
 جشىًارٌ قرآوی داوشگاٌ علًم پسشکی گىاباد در بخش شفاَی وتایج بیست ي یکمیه

 (خًاَران)رشتٍ قرائت تحقیق 

 کارکىان

 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل  5.45 لیال غفاریاى

 دٍم 45.. زادُ رجب صدیقِ

- - - 
 

 داوشجًیان
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 55 هعصَهِ ابراّین زادُ

- - - 

- - - 

 )رشتٍ قرائت تحقیق برادران (

 

 کارکىان
 ًام ٍ ًام خاًَادگی ًورُ رتبِ

 قاسن باقرزادُ 55455 اٍل

 هْدی اکبرپَر 2455. دٍم

 اهیي غالهی هٌد 45.. سَم

 

 

 داوشجًیان
 ًام ٍ ًام خاًَادگی ًورُ رتبِ

 اهیي بیگی 77465 اٍل

 حسیي پرّیسگار 56465 دٍم

 اساتیذ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ًورُ رتبِ

 جَاد باقری 7545 اٍل

 هحود حسیي بْشتی 7.465 دٍم



 ترتیل برادران(قرائت )رشتٍ 

 داوشجًیان
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 5.45 علی عاشَری

 دٍم 4. هصطفی زهاًی

 سَم 4645 علی ًجفی

 

 کارکىان
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 67 جالل هَهي

 دٍم 6.455 ّادی ًعوتیاى

 سَم 65 یهْدی درّ
 

 ذاساتی
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 7.45 هحود شوسی

 دٍم 52 هحوَدرضا هتقی

 )رشتٍ ترتیل خًاَران(

 داوشجًیان
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 5745 فاطوِ رجب زادُ

 دٍم 645. زّرا فکَر

 سَم 45.. هْسا تَکلی
 

 کارکىان 
 رتبِ ًورُ گیًام ٍ ًام خاًَاد

 اٍل 2442 عفت عدالتی

 دٍم 5.47 اکرم ًَری زادُ

 سَم 5.45 سویِ عجوی
 

 اساتیذ
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 2442 سواًِ ًجفی

 



 

 ومرٌ 022از  -)خًاَران(سًرٌ یاسیهحفظ داوشجًیان 
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 7745. هًَا خفاجی

 دٍم 45... فاطوِ سعادتی

 اٍل .574. فاطوِ شرفی

 

 ان(حفظ سًرٌ یاسیه)برادرداوشجًیان 
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل 5545. هرتضی گراهی

- - - 

- - - 

 

 

 حفظ سٍ جسء ي پىج جسء )خًاَران(داوشجًیان 
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اٍل)سِ جسء( 7. فاطوِ حسیٌی هقدم

 جسء( اٍل)پٌج 4.45 هرین رًجبر
 

 (خًاَران) جسء پىج ي جسء یک حفظ کارکىان
 رتبِ ًورُ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 جسء( یکاٍل) 5445. زّرا قاسوی

 جسء( اٍل)پٌج ... هٌصَرُ شریفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


