

 خطوط لوله اصفهان فاطمه صيدالي سوم

 

 خواهران -7گروه  -قرائت تحقيق

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه اصفهان نفيسه كاظمي اول

 شازند( ره)خميني پااليشگاه امام  فاطمه الماسي دوم

 خطوط لوله شمال غرب سكينه رستمخاني سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برادران -3رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه اصفهان علي صرامي اول

 خطوط لوله فارس آروين رفيع دوم

 خطوط لوله خوزستان بگعانمحمد حسين  سوم

 

 برادران -4رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش اروميه عليرضا منافوند اول

 خطوط لوله شمال شرق سيدعلي سيد موسوي دوم

 پااليشگاه كرمانشاه محمد حسين اميري سوم

 

 برادران - 5رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله شمال غرب ساالر اسكندري اول

 خطوط لوله غرب عليرضا رحيمي دوم

 پخش سبزوار حموديمحمد م سوم

 

 برادران - 7رشته مفاهيم گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله غرب جواد باباخاني اول

 خطوط لوله فارس محمدرضا مقدم دوم

 خطوط لوله لرستان پوريا باقري سوم

 

 

 



 

 برادران -4رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش كرمانشاه مجيد برزگر اول

 پخش چهارمحال و بختياري محمد حبيبي دوم

 - - سوم

 

 برادران - 5رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه كرمانشاه شاهمراديپوريا  اول

 خطوط لوله اراك اميرعباس وليان دوم

 خطوط لوله فارس مجتبي گودرزي سوم

 

 برادران - 7رشته نهج البالغه گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه آبادان  عباس ربيحاوي اول

 پااليشگاه بندرعباس قاسم مقضي دوم

 پخش تربت وحيد مسافر سوم

 

 برادران -0گروه  -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه اصفهان اميرعلي سليمانيان اول

 خطوط لوله شيراز اميرمحمد اورنگي دوم

 خطوط لوله شمال غرب  محمدعارف عباسي سوم

 

 

 

 



 

 

 برادران -2گروه  -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  واختهاميرحسين  اول

 پخش چهار محال و بختياري اميرمحمد طالب زاده دوم

 پخش بوشهر حسن عادلي مقدم سوم

 

 برادران -3گروه  -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش گيالن سيدفرهان فرجودي اول

 پااليشگاه بندرعباس محمدحسين هنردان دوم

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  حسين فرهمند سوم

 

 برادران -4گروه  -جزء 2رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله شمال غرب فرهاد محمدي اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -7گروه  -جزء 2رشته حفظ  

 شركت خانوادگينام و نام  رتبه

 پااليشگاه بندرعباس محمدهادي غمگسار اول

 پااليشگاه آبادان حسين كلثومي دوم

 خطوط لوله لرستان روح اهلل پارسه سوم

 

 

 



 

 

 برادران -0گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه شهيد تندگويان تهران محمد حسين صدرجهاني اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -2گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش قم محمدحسين رجبي كهريزي اول

 خطوط لوله شمال غرب اميرحسين زلفخاني دوم

 - - سوم

 

 برادران -3گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش تبريز مهدي بيگدلي اول

 پخش بوشهر عادلي مقدمغالمحسين  دوم

 پخش اهواز ابوالفضل كاوياني راد سوم

 

 برادران -4گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك محراب نژاد فرهاني اول

 پااليشگاه بندرعباس حسين محمدي اطهر دوم

 پخش كرمانشاه قاسمياميرمحمد  سوم

 

 

 



 

 

 برادران -5گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه كرمانشاه پوريا كمالي اول

 پااليشگاه تبريز  اميرمحمد شجاع زاده دوم

 - - سوم

 

 برادران -7گروه  -جزء 3رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 آبادان پااليشگاه كاظم بچاري اول

 پخش بوشهر علي جواهري دوم

 پااليشگاه اصفهان سيدعلي اكبر عابدي سوم

 

 برادران -2گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش ساري مهدي ميرزايي اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -3گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش كرمانشاه روزبهحسين  اول

 پااليشگاه شهيد تندگويان تهران محمد ياسر فتحي زاده دوم

 پخش اراك علي نجمي سوم

 

 

 



 

 

 برادران -4گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 - - اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -7گروه  -جزء 5رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش شاهرود عبداهلل محمدي اول

 پخش ستاد سيدحميدرضا عباسي نيا دوم

 پخش ايالم ابوذر سليماني سوم

 

 برادران -0گروه  -جزء01رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله شمال سيد محمد طه بوي افزار اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -3گروه  -جزء01رشته حفظ 

 شركت نام خانوادگينام و  رتبه

 پااليشگاه اصفهان اميرحسين شكراني اول

 خطوط لوله منطقه شمال اميرحسين روح اله پور دوم

 - - سوم

 

 

 



 

 

 برادران -5گروه  -جزء01رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 - - اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -7گروه  -جزء01رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش سبزوار وحيد گلچيان اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -5گروه  -جزء 05رشته حفظ  

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  محسن بادران اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -3گروه  -جزء 21رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه كرمانشاه نويد كرمي اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 

 



 

 

 برادران -7گروه  -جزء 21رشته حفظ 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش بوشهر  علي عادلي مقدم اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -3گروه  -جزء 31رشته حفظ 

 شركت خانوادگينام و نام  رتبه

 پااليشگاه تبريز  مهدي صفرزاده اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 برادران -3گروه  -قرائت ترتيل

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 ستاد پااليش و پخش علي وثوق اول

 پخش بوشهر اميرحسين تكبر دوم

 - - سوم

 

 برادران -4گروه -قرائت ترتيل 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك عليرضا جودكي اول

 پخش سبزوار سبحان قارزي دوم

 پخش منطقه آبادان حسين دغاغله سوم

 

 

 



 

 

 برادران -5گروه -قرائت ترتيل 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش منطقه آبادان محسن دغاغله اول

 تبريزپااليشگاه  علي هاتفي دوم

 - - سوم

 

 برادران -7گروه -قرائت ترتيل 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله شمال غرب مجيد نوري اول

 پخش بوشهر سيد يوسف موسوي دوم

 سوم
 كاظم خسروي

 اميرحسين دريس پور

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني 

 پااليشگاه آبادان

 

 برادران -3گروه - قرائت تحقيق

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله خوزستان مرتضي ناصري اول

 شازند( ره)پااليشگاه امام خميني  علي نعمتي دوم

 - - سوم

 

 برادران -4گروه  -قرائت تحقيق

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پخش سبزوار اميرزيد آبادي اول

 - - دوم

 - - سوم

 

 

 



 

 

 برادران -5گروه -قرائت تحقيق 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 پااليشگاه تبريز مصطفي جوادي اول

 خطوط لوله شمال شرق فرزاد محروقي دوم

 - - سوم

 

 برادران -7قرائت تحقيق گروه 

 شركت نام و نام خانوادگي رتبه

 خطوط لوله اراك مجيد جيريايي اول

 خطوط لوله فارس رضا بردبار دوم

 سوم
 سيدمحمدرضا بوي افزار

 داراب طوماري

 خطوط لوله شمال

 پخش اردبيل

 

 


