
 

 
 «بخش قاریان » 

 نامهعنوان گواهی استان خانوادگینام و نام

 2قاری درجه تهران مسعود  نوری

 2قاری درجه خراسان رضوی حسین پورکویر

 2قاری درجه سمنان پورسیدمحمد  حسینی

 2قاری درجه یزد مهدی شایق

 3قاری درجه اردبیل صالحی رضا 

 3قاری درجه اردبیل طالبی چلنبر مصطفی 

 3قاری درجه اردبیل صالحی  مهدی

 3قاری درجه اصفهان مکاری خوراسگانیعلیرضا  

 3قاری درجه اصفهان مهدی  شیروی

 3قاری درجه آذربایجان غربی رحیمی بهزاد 

 3قاری درجه البرز احمدی علی 

 3قاری درجه البرز داود  تقیانی 

 3قاری درجه البرز حسین آقایی

 3قاری درجه البرز پول محسن  خزایی

 3قاری درجه تهران عربان  محمد

 3قاری درجه تهران خیری  محسن

 3قاری درجه تهران دلروشن  مهدی

 3قاری درجه تهران ابوذر  دهداری

 3قاری درجه تهران بهشتی محمدصادق 

 3قاری درجه تهران جواد  مالزاده

 3قاری درجه خراسان رضوی پورتقی  مهدی

 3قاری درجه خراسان رضوی حسینی سیدحامد 

 3قاری درجه خراسان رضوی هاشمی  سیدروح اهلل

 3قاری درجه خراسان رضوی ثاقب صادقی علیرضا 

 3قاری درجه خراسان رضوی سبزه  علی

 3قاری درجه خراسان رضوی بیژنی اوّل  مسعود

 3قاری درجه خراسان رضوی محسن  بزم آرا

 3قاری درجه خراسان رضوی اسماعیلی  علی

 3قاری درجه خراسان رضوی علی  آویشی

 3قاری درجه خراسان رضوی محمد  متقین

 3قاری درجه خراسان شمالی علی  شکفته

 3قاری درجه زنجان سیدرضا  حسینی



 3قاری درجه زنجان دویران سعید 

 3قاری درجه قم یروح اله  آقائ

 3قاری درجه قم کرمی پارسا  نسیبه

 3قاری درجه کرمان منی تیکدریمهدی  مو

 3قاری درجه مرکزی اسکندی  سجاد

 3قاری درجه مرکزی مهیار  قاسمی

 3قاری درجه یزد محمدحسن  شایق

 3قاری درجه یزد نسبفائزه السادات  قریشی

 4قاری درجه اردبیل زادهمحمد حبیب

 4قاری درجه اردبیل پویا محرابیان

 4قاری درجه اصفهان الدانی محمدحسین  جان نثاری

 4قاری درجه تهران وحید قیاسی

 4قاری درجه تهران الیاس  سلطانی نژاد

 4قاری درجه تهران علیرضا سرابی

 4قاری درجه تهران میالد فروتن راد

 4قاری درجه تهران سبحان قاری

 4قاری درجه تهران امید  شریفیان

 4قاری درجه خراسان جنوبی مصطفی  دهقان

 4قاری درجه خراسان رضوی بایگی محمدجواد عباسی

 4قاری درجه خراسان شمالی ینی فردمجتبی روی

 4قاری درجه زنجان رسول حبشی

 4قاری درجه قم محمدمهدی چاوشیسید

 4قاری درجه کرمان کریمیجواد 

 4قاری درجه کرمان قناتغستانی محمدی کمیل 

 4قاری درجه لرستان پورمسلم  یادگاری

 4قاری درجه مرکزی محمد محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


