
رتبه دوره / پایهمنطقه /شهرستاننام و نام خانوادگیردیف 

اول هفتم شوشترمحمدطه مكوندي1

دوم هفتم شادگانعلي اكبر سميري2

سومهفتم سوسنگردعليرضا سواري3

دعوت به كارگاههشتمهويزهحسين سواري4

دعوت به كارگاههشتمشادگانعباس سالمي5

سومهشتمحميديهمحمد آلبوعبيد6

اول نهم3ناحيه سيد ميثم جزايري فر7

دوم نهمشوشسيد عليرضا نجاتيان8

سومنهمشادگانحسين خنفري9

اول دهم1ناحيه مهدي ظاهري زاده10

دوم دهمكارونحسن حيدري11

سومدهمدزفولمحمد رومنا12

اول یازدهمايذهرضا مواليي13

دوم یازدهمشادگانعلي جنامي14

سومیازدهمكارونمحمدرضا اسدي15

اول دوازدهمگتوندمحمدرضا محمدامين16

دوم دوازدهمباويمصطفي جاسمي نژاد17

سومدوازدهمآبادانسيد محمدحسن موسوي18

دعوت به كارگاهمتوسطه اولشادگانحسين غبيشاوي1

دعوت به كارگاهمتوسطه اول3ناحيه يوسف سواري2

سوممتوسطه اولحميديهعليرضا اصل عبيداوي3

دعوت به كارگاهمتوسطه دومماهشهرميثم رياضي4

دعوت به كارگاهمتوسطه دومشادگانجعفر شالگه پور5

دعوت به كارگاهمتوسطه دومآبادانمحمد علي ملبوب6

اول دهمآبادانمحمدقائم جعفري1

دوم دهمشوشمهدي نعيمي نسب2

سومدهمهويزهعلي مرتضي ضغيبي3

اول یازدهمماهشهرحسين محمدي4

دوم یازدهمهويزهميالد بوعذار5

سومیازدهمخرمشهردانيال بچاري6

برگزیدهدوازدهمكرخهاحمد اميري7
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قرائت تحقیق 

قرائت ترتیل

حفظ عمومی



دعوت به كارگاه جزء متوسطه اول5حفظ ماهشهرعلي حيدري1

دعوت به كارگاه جزء متوسطه اول5حفظ سوسنگردابراهيم سعيداوي2

سوم جزء متوسطه اول5حفظ شادگانمحمدجواد سرحاني3

دعوت به كارگاه جزء متوسطه دوم5حفظ كرخهمحمدرضا بروايه4

دعوت به كارگاه جزء متوسطه دوم5حفظ بستانسيداميرحسين موسوي5

سوم جزء متوسطه دوم5حفظ بندر امامميثم آل ناصري6

دعوت به كارگاه جزء متوسطه اول10حفظ شادگانمهدي دردوشي7

دعوت به كارگاه جزء متوسطه اول10حفظ 1ناحيه عليرضا عطاف

دعوت به كارگاه جزء متوسطه اول10حفظ آباداناياد جزايري8

اول  جزء متوسطه دوم10حفظ خرمشهرابوالفضل دريس عبود9

دوم  جزء متوسطه دوم10حفظ كرخهسيدامين موسوي10

اول  جزء متوسطه اول20حفظ آبادانعليرضا هلبوبالدي11

دوم  جزء متوسطه اول20حفظ كارونعالء منصوري12

سوم جزء متوسطه اول20حفظ 3ناحيه عباس علوان پور13

اول حفظ کل متوسطه دومماهشهرابراهيم ربيهاوي14

دوم حفظ کل متوسطه دومبهبهاناميرحسين بهجت نيا15

اول دهماميديهاميررضا صدرايي1

دوم دهمباغملکمحمدامين عادل زاده2

برگزیدهیازدهمهفتكلعلي اكبر مكوندي3

اول دوازدهم1ناحيه علي فروتن4

دوم دوازدهم3ناحيه محمدمهدي كتاني5

سومدوازدهم4ناحيه سيداسماعيل خليلي6

دعوت به كارگاهدهممسجدسليماننيما نصراهلل پور1

دعوت به كارگاهدهمهفتكلحميدرضا زياليي2

سومدهمباغملکمحمدمهدي قيصري3

اول یازدهم3ناحيهسجاد موسوي يوسف زاده4

دوم یازدهمرامهرمزحسين شهماروند5

سومیازدهمهفتكلعرشيا امامي6

اول دوازدهمانديمشکمحمد داودي7

دوم دوازدهم3ناحيه محمد قنواتي8

سومدوازدهمباويامير زريعي9

اول دهمالوار گرمسيريسيد محمد مهدي جور مهر1

حفظ ویژه

تفسیر قرآن کریم

نهج البالغه

صحیفه سجادیه



دوم دهمانديمشکمحمد رضا موسي زاده2

دعوت به كارگاهیازدهمانديمشکمحمد طاها ميري4

دعوت به كارگاهیازدهم3ناحيه سيد يوسف آلبوشوكه5

سومیازدهمهفتكلپدرام عبدي مكوند6

دعوت به كارگاهدوازدهمباغملکصائب  عادل زاده7

دعوت به كارگاهدوازدهمرامهرمزعلي شعباني8

اول دهمدزفولحسين سپهري1

دوم دهم1ناحيه يوسف سعيدي2

سومدهم3ناحيه محمدحسين زيتوني3

اول یازدهمشوشمجتبي سرخه4

دوم یازدهمدزفولحسين خوش كالم5

دوم یازدهم4ناحيه محمود واعظي6

اول دوازدهمآبادانحسين فرحاني7

دوم دوازدهمدزفولرضا حجازي فر8

دوم دوازدهمهنديجانيونس مكتوفي9

دعوت به كارگاهدهماميديهاميررضا شريفات1

دعوت به كارگاهدهمهفتكلمحمدعارف ولي نژاد2

سومدهم اهواز3ناحيه علي صفري3

اول یازدهمهفتكلسيد عليرضا موسوي4

دوم یازدهمماهشهرمصطفي منصور نژاد5

سومیازدهم اهواز3ناحيه عليرضا حيدري6

اول دوازدهم اهواز3ناحيه سيدمحسن شريفي7

دوم دوازدهمدزفولمهدي ناظري مهر8

سومدوازدهمالوارگرمسيريابراهيم دريكوندي9

اول دهمكرخهحسين جنادله1

دوم دهمماهشهرميكائيل رياضي2

سومدهمرامهرمزمحمدامين شيخي3

اول یازدهم1ناحيه فرهاد شاخي4

دوم یازدهمكارونعلي حزابيان5

سومیازدهمشادگانعلي وادي زاده6

دعوت به كارگاهدوازدهمشادگانحسين فالحيان7

دعوت به كارگاهدوازدهمسوسنگردمحمد مهدي بيت سياح8

سومدوازدهم(ره)بندرامام حسين عساكره9

اذان

مداحی

احکام



اول دهمشوشتراميرحسين بافنده زاده1

دوم دهمخرمشهردانيال كاكا2

سومدهمخرمشهرعليرضا ابراهيمي3

اول یازدهمدزفولمعين ايماني نژاد4

دوم یازدهمانديمشکابوالفضل دلفي زاده5

سومیازدهمبهبهانجالالدين عبدالهي6

اول دوازدهمماهشهرمهدي حبيبي7

دوم دوازدهمانديمشکسيد حسين قرباني8

سومدوازدهم اهواز3ناحيه رضا دهقان زاده9

متوسطه دوم- انشای نماز و انشای امام زمان 


