
 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

1 

   بقره 34 فاتحه 1 1

2 

  بقره 171 بقره 132 22

  بقره 202 بقره 177 27   بقره 73 بقره 33 7

  بقره 242 بقره 204 42   بقره 107 بقره 77 11

  بقره 272 بقره 244 47   بقره 131 بقره 101 17
           

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

3 

   بقره 271 بقره 274 32

4 

  آل عمران 142 آل عمران 34 12

  آل عمران 170 آل عمران 144 17   آل عمران 13 بقره 272 31

  آل عمران 200 آل عمران 171 72   آل عمران 71 آل عمران 17 71

  نساء 24 نساء 1 77   آل عمران 32 آل عمران 72 71
           

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931ان برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمض

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

5 

   نساء 77 نساء 23 22

6 

  نساء 171 نساء 132 102

  مائده 21 مائده 1 101   نساء 27 نساء 72 27

  مائده 70 مائده 27 112   نساء 114 نساء 22 32

  مائده 21 مائده 71 117   نساء 137 نساء 113 37
 

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931مبارک رمضان  برنامه جزء خوانی قرآن در ماه

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

7 

   مائده 102 مائده 22 121

8 

  انعام 130 انعام 111 132

  انعام 117 انعام 131 131   انعام 47 مائده 103 121

  اعراف 31 اعراف 1 171   انعام 74 انعام 41 142

  اعراف 27 اعراف 37 171   انعام 110 انعام 73 147
           

 6931ی قرآن در ماه مبارک رمضان برنامه جزء خوان  6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

9 

   اعراف 131 اعراف 22 112

11 

  انفال 77 انفال 31 122

  توبه 44 توبه 1 127   اعراف 170 اعراف 132 117

  توبه 73 توبه 43 132   اعراف 201 اعراف 171 174

  توبه 32 توبه 10 131   انفال 30 انفال 1 177
 

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه آیه از صفحه جزء

11 

   توبه 121 توبه 31 201

12 

  هود 30 هود 1 222

  هود 24 هود 31 221   یونس 27 توبه 122 201

  یوسف 1 هود 23 241   یونس 70 یونس 21 212

  یوسف 72 یوسف 7 241   هود 7 یونس 71 217
 

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری یهتا آ از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

13 

   یوسف 100 یوسف 74 232

14 

  حجر 33 حجر 1 212

  لنح 70 لنح 1 217   رعد 12 یوسف 101 237

  لنح 23 لنح 71 272   ابراهیم 3 رعد 13 272

  لنح 122 لنح 30 277   ابراهیم 72 ابراهیم 10 271



 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

15 

   ءاسرا 33 ءاسرا 1 222

16 

  مریم 21 کهف 77 402

  مریم 32 مریم 22 407   ءاسرا 32 ءاسرا 70 227

  طه 22 طه 1 412   کهف 41 ءاسرا 33 232

  طه 147 طه 24 417   کهف 73 کهف 42 237
           

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

17 

   انبیاء 70 انبیاء 1 422

18 

  مومنون 73 مومنون 1 432

  نور 20 مومنون 77 437   انبیاء 112 انبیاء 71 421

  نور 72 نور 21 472   حج 47 حج 1 442

  فرقان 20 نور 74 471   حج 72 حج 42 441
 

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

19 

   فرقان 77 فرقان 21 412

21 

  قصص 11 نمل 71 422

  قصص 70 قصص 12 421   شعراء 110 شعراء 1 417

  قصص 22 قصص 71 432   شعراء 227 شعراء 111 471

  عنکبوت 37 عنکبوت 1 431   نمل 77 نمل 1 477
           

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

21 

   روم 40 عنکبوت 31 302

22 

  احزاب 73 احزاب 41 322

  سبا 24 احزاب 10 321   لقمان 21 روم 41 307

  فاطر 13 سبا 23 341   سجده 40 لقمان 22 314

  یس 27 فاطر 17 341   احزاب 40 احزاب 1 312
           

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

23 

   صافات 21 یس 22 332

24 

  زمر 77 زمر 42 312

  غافر 30 غافر 1 317   صافات 133 صافات 22 331

  فصلت 2 غافر 31 372   ص 71 صافات137 371

  فصلت 31 فصلت 3 377   زمر 41 ص 72 371
 

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

25 

   شوری 21 فصلت 37 322

26 

  (محمد )ص 3 احقاف 1 702

  فتح 17 )ص( محمد 10 707   زخرف 24 یشور 27 321

  حجرات 14 فتح 12 714   دخان 11 زخرف 23 331

  ذاریات 40 حجرات 13 717   جاثیه 47 دخان 17 331
           

 6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

27 

   نجم 27 ذاریات 41 722

28 

  حشر 10 مجادله 1 732

  صف 13 حشر 11 737   قمر 77 نجم 21 721

  تغابن 12 جمعه 1 774   واقعه 73 الرحمن 1 741

  تحریم 12 ا طالق 772   حدید 23 واقعه 77 741



 6931خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان برنامه جزء   6931برنامه جزء خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان 

 نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء  نام قاری تا آیه از آیه صفحه جزء

29 

   قلم 72 ملک 1 712

31 

  تکویر 23 نباء 1 722

  طارق 17 انفطار 1 727   نوح 22 حاقه 1 711

  ضحي 11 اعلي 1 731   مدثر 71 جن 1 772

  ناس 1 شراحا 1 731   مرسالت 70 قیامه 1 777
 

 

 

 


