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

 (خًاَران)رشتٍ قرائت تحقیق 

 کارکىان

 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول  5.45 لیال غفاریان

 دوم 4. سعادت ابراهیمیان

 ومس 45.. زاده رجب صدیقه
 

 داوشجًیان
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 66 هعصوهه ابراهین زاده

- - - 

- - - 

 )رشتٍ قرائت تحقیق برادران (

 

 کارکىان
 نام و نام خانوادگی نوره رتبه

 قاسن باقرزاده 66.56 اول

 ههدی اکبرپور 59.56 دوم

 اهین غالهی هند 6..5 سوم

 

 

 داوشجًیان
 نام و نام خانوادگی نوره رتبه

 اهین بیگی 77.86 اول

 حسین پرهیسگار 68.86 دوم

 تیذاسا

 نام و نام خانوادگی نوره رتبه

 جواد باقری 76.6 اول

 هحود حسین بهشتی 86..7 دوم



 ترتیل برادران(قرائت )رشتٍ 

 داوشجًیان
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 6..6 علی عاشوری

 دوم 54 هصطفی زهانی

 سوم 48.6 علی نجفی

 

 کارکىان
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 5.445 جالل مومه

 دوم 5.445 هادی وعمتیان

 سوم 54 یدی درّمه
 

 اساتیذ
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 6..7 هحود شوسی

 دوم 69 هحوودرضا هتقی

 )رشتٍ ترتیل خًاَران(

 داوشجًیان
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 67.6 فاطوه رجب زاده

 دوم 58.6 زهرا فکور

 سوم 6..5 ههسا توکلی
 

 کارکىان 
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 5.45 اکرم ووری زاده

 دوم 5.45 سمیه عجمی

 سوم 44.. بتول ابراهیمیان
 

 اساتیذ
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 94.9 سوانه نجفی

 

 



 ومرٌ 022از  -)خًاَران(سًرٌ یاسیهحفظ داوشجًیان 
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 77.6. هونا خفاجی

 دوم 6..5. فاطوه سعادتی

 سوم 57.5. فاطوه شرفی

 

 حفظ سًرٌ یاسیه)برادران(داوشجًیان 
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول 55.6. هرتضی گراهی

- - - 

- - - 

 

 

 حفظ سٍ جسء ي پىج جسء )خًاَران(داوشجًیان 
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 اول)سه جسء( 7: فاطوه حسینی هقدم

 جسء( اول)پنج 6.:4 هرین رنجبر
 

 (خًاَران) جسء پىج ي جسء یک حفظ کارکىان
 رتبه نوره نام و نام خانوادگی

 جسء( یکاول) 64.5. زهرا قاسوی

 جسء( اول)پنج ... هنصوره شریفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


