
قرآن کریم رشته حفظ یک جزء  

 

 

قرآن کریمرشته حفظ سه جزء   
 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام مسجد نام کانون شهرستان مقام

)عج(حضرت مهدي  اراك اول )ع(چهارده معصوم   ١ محمد مهدي امانی 

)ع(امام هادي  کربال خمین  دوم  ٢ علی حمزه لو 

)ع(چهارده معصوم برهان اراك سوم  ٣ محمد مهدي متولیان 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام مسجد نام کانون شهرستان مقام

)ع(امام حسین میعادگاه شهدا اراك اول  ١ علیرضا مهدي نسب 

)ع(امام حسین شهداي گمنام  زرندیه دوم  ٢ رضا گرجی  

...ثارا ساوه سوم )ع(امام حسین   ٣ حسین گراوند  



 

قرآن کریم جزءپنج رشته حفظ   

 
 

قرآن کریم حفظ ده جزءرشته    

 
 
 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام مسجد نام کانون شهرستان مقام

)س(فاطمه الزهراء مالک اشتر زرندیه اول  ١ امیر مهدي گودرزي 

)ع(اهل بیت اراك دوم  )ع(اهل بیت   ٢ علیرضاشیدایی 

)ع(سیدالشهداء  شهید مطهري خمین سوم  ٣ محمد حسین رادمهر 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام مسجد نام کانون شهرستان مقام

)ع(امام محمد باقر شهید منصوري اراك اول  ١ مرتضی سعیدي 

)ره(امام خمینی شهید ترابی خمین دوم  ٢ مهدي رجبیان  

...بقیه ا اراك سوم )س(الزهرا   ٣ احمد آقا گلی  



 
حفظ بیست جزء قرآن کریم  رشته    

 
 

حفظ کل قرآن کریم رشته    

 
 
 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام مسجد نام کانون شهرستان مقام

فدائیان حضرت  اراك اول
)عج(مهدي  

)ع(امام رضا  ١ امیر صفري 

)ره(امام خمینی شهید ترابی خمین دوم  ٢ پوریا نادري 

)ع(امام سجاد طاها ساوه سوم  ٣ محمد مهدي مرادي 

خانوادگینام و نام  نام مسجد نام کانون نام شهرستان مقام  ردیف 

)ع(امام محمد باقر شهید منصوري اراك اول  ١ مهدي آسنجرانی 

)عج(حضرت مهدي  اراك دوم )ع(چهارده معصوم    ٢ احمد رضا آجلو 

 ٣ علی اصغر یوسفیان  ابوذر سلمان فارسی ساوه سوم



 
رشته قرائت قرآن کریم   

 

 
 

 رشته ترتیل قرآن کریم 
 

 

مسجدنام  نام کانون شهرستان مقام  ردیف نام و نام خانوادگی 

)ع(امام علی شهید سیاوش امیري اراك اول  ١ مهیار قاسمی 

)ع(انصارالحسن  ساوه دوم )ع(امیرالمومنین    ٢ حمید رضا طیبی 

)ع(سیدالشهدا شهید مطهري خمین سوم  ٣ حسین نصر  

خانوادگینام و نام  نام مسجد نام کانون شهرستان مقام  ردیف 

)ع(سیدالشهداء شهید مطهري خمین اول  ١ حامد ملکی  

 ٢ رحیم رضایی جامع فلق خمین دوم

)عج(حضرت مهدي اراك سوم )ع(چهارده معصوم   ٣ سجاد اسکندري 



 
 رشته اذان

 

 
رشته صحیح خوانی حمد ، سوره و اذکار نماز   

 ردیف نام و نام خانوادگی نام مسجد نام کانون شهرستان مقام

)ع(حضرت ابوالفضل شهید کوچکی اراك اول  ١ عماد الدین محمد هزاوه  

)ع(شهداي ولیعصر ساوه دوم )ع(موسی بن جعفر   ٢ محمد بند علی 

)س(الزهرا مصباح اراك سوم  ٣ اسماعیل مقدسی 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام مسجد نام کانون نام شهرستان  مقام

)ع(امیرالمومنین  )ع(بیت اهل ساوه اول  ١ حسام دادفر 

کوچکیشهید  اراك دوم )ع(حضرت ابوالفضل   ٢ علیرضا عزیز محمدي  

)عج(صاحب الزمان پیروان شهدا اراك سوم  ٣ مجید قلعه  

)عج(صاحب الزمان  )ع(جواداالئمه زرندیه چهارم  ٤ محمد مهدي رمضانی 

)ع(امام حسن مجتبی اسوه  اراك پنجم  ٥ مسعود مهدي پور 



 


