
نقاشیخطنسخثلثشکسته نستعلیقنستعلیق(نام خانوادگی)مشخصات متقاضی (نام)مشخصات متقاضی 

شکسته نستعلیقاباذری ابهرعلی

نستعلیقابراهیم خانیمحسن

شکسته نستعلیقابراهیمیانمحمد

ثلثاحسان پورعلی

نستعلیقاحمدزادهمجتبی

نستعلیقاحمدیاحمد

نستعلیقاحمدیحمید

نستعلیقاحمدیعلی اکبر

نستعلیقاحمدیرویا

نستعلیقاحمدیاناحمد

نسخارجمندیاحمد

نستعلیقارزگانیمحمد

شکسته نستعلیقاستادیزهره

نقاشیخطاستادی مقدممریم

نستعلیقاستویغالمرضا

نستعلیقاسدیوریا

نستعلیقاسدی گورجیمحمدجواد

نستعلیقاسعدیهدی

شکسته نستعلیقنستعلیقاسکندریمرضیه

نستعلیقاسماعیل زاده سودجانیکریم

شکسته نستعلیقاسماعیلی مودمحسن

نقاشیخطاشرفیآنیتا

نستعلیقاصغریسکینه

نستعلیقاصغریامیر

نقاشیخطاصغریآنیتا

نستعلیقاظهرنیابهرام

نقاشیخطشکسته نستعلیقنستعلیقاعتباریانمتین

نستعلیقاعظمیرضا

شکسته نستعلیقافرارویا

شکسته نستعلیقافقیشهال

شکسته نستعلیقاقتداریصدیقه

نستعلیقاکبری سقالکساریزهرا

شکسته نستعلیقاکبری شعربافمحمد علی

نستعلیقاکرامیانهوشنگ

نستعلیقالکایینیما

نقاشیخطاله دادیان فالورجانیطاهره

نستعلیقامام وردیمریم

نستعلیقامامیپرویز

نقاشیخطامامیمجید

نستعلیقامامیان دهکردیسید علیرضا

نستعلیقامیدبخشمحمدکاظم

نستعلیقامیدواریعلی برز

نقاشیخطامیدینگین

نستعلیقامیریسعدی

نسخامینیشهال

شکسته نستعلیقاندرزمحمد

نستعلیقانشائىمحّمد

نستعلیقانصاریعلی



نستعلیقانصاریعلی

شکسته نستعلیقایزدیفائزه

نستعلیقایزدی یزدان آبادیفائزه

نستعلیقایمانیصادق

نقاشیخطآذرکیامحمدباقر

نستعلیقآریانژادمهسا

نستعلیقآزادخواه اصفهانیسپیده

نستعلیقآقامیریسیدرسول

نستعلیقآقاییهادی

شکسته نستعلیقآقائیفرهاد

نستعلیقآقجه لوعلی

شکسته نستعلیقبابااحمدیحسن

نقاشیخطنستعلیقبابااوالدیهومان

نستعلیقباجالنحدیثه

نستعلیقباروتیاحمد علی

نسخبازیارمحمد

نقاشیخطباقریمحمود

نستعلیقبرادرانآزاده 

شکسته نستعلیقبراری برسریاحمد

شکسته نستعلیقنستعلیقبردخونیاصغر

شکسته نستعلیقبرومندفریدون

نقاشیخطبشیريمحمدرضا

نستعلیقباللی دهکردیقنبر

نستعلیقبلوچیسمیه

نسخبنائینرگس

شکسته نستعلیقبنائیان دستجردیبتول

نستعلیقبهرادصدراحسان

نستعلیقبهرامیمحمد

نستعلیقبهرامی کرکوندیحمید

نستعلیقبیداروندآرش

نستعلیقبیگ محمدیعلیرضا

نستعلیقبیگدلیمحمد

نستعلیقپالیزبانفرامرز

نستعلیقپایونمحمد رضا

نسخپژمانامیر

نستعلیقپناهی منشهادی

شکسته نستعلیقپورشعبانسعید

نستعلیقپورمالجمالریحانه

نستعلیقپوریزدان پرستحکیمه

شکسته نستعلیقپیریمظفر

نستعلیقتاج بخشرامین

نقاشیخطتاجمیرعالیقدرت اله

نستعلیقتاجیانمصطفی

شکسته نستعلیقتارویردیلونرگس

شکسته نستعلیقتازشداریوش

نستعلیقترابی گودرزیزینب

نستعلیقترکمنابوالفضل

ثلثتقوینفیسه

ثلثتقویمصطفی



نستعلیقتقویمسعود

شکسته نستعلیقتقی زاده طرقبهشهره

نقاشیخطنستعلیقتقیان دینانیابوالفضل

نستعلیقتمیزمحمد

نستعلیقتناوریشاهپور

نقاشیخطتوفیق اردبیلیمحمد سهیل

نستعلیقتوکلیحمیدرضا

شکسته نستعلیقتیمورنژادفرامرز

نستعلیقجامیخواهمهدیه

نستعلیقجاویدحسن

ثلثجاویدی آزادسعیده

شکسته نستعلیقجباریمحمدتقی

نستعلیقجدیدیشعبانعلی

نقاشیخطجسینی ابریشمیسید احمد

نستعلیقجعفریمحمدعلی

شکسته نستعلیقجعفریعلی

نستعلیقجعفریسیدمرتضی

نستعلیقجعفریمحمد

نستعلیقجعفریفاطمه

شکسته نستعلیقجعفریانمحمد

نسخجاللیمحمود

شکسته نستعلیقجمشیدیمهرداد

نستعلیقجهانگیریآیدین

نسخجوادیمحمد نعیم

نستعلیقجوانرودیرحیم

نقاشیخطنسخنستعلیقجوکارحمیده

نستعلیقچایچیکیوان

نستعلیقچراغیمهدی

نستعلیقچگینیاکرم

ثلثچلونگرالهام

نستعلیقحاتمیامین

شکسته نستعلیقحاتمیمهدی

نستعلیقحاجی ابراهیمیزهرا

نستعلیقحاجی هاشمیعباس

نستعلیقحاجی امینی نجف آبادیمسعود

شکسته نستعلیقنستعلیقحاجیانفریبرز

نستعلیقحبیبیاسماعیل

نقاشیخطحجازیرئوفه

نستعلیقحجتیحمیدرضا

نستعلیقحججیسیاوش

نقاشیخطحججیسیاوش

نقاشیخطحسامیبرهان

نستعلیقحسن پورنیما

نقاشیخطحسنیفاطمه

نستعلیقحسین زادهمنصور

نستعلیقحسینیسیدهاشم

نستعلیقحسینیسیده طاهره

شکسته نستعلیقحسینی چالشتریبهاره

نستعلیقحسینی کانی نیازعلی



نستعلیقحکیمیسید علیرضا

نستعلیقحمزه زادهمهدی

شکسته نستعلیقحیدریمرضیه

شکسته نستعلیقحیدریانزهرا

نقاشیخطخادمی(سعید  )قدرت هللا 

نقاشیخطخادمی(سعید  )قدرت هللا 

نستعلیقخانزادهفاطمه

نستعلیقخانمحمدیمیترا

نستعلیقخانیلیال

نقاشیخطشکسته نستعلیقنستعلیقخانی اشانیمهسا

نستعلیقخدابخشتیمور

نستعلیقخدادادیمحمد

شکسته نستعلیقخداکرمیحمیدرضا

نقاشیخطخرم زادهرامین

نسخخزاییلیال

نقاشیخطخسروانمریم

نستعلیقخسروی نیکومحمد

ثلثخلیلیرحیم

نستعلیقخواجوندعباس

نستعلیقخوش منشسعید

نقاشیخطخوشبختیاللهیار

نقاشیخطنستعلیقخوشنویسانمحسن

ثلثخونساریاحمد

نقاشیخطخویهسعید

نستعلیقخیام نکوییمریم

شکسته نستعلیقخیراندیشمحمد

نستعلیقخیری حبیب آبادیعلی

شکسته نستعلیقدادبینسودابه

ثلثداستانیمجید

شکسته نستعلیق(دانشومند)دانش مراغيامیر

نستعلیقدانشگرنژادمحمدحسن

نستعلیقدانشگرنژادمحسن

شکسته نستعلیقدانشمندعلیرضا

نستعلیقداودیسحر

نستعلیقدرستکارمسعود

نقاشیخطدرستکارمسعود

ثلثدرویشوندعطیه

نقاشیخطدالورانابراهیم

نستعلیقدالورانابراهیم

نقاشیخطدواچیمهسا

نستعلیقدیده بانامیر

نستعلیقدیده خانیشهرام

نستعلیقذوالریاستینمحمدعلی

شکسته نستعلیقذوالقدرمریم

شکسته نستعلیقراستگومحمد

شکسته نستعلیقنستعلیقراه نوردفهیمه

نقاشیخطشکسته نستعلیقنستعلیقرجاییمجید

نستعلیقرجبیاحمد

شکسته نستعلیقنستعلیقرجبیان دستجردیزهره



شکسته نستعلیقرحم دارمجتبی

نستعلیقرحمانیانحسین

نستعلیقرحمیستاره

نستعلیقرحیمیعبدهللا

نستعلیقرحیمیمحمد

شکسته نستعلیقرحیمی عهدمحمود

نستعلیقرستگارمحدثه

نستعلیقرستمیحشمت اله

نستعلیقرسولیاحمد

نستعلیقرضا قلیمنتهی

نقاشیخطرضاییفرناز

نستعلیقرضوانیمهران

نقاشیخطرضوانینگار

نقاشیخطثلثشکسته نستعلیقنستعلیقرفعتیمحمد حسین

شکسته نستعلیقرمضانخانیمریم

شکسته نستعلیقرمضانیمریم

ثلثرمضانی کهنکیطیبه

شکسته نستعلیقرنجبرحافظ

نستعلیقرنجبرانمصطفی

نسخنستعلیقرهبری صفافائزه

شکسته نستعلیقنستعلیقروحیشهرام

نستعلیقرئیس الساداتیزهره

نقاشیخطزارعانجواد

شکسته نستعلیقزارعان زیارانیخدیجه

نقاشیخطشکسته نستعلیقزکی زادهاحمد

نقاشیخطزمانیمهدی

نقاشیخطزمانیمهدی

نستعلیقزمزیاسعید رضا

نستعلیقزندیکسری

شکسته نستعلیقزندی دشت بیاضعلیرضا

نستعلیقزندیهعلی

نقاشیخطنسخزینالیربابه

نقاشیخطزیندشتیبهروز

نستعلیقسادات نژادپیمان

نستعلیقسالمنعمت اله

شکسته نستعلیقسبدبافانحمید

نقاشیخطشکسته نستعلیقنستعلیقستار بروجنیآرش

نستعلیقسرابادانیراضیه

نقاشیخطشکسته نستعلیقنستعلیقسرائیانمهرنوش

نستعلیقسعادتمسعود

نسخثلثسعید کافیمجید

نقاشیخطشکسته نستعلیقنستعلیقسعیدینساء

نسخثلثشکسته نستعلیقسعیدیمحمد

نقاشیخطشکسته نستعلیقسعیدینساء

نقاشیخطسقامسلم

نستعلیقسلطانیمحمد

نستعلیقسلطانیآریا

ثلثسلطانیعلی

شکسته نستعلیقسلیمانزادهایرج



نستعلیقسلیمانیمحمد

نستعلیقسلیمانی نیاکمال

نستعلیقسمیعیمهری

نقاشیخطسنگ سفیدیمهتاب

نستعلیقسهرابی وسکهکیوان

شکسته نستعلیقنستعلیقسید نطنزیسید محمد فاتح

نستعلیقسیدزاهدیسیدمحمدآشنا

شکسته نستعلیقسیران حصاریجواد

نقاشیخطشایرج

نستعلیقشاه حسینیحامد

ثلثشاه حسینیعبدالرحیم

نستعلیقشاه کرمیروح هللا

نستعلیقشاهمرادیایرج

نقاشیخطنستعلیقشاهوارسمیه

نسخشاهیمریم

ثلثشاوردیمحمد

نقاشیخطشبانیاسماعیل

نسخشبیریسید عیسی

نستعلیقشربتدارکیوان

نستعلیقشرکاءازهار

نستعلیقشعبانی سرشت لنگرودیابراهیم

نقاشیخطشکراللهیسیده ترانه

نستعلیقشکریاحسان هللا

نستعلیقشکوهی فرمحمد جواد

نستعلیقشهبازیافسانه

نستعلیقشهریامیر محمد

نستعلیقشهیدانیشهاب

نستعلیقشیخ مموصادق

شکسته نستعلیقنستعلیقشیخیمهرداد

نسخشیرازی پورزهرا

نستعلیقشیراوندفرشته

نستعلیقصادقیناصر

نستعلیقصادقیسید هادی

نستعلیقصادقیان مطهرسید اصغر

نستعلیقصباحی کیااحد

شکسته نستعلیقصحراگردهاشم

نقاشیخطصداقت ینگجهمحمد رضا

شکسته نستعلیقصدریمیثم

شکسته نستعلیقصدیقیزهرا

نقاشیخطثلثصفائیصابر

شکسته نستعلیقصفدریعلی

نقاشیخطصمدیانقاسم

نستعلیقصمدیانقاسم

نستعلیقصمیمیمحمدرضا

نستعلیقصیادیآرش

نستعلیقضیاییپرویز

ثلثطاهریمحمد حسن

نستعلیقطبسی حبیب آبادیملیحه

شکسته نستعلیقنستعلیقطوفانیعلی



نستعلیقطیارزادهفیصل

نستعلیقظهرابیسعید

نستعلیقعابدی سنگ نوئیفرهاد

نستعلیقعابدینیحافظ

نستعلیقعابدینیمصطفی

شکسته نستعلیقعابدینیعلی

نقاشیخطعابدینی کهنموییزهرا

نستعلیقعادل نیاراضیه

شکسته نستعلیقعاشورزادهمحمدصادق

نستعلیقعبادیعلیرضا

نستعلیقعرباحمد

نقاشیخطشکسته نستعلیقنستعلیقعزیزیخالد

نستعلیقعسگریبهاران

نقاشیخطشکسته نستعلیقعطارزادهسارا

نقاشیخطعطائیان دیزجیروح هللا

شکسته نستعلیقعظیمیزهرا

نستعلیقعظیمی طاهریصابر

نقاشیخطعموشاهیمطهره

نسخعندلیبحمید

نقاشیخطعودیمریم

شکسته نستعلیقعیاننگار

نستعلیقعیدیانعادل

نستعلیقغالمحسینملیکا

شکسته نستعلیقنستعلیقغالمیعلی

نستعلیقغیاثوندفاطمه

نستعلیقغیور نجف آبادیسجاد

نقاشیخطفاطمی مقدمجواد

نستعلیقفانیمهدی

نستعلیقفایضی محمودجقعلیرضا

نقاشیخطفتاحیمراد

شکسته نستعلیقفتحیوحید

نقاشیخطفخارینجمه

نقاشیخطفداییشادی

نستعلیقفراستیعلیرضا

نقاشیخطثلثنستعلیقفراغتفاطمه

نستعلیقفراهانی بقاامیرحسین

نستعلیقفرشچیانداوود

نستعلیقفرهادیداریوش

نستعلیقفرهنگیمحمد مهدی

نستعلیقفرهی نیافرهنگ

نسخفریدسحر

نستعلیقفریدون پورمختار

نقاشیخطفضل اللهیمسعود

نستعلیقفضل اللهی بنینرگس

نستعلیقفقیهیحامد

نستعلیقفالح پورفاطمه

نستعلیقفالح جیرندهرضا

ثلثفوالدزادهوحید

شکسته نستعلیقفیروزیمحممد مهدی



شکسته نستعلیقفیض پورمریم

نقاشیخطنستعلیقفیلیمحمد

شکسته نستعلیققادریامیر

نستعلیققاسمیمهران

نستعلیققاسمیداور

شکسته نستعلیققاسمیفاطمه

شکسته نستعلیققاصدیمیالد

نستعلیققانعتینا

شکسته نستعلیققدمیآیدا

شکسته نستعلیقنستعلیققربانی کهریزسنگیرضا

نستعلیققریشیکمال

شکسته نستعلیققمرئیاناعظم

شکسته نستعلیققنبریستاره

شکسته نستعلیققنبریطاهره

نستعلیققنبری الموتیحسن

ثلثقهرمانعبداله

ثلثقهرمان اله وردیخانعبداله

ثلثکاظمیمحمدابراهیم

ثلثکاظمیاحسان

نستعلیقکاظمیاصغر

شکسته نستعلیقکاظمیفاطمه

نستعلیقکامیارمحمد

نستعلیقکاویان پیسجاد

نقاشیخطکرکزیکسری

شکسته نستعلیقکریم نژادمصطفی

نستعلیقکریمیحمیدرضا

نستعلیقکسماییفاطمه

نستعلیقکلهریعبدهللا

نستعلیقکلهریکورش

ثلثکوثرینضیر

شکسته نستعلیقکیان مهرمحمدرضا

نستعلیقگل محمدزادهمحسن

شکسته نستعلیقگالبی آذراسعد

نقاشیخطگلیحنانه

نستعلیقگلیمهدی

نسخگودرزیمحمد

نقاشیخطشکسته نستعلیقگودرزیفرزان

نستعلیقلبافهادی

نستعلیقماسوریافشین

نستعلیقمانیعلی

نستعلیقمجدیمحسن

نستعلیقمجیدیداود

نستعلیقمجیدیحمید

نستعلیقمحبعلیعلی رضا

نقاشیخطمحبی فرمسعود

نستعلیقمحرم زاد قواممحمدتقی

نقاشیخطمحمد جانپورعلی

شکسته نستعلیقمحمد علیپورمجتبی

شکسته نستعلیقمحمدپورآسیه



ثلثنستعلیقمحمدنژادهاشم

ثلثمحمدنژادهاشم

نقاشیخطمحمدیامیرحسین

نستعلیقمحمدی البرزیاصغر

شکسته نستعلیقمحمدیانامیرحسین

نستعلیقمحمودیمحمد

نستعلیقمحمودیمحمد

نستعلیقمحمودیاسداله

نستعلیقمحمودی میمندمحمدمهدی

نقاشیخطمختاری نکوعلی

نستعلیقمرادیبرزان

نستعلیقمرادیکوروش

نقاشیخطمرادیشمس الدین

شکسته نستعلیقمرادیانرویا

نستعلیقمراوندیامید

نستعلیقمرتضائیزهرا

شکسته نستعلیقمردانیعلی

نستعلیقمردای اصلفرزاد

نقاشیخطمردوخیشیدا

نستعلیقمرندی مقدمهانی

نقاشیخطمروجیمریم

ثلثمژدگانلولیال

نستعلیقمسعودیسید نجف

نستعلیقمشاطانمحسن

نستعلیقمشقیمحمد

نستعلیقمطلبیسید علیرضا

شکسته نستعلیقمطلبیعادل

نستعلیقمظهریآوات

نقاشیخطمقدسیعبدهللا

نستعلیقمقیمیفاطمه

ثلثمکارممرضیه

نستعلیقمکوندیپویان

ثلثمالحاجی آقاییمحمد حسن

نستعلیقمالکاظمیعلی

نسخملکوتی نیاهانیه

نسخشکسته نستعلیقنستعلیقملکینسرین

نستعلیقملکیشهناز

نستعلیقملکیامیر

نستعلیقملکیاناحمد

شکسته نستعلیقمنصوریمهدی

نستعلیقمهرپویاحسین

نقاشیخطموسویسیده لیال

نستعلیقموسویمریم سادات

نستعلیقموسوی خضریلیال

نسخنستعلیقمومنیجواد

نقاشیخطنستعلیقمومنیمریم

شکسته نستعلیقمیر حسین زادهسید طه

شکسته نستعلیقمیرزای فشمیمریم

نقاشیخطمیرزایی مفردمحمود



ثلثمیرعلی ملکمحمد

نقاشیخطمیرعنایتسودابه

نستعلیقمیرکریمیاحمدرضا

نسخمیکانیکحمید

نقاشیخطنستعلیقمیکائیلیصابر

نستعلیقنادریمحمود

نستعلیقنادریحمیدرضا

ثلثناصریواحد

نستعلیقناصریحبیب

نستعلیقناطقیسمیه

نستعلیقنجاریعبدالرحمن

نستعلیقنجفینیما

شکسته نستعلیقنجفیشهربانو

شکسته نستعلیقنخستین شاکربهروز

نقاشیخطنخستین شاکربهروز

نستعلیقنصیریامیرعباس

نقاشیخطنستعلیقنصیری نژادفریدون

نستعلیقنعلیعلی

نقاشیخطنعمت اللهیمحمد صادق

نقاشیخطنعمتیزهرا

شکسته نستعلیقنستعلیقنقشینهصفورا

نستعلیقنمازیانامید

شکسته نستعلیقنورزادصفر

نقاشیخطنوروززادهاسفندیار

ثلثنوروزیعلی

نقاشیخطنوروزی(امیر)تیمورعلی

نقاشیخطثلثنوروزیحسین

نقاشیخطنستعلیقنوروزی(امیر)تیمورعلی

نقاشیخطنستعلیقنوروزی گودرزییوسف

نستعلیقنوریاکبر

ثلثنیازیسلمان

شکسته نستعلیقنیکواکرم

نقاشیخطنیکوییهازهرا

نستعلیقهادی پورنسیبه

نستعلیقهراتیانداود

شکسته نستعلیقهمائی مقدمگوهر

نقاشیخطهمتی زادهادریس

نقاشیخطهنامیامین

نستعلیقهنرپیشه خرم آبادیصغری

نقاشیخطهنرجوسیما

نقاشیخطهنردوستهادی

نقاشیخطشکسته نستعلیقهوشیارافسون

نستعلیقهیهاوند زواری پوررسول

نستعلیقوثوقیان نجف آبادیزهرا

شکسته نستعلیقوحدت پناهمریم

نستعلیقودایع خیریمحمدرضا

نستعلیقوکیلیاردشیر

شکسته نستعلیقوکیلی مطلقایمان

نستعلیقولی زادهحسین



شکسته نستعلیقولی زادهفهیمه

ثلثولی نژاد الوارستار

شکسته نستعلیقولیزادهفردین

نستعلیقیادگارغالمرضا

نقاشیخطثلثنستعلیقیاقوتیعبدالرسول

نسخیوسفی فرعلیرضا

نستعلیقالبرزنیابابک 

شکسته نستعلیقخورشیدیمعصومه 

شکسته نستعلیقنستعلیقدربان رضویعلی

شکسته نستعلیقرضایییونس

نستعلیقدیهیمابوالحسن 

نستعلیقارجمندیفاطمه

نستعلیققالعیحسن رضا 

ثلثمالحاجی آقاییمحمد حسن

نستعلیقنوعی پورمحمدتقی

نستعلیقناصرعباس


