
قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا

قبول شکستهاحمداحمدی بی شکثریاتبریزآذربایجان شرقی
قبول-شکستهبهلولآزمایشرسولتبریزآذربایجان شرقی
-قبولنستعلیقهاشمبخشیارشدتبریزآذربایجان شرقی
قبول-نستعلیقهدایت الهبوذریناهیدتبریزآذربایجان شرقی
--ثلثیوسفعلیجهانشاهیاردشیرتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقمحمدعلیجهانگیریآیدینتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولشکستهعلیحیدرنژادوحیدتبریزآذربایجان شرقی
قبول-شکستهاصغرخدائیلیالتبریزآذربایجان شرقی
-قبولشکستهابراهیمخیاط ناصریمحمدتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولشکستهعزیزرستمیاحدتبریزآذربایجان شرقی
قبولشکستهمحمدرسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی
قبولنستعلیقغالمحسنرنجبرانمصطفیتبریزآذربایجان شرقی
-قبولنستعلیقاسدالهزارعی علویقمنوچهرتبریزآذربایجان شرقی
قبولشکستهمجیدزینالی قانععزت الهتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولنستعلیقعطوفسیاح روحانیامینتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقحمیدشیریحسینتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقیوسفصمدی علمداریجوادتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقاژدرعبادییوسفتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقجعفرعلیمهررضاتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقغالمعلیقیاسیمعصومهتبریزآذربایجان شرقی
-شکستهعزیزمحمدیرقیهتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقمحمدحسنمقیمیاحمدتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقرئوفمیرزانژاد هریساسماعیلتبریزآذربایجان شرقی
قبول-ثلثمحمدعلینوروزیعلیتبریزآذربایجان شرقی
-نستعلیقپرویزهاشم پورسمیهتبریزآذربایجان شرقی
قبولقبولشکستهیوسفواعظیابراهیمتبریزآذربایجان شرقی
--نستعلیقاکبروندسفینیتکتمتبریزآذربایجان شرقی
-قبولنستعلیقعبدالقادرالیاسی حسین اورمیهآذربایجان غربی
-نسخحسنحسین پور مقدمیمحمد علی اورمیهآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقکرمخباز اقدمعماراورمیهآذربایجان غربی
-نستعلیقمحمدتوفیقخضریمحمد شریفاورمیهآذربایجان غربی
-شکستهخلیلشریفی آذر ندااورمیهآذربایجان غربی
-نستعلیقزین العابدینشیداییسجاداورمیهآذربایجان غربی
-نستعلیقفیض الهفائضی محمود حقعلیرضااورمیهآذربایجان غربی
-نستعلیقمحمدمطاعیعباس اورمیهآذربایجان غربی
قبولقبول نستعلیقابوبکرامانیبرهان الدینبوکانآذربایجان غربی
قبولقبول نستعلیقمحمدغفورباقیناصربوکانآذربایجان غربی
قبول نستعلیقحسینتازه کارمحسن بوکانآذربایجان غربی
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- نستعلیقاسعدسعیدیمسعودبوکانآذربایجان غربی
قبولقبول نستعلیقرشیدشریفیعبدالناصربوکانآذربایجان غربی
قبولنستعلیقمصطفیشکارچیپیامبوکانآذربایجان غربی
قبولقبولنستعلیقمیرمحسنفاطمیمیر مرتضیبوکانآذربایجان غربی
قبولقبول نستعلیقکریمفرومندیعزیزبوکانآذربایجان غربی
قبولشکستهسلیمانگالبی آذراسعدبوکانآذربایجان غربی
قبول نستعلیقمحمودمرادیهادیبوکانآذربایجان غربی
قبولقبول نستعلیقمحمدمعروفیقادربوکانآذربایجان غربی
قبول نستعلیقمحمد معروفی دهبکریمصطفیبوکانآذربایجان غربی
قبول نستعلیقحسینمنافی آذرعلیبوکانآذربایجان غربی
-قبول شکستهعلینادرییعقوب بوکانآذربایجان غربی
قبول شکستهمصطفینجاریمحمدکریمبوکانآذربایجان غربی
- شکستهمحمد امینویسی اقدمفتاحبوکانآذربایجان غربی

قبولنستعلیقمهدیاعظمیاحداردبیلاردبیل
قبولقبولنستعلیقبایرامجوادی آذرحسناردبیلاردبیل
قبولقبولنستعلیقارشدعلیدسینهرامیناردبیلاردبیل
قبولقبولنستعلیقعطاالهعطاییسعیداردبیلاردبیل
-نستعلیقزاهداحمدیعلیرضااصفهاناصفهان
قبولنستعلیقمحمداستکیاحمدرضااصفهاناصفهان
-نستعلیقمحمد کریماعظمیعلیرضااصفهاناصفهان
-نستعلیقرضاحسیناله مرادیآزیتااصفهاناصفهان
--نسخمجتبیامامی بیستگانیعلیرضااصفهاناصفهان
-قبولنستعلیقحسنامیریحمیدرضااصفهاناصفهان
قبولنستعلیقمحمدجوادایگانینجمهاصفهاناصفهان
-قبولنستعلیقمحمدآزادیاحمداصفهاناصفهان
قبولنستعلیقمحمدعلیبابائیحمیداصفهاناصفهان
--نستعلیقبهرامبازیارمصطفیاصفهاناصفهان
-نستعلیقجلیلبنهانیاسماعیلاصفهاناصفهان
-نستعلیقمهدیبنی هاشمیسیدوحیداصفهاناصفهان
قبول-شکستهملک حسینپیرمرادیانیحییاصفهاناصفهان
--نستعلیقعبدالحمیدتوکلیمهدیاصفهاناصفهان
قبولنستعلیقاحمدجابریالیاساصفهاناصفهان
-نستعلیقفتح الهجعفریالههاصفهاناصفهان
قبولقبولشکستهسیدحسنحسینی نیاریحانه ساداتاصفهاناصفهان
--شکستهبهروزدهقانیشاهیناصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقمهدیذوقکمالاصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقعباسعلیراستیمحمدرضااصفهاناصفهان
قبولشکستهجعفرراستی پسند آلمشهراماصفهاناصفهان
قبولنستعلیقرضارجبیانزهرهاصفهاناصفهان
-نستعلیقاسکندرزالیفرزاماصفهاناصفهان



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا
نوع خط

نتایج
نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

-نستعلیقعلیسعیدیحسناصفهاناصفهان
قبولقبولنستعلیقعبدالرحیمشاه حسینیحامداصفهاناصفهان
قبولقبولشکستهمحمد تقیشبانزیمجیداصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقسید هاشمشیرزادیسید قدرت الهاصفهاناصفهان
قبولنستعلیقابازصابریمسعوداصفهاناصفهان
قبولنستعلیقفتح الهصفریمحمدرضااصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقحسینصفری حسن آبادیریحانهاصفهاناصفهان
-نستعلیقگل محمدطاهریمنصوراصفهاناصفهان
-نستعلیقحسینطالئیمرتضیاصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقاصغرعدیلی پورمحمداصفهاناصفهان
--نستعلیقعلیعسگری شرودانیمحموداصفهاناصفهان
-نستعلیقشعبانعلیقاسمیسعیداصفهاناصفهان
قبولنستعلیقغالمعلیکریمیراهلهاصفهاناصفهان
قبولنستعلیقفضل الهکیان زادمحمدرضااصفهاناصفهان
قبولقبولنستعلیقسیف الهگرامی رادمریماصفهاناصفهان
--نستعلیقجان محمدگشتاسبقاسماصفهاناصفهان
قبولقبولنستعلیقمحمودمحمدیفرنوداصفهاناصفهان
قبول-نستعلیقحسنمسجدیسعیداصفهاناصفهان
-نستعلیقسعیدمعصومیفرحنازاصفهاناصفهان
-نسخحسنموسوی صدرسیدعلیاصفهاناصفهان
-شکستهحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان
-نستعلیقحسننادریعلیرضااصفهاناصفهان
-قبولنستعلیقحبیبنجفیانوحیداصفهاناصفهان
-شکستهعباسنقی زادهفریبااصفهاناصفهان
قبولنستعلیقعباسنقی زادهنرگساصفهاناصفهان
-نستعلیقنقینیک بختعلیرضااصفهاناصفهان
قبولقبولنستعلیقرضاهادی زادهمجیداصفهاناصفهان

قبولقبولشکستهغالمحسنغالمیمحمدعارف کابلافغانستان
قبولنستعلیقعلی دادآزاد دهقانسعیدساوجبالغالبرز
قبول-نستعلیقعلیدهقان پورمحمدساوجبالغالبرز
قبولنستعلیقعلی محمدشکریفاطمهساوجبالغالبرز
قبولقبولنستعلیقحسنفراهانیامیرحسینساوجبالغالبرز
-نستعلیققربانقمیمصطفیساوجبالغالبرز
-قبولشکستهامیرکرملیمهدیهساوجبالغالبرز
-نستعلیقاحسانکیانمهدی ساوجبالغالبرز
قبولنستعلیقحبیب الهمجدیمحسنساوجبالغالبرز
قبولشکستهناصریارمحمدیاعظم ساوجبالغالبرز
قبولقبولنستعلیقهوشنگاکبرزادهعلیرضاکرجالبرز
-نستعلیقمحمدایلیاتعلیرضاکرجالبرز
قبولنستعلیقسیدرضابطحائیسعیدهکرجالبرز
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قبولنستعلیقابوالحسنپوریمینیفریباکرجالبرز
--نستعلیقعلیجاللیامینکرجالبرز
قبولقبولنستعلیقاقبالجمشیدیپیمانکرجالبرز
-نستعلیقمحمدحسینحیدری کل محلهطهمورثکرجالبرز
-نستعلیقاحمدخاموشیانرویاکرجالبرز
-نستعلیقرحمان علیدوستیعلیکرجالبرز
قبولقبولنستعلیقشیرالدینرضائی خواهمحمدمهدیکرجالبرز
--نستعلیقمحمدسلیمانیعلی اصغرکرجالبرز
قبولقبولنستعلیقسیدجمالقریشیمنیره ساداتکرجالبرز
قبول-نستعلیقناصرکاکی صحنهنادرکرجالبرز
--نستعلیقمحمدمانگریمصطفیکرجالبرز
قبول-نستعلیقرمضانمحمدیلیالکرجالبرز
--نستعلیقعنایت الهمهدویمحمدرضاکرجالبرز
--ثلثفتح الههوشمندان بهبهانیحمیدرضاکرجالبرز
-نستعلیقمیراحمدوطن پرستمیرسعیدکرجالبرز
قبولنستعلیقعبدالهیعقوبیجوادکرجالبرز
-نستعلیقشیرزادیوسفیمهرانکرجالبرز
--نسخجمشیداقبالیکاظمایالمایالم
قبولقبولنستعلیقمرتضیرحمتیداودایالمایالم
قبول-نستعلیقحسنگوهریگوهرایالمایالم
قبولنستعلیقابراهیمهلشیعلیایالمایالم
قبولقبولنستعلیقعبدالعیاندرزمحمدبوشهربوشهر
قبول-نستعلیقاله کرمجهاندیدهاحمدبوشهربوشهر
قبولقبولنستعلیقحسنرضاییعبدالهبوشهربوشهر
قبول-نستعلیقمحمدطاهریمصطفیبوشهربوشهر
-نستعلیقحاجیقاسم زادهمسلمبوشهربوشهر
--نستعلیقمحمدکالنیحمیدهبوشهربوشهر
-نستعلیقغالمعلیمظفریمظفربوشهربوشهر
قبول-نستعلیقسید احمدهاشمیسید عبدالحسینبوشهربوشهر
-قبولنستعلیقمحمودابراهیم دوالیحمیدرضاتهرانتهران
--نستعلیقبایرامعلیابوطالبی فردحسینتهرانتهران
قبول-نستعلیقغالمرضااتحادعبدالرضاتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقنجم الدیناحمدپورشهابتهرانتهران
--نستعلیقغالمعلیاستادنوبریاحمدتهرانتهران
-نستعلیقیحییاسفندیارسیف الهتهرانتهران
قبولقبولنسخیوسفاسالمیحبیب الهتهرانتهران
-قبولنستعلیقاسماعیلافشارفردفرامرزتهرانتهران
-نستعلیقحسنافشاری پورالهامتهرانتهران
--نستعلیقمحمداسماعیلاله دادیانطاهرهتهرانتهران
قبول-نستعلیقعبداهللالیاسیعلی اکبرتهرانتهران
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قبول-نستعلیقغالمرضاامیرخانیمرتضیتهرانتهران
-نستعلیقمهدیانصاری نجف آبادیزینبتهرانتهران
قبولشکستهنجف قلیایرجیشکرالهتهرانتهران
--شکستهفریدونآرامشیدهتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقعلی اصغرآقا احمدی تسوجیمحسنتهرانتهران
قبولشکستهپناه برخداباقریکاظمتهرانتهران
قبول-نستعلیقاحمدباقری مجردنعیمهتهرانتهران
-نستعلیقمحمدحسنبشارتیمحمدرضاتهرانتهران
-شکستهعباسبهمنیحمیدرضاتهرانتهران
قبولنستعلیقدیداربی نظیرمحمدتهرانتهران
--نستعلیقعباسعلیپیام احمدیزهرهتهرانتهران
-نستعلیقعیسیترابی گودرزیاحمدرضاتهرانتهران
--ثلثحمیدرضاتوسلیحامدتهرانتهران
قبول-نستعلیقایرجتوکلیطاهرهتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقجعفرجان فدامهرشادتهرانتهران
قبول-نستعلیقسیدکاظمجزایریسید محمدتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقسعیدجمالیسعیده تهرانتهران
--نستعلیقاکبرچشمهمحمدرضاتهرانتهران
-ثلثاحمدچلونگرالهامتهرانتهران
قبولنستعلیقمحمدعلیچمن آراملیحهتهرانتهران
-شکستهاسماعیلحاج رفیعپرویزتهرانتهران
-قبولشکستهرحیمحسن بیکی خامنهحمیدتهرانتهران
--شکستهمحمدرضاحسنوند عموزادهجهانگیرتهرانتهران
قبول-نستعلیقرضاحسین نیا تنهالیالتهرانتهران
--شکستهسیدجعفرحسینیسیده مریمتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقسیدمحمدحسینی زادهسید مرتضیتهرانتهران
قبولنستعلیقاحمدحکاک خادمسعیدتهرانتهران
قبولشکستهاحدحمدیمهریتهرانتهران
-نستعلیقعلیرضاخدارحمیفاطمهتهرانتهران
-نستعلیققدرت الهخلجیطاهرهتهرانتهران
-نستعلیقغالمعلیداداشیمهدیتهرانتهران
--نستعلیقمجتبیدائمیافسانهتهرانتهران
قبولقبولشکستهمنوچهردبیرمحمدهادیتهرانتهران
--نستعلیقمیرزاعلیدراجیعلی اکبرتهرانتهران
قبولنستعلیقبهرامرزاق نژادحسینتهرانتهران
--شکستهمحمدعلیرشیدیعلیتهرانتهران
-نستعلیقحسنرضامندیمنیرهتهرانتهران
-قبولشکستهغالمرضارهبرالههتهرانتهران
--نستعلیقسبزعلیروزگاریجوادتهرانتهران
قبولشکستهنورالهریاحی سامانیید الهتهرانتهران
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قبول-نستعلیقابوالقاسمرئوفیغالمرضاتهرانتهران
قبولنستعلیقمحمدعلیرئیس داناعلیتهرانتهران
--شکستهمحمدرضازرگرزهرهتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقکریمزندیکسریتهرانتهران
-شکستهمهدیسرلکلیالتهرانتهران
-قبولنستعلیقعباسعلیسلیمانیمحمدجوادتهرانتهران
--نستعلیقعلی اصغرشریفیفریبرزتهرانتهران
قبول-شکستهعلی اکبرشفیعیگالیلتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقعباسشمس آباد فراهانیمژگانتهرانتهران
-نستعلیقسیف الهشیخیمیثمتهرانتهران
قبولنستعلیقعلیصائمیمحمدتهرانتهران
قبولقبولشکستهحسینصدریمیثمتهرانتهران
-نستعلیقعلیصمیمیفرانکتهرانتهران
-نستعلیقنصرت الهطاهرخانیداودتهرانتهران
-قبولنستعلیقامیرطاهریسهیالتهرانتهران
قبولنستعلیقمحمدعلیطیبی خرمیناصرتهرانتهران
-قبولنستعلیقمحمدعلیعباسیمحمدنریمانتهرانتهران
-نسخعلی آقاعلی نجفیوحیدتهرانتهران
--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیلتهرانتهران
قبول-نستعلیقعباسغفاریحمیدرضاتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقرشیدفاتحیفریدونتهرانتهران
قبول-نستعلیقخلیلفتحیاکبرتهرانتهران
قبول-نستعلیقمحمدفردوسیفریدتهرانتهران
قبول-نستعلیقاحمدقادریعلیرضاتهرانتهران
قبول-نستعلیقسیدناصرقاضی میرسعیدسید مهدیتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقغالمحسینقربانیحسینتهرانتهران
--شکستهجعفرقریشیمرجانهتهرانتهران
-قبولشکستهعبدالرحیمقصابیانسیمینتهرانتهران
-قبولنستعلیقفریدونقلیزاده پاکرحیمتهرانتهران
قبول-نستعلیقمحمدکاظمکاظمیداریوشتهرانتهران
-نستعلیقمحمدکریمی اصفهانینورالهدیتهرانتهران
-نستعلیقغالمرضاکولیوندالهامتهرانتهران
-نستعلیقعبدالحمیدگودرزیحبیب الهتهرانتهران
-نستعلیقسعیدلگزیانیاسمنتهرانتهران
--نستعلیقاحمدلنگریمحسنتهرانتهران
-نستعلیقصادقمجدیظفرتهرانتهران
--شکستهعلیمجیدیمحمدباقرتهرانتهران
--نستعلیقبهراممحتشممهروشتهرانتهران
قبولقبولشکستهمحمودمحمودی علمداریفاطمهتهرانتهران
--نستعلیقمصطفیمحیطآناهیتاتهرانتهران
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--نستعلیقعلیمرادیمرتضیتهرانتهران
-نستعلیقجبرائیلمرادی حسین حاجلوشهروزتهرانتهران
قبولنستعلیقعباسمراوندیامیدتهرانتهران
قبولنستعلیقاسمعیلمشایخمریمتهرانتهران
قبولنستعلیقسید داودمیرعلی مرتضاییسید صادقتهرانتهران
قبولقبولنسخعلی اکبرناصریامیرمهدیتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقمحمدناصری آروندمیثمتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقبهرامنجفیحسینتهرانتهران
قبولنستعلیقمحمدابراهیمنخعیمنصورهتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقبشیرنصیری فریاسرتهرانتهران
قبول-نستعلیقاحمدنیازیوحیدتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقرضاوفادارملیحهتهرانتهران
--شکستهیحیییعقوبیبهرامتهرانتهران
قبولقبولنستعلیقایرجباژدان زادهمیالدمالردتهران
قبول-نسخایرجباژدان زادهمیالدمالردتهران
قبول-نستعلیقافشارچایچیفرزادمالردتهران
قبول-نستعلیقابراهیمخلیلیقاسممالردتهران
قبولنستعلیقشمس الهدادگرمطهرهمالردتهران
قبول-نستعلیقمظاهرراستگوی دیلمیفرشتهمالردتهران
قبولنستعلیقحسینشیرینیشایستهمالردتهران
قبولنستعلیقغالمحسینقبادپورمحمدحسینمالردتهران
--شکستهمقصودعلیگلنارپورعباسمالردتهران
-نستعلیقحسینمرادیعلی محمدمالردتهران
-نستعلیقعلی اصغرمومنیعادلهمالردتهران

قبول-نستعلیقعباسعلیآرخبهزادبروجنچهارمحال و بختیاری
قبولنستعلیقمحمدبهزادی بروجنیچکاوکبروجنچهارمحال و بختیاری
قبولنستعلیقمختارزمانیمحمدحسینبروجنچهارمحال و بختیاری
-قبولنستعلیقحاجی آقاسپاهیحسینبروجنچهارمحال و بختیاری
قبولقبولنستعلیقحسینضیغمی دهاقانیاصغربروجنچهارمحال و بختیاری
--نستعلیقنصرالهقاسمپور بروجنیعلی اصغر بروجنچهارمحال و بختیاری
-قبولنستعلیق محمدصادقملکپورکاظمبروجنچهارمحال و بختیاری
قبولشکستهجهانبخشامیرخانی دهکردیطیبهشهرکردچهارمحال و بختیاری
قبول-نستعلیقاحمد رضاجمشیدیعباسشهرکردچهارمحال و بختیاری
-شکستهاحمدحیدریمریمشهرکردچهارمحال و بختیاری
قبولقبولنستعلیقسخاوت الهیداللهی فارسانیابراهیمشهرکردچهارمحال و بختیاری

-قبولنستعلیقرمضانآسودههمابیرجندخراسان جنوبی
-نستعلیقغالمعباسبیک زاده لیلی بیرجندخراسان جنوبی
--نسخعبدالجوادمصلحیعبدالرضابیرجندخراسان جنوبی
-نستعلیقذبیحملکیمعصومهبیرجندخراسان جنوبی
-نستعلیقحسینبخشیجوادتربت حیدریهخراسان رضوی
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--نستعلیقمحمدعلیصادقیهادی تربت حیدریهخراسان رضوی
قبول-نستعلیقرجبعوضجعفرتربت حیدریهخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقمجیدقاسمیسید علیرضاتربت حیدریهخراسان رضوی
قبول-نستعلیقاسدالهقربانیانمحمدتربت حیدریهخراسان رضوی
-نستعلیقمصطفیکاللیپروانهتربت حیدریهخراسان رضوی
--نستعلیقاکبرملوکیامیدتربت حیدریهخراسان رضوی
-قبولنستعلیقمحمد مودیحمیدرضاتربت حیدریهخراسان رضوی
قبولنستعلیقنصرالهاژدریکیارشسبزوارخراسان رضوی
قبول-نستعلیقمحمدایزییاسرسبزوارخراسان رضوی
--نستعلیقاحمدتاتاریمهدیسبزوارخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقاحمدجهانپوربهروزسبزوارخراسان رضوی
--نستعلیقمحمددلبریزین العابدینسبزوارخراسان رضوی
-نستعلیقمجیدسدیریرضا سبزوارخراسان رضوی
قبولنسخمحمدرضاشاهیمریم سبزوارخراسان رضوی
-نستعلیقعلیرضاصالح آبادیحسن سبزوارخراسان رضوی
-نستعلیقمحمدرضافیروزیفرنوشسبزوارخراسان رضوی
قبول-نستعلیقمحمداولیائیفاطمهکاشمرخراسان رضوی
-نستعلیقعلی اکبربهزاد سرایانمحمودکاشمرخراسان رضوی
قبول-نستعلیقحسنچراغیانعلی اکبرکاشمرخراسان رضوی
-نستعلیق مرتضیسیدیسید حسینکاشمرخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقغالمعلیصالحیان رادحسنکاشمرخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقخسروغالمیحسینکاشمرخراسان رضوی
قبول-نستعلیقعلی اصغرمستغیثیسمیهکاشمرخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقمحمد حسینمعینی هادیزادهجوادکاشمرخراسان رضوی
قبولنستعلیقمحمدهاشم پورعلی  کاشمرخراسان رضوی
قبولشکستهعلی اکبر ابراهیم زاده میترا مشهدخراسان رضوی
قبولنستعلیقعالمرضااحسانی تبارسمانه مشهدخراسان رضوی
قبولشکستهمحمدحسیناخوان فرنازرؤیامشهدخراسان رضوی
قبولقبولشکستهمحمدسعیداکبری شعرباف محمدعلیمشهدخراسان رضوی
--نستعلیقغالمعباساکبری عریانیتکتممشهدخراسان رضوی
-شکستهمحمدآفتاب گردابوالقاسممشهدخراسان رضوی
-نستعلیقموسیآقاخانیسارامشهدخراسان رضوی
-نستعلیقابوالفضلبرزگرهانیهمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقبمانعلیبهناموحیدمشهدخراسان رضوی
--نستعلیقعبدالهجامی االحمدیکریممشهدخراسان رضوی
-نستعلیقغالمرضاجاللیپروینمشهدخراسان رضوی
--شکستهحسینجمالیخاطرهمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقحسینجهانبانیغالمرضامشهدخراسان رضوی
قبول-نستعلیقشکرالهجوکارمحمدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقعبدالمهدیحاجی بصیریعبدالحمیدمشهدخراسان رضوی
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قبول-نستعلیقمحمد حسین زاده عبداله مشهدخراسان رضوی
قبولنستعلیقسید مهدیحسینی پورسید حمیدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقمحمدحصاریعلیمشهدخراسان رضوی
-قبولشکستهاحمدخادمیقدرت اله مشهدخراسان رضوی
-نستعلیقحسیندرویش بدرآبادیجوادمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقعبدالوهابدهباشیانعلیمشهدخراسان رضوی
--نستعلیقمحمد حسنرافعیرضامشهدخراسان رضوی
-نستعلیقحسنعلیزارعملیحهمشهدخراسان رضوی
قبولنستعلیقمحمدحسنزنجانیامینمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقابراهیم شریفی فهیمه مشهدخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقایرجشکفتهمریممشهدخراسان رضوی
قبولنستعلیقمحمدشیبانیاکرممشهدخراسان رضوی
-نستعلیقصفر محمدصفرزاده میناقربان محمدمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقآیت الهطاهریانالههمشهدخراسان رضوی
-شکستهمحمد جوادطلوع قصابانهانیهمشهدخراسان رضوی
--شکستهعباسعلیعباسیامیرحسینمشهدخراسان رضوی
قبولنستعلیقاسماعیلعباسی شهریملیحهمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقسید یحییعلویسید محمدآصفمشهدخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقسید جوادکاهانیسید اسماعیلمشهدخراسان رضوی
-قبولشکستهمحمدقلیکلیدریعلیمشهدخراسان رضوی
-نستعلیقعلیکوکبی سقیمحمد مشهدخراسان رضوی
-ثلثعلیکوکبی سقیمحمد مشهدخراسان رضوی
قبولشکستهجهانگیرمحمدی بایزیدیمهدیمشهدخراسان رضوی
قبول-نستعلیقعلی اوسطمنتظرانمحمدرضامشهدخراسان رضوی
قبولقبولنستعلیقمحمدمیرزائییحییمشهدخراسان رضوی
-قبولشکستهحبیب الهنصرآبادیعلیمشهدخراسان رضوی
-قبولنستعلیقکاظمیثربی نایینیفاطمهمشهدخراسان رضوی
قبول-نستعلیقگل حسینبرادرانحسن بجنوردخراسان شمالی
قبولنستعلیقمحمدقربانساعدیعبدالهبجنوردخراسان شمالی
قبولقبولشکستهمحمدشاکریمجیدبجنوردخراسان شمالی
قبولقبولنستعلیقعباسعباسیانمهدیبجنوردخراسان شمالی
قبولقبولشکستهجوادعلی میرزاییوجیههبجنوردخراسان شمالی
قبولشکستهذبیح الهغالمیعلیبجنوردخراسان شمالی
قبولشکستهجعفرقلعه نویمعصومهبجنوردخراسان شمالی
قبولقبولنستعلیقحسینمقدادیحمیدبجنوردخراسان شمالی

-نستعلیقعزیزاحسان دوستعبدالحسین اهوازخوزستان
قبولنستعلیقابوالقاسمبازومحمداهوازخوزستان
قبولنستعلیقمحمد علیبرونبهارهاهوازخوزستان
قبول-نستعلیقعبدالرضابنی سعید رامهرمزیحسیناهوازخوزستان
قبول-شکسته غالمرضاتاساعلیاهوازخوزستان
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قبول-نستعلیقحسینعلیخزاییمریماهوازخوزستان
--نستعلیقکاظمساکیمهدیاهوازخوزستان
قبول-نستعلیقحسینعلیظهراب زاده سکینهاهوازخوزستان
قبولقبولنستعلیقابراهیمقنواتیجمشید اهوازخوزستان
قبول-نستعلیقمحمدرضاقیمزهرااهوازخوزستان
قبولنستعلیقمحمدمزیونیسحراهوازخوزستان
-نستعلیقعبدالصمدمنصوری زادهطاهر اهوازخوزستان
قبولنستعلیقفتحعلینوروزیمریماهوازخوزستان

قبول- نستعلیقامیرعلیاحمدیمسعود زنجانزنجان
قبول نستعلیقرحمانجوادنیاایرجزنجانزنجان
--ثلثحسینعطوفیمحسنزنجانزنجان
قبول- نستعلیقموسینوروزیایلناززنجانزنجان
قبولقبول نستعلیقابراهیمنوروزیموسیزنجانزنجان
--شکستهمحمدابراهیمبنائیانحسنسمنانسمنان
قبول-نستعلیقعلی جانحیدریانرضاسمنانسمنان
-نستعلیقعلینقیصادقیمحمدرضاسمنانسمنان
-نستعلیقحسین آقافراتیعباسسمنانسمنان
-نستعلیقمحمدقدسکمال الدینسمنانسمنان
قبولنستعلیق...ولی اقندالیعلیرضاسمنانسمنان
--نستعلیقغالمرضاگودرزیصنم نازسمنانسمنان
-نستعلیقحسینعلینادعلیزادههانیسمنانسمنان

قبولقبولنستعلیقمنوچهرپیشکار مفردحلیمهزاهدانسیستان و بلوچستان
قبولنستعلیقغالمحسینجعفریانراضیهزاهدانسیستان و بلوچستان
-شکستهحبیب الهقلیش لیآزادهزاهدانسیستان و بلوچستان

--نستعلیقمسعوداکبریمائدهآبادهفارس
--شکستهبهادرتایید نژادکفایت آبادهفارس
-نستعلیقعطاحیدریفاطمهآبادهفارس
-قبولشکستهعلیرفیعیشهربانوآبادهفارس
قبول-شکستهمحمد مهدیسرویامیرآبادهفارس
-شکستهسید یونسموسویسید محسنآبادهفارس
قبولشکستهمحمد رضانعمت الهیافسانهآبادهفارس
-نستعلیقجلیلواحدی پورعزت الهآبادهفارس
قبولنستعلیقعلی حیدرابراهیمیغالمرضاشیرازفارس
-قبولشکستهامرالهابو نجمیجالل الدینشیرازفارس
--نستعلیقحبیبابوالقاسمیزهراشیرازفارس
--شکستهعبادالهاستخرمجید شیرازفارس
--نستعلیقمحمد حسیناسکندری سنجابیحمید شیرازفارس
-نستعلیقرضااصغریافروزشیرازفارس
قبول-نستعلیقنظامامینیسیروسشیرازفارس
--نسخعبدالخالقانصاری فردزهراشیرازفارس
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-نستعلیقمنصوربرخانمحمدحسنشیرازفارس
-نستعلیقابراهیمبردبارعبدالمجید شیرازفارس
قبولقبولشکستهمنوچهربهمنیمعصومهشیرازفارس
قبول-شکستهعلیرضابهمنی فرمحمد رسولشیرازفارس
قبول-شکستهمصیببوستانیافسانه شیرازفارس
--نستعلیقعلیبویراحمدیکیهان شیرازفارس
-نستعلیقجوادپارسا مهرمحمد علی شیرازفارس
-نستعلیقمنوچهرپارسانژادحجت الهشیرازفارس
قبولقبولشکستهاصغرپرویزی انبویمحمد شیرازفارس
قبولشکستهاسمعیلتقی زادهمرضیهشیرازفارس
--نسخاسمعیلجنتی جهرمیلیالشیرازفارس
-نستعلیقصمدجوانمحمدشیرازفارس
--شکستهعلیرضاجوجموحید رضاشیرازفارس
-قبولشکستهاسدالهحبیب زادهاحمد رضا شیرازفارس
قبولشکستهمحمد کاظمحسن شاهیحمیدرضاشیرازفارس
-شکستهحسنحسنی پورمحمد جواد شیرازفارس
--ثلثباقرخامه چیفرشتهشیرازفارس
قبولنستعلیقحسینخواجه ئیانمحمودشیرازفارس
--شکستهمحمدحسینخیراندیشاعظمشیرازفارس
قبول-شکستهعیدیداودی نژادزهراشیرازفارس
-نستعلیقصمدده بزرگیمحسنشیرازفارس
-نستعلیقغالمعباسدهقانیامیرحسین شیرازفارس
-نستعلیقولیرسولیمریمشیرازفارس
-نستعلیقاسمعیلریحانیمعصومه شیرازفارس
قبولشکستهمحمدباقرزارعساراشیرازفارس
-نستعلیقمنصورزارعمسعودشیرازفارس
قبول-شکستهخسروزهرایی پورفهیمهشیرازفارس
--نستعلیقمحمدرضاشادمانیروح الهشیرازفارس
--نستعلیقعلی حسینشاکرفاضلشیرازفارس
قبول-نستعلیقعلی اکبرشایگان فردمسعود شیرازفارس
-قبولشکستهقدمعلیشهریاریمهدیشیرازفارس
-نسخاحمدشیبانیهاجر شیرازفارس
-ثلثارج علیصادقیصادق شیرازفارس
-نستعلیقاسدالهصفاییالهامشیرازفارس
--نستعلیقشکرالهضابطی جهرمیمسعودشیرازفارس
--شکستهالیاسفالح نیااعظمشیرازفارس
قبول-شکستههدایت الهقاسمیپریساشیرازفارس
-قبولشکستهفریدونقاسمیفاطمهشیرازفارس
قبولنستعلیققاسمکاظمی سرچشمهامیراسماعیل شیرازفارس
-شکستهعنایت الهمانیپروینشیرازفارس
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-شکستهمحمدعلیمحبنرگسشیرازفارس
--نسخصمدمحمدیسجاد شیرازفارس
قبولنستعلیقعبدالحسینمسلم یزدیمحمدشیرازفارس
--ثلثاسفندیارافتخاریسید مصطفیآبیکقزوین
قبولقبولنستعلیقاحسان علیآقاجانی عمراننادر آبیکقزوین
--نستعلیقشمس الهحسن زادگانرضاآبیکقزوین
--نستعلیقسید حسینخجسته روزسید احمدآبیکقزوین
قبولقبولنستعلیقضرغامسلطانیاناحمدآبیکقزوین
-قبولنستعلیقاسفندیارشریفیفتح الهآبیکقزوین
--نستعلیقمحمدعلیقدیمی ربانیاعظمآبیکقزوین
قبولقبولنستعلیقسید فریدونقمری یاوریسید فرزادآبیکقزوین
--نستعلیقسید بهروزمحمدیسید علیآبیکقزوین
قبولنستعلیقاسداهللنوری اینانلومهدیآبیکقزوین
--نستعلیقمحمدآقا حسینیعصمت قزوینقزوین
-نستعلیقصادقپارساییرضاقزوینقزوین
قبولقبولنستعلیقکاظمتیزرواسماعیلقزوینقزوین
قبولشکستهعلیحمیدیعلی اکبرقزوینقزوین
قبولقبولشکستهجبارحیدریمرضیهقزوینقزوین
قبولنستعلیقاسدالهخمسه عباس قزوینقزوین
قبولشکستهزین العابدینخورشیدیجعفرقزوینقزوین
قبولشکستهزین العابدینخورشیدیمعصومه قزوینقزوین
-نستعلیقاحمدخوئینیزهرا قزوینقزوین
--شکستهروح الهدرویشوند مجدکیهانقزوینقزوین
قبولقبولشکستهابراهیمذوالقدرمریمقزوینقزوین
-نستعلیقخداوردیرحمانیجوادقزوینقزوین
قبولقبولشکستهاحمدرضویعلی قزوینقزوین
قبولقبولنستعلیقمحمدزارعانجوادقزوینقزوین
قبولقبولنستعلیقگل محمدسرداریصادققزوینقزوین
قبولقبولنستعلیقنصرت الهسلیمانیحمید رضاقزوینقزوین
قبولنستعلیقروح الهصالحیآذرقزوینقزوین
قبولنستعلیقنعمت اله عاملیمهدیقزوینقزوین
--شکستهرجبعلیعبداللهیجالل قزوینقزوین
-نستعلیقحسنغیاثوندفاطمهقزوینقزوین
قبولقبولشکستهغالمرضافالح جیرندهرضاقزوینقزوین
قبولشکستهحسنکاظمی آزاد زهرا قزوینقزوین
قبولقبولشکستهمحمودکیانمهرمحمدرضا قزوینقزوین
قبولقبولنستعلیقایوبمحمدیمسعود قزوینقزوین
قبولنستعلیقمحمد حسینمهدی پورحمید قزوینقزوین
قبولنستعلیقپرویزمهرپورزهرا قزوینقزوین
قبولقبولنستعلیقمحمدمیریمرتضیقزوینقزوین
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-نستعلیقایوبنجفیاباصلتقزوینقزوین
-نستعلیقسید هاشمنیک پیآرزوقزوینقزوین
قبولقبولشکستهموسینیکواکرمقزوینقزوین

قبول-نستعلیقتبارکاحمدوندمعصومهقمقم
-نستعلیقاحمداحمدیمهدیقمقم
-نستعلیقعباساشعری فردزهراقمقم
-قبولشکستهنعمت الهامیریمجیدقمقم
-قبولنسخمحمدتقیامینیمحمدحسینقمقم
-نستعلیقعلی حسینبیک محمدیعلی اصغرقمقم
قبولقبولنستعلیقنورعلیخرممحمدقمقم
قبول-نستعلیقعلی اصغررکنی حسینیسیده مطهرهقمقم
قبولشکستهمحمدرضاسرائیمهدیقمقم
قبولنستعلیقجاسمضیغمیمحمدقمقم
--نستعلیقرمضانعبدالهیابوالفضلقمقم
-شکستهعزیزعزیزیمحمدحسنقمقم
قبول-ثلثمحمودغالمیحسینقمقم
-نستعلیقمحمودفتاح زاده نجم آبادیرحمانقمقم
قبولقبولنستعلیقاکبرفالحاحمدقمقم
-نستعلیقحمیدرضاگائینیمحمدامینقمقم
--نستعلیقابوالحسنمزارعیسید حسینقمقم
قبول-نستعلیقناصرمنعمیمحمدحسینقمقم
قبولقبولشکستهعلی اکبرهادی گلزهراقمقم
قبول-نستعلیققدرتوطنی موحدزهراقمقم

قبولنستعلیقرحمانآلتونیهیژاسنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقاقبالبردافکنشادمانسنندجکردستان
قبولنستعلیقمحمد امینبهرامیسحرسنندجکردستان
--نستعلیقمصطفیبهمنینادرسنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقامینجوانرودیرحیمسنندجکردستان
-نستعلیقعنایترحیمیهوشیارسنندجکردستان
-قبولنستعلیقحبیب الهصادقیسلمان سنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقنعمت اهللظفریهادیسنندجکردستان
-شکستهجمیلعلیدیمهنوشسنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقجمیلکانی سانانیجمالسنندجکردستان
قبول-نستعلیقاسمعیلمنصوریصالح الدین سنندجکردستان
قبولنستعلیقکریممنصوریطالبسنندجکردستان
قبولقبولنستعلیقعبدالهنقی پوریانشهرامسنندجکردستان

--نستعلیقمجیدآقا محمد حسنیسمیهرفسنجانکرمان
--نستعلیقاکبرپورسلطانی زرندیمجیدرفسنجانکرمان
قبول-نستعلیقعلیحاج شریفیحسنرفسنجانکرمان
قبول-نستعلیقمحمدحسن شاهیابو حامدرفسنجانکرمان
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قبولقبولنستعلیقاصغرخدابخشیحمیدرفسنجانکرمان
قبولقبولنستعلیقمحموددرکینیمارفسنجانکرمان
-نستعلیقعباسرجبی بهجتنفیسهرفسنجانکرمان
-نستعلیقحسینشمسی پورحسنرفسنجانکرمان
--نستعلیقحسینشمسی پورزهرارفسنجانکرمان
قبولقبولنستعلیقحسینفخار محی الدینیمحمدرفسنجانکرمان
--نستعلیقمحمودمالک جوادرفسنجانکرمان
-شکستهغالمحسینملکیحسینرفسنجانکرمان
قبولنستعلیقسید اسماعیلمهدی زادهسید حسین رفسنجانکرمان
قبولقبولشکستهسعید رضامیرحسینیعلی اکبررفسنجانکرمان
قبولقبولنستعلیقمظفرنادریمسعود رفسنجانکرمان
-نستعلیقسعدالهآستانیعلیرضاکرمانکرمان
--شکستهعلی اکبرپسرک لوجوادکرمانکرمان
قبولنستعلیقاکبرپورمحمودزادهحسینکرمانکرمان
-شکستهمحمودحسین رضاییمنیژهکرمانکرمان
-نستعلیقحمیدرضاحسینی مجدآیداکرمانکرمان
قبولنستعلیقعلیدهدشتیجوادکرمانکرمان
--شکستهمحمدسعیدمحمدحسینکرمانکرمان
-نستعلیقناصرسالجقهعبدالرضاکرمانکرمان
قبول-نستعلیقالل محمدسیاه پورذبیح الهکرمانکرمان
قبولشکستهمهدیطالبیانامیرکرمانکرمان
--نستعلیقمهدیطهرانی زاده کرمانیمحمدحسینکرمانکرمان
قبولقبولنستعلیقحمیدرضاعلینقیسعیدکرمانکرمان
قبولقبولنستعلیقاحمدقاسمیمهرانکرمانکرمان
-شکستهبیگ میرزامرادیعلیرضاکرمانکرمان
-نستعلیقرضامقیمی زادهپارساکرمانکرمان
-نستعلیقبیژنمیرزاپورعلیکرمانکرمان

-ثلثعلی اختیاری کوثر کرمانشاه کرمانشاه 
قبولقبولشکسته جعفر پورحسابی عصمت کرمانشاه کرمانشاه 
-نستعلیق مردان تشتر    منوچهرکرمانشاه کرمانشاه 
قبول-شکسته اسفندیار توسلی آرشکرمانشاه کرمانشاه 
قبولقبولنستعلیق علی حشمتی یزدان  کرمانشاه کرمانشاه 
قبول-نستعلیق حسام الدین دولتشاهی شهزاد کرمانشاه کرمانشاه 
-نستعلیق علی اکبر رحمانی حیدر کرمانشاه کرمانشاه 
--نستعلیق صحبت اله رضایی مسلم کرمانشاه کرمانشاه 
قبول-نستعلیق ملکمراد رفیعی زاده سعید کرمانشاه کرمانشاه 
--ثلث  کرمسهرابی مهدی کرمانشاه کرمانشاه 
--نستعلیق خلیل عزیزی فرهاد کرمانشاه کرمانشاه 
قبولقبولنستعلیق بیگ مرادعمر ملی مسعود کرمانشاه کرمانشاه 
-شکسته عزت اله غربی ناهید کرمانشاه کرمانشاه 
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قبولنستعلیق حجت اله فشی اکبر کرمانشاه کرمانشاه 
قبولنستعلیق علی یاور کرمی حمید رضا کرمانشاه کرمانشاه 
-نستعلیق عزت اله گردکانه زهره کرمانشاه کرمانشاه 
قبول-نستعلیق حشمت اله محمدی اکبر کرمانشاه کرمانشاه 
قبول-نستعلیق حسن منفردی علی کرمانشاه کرمانشاه 
قبولقبولنستعلیق فتح اله میری جوهر کرمانشاه کرمانشاه 
قبول-نستعلیق شعبان هودرجی دانیال کرمانشاه کرمانشاه 

-نستعلیقغالمرضااصلی نیاصدرالهیاسوجکهگیلویه و بویر احمد
-نستعلیقخسروآریاییفرشیدیاسوجکهگیلویه و بویر احمد
قبولنستعلیقحسنجعفر زادهعنایتیاسوجکهگیلویه و بویر احمد
قبولنستعلیقنصرالهرضایینورمحمدیاسوجکهگیلویه و بویر احمد
قبول-نستعلیقسید کریممیریسید اسماعیلیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-قبولنستعلیقمحمدبلیارنعمتگرگانگلستان
-قبولشکستهاحمدتمسکنیآزیتاگرگانگلستان
--نستعلیقصفرعلیخاریمحمدرضاگرگانگلستان
قبولقبولشکستهغایب محمدشرقیآرمانگرگانگلستان
--نستعلیقیارعلیکریمی نژادنازپریگرگانگلستان
--نستعلیقمحمدمزیدیالههگرگانگلستان
--نستعلیقحسینوثوقیحسنگرگانگلستان
--شکستهرحمانآهن چهرهابراهیمآستانه اشرفیهگیالن
-شکستهمحمداسماعیل دوست جاللیمحمدرضاآستانه اشرفیهگیالن
قبولشکستهکیومرثذوالفقاریفروغآستانه اشرفیهگیالن
قبولشکستهعلیصادق نیا آستانه محمدرضا  آستانه اشرفیهگیالن
-شکستهعبدالهکیماسیمحمود آستانه اشرفیهگیالن
قبولشکستهحسنگلشنی گلباغیآمنهآستانه اشرفیهگیالن
قبولشکستهحسینمحمدی عاشورآبادیثریا آستانه اشرفیهگیالن
قبولقبولشکستهناصرآوخاعظمرشتگیالن
--شکسته ابراهیمتوکلیمعصومهرشتگیالن
قبولنستعلیقعلیحسنی محمد رشتگیالن
-نستعلیقعباسخراسانیآتیه رشتگیالن
قبولنستعلیقشکورسلیمی زاویهسیدرضارشتگیالن
-ثلثعلیصحرا نورد مصطفی رشتگیالن
قبولقبولنستعلیقفیروزضیاءسولماز رشتگیالن
قبولقبولنستعلیق فتح الهعمرانی فر حسن رشتگیالن
قبولقبولنستعلیقمیرمحمدغیوری میر عماد رشتگیالن
--ثلثمیرشافیقرشی مینابادسید مساعدرشتگیالن
--نستعلیقیدالهمجیدی پیرهراتیکیومرث رشتگیالن
قبولنستعلیقمهرعلیملکیلطف الهرشتگیالن
قبولقبولنستعلیقغدیرمنصورکیائیضرغامرشتگیالن
قبول-نستعلیقهوشنگاسدی تاجانیمریمالهیجانگیالن
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-نستعلیقمحمدجانبزرگیبهرامالهیجانگیالن
قبول-نستعلیقمحمدپور احمدیمهدیهالهیجانگیالن
قبولشکستهسهرابرحمتیرضاالهیجانگیالن
-نستعلیقحسنزائری مقدمگلبرگالهیجانگیالن
قبولنستعلیقابوعلیسمامیناصرالهیجانگیالن
--نستعلیقحسنصدارت طلبسکینهالهیجانگیالن
--نستعلیقعلینقیعابدی نژادزینبالهیجانگیالن
قبول-نستعلیقمصطفی قلیمصطفی منتقمیفرینازالهیجانگیالن

قبولشکستهعلیاجتهادیسمیرابروجردلرستان
قبولقبولشکستهداوداسکندریانعلیرضابروجردلرستان
قبولنستعلیققاسمباقریفاطمهبروجردلرستان
--نستعلیقعبدلبهرامی پورفاطمهبروجردلرستان
--نستعلیقاسدالهپشم کارحجت اله بروجردلرستان
-نستعلیقرحم خدادارابیانآمنهبروجردلرستان
قبولشکستهمبارکذالنوریمعصومهبروجردلرستان
-ثلثصفدررحیمی فرحیدربروجردلرستان
قبولقبولنستعلیقنادعلیسمیعی فردمحمودبروجردلرستان
قبول-شکستهعبدالرحمنقمرئیاناعظمبروجردلرستان
--نستعلیقعلی احمدکیانیمحسنبروجردلرستان
-شکستهغالمعلیمحمودیمحمدرضابروجردلرستان
-نستعلیقاسدالهمعینی مهرمهدیبروجردلرستان
قبول-نستعلیقمحمدندیمیرضابروجردلرستان
--نستعلیقسلطانعلیولی الهیمحمدبروجردلرستان
--نستعلیقیحییبهرامی  چگنی منوچهرخرم آبادلرستان
قبولقبولنستعلیقظفربهفر حمیدرضاخرم آبادلرستان
قبول شکستهطیار بگپنجی پورسکینهخرم آبادلرستان
قبولقبولنستعلیقسیف الهذهابیذبیح الهخرم آبادلرستان
قبولشکستهجعفررحیمیان عبدیحسینخرم آبادلرستان
-ثلثشیخ رضافروهریسپهرخرم آبادلرستان
قبولقبولنستعلیقشرفعلیامیدیانعلی رضا کوهدشتلرستان
قبولقبولنستعلیقعلی عباسآبادیانآرینکوهدشتلرستان
قبولنستعلیقشیرمحمدخسرویعلی فرجکوهدشتلرستان
قبولقبولشکسته صفرخانزال زادهیاسرکوهدشتلرستان
قبولنستعلیقعیسیعلی پورهادیکوهدشتلرستان
قبولقبولنستعلیقکرمکریمی رادعلی رضا کوهدشتلرستان
قبولقبولنستعلیقدولتمرادمرادی اصلفرزادکوهدشتلرستان
قبولقبولنستعلیقمحمدهمتیسجادکوهدشتلرستان

قبولشکستهایرجبرجستهشمیمساریمازندران
قبولقبولنستعلیقمحمدعلیپورغالم کردیمهدیساریمازندران
--شکستهمحمدتقی زاده طرقبهشهرهساریمازندران



قطعه ترکیبیسطرکتیبهسیاه مشقکتابتچلیپا
نوع خط

نتایج
نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان

--نستعلیقجهانگیرحاجیانهادیساریمازندران
قبولنستعلیقمحمدخادمیانهدایت الهساریمازندران
-شکستهحسنخسرویانمرضیهساریمازندران
قبول-نستعلیقحسینعلیدهقانهادیساریمازندران
قبولقبولنستعلیقاسدالهربانیمسعودساریمازندران
-قبولشکستهرسولزرین صدفعلی اصغرساریمازندران
--شکستهسیروسسامان سودمند ارشدمهدیساریمازندران
-نستعلیقحسین سیفی سوچلمائیزینبساریمازندران
قبولنستعلیققاسمعلیشکریانزهراساریمازندران
قبولنستعلیقپنجعلیطبریانفاطمهساریمازندران
--شکستهاحمدغفاریسید مصطفیساریمازندران
قبولنستعلیقحسینفاطمیسید عطاالهساریمازندران
قبولقبولشکستهعباسفالح پورامیریمحمدساریمازندران
قبولقبولنستعلیقحسنقربانزادهامیدساریمازندران
-شکستهخانعلیکاظمینورعلیساریمازندران
قبول-نستعلیقمیرشعبانکاظمی تبارسیدحسنساریمازندران
--شکستهشامللبیبیرحمانساریمازندران
قبولقبولنستعلیقحسینمحققیحمیدرضاساریمازندران
قبولقبولنستعلیقمهدیمعصوم نیابیشهخدیجهساریمازندران
-شکستهعقیلمهدوی آقامشهدیموسیساریمازندران
قبولقبولنستعلیقعباسنادریانرضاساریمازندران
قبول-نستعلیقمهدینظری خادم الشریعهمجتبیساریمازندران
-نستعلیقمحمودهمدانیانسوگندساریمازندران
قبولشکستهعلی محمدوحدت پناهمریمساریمازندران
--نسخحسنیزدانی بارقروشمجیدساریمازندران
-نستعلیقمحمد جعفراله کرممحمود اراکمرکزی
--نستعلیقغالمعلیباباییفاطمه اراکمرکزی
--نستعلیقابوالحسنجهانشالیمهدیاراکمرکزی
قبول-شکستهعین الهجودکیمحبوبهاراکمرکزی
--ثلثمحسنحاجیانمحمدمهدی اراکمرکزی
-قبولنستعلیقمحمدحسینجانیسمانهاراکمرکزی
قبولقبولشکستهمحمدحیدریریحانهاراکمرکزی
--ثلثحسینخواجه رسولیمریماراکمرکزی
قبولنستعلیقغالمعلیدهقانصفراراکمرکزی
--نستعلیقماشاالهدهقانی محمدآبادیشهرهاراکمرکزی
-نستعلیقمحمدرفیعینوید اراکمرکزی
قبولقبولنستعلیقسید احمدسجادیسید محمداراکمرکزی
قبولقبولشکستهامین الهسربرافراززهرهاراکمرکزی
-شکستهجمالسیفخاطرهاراکمرکزی
قبولقبولشکستهاسماعیلشایان منشعلی اکبراراکمرکزی
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قبولشکستهعلی اکبرضرغامیوحیداراکمرکزی
قبولنستعلیقغالمعلیعباسیاناسدالهاراکمرکزی
قبولقبولنستعلیقمجتبیعزیزیفرهاداراکمرکزی
قبول-نستعلیقسید ابراهیمفخاریمحمود اراکمرکزی
قبولنستعلیقمحمدفراهانیرضا اراکمرکزی
قبولقبولشکستهمحمدجوادکرمیمحمدرضااراکمرکزی
--نستعلیقمحمدحسینکریمیفاطمه اراکمرکزی
قبول-نستعلیقمحمدحسینکریمی نورعینیرضا اراکمرکزی
-قبولنستعلیقجوادمحمدی نیکوحمیدرضااراکمرکزی
-نستعلیقسید علی اکبرمیراشرفیاعظم الساداتاراکمرکزی
--نسخکتاب الههاشمیابراهیماراکمرکزی
-قبولشکستهمحمدولی بیاتسعید مالیرهمدان
-شکسته نبی اله پهلوانی محمد مالیرهمدان
قبولنستعلیق احمد چاوشیان سپیده مالیرهمدان
-نستعلیق سیدجمال حسینی سید بهاءالدین مالیرهمدان
--نستعلیق اسماعیلرستمی امیر مالیرهمدان
-نستعلیق احمد زین العابدینیمحمد مالیرهمدان
--نستعلیق حسن رضاسامی رحمان مالیرهمدان
قبول-نستعلیق سعیدشریفی محمدرضا مالیرهمدان
قبولقبولشکستهمحمدغالمی محمود مالیرهمدان
--نسخمحمدرسولفارسی غالمرضا مالیرهمدان
--شکسته علی مراد قلخانباز سعید مالیرهمدان
-قبولنستعلیق مراد کزازی محمد مالیرهمدان
-قبولنستعلیق حسین منوچهریان مونا مالیرهمدان
قبول-نسخمحمد نوابی نرگس مالیرهمدان
--نستعلیق محمدنوابی نیایش مالیرهمدان
قبول-نستعلیقوفات الهاکبریعلی اصغرهمدانهمدان
قبولنستعلیققربانعلیامیریحسینهمدانهمدان
قبولنستعلیقصاحبعلیجبرییلیمجیدهمدانهمدان
قبولقبولشکسته محمدجمشیدیانعلی اکبرهمدانهمدان
قبولقبولنستعلیقهوشنگچراغیمهدیهمدانهمدان
قبولقبولنستعلیقاسماعیلذوالفقاری فرزامحمیدهمدانهمدان
--نستعلیقزیادعلیرجبی شادیانوحیدههمدانهمدان
قبولقبولنستعلیقحسینرضاییعلیرضاهمدانهمدان
قبولقبولنستعلیقنورعلیفتاحی زعیممهریهمدانهمدان
-نستعلیقحسنمحرابی اخترفریدونهمدانهمدان
-نستعلیقآقامعلیمهرابیمحمد نقی همدانهمدان
قبولقبولنستعلیقمحمدندافیانمسعودهمدانهمدان

-قبولنستعلیقعباسطالب زاده نائینیرسولیزدیزد
--شکستهبمانعلیعلم چی میبدیابوالفضلیزدیزد


