
ری قرآنسشرکت کنندگان در سی امین جشنواره سرااسکان لیست اطالعات   

 

()خانم هایمحل اسکان: هتل جهانگرد  

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف 

ه 
طق

من
1 

شهبازیان نرگس 1 تحقیق قرائت  اول رتبه   122 الزهرا 

 122 الزهرا رتبه اول قرائت ترتیل لیال چراغعلی 2

 122 الزهرا رتبه سوم جز 01حفظ  ضحی کمالی 3

 122 الزهرا رتبه دوم احکام مطهره برناس 4

 122 الزهرا رتبه سوم احکام زهرا کریمی 5

 103 امام صادق رتبه دوم قرائت تحقیق حانیه شرفی 6

 103 امام صادق رتبه اول جز 01حفظ  فاطمه اسماعیلی 7

 103 امام صادق رتبه اول جز 5حفظ  زهرا یوسفی 8

 غایب مذاهب اسالمی رتبه سوم قرات تحقیق فرزانه محمدیان 9

 118 مذاهب اسالمی رتبه سوم قرائت ترتیل مهال شیخ حسنی 10

 118 مذاهب اسالمی رتبه اول حفظ کل طاهره نایبی موحدی 11

 118 مذاهب رتبه اول احکام بنفشه دمرچلی 12

 109 شهید بهشتی رتبه دوم قرائت ترتیل ندا مرادی 13

 109 شهید بهشتی رتبه دوم حفظ کل فاطمه سادات غفاری 14

 109 شهید بهشتی رتبه دوم جز 5حفظ  الهه پورموردینی 15

 109 شهید بهشتی رتبه دوم سیره معصومین)ع( زینب سنبلی 16

 108 شهید بهشتی رتبه دوم احکام فاطمه سادات مدنی 17

 

 108 علوم و حدیث رتبه سوم حفظ کل زینب درگاهی 18

 107 تربیت مدرس رتبه اول جز 01حفظ  فاطمه زرین 19

 214 تربیت مدرس رتبه سوم احکام فریده رحیم نژاد 20

 214 تربیت مدرس رتبه اول آشنایی با مفاهیم قرآنی معصومه آزادگان 21

 120 تهران رتبه دوم جز 01حفظ  مهسا صدیقی 22

 120 تهران رتبه سوم جز 01حفظ  مریم پرکره 23

 121 تهران رتبه سوم جز 5حفظ  سیده مریم قاسمی 24

 121 تهران رتبه اول احکام خدیجه عالیشاه 25

 121 تهران رتبه دوم ترجمه و مفردات قرآنی حمیده نیکوکار 26

 001 شاهد رتبه دوم جز 01حفظ  فاطمه شفیعی 27

 100 شریف رتبه دوم احکام آقایی پور ساناز 28

 100 خوارزمی رتبه اول سیره معصومین)ع( سیده شیوا کیانیان 29

 100 امیرکبیر رتبه سوم سیره معصومین)ع( فاطمه ایمانی 30

 غایب عالمه طباطبایی رتبه اول آشنایی با مفاهیم قرآنی فاطمه ذوالعلی 31

  



()خانم هایمحل اسکان: هتل جهانگرد  

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف 

 

 102 رازی کرمانشاه رتبه اول قرائت ترتیل هما خانجانی 32

 102 رازی رتبه اول قرائت تحقیق فاطمه سهرابیان 33

 102 رازی رتبه سوم جز 01حفظ  زهرا   دورباش 34

 216 بوعلی همدان رتبه دوم قرائت تحقیق راضیه عرفانیان 35

 216 بوعلی همدان رتبه سوم تحقیققرات  اکرم رستمی 36

ه 
طق

من
2

 

 216 بوعلی همدان رتبه سوم قرائت ترتیل معصومه ابراهیمی 37

 216 بوعلی سینا همدان رتبه اول حفظ کل زهره   حیدری 38

 غایب بو علی سینا همدان رتبه سوم احکام الناز شکری 39

 221 ایالم رتبه دوم قرائت ترتیل کوثر نصرالهی 40

 221 ایالم رتبه دوم حفظ کل سمیه   خشنودی 41

 221 ایالم رتبه دوم جز 01حفظ  زهرا   ویسی 42

 107 ایالم رتبه اول جز 5حفظ  آال  الرّکابی 43

 107 باختر ایالم رتبه سوم حفظ کل کلثوم   عبدالّلهی 44

 218 مالیر رتبه اول جز 01حفظ  هاجر   محمّدی 45

 218 مالیر رتبه اول سیره معصومین)ع( لومریم   حمزه  46

 215 مالیر رتبه دوم سیره معصومین)ع( فاطمه  رحیمیان انور 47

 215 مالیر رتبه اول آشنایی با احادیث و ادعیه سپیده  ناظم 48

 غایب مالیر رتبه سوم آشنایی با احادیث و ادعیه نسرین  مرادی 49

 212 لرستان دومرتبه  احکام سیده شکوفه موسوی 50

 212 لرستان رتبه دوم احکام محبوبه اله یارزاده بیگدلی 51

 213 لرستان رتبه دوم سیره معصومین)ع( فاطمه محمود پوریان 52

 313 لرستان رتبه سوم ترجمه و مفردات قرآنی افسانه شریفی نسب 53

 
 106 زنجان رتبه دوم ترجمه و مفردات قرآنی حمیده عسگری 54

 106 زنجان رتبه دوم آشنایی با احادیث و ادعیه مینا محمدی 55

 106 زنجان رتبه اول آشنایی با مفاهیم قرآنی زهرا محمدی 56

 105 تحصیالت تکمیلی زنجان رتبه سوم ترجمه و مفردات قرآنی ناهیده اسدی 57

 105 تحصیالت تکمیلی زنجان رتبه اول احکام راضیه قاسمی نیا 58

 220 شهید مدنی آذربایجان رتبه دوم جز 5حفظ  سعیده نصیری فرد 59

 غایب شهید مدنی آذربایجان رتبه دوم آشنایی با مفاهیم قرآنی شقایق فردائی مقدم 60

 104 محقق اردبیلی رتبه سوم سیره معصومین)ع( زیبا شهبازی 61

 104 محقق اردبیلی رتبه دوم آشنایی با مفاهیم قرآنی لیال فتحی 62

 104 محقق اردبیلی رتبه اول جز 01حفظ  فاطمه رضا زاده 36

 

 220 مراغه رتبه دوم جز 01حفظ  مرضیه جعفر بهمنی 36

 غایب تبریز رتبه سوم جز 01حفظ  زهرا احقری 36

 220 ارومیه رتبه دوم آشنایی با احادیث و ادعیه سودا قربانی امراهلو 33

 112 امام خمینی)ره( قزوین رتبه سوم جز 5حفظ  فاطمه مرادی 36 
 



 

()خانم هایمحل اسکان: هتل جهانگرد  

 

 

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 114 فردوسی مشهد رتبه دوم قرائت ترتیل زهرا مهوشیان 68

 114 فردوسی مشهد رتبه سوم قرائت ترتیل فرزانه کاللی 69

 115 فردوسی مشهد رتبه سوم حفظ کل نجمه ملك پور 70

 115 فردوسی مشهد رتبه اول جز 01حفظ  فاطمه ندیمی 71

 115 فردوسی مشهد رتبه دوم جز 01حفظ  زهرا نادری سمیرمی 72

 115 فردوسی مشهد رتبه اول جز 01حفظ  فاطمه خالقی 73

ه 
طق

من
3

 

 116 فردوسی مشهد رتبه سوم جز 01حفظ  بهجت آسیون 74

 116 فردوسی مشهد رتبه دوم جز 5حفظ  سیما جلیلی قاضی زاده خیاط 75

 117 فردوسی مشهد رتبه دوم ترجمه و مفردات قرآنی فاطمه خالقی 76

 117 فردوسی مشهد رتبه اول سیره معصومین)ع( رقیه اکبرنژاد رندی 77

 117 فردوسی مشهد رتبه اول آشنایی با مفاهیم قرآنی طیبه پاسبان 78

 112 سبزواریحکیم  رتبه اول جز 5حفظ  فهیمه وطن 79

 113 شاهرود رتبه سوم جز 01حفظ  راضیه عربی 80

 113 شاهرود رتبه دوم جز 01حفظ  فاطمه محمدی 81

 119 مازندران رتبه دوم آشنایی با احادیث و ادعیه مرجان طبسی 82

 119 مازندران رتبه اول قرائت ترتیل فهیمه گلپایگانی 83

 219 گیالن رتبه اول احکام سحر کمانگر 84

 219 گیالن رتبه سوم جز 5حفظ  فاطمه همرنگی ویشکایی 85

 219 گیالن رتبه سوم قرات تحقیق رقیه آقایی 86

 111 سمنان رتبه دوم قرائت تحقیق متین رضایی 87

 111 سمنان رتبه اول حفظ کل عطیه تبیانیان 88

 217 رضا)ع(بین المللی امام  رتبه اول قرائت تحقیق مریم هاشمی 89

 217 صنعتی سجاد رتبه دوم حفظ کل رقیه سجادی 90

 

 110 صنعتی بابل رتبه سوم سیره معصومین)ع( عطیه  میهن دوست 91

 110 علوم کشاورزی ساری رتبه اول آشنایی با احادیث و ادعیه ساره   حسینی 92

 217 خاوران رتبه اول ترجمه و مفردات قرآنی معصومه لطفی 93

 

 

 

 

 



 

 

 محل اسکان: هتل جهانگردی)آقایان(

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف 

 

 304 شهید بهشتی رتبه دوم قرائت تحقیق علیرضا مهدی زاده 1

 304 شهید بهشتی رتبه سوم قرائت ترتیل سجاد اکباتانی 2

 304 شهید بهشتی رتبه سوم حفظ کل مصطفی لشکری 3

 305 شهید بهشتی رتبه اول جز 01حفظ  مرادی مصطفی 4

 305 شهید بهشتی رتبه سوم جز 01حفظ  مجید شعیبی 5

 305 شهید بهشتی رتبه سوم احکام سجاد اسدی 6

 305 شهید بهشتی رتبه سوم آشنایی با احادیث و ادعیه سجاد تقی زاده 7

ه 
طق

من
1

 

 204 شریفصنعتی  رتبه دوم قرائت ترتیل سید میعاد صالحی 8

 204 صنعتی شریف رتبه اول جز 01حفظ  محمد رضا علی جانی 9

 204 صنعتی شریف رتبه دوم جز 01حفظ  محمد قربی 10

 205 صنعتی شریف رتبه دوم جز 5حفظ  محسن ابراهیمی 11

 205 صنعتی شریف رتبه اول سیره معصومین)ع( محمدمهدی صالحی 12

 205 صنعتی شریف رتبه سوم معصومین)ع(سیره  سیدمجتبی موسوی 13

 205 صنعتی شریف رتبه دوم آشنایی با احادیث و ادعیه سیدعلی میرافضلی 14

 302 تهران رتبه سوم آشنایی با احادیث و ادعیه اسماعیل سلیمی 15

 208 تهران رتبه سوم سیره معصومین)ع( وحید عباسی مقدم 16

 302 تهران رتبه دوم با مفاهیم قرآنیآشنایی  محسن کجوری نفت چالی 17

 303 تهران رتبه سوم قرات تحقیق محمدحسین حدادزاده 18

 303 تهران رتبه سوم آشنایی با مفاهیم قرآنی مجتبی مهدی پور 19

 303 تهران رتبه سوم جز 5حفظ  سید عبدالکریم پیمبرپور 20

 306 امام صادق رتبه سوم سیره معصومین)ع( محمد درودی 21

 306 امام صادق رتبه دوم آشنایی با مفاهیم قرآنی یونس پورسعدی 22

 307 امام صادق برادران رتبه اول قرائت ترتیل محمد مهدی میرجلیلی 23

 307 امام صادق رتبه سوم جز 01حفظ  امیر حسین عطارزاده 24

 

 309 تربیت مدرس رتبه دوم جز 01حفظ  حسین قادری 25

 208 تربیت مدرس رتبه اول آشنایی با احادیث و ادعیه چکشیانعلیرضا  26

 غایب علم و صنعت رتبه اول ترجمه و مفردات قرآنی محمدرسول تکبیری 27

 208 علم و صنعت رتبه اول سیره معصومین)ع( حمید حسینی دستگردی 28

 غایب علم و صنعت رتبه دوم حفظ کل محمد رسول تکبیری 29

 200 خوارزمی رتبه اول جز 5حفظ  سعید یوسفی 30

 200 شهید رجایی رتبه سوم ترجمه و مفردات قرآنی محمدصادق حسینی 31

 200 شهید رجایی رتبه اول سیره معصومین)ع( رضا حسن زاده 32

 غایب عالمه طباطبایی رتبه اول حفظ کل محمد علی اسالمی 33

  



 محل اسکان: هتل جهانگردی)آقایان(

 
 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 314 فارابی رتبه سوم ترجمه و مفردات قرآنی علیرضا شاهسون 34

 314 پژوهشکده نهج البالغه رتبه اول قرائت تحقیق سعید حاجیان 35

 206 محقق اردبیلی رتبه دوم جز 01حفظ  رضا باقری 36 

 206 محقق اردبیلی رتبه سوم جز 01حفظ  سجاد بدیرخانی 37

ه 
طق

من
2

 

 206 محقق اردبیلی رتبه سوم قرائت ترتیل جیرئیل زارع 38

 207 محقق اردبیلی رتبه دوم قرائت تحقیق رسول تمجیدی 39

 207 زنجان رتبه اول قرائت تحقیق میثم کثیر لو 40

 207 زنجان رتبه اول جز 01حفظ  محسن حیدری 41

 201 زنجان رتبه سوم جز 5حفظ  حسین مسیبی 42

 201 زنجان رتبه دوم احکام مجید حسینیسید  43

 201 زنجان رتبه اول ترجمه و مفردات قرآنی محمدرضا ابراهیمیان 44

 309 مالیر رتبه دوم سیره معصومین)ع( حسین   عبدلی 45

 316 ارومیه رتبه دوم سیره معصومین)ع( وحید حیدری 46

 316 ارومیه رتبه اول حفظ کل فرهاد رشوندی 47

 302 شهید مدنی آذربایجان رتبه سوم حفظ کل اکبر قنبری 48

 316 بوعلی سینا همدان رتبه سوم آشنایی با مفاهیم قرآنی عادل نائینی 49

 غایب بوعلی سینا همدان رتبه دوم جز 5حفظ  کامران   طارمی 50

 غایب تبریز رتبه سوم قرات تحقیق مهدی محمد زاده 51

 210 تبریز رتبه دوم حفظ کل رسول آزمایش 52

 314 سراج تبریز رتبه اول جز 01حفظ  سید محمد اکبری کیا 53

 315 سهروردی قزوین رتبه اول قرائت ترتیل محمد رضا رجبی شاد 54 

 315 ایالم رتبه دوم قرائت ترتیل امیر عباس زاده 55

 315 رازی رتبه اول جز 5حفظ  میالد   احمدوند 56 
 

 310 فردوسی مشهد رتبه سوم قرات تحقیق نژادامید حسینی  57

 310 فردوسی مشهد رتبه دوم حفظ کل داوود خلوصی 58

 310 فردوسی مشهد رتبه دوم جز 01حفظ  صالح اختر شناس 59

ه 
طق

من
3

 

 311 فردوسی مشهد رتبه دوم احکام احسان حمیدزاده 60

 311 مشهدعلوم اسالمی رضوی  رتبه سوم حفظ کل رضا امین زاده 61

 312 علوم  اسالمی رضوی مشهد رتبه اول جز 01حفظ  جالل رضایی 62

 312 علوم اسالمی رضوی مشهد رتبه اول قرائت تحقیق مهدی تقی پور 63

 312 علوم اسالمی رضوی مشهد رتبه اول قرائت ترتیل مهدی بیابانی 64

 209 رضویعلوم  رتبه دوم آشنایی با مفاهیم قرآنی عمران بابایی 65

 312 موسسه عالی راه دانش بابل رتبه دوم قرائت تحقیق علی محمد پور 66

 312 صنعتی نوشیروانی بابل رتبه دوم قرائت ترتیل محمد رضا شیرازی 67

 301 سمنان رتبه سوم جز 01حفظ  محمد رضا طهوریان 68

 301 سمنان رتبه سوم جز 5حفظ  سید علیرضا شهیدی 69
  



 

 محل اسکان: هتل جهانگردی)آقایان(

 

 

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 209 علوم رضوی رتبه سوم احکام علیرضا امیدیان 70

 209 علوم رضوی رتبه دوم ترجمه و مفردات قرآنی امین شریفی 71

 300 گیالن رتبه دوم جز 01حفظ  آریا دهقانی 72

 300 گیالن رتبه اول جز 5حفظ  محمد ستمار 73

 202 مازندران رتبه اول حفظ کل حسین خواه محسن 74

 202 مازندران رتبه اول جز 01حفظ  علی سعادتی 75

 غایب موسسه عالی کوشیار رشت رتبه سوم قرائت ترتیل علی ابراهیمی 76

 300 گلستان رتبه سوم جز 01حفظ  امین بسطامی 77

ه 
طق

من
3

 

 301 گناباد رتبه دوم جز 5حفظ  سید علی سیادت 78

 203 دامغان رتبه سوم آشنایی با احادیث و ادعیه علی زمانی نیشابور 79

 203 دامغان رتبه دوم سیره معصومین)ع( سبحان معتمدی جویباری 80

 203 صنعتی بیرجند رتبه سوم سیره معصومین)ع( ابراهیم صابری 81

 202 بیرجند رتبه سوم آشنایی با مفاهیم قرآنی عارف پیشه ور 82

 312 طبرستان چالوس رتبه دوم احکام فرشید  لهراسبی 83

 311 حکیم سبزواری رتبه سوم ترجمه و مفردات قرآنی رضا اعظمی 84

 

شیرازدانشگاه  001 5منطقه 56 مهدی زارع سیره معصومین)ع( سوم   
شیرازدانشگاه  001  53 محمد مهدی سعادت یار سیره معصومین)ع( سوم 

  



 

 

(فرهنگیان)خانم هامحل اسکان: هتل   

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف 

 

 219 دانشگاه قم رتبه اول قرائت تحقیق زینب السادات رضوی 1

 219 دانشگاه قم رتبه دوم قرائت ترتیل حانیه کریمی خوشحال 2

 219 دانشگاه قم رتبه سوم جز 01حفظ  طوبی فقیه 3

 

 219 دانشگاه قم سومرتبه  آشنایی با مفاهیم قرآنی حسینیمرضیه سادات  4

 208 دانشگاه مفید قم رتبه دوم قرائت تحقیق طاهره راوندی 5

 208 دانشگاه صنعتی قم رتبه دوم جز 5حفظ  سیده فاطمه شهریاری 6

 

 208 معارف اسالمی قم دومرتبه  ترجمه و مفردات قرآنی مریم نظری دمق 7

ه 
طق

من
4 

ه 
طق

من
و 

5
 

 209 دانشگاه اصفهان رتبه سوم قرائت ترتیل وجیهه سادات مهدوی 8

 209 دانشگاه اصفهان رتبه دوم حفظ کل مریم جانثاری 9

 209 دانشگاه اصفهان رتبه اول جز 5حفظ  اعظم رفیعی 10

 212 دانشگاه اصفهان رتبه اول جز 01حفظ  نرگس خوشبخت 11

 212 دانشگاه اصفهان اولرتبه  احکام مرضیه شریفی 12

 212 دانشگاه اصفهان دومرتبه  ترجمه و مفردات قرآنی مریم رفیعی 13

 216 دانشگاه اصفهان دومرتبه  آشنایی با مفاهیم قرآنی گلناز پرهیزگار 14

 216 دانشگاه اصفهان دومرتبه  آشنایی با احادیث و ادعیه فاطمه محمدی 15

 216 دانشگاه اصفهان اولرتبه  با احادیث و ادعیه آشنایی زهرا توسلی 16

 210 معارف قرآن و عترت اصفهان دومرتبه  ترجمه و مفردات قرآنی سیده وَسن رضوی 17

 210 معارف قرآن و عترت اصفهان رتبه اول حفظ کل زهرا قربانی 18

 211 دانشگاه یزد رتبه سوم جز 01حفظ  مهدیه شمسی 91

 211 دانشگاه یزد رتبه اول جز 01حفظ  قریشی نسبفائزه سادات  20

 214 دانشگاه یزد رتبه سوم قرات تحقیق فائزه مویدی 21

 214 یزد رتبه اول آشنایی با مفاهیم قرآنی مرضیه کاظمی 22

 217 شیراز رتبه دوم قرائت تحقیق زهرا حسین پور 23

 217 شیراز رتبه دوم جز 01حفظ  مریم شاهوار 24

 217 شیراز رتبه اول قرائت ترتیل سید حمیده بحری 25

 

 220 شیراز دوم احکام راضیه  صالحی مقدم 26

 220 شیراز رتبه سوم قرائت ترتیل پریسا یزادنی 27

 220 شیراز رتبه اول حفظ کل فاطمه ابراهیمی 28

 221 شیراز رتبه دوم جز 01حفظ  سودابه شادمانی 29

 221 شیراز رتبه سوم جز 01حفظ  زهرا خسروانی تبار 30

 221 شیراز اول جمه و مفردات قرآنی زهرا صارم پور 31

      

      



(محل اسکان: هتل فرهنگیان)آقایان  

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف 

 

 104 دانشگاه قم رتبه اول جز 01حفظ  عبدالکریم قاسمی راد 1

 104 دانشگاه قم رتبه دوم جز 01حفظ  رضاییمحمدرضا  2

 104 دانشگاه قم رتبه اول جز 01حفظ  محمدعلی محمدی 3

 105 دانشگاه قم رتبه دوم جز 01حفظ  محمدرضا امیرخانی 4

ه 
طق

من
4

 

 105 دانشگاه قم سومرتبه  جز 5حفظ  محمد جوادی 5

 105 دانشگاه قم رتبه اول حفظ کل موسی معتمدی 6

 108 قم رتبه سوم ترجمه و مفردات قرآنی احسان دباغ 7

 109 قران و حدیث قم رتبه دوم قرائت تحقیق مجتبی محمد بیکی 8

 غایب قران و حدیث قم رتبه دوم حفظ کل رضا نژاد تبریزی 9

 غایب دانشگاه قران و حدیث قم رتبه سوم جز 01حفظ  محمد دهقانی 10

 106 پردیس فارابی قم رتبه سوم کل حفظ علی رضازاده جویباری 11

 106 پردیس فارابی قم رتبه اول قرائت تحقیق سجاد پروینی نژاد 12

 106 پردیس فارابی رتبه سوم احکام سهیل حسین زاده 13

 101 اصول الدین قم رتبه سوم جز 01حفظ  علی سعدی 14

 101 قمدانشگاه اصول الدین  رتبه دوم جز 5حفظ  مهدی قاسم پور 15

 102 دانشگاه صنعتی قم رتبه دوم قرائت ترتیل حسین جوان 16

 102 مفید قم رتبه اول ترجمه و مفردات قرآنی محمد نیازی 17

 109 اصفهان رتبه اول سیره معصومین)ع( محمد تقوی نژاد 18

 98 صنعتی اصفهان رتبه دوم سیره معصومین)ع( عباس غفار زاده 19

 98 صنعتی اصفهان رتبه دوم سیره معصومین)ع( محمدصالحیعلی  20

 98 صنعتی اصفهان رتبه دوم سیره معصومین)ع( علی نظری 21

 98 دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه سوم قرائت ترتیل امیرطیب تائبی 22

 
 108 قران و عترت اصفهان رتبه اول قرائت ترتیل مجید فقیه 23

 108 دانشگاه شهرضا اصفهان رتبه اول جز 5حفظ  علیرضا پری خوان 24

 108 دانشگاه شهرکرد رتبه سوم قرات تحقیق علیرضا مکاری 25

 108 یزد رتبه دوم احکام یحیی جعفری 26

 

 107 شهید باهنر کرمان رتبه دوم جز 01حفظ  امین فیاض 76

 107 شهید باهنر کرمان رتبه سوم جز 01حفظ  سیدجواد حسینی 75

 107 شهید باهنر کرمان رتبه اول جز 5حفظ  فرود صادق 71

 107 شهید باهنر کرمان رتبه دوم جز 5حفظ  مصطفی خورشید سوار 63

 

 107 شهید باهنر کرمان رتبه اول جز 01حفظ  حمید جهانشاهلو 69

 108 تحصیالت تکمیلی کرمان رتبه سوم احکام محمد ناصر  نوروزی فر 67

 201 شهید چمران اهواز رتبه اول قرائت ترتیل عبداالمام حمادی 66

 

 201 شهید چمران اهواز رتبه دوم قرائت ترتیل علی شریعه 66

 201 شهید چمران اهواز رتبه سوم حفظ کل حمید چنانی 66
  



 

 

(محل اسکان: هتل فرهنگیان)آقایان  

 

 منطقه

5 

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 202 شهید چمران اهواز رتبه اول جز 01حفظ  احمدعلی روحانی نژاد 36

 202 شهید چمران اهواز رتبه سوم جز 01حفظ  سید ابراهیم فاضلی مطلق 37

 202 شهید چمران اهواز رتبه دوم ترجمه و مفردات قرآنی رحیم رویضی 38

 203 شهید چمران اهواز رتبه سوم سیره معصومین)ع( فرشید امیر ساالری 39

 203 صنعت نفت اهواز رتبه دوم جز 01حفظ  ایمان شیخ 40

 203 صنعت نفت اهواز رتبه سوم جز 5حفظ  امین صمدی خارایی 41

 109 شیراز رتبه دوم قرائت تحقیق سیدرضا نجیبی 42

 109 شیراز رتبه سوم قرات تحقیق جواد هاشم زاده 43

 204 دانشگاه زاهدان رتبه دوم حفظ کل محمد شهنوازی فر 44

 204 دانشگاه زابل رتبه اول حفظ کل احمد علی سلیمی 45

 204 اصول دین دزفول رتبه اول قرائت تحقیق موسوی فیهسید جاسم  46

 205 خلیج فارس بوشهر رتبه سوم قرائت ترتیل علیرضا دشتی 47

 205 سیستان وبلوچستان رتبه دوم ترجمه و مفردات قرآنی پیمان فیروزی 48

 205 هرمزگان رتبه اول آشنایی با احادیث و ادعیه ابراهیم حسینی 49

 206 صنعتی جندی شاپور رتبه اول آشنایی با احادیث و ادعیه آلبوغبیشمصطفی  50

 206 نفت آبادان رتبه سوم آشنایی با احادیث و ادعیه جالل شایگان 69

 

 206 یاسوج رتبه دوم آشنایی با مفاهیم قرآنی مصطفی معظمی گودرزی 67

 

  



 

(کردستان)خانم هامحل اسکان: مهمانسرای دانشگاه   

 شماره اتاق دانشگاه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف 

 

 4 دانشگاه کاشان رتبه سوم حفظ کل ملیحه طالبیان 1

 4 دانشگاه کاشان رتبه دوم جز 01حفظ  فاطمه بدیعی 2

 4 دانشگاه کاشان رتبه سوم جز 5حفظ  زهرا نطقی 3

 

 4 دانشگاه کاشان سومرتبه  سیره معصومین)ع( فاطمه درستکار 4

 5 پردیس فارابی دومرتبه  سیره معصومین)ع( نرگس کفاش 5

 5 پردیس فارابی دومرتبه  سیره معصومین)ع( فاطمه لطفی 6

 

 5 صبح صادق اولرتبه  آشنایی با احادیث و ادعیه سمانه باقری کاکلکی 7

ه 
طق

من
4 

ه 
طق

من
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5
 

 5 صبح صادق سومرتبه  قرآنی آشنایی با مفاهیم زهره محمود دهنوی 8

 7 راغب اصفهانی دومرتبه  سیره معصومین)ع( سمیرا میرقادری 9

 7 دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه دوم جز 01حفظ  مریم سادات صائب 10

 7 شهرکرد دومرتبه  سیره معصومین)ع( طوطی قاسمی 11

 7 دانشگاه صنعتی اراک رتبه اول قرائت ترتیل عادله شیخی 12

 8 حائری میبد دومرتبه  آشنایی با احادیث و ادعیه مهدیه زارع زاده 13

 8 پیام گلپایگان سومرتبه  آشنایی با احادیث و ادعیه منصوره ایزدی 14

 8 شهید چمران اهواز رتبه اول قرائت تحقیق سنا منبوهی 15

 8 شهید چمران اهواز رتبه سوم قرات تحقیق الهام عساکره 16

 9 شهیدچمران اهواز رتبه دوم قرائت ترتیل فاطمه بحرانی پور 17

 9 شهید چمران اهواز رتبه اول جز 01حفظ  کوثر سالمی 18

 9 شهیدچمران اهواز رتبه دوم جز 5حفظ  زینب زایرچی 19

 9 شهید چمران اهواز اولرتبه  سیره معصومین)ع( مدینه قاسمی 20

 11 سیستان وبلوچستان رتبه دوم احادیث و ادعیهآشنایی با  زهرا مسلمی مهنی 21

 11 سیستان و بلوچستان رتبه اول آشنایی با مفاهیم قرآنی فرزانه  محمد پور 22

 12 شهید باهنر کرمان رتبه دوم حفظ کل حمیده ایرانمنش 23

 12 شهید باهنر کرمان رتبه سوم سیره معصومین)ع( طاهره افتخاری 24

 12 تحصیالت تکمیلی کرمان رتبه سوم آشنایی با مفاهیم قرآنی گلستانی فرفرشته  25

 

 13 علوم و فنون دریایی خرمشهر رتبه اول احکام حنانه  آلبو خنفر 73

 

 13 علوم و فنون دریایی خرمشهر رتبه دوم سیره معصومین)ع( زهرا شریبی 76

 11 دانشگاه زابل رتبه سوم حفظ کل راحله هادوی 75

 11 دانشگاه هرمزگان رتبه اول جز 01حفظ  منیره عیدی پور 71

 12 خلیج فارس بوشهر رتبه اول جز 5حفظ  زینب خلیفاوی 63

 13 دانشگاه یاسوج رتبه سوم جز 5حفظ  عاطفه احیاء 69

 13 دانشگاه ورامین رتبه سوم جمه و مفردات قرآنیتر زهرا ساعدی 67

 

  


