
 مرحله دانشگاهی بیست ویکمین جشنواره قرآن وعترت)ع( اساتید،دانشجویان وکارکنانبرگزیدگان لیست 

 «5931اردیبهشت  -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان »
 

 رتبه رشته نام ونام خانوادگی گروه ردیف

 دانشجو  1
 اول جزء 02حفظ  یروزآبادیفی قاسم حانهیر

 دانشجو  0
 دوم جزء 02حفظ  یاوری نبیز

 دانشجو  3
 اول جزء 02حفظ  محسن  محمدی

 کارکنان  4
 اول جزء 02حفظ  فرد یخواجوئ رشا

 دانشجو  5
 یدیوح فروزان

 اول جزء 5حفظ 

 اول ترجمه وتفسیر

 دانشجو  6
 شایسته جزء 5حفظ  ییعطا الزهرا هیزک

 دانشجو  7
 شایسته جزء 5حفظ  یباقر نینسر

 دانشجو  8
 اول جزء 5حفظ  محمد مهدی  زارع زاده

 کارکنان  9
 اول جزء 5حفظ  یروح محدثه

 کارکنان  12
 شایسته جزء 5حفظ  انیعیرف  عاطفه

 کارکنان  11
 دوم جزء 5حفظ  یدریح  سحر

 کارکنان  10
 اول جزء 5حفظ  عباس  فراهی

 کارکنان  13
 دوم جزء 5حفظ  محمد  معین

 دانشجو  14
 اول ترتیل یالعارض فاطمه

 دانشجو  15
 دوم ترتیل ینوشاد نهیسک

 دانشجو  16
 سوم ترتیل یمردان الهه

 دانشجو  17
 اول ترتیل علی اکبر  حسنی

 دانشجو  18
 دوم ترتیل محمد مهدی  ابوطالبی

 دانشجو  19
 سوم ترتیل سعید  پروین زاد



 استاد  02
 شایسته ترتیل یددشتیسفی محمد فرزانه

 استاد  01
 یاصطهبانات یاکبر الیل

 شایسته ترتیل

 اول ترجمه وتفسیر

 کارکنان  00
 اول ترتیل زیرنگ آم  نرگس سادات

 کارکنان  03
 دوم ترتیل فاطمه  کریمی

 کارکنان  04
 سوم ترتیل زادهیرعلیش محبوبه

 کارکنان  05
 امیر  تاج

 اول ترتیل

 سوم سیره معصومین

 کارکنان  06
 مجید  براتی

 دوم ترتیل

 دوم احادیث

 کارکنان  07
 سوم ترتیل حسن  حاتمی

 استاد  08
 اول حفظ کل غالم حسین  احمدی

 کارکنان  09
 گدازنده ها  زهرا

 دوم حفظ یاسین

 شایسته احادیث

 دانشجو  32
 شایسته حفظ یاسین سلحشور  رایسم

 دانشجو  31
 شایسته حفظ یاسین یانائیم یجعفر  الیسه

 دانشجو  30
 اول حفظ یاسین مهران  منانی

 دانشجو  33
 شایسته حفظ یاسین مصطفی  راجی

 دانشجو  34
 شایسته یاسینحفظ  سعید  نظری

 کارکنان  35
 شایسته حفظ یاسین یباقر جهیخد

 کارکنان  36
 شایسته حفظ یاسین یمنصور  زهرا

 کارکنان  37
 شایسته حفظ یاسین یفالح  فاطمه

 کارکنان  38
 اول حفظ یاسین ابوالفضل  قربانی



 کارکنان  39
 جهانشاه  جهانگیری پور

 شایسته حفظ یاسین

 اول سیره معصومین

 دانشجو  42
 دوم جزء 12حفظ  وطن خواه  زهرا

 دانشجو  41
 علیرضا  رستمیان

 اول جزء 12حفظ 

 دوم حفظ موضوعی

 استاد  40
 اول جزء 12حفظ  یرستم  زهره

 کارکنان  43
 اول جزء 12حفظ  دزادیام  بتول

 کارکنان  44
 اول جزء 12حفظ  سیدجعفر  حسینی

 دانشجو  45
 شایسته جزء 3حفظ  پور یقل فاطمه

 کارکنان  46

نجف  ییایر یب  الیل

 شایسته جزء 3حفظ  یاباد

 دانشجو  47
 اول قرائت انیعالفچ  زهرا

 دانشجو  48
 دوم قرائت یچادگان ییآقا فاطمه

 دانشجو  49
 اول قرائت محمدجواد  میرنظافت

 دانشجو  52
 دوم قرائت ابوالفضل  احمدی

 دانشجو  51
 سوم قرائت مسعود  خلیلی

 استاد  50
 مسعود فردوسی

 اول قرائت

 اول موضوعیحفظ 

 استاد  53
 رسول  سلطانی

 دوم قرائت

 اول نهج البالغه

 کارکنان  54
 اول قرائت یلیخل  مایس

 کارکنان  55
 شایسته قرائت یعسگر عصمت

 کارکنان  56
 شایسته قرائت دوخه  زهرا

 کارکنان  57
 اول قرائت محمد ترکان



 دانشجو  58
 اول حفظ یک جزء یمحمد  زهرا

 دانشجو  59
 سوم حفظ یک جزء یفیشر  زهرا سادات

 دانشجو  62
 دوم حفظ یک جزء یعیشف  فاطمه

 دانشجو  61
 اول حفظ یک جزء ایمان  محمدبیگی

 کارکنان  60
 شایسته حفظ یک جزء یمزروع  هیسم

 کارکنان  63
 شایسته حفظ یک جزء نژاد یبهشت  ترایم

 کارکنان  64
 دوم حفظ یک جزء عمادی اندانی  فاطمه

 کارکنان  65
 دوم حفظ یک جزء مهدی  رحمتی

 دانشجو  66
 اول احادیث سهیال  جعفری مینایی

 کارکنان  67
 اول احادیث خدیجه  باقری

 دانشجو  68
 اول احکام ریحانه  رضائی

 دانشجو  69
 دوم احکام مهشید  عابدی

 دانشجو  72
 سوم احکام سمانه  اعتصامی

 کارکنان  71
 اول احکام زهرا  منصوری

 کارکنان  70
 دوم احکام پروین  محمدی

 استاد  73
 دوم ترجمه وتفسیر احتشامی  اصغر

 کارکنان  74
 اول ترجمه وتفسیر فریده  گراوند

 کارکنان  75
 دوم ترجمه وتفسیر سمیه  زارعان

 دانشجو  76
 اول حفظ موضوعی زینب  حیدری

 دانشجو  77
 سوم حفظ موضوعی توحید  خادم امیری

 کارکنان  78
 اول حفظ موضوعی مهدی  فرجی

 کارکنان  79
 دوم حفظ موضوعی فاطمه  فالحی

 دانشجو  82
 اول سیره معصومین فاطمه  شفیعی



 دانشجو  81
 دوم سیره معصومین صدیقه  فرضی

 دانشجو  80
 سوم سیره معصومین سالومه  فوالدی

 استاد  83
 اول سیره معصومین زهرا  اکبری

 استاد  84
 دوم سیره معصومین شادی  فرسائی

 استاد  85
 سوم سیره معصومین شیرین سادات  بدری

 کارکنان  86
 دوم سیره معصومین ثمرهمریم  

 دانشجو  87
 اول صحیفه سجادیه یصالح  یکبر

 دانشجو  88
 دوم صحیفه سجادیه یمحمد  فاطمه

 دانشجو  89
 سوم صحیفه سجادیه یرآبادیخ  محدثه

 استاد  92

فرزانه محمدی 

 اول صحیفه سجادیه سفیددشتی

 دانشجو  91
 اول نهج البالغه سیده فاطمه  سادات مدنی

 دانشجو  90
 دوم نهج البالغه مهدی  محمدی

 دانشجو  93
 سوم نهج البالغه فاطمه  قائدی حیدری

 استاد  94
 دوم نهج البالغه مریم  عمیدی مظاهری

 کارکنان  95
 اول نهج البالغه مریم  بلوچی

 کارکنان  96
 دوم نهج البالغه سمیه  مزروعی

 کارکنان  97
 سوم نهج البالغه اعظم  صمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ویکمین جشنواره قرآن وعترت)ع( بیست مرحله کشوری رتبه های برتر 

  اساتید،دانشجویان وکارکنان
 

  رتبه کسب شده رشته محل خدمت یاتحصیل گروه نام ونام خانوادگی ردیف

 اول حفظ كل گروه معارف استاد غالمحسین احمدی کتایونچه 1

 

 اول جزء 11حفظ  گروه معارف استاد زهره رستمی 2

 

 اول جزء 21حفظ  دانشکده داروسازی دانشجو محسن محمدی سه ده 3

 

 دانشکده داروسازی دانشجو فاطمه  شفیعی 4
سیره 

 معصومین
 اول

 

 اول تحقیق شبکه بهداشت لنجان کارمند سیما خلیلی 5

 

 کارمند فریده  گراوند 6
شبکه بهداشت نجف 

 آباد
 اول ترجمه وتفسیر

 

 دوم ترتیل دانشکده بهداشت دانشجو فاطمه العارضی 7

 

 دوم تذهیب دانشکده مدیریت دانشجو سمیه  عالیی 8

 

 سوم نهج البالغه دانشکده داروسازی استاد رسول  سلطانی 9

 



 

 

 

 

 
 

 سوم ترجمه وتفسیر دندانپزشکی دانشجو فروزان  وحیدی 11

 

 کارمند سیدجعفر حسینی 11
بیمارستان گلدیس 

 شاهین شهر
 سوم جزء 11حفظ 

 

 قرآن وعترت)ع( ملیسه رتبه برتر، در سی ویکمین جشنواره 

 دانشگاه های سراسرکشور 

 ردیف رشته محل خدمت یاتحصیل گروه نام ونام خانوادگی ردیف

 جزء 21حفظ رتبه دوم  دانشکده داروسازی دانشجو محسن محمدی سه ده 1

 

 معصومینسیره رتبه دوم  دانشکده داروسازی دانشجو فاطمه  شفیعی 2

 

 ترجمه وتفسیررتبه سوم  دندانپزشکی دانشجو فروزان  وحیدی 3

 


