
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 موسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(

 مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیر کل قرآن کریم امام سجاد )علیه السالم(

 )طرح تحفیظ فاطمی(

 لیست پذیرفته شدگان مصاحبه ورودی دوره آزمایشی حفظ یکساله

ادگینام و نام خانو  نام و نام خانوادگی   نام و نام خانوادگی  

 1 سید محمد نقیب پور 27 علی آقا جونی زاده 53  مهدی اسدی 

 2 سید علی قائم محمدی 28 محمد مهدی هاشمی پور 54 محمد رضا آورند

 3 سید محمد مهدی موسوی 29 علی خداداد 55 محمد امین مال شفیعی

ییسید محمد طباطبا 30 محمد امین حیدری 56 رضا نصرالهی  4 

 5 سید محمد جعفر جعفری 31 محمد امین صدقی ده زیاری 57 محمد هادی زارعی

 6 سید محمد امین سجادی 32 سینا حیات زاده 58 محمد طه امیری فر

 7 سید محمد حسن موسوی 33 مرتضی حیدری 59 محمد مسیح امیری فر

 8 سید محمد حسن پیر دهقان 34 مرتضی اجرایی 60 علیرضا تقوی نژاد

 9 سید حسین حسینی نژاد 35 محمد رضا جواد فر 61 محمد مهدی سلطانی

 10 سید مهدی محمد پور 36 علی رنجبر سلیمی 62 محمد یونس قنبری

 11 سید شبیر رضوی 37 ابوالفضل درویش زاده 63 احسان مارانی

 12 سید محمد امین موسوی 38 آصف معتمدی 64 حسین مارانی

 13 سید سیاوش نصیری 39 محمد الماسی 65 مهدی مهر پرور

 14 محمد حسین مبلغ 40 محمد موج کار 66 جبار کبیری مهر

 15 محمد عراقی پور 41 مهدی موج کار 67 محمد جواد حقائق پور

 16 علی داود آبادی 42 مهدی صادق زاده 68 محمد حسین علیزاده فالح

 17 محمد حسین بهی 43 علی ملکی 69 حسین لطفی

صیادیان خواهعلی   18 مجتبی حسن لو 44 محمد مهدی عباسی 70 

 19 محمد امین شریفی 45 مجتبی دانش صفدر 71 

 20 حسین لونی 46 محمد مهدی توصیفی 72 

 21 محمد جواد اشفعی 47 محمد امین سبک روح 73 

 22 علیرضا زکی 48 محمد مهدی باقری 74 

ادهابوالفضل ایل خان ز 49 روح اهلل آرمون 75   23 

 24 محمد مهدی فرهنگ دلیر 50 محمد حسن علی یف 76 

نیا محمد حسن روحانی 51 علی محمد زمانی 77   25 

 26 امیر محمد سجادی 52 مهدی تابش 78 

 


