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 اسامی طالب فارغ التحصیل و حفاظ قرآن کریم 

 1398/2/5-مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی استان گلستان 

 کد ملی   نام و نام خانوادگی   ردیف 

 5910099167 مهدی عقیقی -1

 5310039015 نور گلدی شیخ -2

 5310015833 عبدالسالم حقیقی نژاد -3

 5310049592 محمود یولی زاده -4

 5310020497 عبدالهادی درویش زاده -5

 5310047662 اراز محمد قرناسی -6

 5319989301 اسعد قاری عیدی -7

 5310048537 اسماعیل شجاعی -8

 5310085637 عبدالحمید پهلوانزاده -9

 5310057900 قربان محمد مرادی -10

 5310055894 محمد رسول خالدی -11

 5310055908 بهروز خالدی -12

 4860210069 کمال الدین دیلمی -13

 4860193008 ایوب شیخی -14



 5910153005 داود پیلتن   15

 5910176269 وحید پور مند 16

 5910128086 زکریا پورمند 17

 5910152173 عیسی پورمند 18

 5910157159 علی یزدانی 19

 5240245533 زکریا خادمی 20

 5310124901 ضیا الدین سرشار 21

 5310145141 مهدی درویش زاده 22

 5310143181 میالد علی زاده 23

 4860101618 سراج الدین آرین 24

 2020837595 محمد پشمکی 25

 4860101617 ناصر طاهری 26



 اوبه سی آتا الرنگ آدی آخوند بوالن لر ردیف

 اشتوت جرگالن مرحوم بایرام محمد آخوند مهدی عقیقی -1

 قازنقایه  مهدی صوفی نور گلدی شیخ  -2

 مراوه تپه  مرحوم آنه منگلی آخوند عبدالسالم حقیقی نژاد -3

 چناران حاج بهرام دردی محمود یولی زاده -4

 آق امام حاج احمد آخوند عبدالهادی درویش زاده -5

 کچیک   حاج عاشر اراز محمد قرناسی -6

 باش اویلی   حاج عبدالرحیم  اسعد قاری عیدی  -7

 عرب الله گون حاج عبدالحمید اسماعیل شجاعی -8

 عرب الله گون ناصر عبدالحمید پهلوانزاده -9

 قوالق کسن مرحوم عبدالجبار قربان محمد مرادی -10

 دالی بقجه حاج محمد محمد رسول خالدی  -11

 دالی بقجه مرحوم اراز محمد بهروز خالدی -12

 قارانگی جنگل محمد کمال الدین دیلمی -13

 شهر فراغی  حاج کریم ایوب شیخی -14



 اوبه سی آتا الرنگ آدی لربوالن حافظ قرآن   ردیف

 بچه دره جرگالن نوریاغدی داود پیلتن -1

 اشتوت جرگالن حاج نور اهلل وحید پور مند -2

 اشتوت جرگالن بایرام دردی زکریا پورمند -3

 اشتوت جرگالن پیغمبر قلی عیسی پورمند -4

 اشتوت جرگالن قدیر علی یزدانی -5

 کهنه جلگه مخدوم آخوند زکریا خادمی -6

 گوگدره   غفور آخوند ضیا الدین سرشار -7

 آق امام حاج احمد آخوند مهدی درویش زاده -8

 چشمه علی حاج آنا محمد میالد علی زاده -9

 حاجی بیک حاج اراز قلی سراج الدین آرین -10

 پشمک پناده حاج ایشان محمد پشمکی -11

 گنبد   خیر محمد  ناصر طاهری -12



 روستای چنارلینشست مقدماتی جهت برگزاری مراسم با اهالی 



 آمادگی برادران آشپز 
 





 بنر خوش آمد گویی 



 1398/2/4تشریف فرمایی مهمان مراسم روز چهارشنبه 



 سخنرانی قربان محمد مرادی
 یکی از  طالب فارغ التحصیل  بیست و دومین دوره جشن فارغ التحصیلی  



 سخنرانی حاج ابراهیم آخوند اسکندری
 امام جمعه پشمک پناده شهرستان گنبد کاووس

 



 عبدالحمید پهلوانزاده   سخنرانی 
 بیست و دومین دوره جشن فارغ التحصیلی  طالب فارغ التحصیل یکی از   



 (مشهد)  سخنرانی مولوی مسعود مجددی از استان خراسان رضوی 



   1398/02/05استقبال   فارغ التحصیالن  از مهمان های مراسم 



 از مهمان های مراسمالتحصیالن  فارغ   استقبال 



 مجری مراسم عبدالجلیل آخوند فرهمند
 یکی از فارغ التحصیالن این مدرسه 



 تالوت قرآن  افتتاحیه مراسم 
 توسط حافظ فرهاد مرادی



 خوش آمد گویی شیخ عصام الدین گوگالن
 به مهمانان شرکت کننده  



 سخنرانی کمال الدین دیلمی  
 یکی از  طالب فارغ التحصیل بیست و دومین دوره جشن فارغ التحصیلی



 سخنرانی اراز محمد قرناسی
 یکی از  طالب فارغ التحصیل بیست و دومین دوره جشن فارغ التحصیلی



 سخنرانی عبدالعزیز آخوند حنفی
 مدرس مدرسه علوم دینی نور سیمین شهر  

 و عضو محفل فقهی احناف ترکمن صحرا 



 سخنرانی جناب شیخ یعقوب شمسی
 امام جمعه محترم جزیره  کیش 



 سخنرانی گلدی آخوند کمالی
 شمالیمدیر حوزه علمیه خادمیه آمانلی خراسان 

 و دبیر محفل فقهی احناف ترکمن صحرا    



 اجرای تواشیح توسط حفاظ 
 دارالقرآن امام شاطبی رحمه اهلل گنبد کاووس



 سخنرانی حجت االسالم و المسلمین رعایتی
 نماینده محترم ولی فقیه در سپاه نینوا  استان گلستان  



 سخنرانی حضرت آیت اهلل موسوی
 قائم مقام مجمع تقریب مذاهب اسالمی 



 تقدیر و تشکر استاد اسماعیل آخوند قدیری
 معاونت محترم مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی  

 از حضور با شکوه کلیه مهمانان عزیز 



 قرائت اجازه نامه بیست و دومین جشن فارغ التحصیلی  
 توسط شیخ زین العابدین قدیری  یکی از مدرسین این مدرسه  



 : ابالغ سالم و تبریکات حضرات 
 حضرت آیت اهلل نور مفیدی نماینده معزز ولی فقیه در استان گلستان    

 جناب مهندس عبدالرضا چراغعلی معاونت محترم امنیتی و سیاسی استاندار گلستان   
 حاج آقا خیر خواه ریاست محترم مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور  

 به فارغ التحصیالن و همه میهمانان شرکت کننده  باالخص به  مهمانان کشوری 



 عقیقی  طلبه مهدی  عمامه گذاری 
 تپهمراوه آخوند غراوی امام جمعه توسط  استاد خوجه دردی 



 نورگلدی شیخ طلبه  گذاریعمامه 
 چاری آخوند کرمانیتوسط استاد    



 عبدالسالم حقیقی نژاد گذاری طلبه  عمامه 
 سیدی یکی از سادات منطقه ابراهیم ایشان توسط 



 زادهیولی طلبه محمود عمامه گذاری 
 علی آخوند نظری از حوزه علمیه عرفانیه قره بالغ  توسط  



 زادهدرویش طلبه عبدالهادی  عمامه گذاری 
 امام جمعه بخش پیشکمبر  توسط محمد امین آخوند آدینه  



 قرناسیاراز محمد گذاری طلبه  عمامه 
 عبدالکریم آخوند جاور امام جمعه محترم گنبد کاووستوسط استاد   



 عیدیعمامه گذاری اسعد 
 ارازی از چنارلی توسط اراز دوردی آخوند  



 عمامه گذاری اسماعیل شجاعی  
 آخوند تقصیر از علمای مهاجر افغان ساکن در  گنبد قارلی توسط استاد  



 پهلوانزادهعبدالحمید گذاری طلبه  عمامه 
 آخوند تقصیر از شهر کالله  توسط حیدر  



 قربان محمد مرادی  گذاری طلبه  عمامه 
 جزیره کیش امام جمعه محترم شمسی جناب شیخ یعقوب توسط 



 محمد رسول خالدی  گذاری طلبه  عمامه 
 توسط حضرت آیت اهلل موسوی

 قائم مقام محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی  



 خالدی  طلیه بهروز عمامه گذاری 
 حجت االسالم و المسلمین رعایتی  توسط 

 نینوا استان گلستان   محترم ولی فقیه در سپاه نماینده 



 دیلمیالدین طلبه کمال  عمامه گذاری 
دکتر نور علی دیلم توسط حجت االسالم و المسلمین  

بزرگ اسالمی شمال فرهنگی مرکز معاونت محترم 
 کشور



 شیخیایوب گذاری طلبه  عمامه 
 توسط مولوی مسعود مجددی از مشهد مقدس 



 پیلتنعمامه گذاری حافظ داوود 
 آخوند پایگذار قلی  توسط خدای  

 جمعه محترم قوشه سوامام 



عمامه گذاری حافظ وحید پورمند توسط آنه محمد  
 آخوند پروانه از خراسان شمالی



 عمامه گذاری حافظ زکریا پورمند  
 ابوبکر آخوند خوجملی امام جمعه محترم نگین شهرتوسط   



 پورمندعمامه گذاری حافظ عیسی 
 آخوند کمالی از خراسان شمالیاستاد گلدی توسط  



 عمامه گذاری حافظ علی یزدانی  
 عبا آخوند محمدی از خراسان شمالی  توسط 



 عمامه گذاری حافظ زکریا خادمی  
 عبدالمطلب آخوند پهلوانزاده امام جمعه محترم قرناوه علیاتوسط 



 سرشارعمامه گذاری حافظ ضیاءالدین 
 قزل استاد حوزه علمیه قازنقایه  توسط آنه منگلی آخوند  



 زادهعمامه گذاری حافظ مهدی درویش 
 اراد ئی از حوزه علیمه عرفانی سمین شهر  توسط محمد جان آخوند  



 علیزادهعمامه گذاری حافظ میالد 
 توسط حال محمد آخوند سرفراز از خراسان شمالی 



 عمامه گذاری حافظ سراج الدین آرین 
 خلیلی از مدرسه حضرت  سید قلیچ ایشان  سلیم ایشان توسط 



 عمامه گذاری حافظ محمد پشمکی  
 عباس آخوند علیزاده امام جمعه محترم گلیداغتوسط 



 عمامه گذاری حافظ ناصر طاهری 
 مدد آخوند هوشمند امام جمعه محترم اینچه برونتوسط 



 دعای خیر اساتید و علماهای منطقه



 دعای خیر اساتید و علماهای منطقه



 دعای خیر اساتید و علماهای منطقه



 دعای خیر اساتید و علماهای منطقه



 مهمانان شرکت کننده در مراسم  











 بسته بندی غذا جهت توزیع 



 شورگوشه هایی از حضور پر 
 مردم دیندار و متدین منطقه 



 گوشه هایی از حضور پر شور 
 دیندار و متدین منطقهمردم 



 گوشه هایی از حضور پر شور 
 دیندار و متدین منطقهمردم 









گوشه هایی از حضور پر شور مردم  
 دیندار و متدین منطقه



 استقبال جوانان و نوجوانان از مراسم 



 حضور خردساالن در مراسم  



گوشه هایی از حضور پر شور مردم دیندار و 
 متدین منطقه



 حضور نیروهای نظامی و امنیتی جهت نظم و امنیت مراسم



 کتاب فروشی های مستقر در مراسم



 بدرقه مهمانان مراسم توسط طالب فارغ التحصیل



عکس دسته جمعی طالب فارغ التحصیل با اساتید 
 و مهمان های ویژه مراسم



 بدرقه طالب فارغ التحصیل
 توسط  استاد صالح الدین گوگالن    

 مدیریت محترم مدرسه  علوم دینی ربانیه چنارلی  



 التحصیلبدرقه طالب فارغ 
 استاد صالح الدین گوگالن توسط   
 علوم دینی ربانیه چنارلی  محترم مدرسه مدیریت 



 
 پیام تشکر استاد صالح الدین گوگالن 

 مدیریت محترم مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی
 از همه عزیزان  شرکت کننده در مراسم ،  

 همه ادرات و نهادهای دولتی و امنیتی و انتظامی ،
 و از همه عزیزان که در برگزاری این مراسم 

 .  دینی و مذهبی نقش آفرینی کردند
 اجرکم عنداهلل و من اهلل التوفیق 


