
 

 

 

 

 هنری  و شفاهی)مداحی و اذان(                                  -ادبی  -پژوهشی  -نتایج داوری بخش های فناوری 

 دانشگاه کردستان -سی مین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان 

 حضور یابند. - 11/6/1394 –از برگزیدگان بخش های ذیل دعوت می شود در مراسم اختتامیه جشنواره 

 
  

  

 رشته اذان
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 خوارزمی مصطفی فالح اول 1

 گیالن سامان مترصدی دوم 2

 رضوی احسان رمزی سوم 3

 
    

 رشته داستان
  

 هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول تا سوم نشناخت

 
    

 رشته تلخیص کتاب  
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 صنعتی اصفهان ساناز حسن زاده اول 1

 اصفهان فرزانه سیاوشی دوم 2

 هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه سوم نشناخت 3

 
    

 رشته شعر
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 ندانسترتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول  1

 دانشگاه فردوسی مشهد خانم فرحناز حمزه  رتبه دوم 2

 دانشگاه شهید باهنر کرمان خانم روزا رودینی رتبه سوم 3



    

 رشته فیلم کوتاه
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 رتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول ندانست 1

 دانشگاه تربت حیدریه فیلم کوتاه آشنای غریب ـ مرتضی فروتن تنها  رتبه دوم 2

 دانشگاه حکیم سبزواری فیلم کوتاه دگر عضوها را نماند قرار ـ سعید ارغیانی رتبه سوم 3

 

 
 

   

 رشته فیلمنامه نویسی
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 شیراز دانشگاه صنعتی علیرضا سمیعی شهرکی رتبه اول 1

 دانشگاه معارف اسالمی قم شیرین زارع پور رتبه دوم 2

 دانشگاه صنعتی سجاد مشهد مصطفی ستاری رتبه سوم 3

 

 
 

   

 هارشته مقاله و پژوهش
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 رتبه اول 1
ای آیات قرآن کریم با توجه به روابط درون نشانه شناسی الیه

 متنی و بینامتنی ـ زهرا محققیان 
 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه الزهرا )س( تاریخ گذاری سورۀ مطففین ـ معصومه شیردل رتبه دوم 2

 رتبه سوم 3
بررسی تفسیری عصمت حضرت موسی )ع( در مواجهه با 

 نادری قهفرخیحضرت هارون )ع( ـ حمیدرضا 
 دانشگاه معارف اسالمی

 

 
 

   

 رشته نرم افزار
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه ایوانکی حامد حسین زاده  رتبه اول 1

 دانشگاه هنر اصفهان جواد دین محمدی رتبه دوم 2

 دانشگاه ایالم احسان شاکری رتبه سوم 3



    

 رشته نماهنگ و کلیپ
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 رتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول ندانست 1

 دانشگاه شهید باهنر کرمان احمد عرب گوئینی رتبه دوم 2

 مرکز آموزش عالی کار ساری محمدهادی اسماعیل بیک  رتبه سوم 3

 

 

 

 
 

  

 رشته نمایشنامه
  

 دانشگاه خانوادگینام ونام  رتبه ردیف

 دانشگاه گیالن معصومه عیوضی رتبه اول 1

 دانشگاه فارابی تهران پویا ساکی رتبه دوم 2

 رتبه سوم ـ هیأت داوران هیچ اثری را حائز رتبه سوم نشناخت 3

 

 

 
 

  

 رشته وبالگ 
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه فردوسی مشهد قاسم زاده بالگ الحان تالوت ـ ابوالفضل رتبه اول 1

 دانشگاه تهران وبالگ ترنم بصیرت ـ پدیده محمودی رتبه دوم 2

 دانشگاه شهید چمران اهواز وبالگ آموزش تخصصی قرآن ـ علی بوعذار رتبه سوم 3

 

 

 
 

   

 رشته مداحی دختران
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه شاهد زهرا کولیوند رتبه اول 1

 دانشگاه خوارزمی مریم اسکندری رتبه دوم 2

 دانشگاه فردوسی مشهد ملیحه مشرقی رتبه سوم 3



    

 رشته مداحی پسران
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه صنعتی شریف محمد قربانی  رتبه اول 1

 دانشگاه مالیر حسین عبدلی رتبه دوم 2

 دانشگاه معارف قرآن اصفهان مرتضی حسینی سید رتبه سوم 3

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 رشته معرق
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 هنر اصفهان زهرا منصوری رتبه اول 1

 هنر اصفهان مرتضی بهمن زاده رتبه دوم 2

 هنر اصفهان صفورا محمدی رتبه سوم 3

 

 
 

   

 رشته طراحی پوستر
  

 دانشگاه خانوادگینام ونام  رتبه ردیف

 هنر رقیه با وفا رتبه اول 1

 هنر اصفهان مهدی اعطاسی رتبه دوم 2

رتبه سوم  3

 مشترک

 شاهد تهران نرگس فقیهی رنانی

 هنر نسرین باوفا 4

 

 

 

 

 

 
 

   



 رشته خوشنویسی
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 قمفرهنگ و معارف اسالمی  اصغر شریفی رتبه اول 1

 مازندران سید مرتضی جعفری رتبه دوم 2

 شهید باهنر کرمان عارف امر ا... زاده رتبه سوم 3

 

 
 

   

 رشته نقاشی و طراحی
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 هنر اصفهان مرضیه صادقی رتبه اول 1

 بو علی سینا  مریم شریفی رتبه دوم 2

 بو علی سینا  نسرین آئینی رتبه سوم 3

 

 

 
 

   

 رشته عکاسی
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه کردستان طیبه عزیزی رتبه اول 1

 شهید باهنر کرمان حسین احمد پور رتبه دوم 2

 دانشگاه کردستان نگین صلواتی رتبه سوم 3

 

 
 

   

 رشته تذهیب
  

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 هنر تهران مهدی ستاریان رتبه اول 1

 مازندران زهرا رسولی برادهی رتبه دوم 2

 هنر اصفهان سمانه شبانه زازاده رتبه سوم 3

 


