


:بخش پژوهشی

نقد کتاب

دانشگاه صنعتی شریف-آقای سعید میرزایی: دوم رتبه 

دانشگاه صنعتی شریف-آقای معین شعبان پور: سوم رتبه 

دانشگاه قم-آقای محسن موحدی: اول رتبه 



:بخش پژوهشی

مقاله نویسی

دانشگاه شیراز-خانم سیده محبوبه کشفی: دومرتبه 

دانشگاه الزهرا-خانم مریم احدیان: سومرتبه 

دانشگاه تبریز-آقای پیام ورعی: اولرتبه 



:بخش ادبی

شعر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-خانم آیالر اسالمی: دومرتبه 

دانشگاه عالمه طباطبایی-خانم آرزو سبزوار قهفرخی: سومرتبه 

دانشگاه قم-آقای مجتبی خرسندی: اولرتبه 



:بخش ادبی

نمایشنامه نویسی

دانشگاه کردستان-خانم سمیه میر صاحب: دومرتبه 

دانشگاه کردستان-آقای فرشید صفری: سومرتبه 



:بخش ادبی

داستان کوتاه

دانشگاه فردوسی مشهد-آقای علی مهریزی: دومرتبه 

دانشگاه کردستان-آقای آرش روزبه: سومرتبه 

دانشگاه فردوسی مشهد-آقای مصطفی توفیقی: اولرتبه 



:بخش ادبی

فیلمنامه نویسی

دانشگاه صنعتی اصفهان-خانم الهام توکل: اولرتبه 



:بخش فناوری

تولید نرم افزار و اپلیکیشن

مجتمع آموزش عالی بم-زادهنادر علی آقای : دومرتبه

دانشگاه شیراز-خانم فائزه رسولی: سومرتبه

دانشگاه اراک-آقای علی محمد دهقانی: اولرتبه



:بخش فناوری

کانال شبکه های مجازی

دانشگاه الزهرا-خانم سپیده رمضانی: دومرتبه

دانشگاه عالمه طباطبایی-آقای علیرضا ایمانی: سومرتبه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-آقای داوود اشرفی: اولرتبه



:بخش هنری

تذهیب

دانشگاه هنر اصفهان-خانم مریم هرندی زاده: اولرتبه

دانشگاه الزهرا-خانم فاطمه فرخوند: دومرتبه

دانشگاه شاهد-خانم منصوره درویش: سومرتبه



:بخش هنری

نقاشی

دانشگاه هنر اصفهان-خانم زهرا حسینی: اولرتبه

دانشگاه کردستان-آقای مهران سروری: دومرتبه

دانشگاه شیراز-خانم فروغ نادری: سومرتبه



دانشگاه محقق اردبیلی-آقای محمد عیسی لو: اولرتبه

دانشگاه شیراز-محزونآرین آقای : دومرتبه

دانشگاه قم-آقای علی آمیغی: سومرتبه

:بخش هنری

خوشنویسی



:بخش هنری

معرق و منبت

هاندانشگاه صنعتی اصف-خانم مرضیه السادات موسوی حق شناس: اولرتبه

راندانشگاه هنر ته-خانم شهربانو موسی زاده: دومرتبه

دانشگاه هنر اصفهان-خانم فرزانه سلیمانی: سومرتبه



:بخش هنری

فیلم کوتاه

(ع)دانشگاه امام صادق -آقای محمد ماستری فراهانی: سومرتبه

دانشگاه رازی کرمانشاه-آقای مهدی مرادی: دومرتبه



:بخش هنری

طراحی پوستر

دانشگاه عالمه طباطبایی-آقای محمدرضا اخوت: دومرتبه

دانشگاه تهران-خانم زهرا رحیمی: سومرتبه

دانشگاه هنر اصفهان-خانم فریبا گشتاسبی: اولرتبه



:بخش هنری

عکاسی

ندانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفها-خانم زهرا صیادی: رتبه دوم

اندانشگاه کردست-خانم مرجان طالیی زاده: رتبه سوم

هاندانشگاه صنعتی مالک اشتر اصف-آقای پوریا خلیلی: اولرتبه 



:بخش معارفی

پرسمان معارفی

دانشگاه صنعتی اصفهان-آقای علی محمد صالحی: دومرتبه

دانشگاه شیراز-خانم حانیه شیخی: سومرتبه

دانشگاه صنعتی اصفهان-خانم زهرا رفیعی: اولرتبه



:بخش معارفی

احکام

دانشگاه مالک اشتر تهران-آقای سام فالحی: رتبه دوم

دانشگاه محقق اردبیلی-خانم زهرا ابراهیم زاده: رتبه سوم

دانشگاه صنعتی شریف-خانم خدیجه موسوی: رتبه اول



:بخش معارفی

حفظ موضوعی قرآن کریم

دانشگاه صنعتی شریف-خانم فاطمه فیضی: رتبه دوم

دانشگاه اراک-خانم سپیده عباسی: رتبه سوم

دانشگاه صنعتی اصفهان-آقای علی فاتحی: اولرتبه 



:بخش معارفی

آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

(ع)دانشگاه امام رضا -خانم لیال طلوع کارگر: رتبه دوم

موسسه آموزش عالی خاوران-خانم مهدیه صبور کازران: رتبه سوم

دانشگاه شیراز-خانم الهام راضی: اولرتبه 



:بخش معارفی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن

دانشگاه اصفهان-خانم نفیسه ربانی خوراسگانی: رتبه دوم

محقق اردبیلیدانشگاه -مرضیه مجرداروجعلی لوخانم : رتبه سوم

دانشگاه رازی کرمانشاه-خانم معصومه عزیزی: اولرتبه 



:بخش معارفی

آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

دانشگاه شهید بهشتی-خانم الهام بنی حسن: دومرتبه

دانشگاه فردوسی مشهد-خانم زینب میرزایی: سومرتبه

دانشگاه شاهد-آقای بهرام شری زاده: اولرتبه



دانشگاه بیرجند-آقای عارف پیشه ور: اولرتبه

دانشگاه تربیت مدرس-آقای توحید غفارزاده درخشان: اولرتبه

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان-آقای علیرضا اسدی امیر آبادی: اولرتبه

دانشگاه الزهرا-خانم فرشته معتمد لنگرودی: دومرتبه

دانشگاه فردوسی مشهد-خانم زینب ایزدی: دومرتبه

:بخش معارفی

(علیهم السالم)آشنایی با احادیث اهل بیت 



:بخش معارفی

(علیهم السالم)آشنایی با سیره معصومین 

دانشگاه شیراز-خانم سکینه طالب زاده: اولرتبه

دانشگاه شیراز-خانم کوثر حسن زاده: دومرتبه

(ع)دانشگاه امام صادق -خانم نگین جهانفر: اولرتبه



:بخش معارفی

سبک زندگی ایرانی و اسالمی

دانشگاه جیرفت-خانم صبا فتاحیه: اولرتبه

دانشگاه تربیت مدرس-خانم زینب زرگری: دومرتبه

دانشگاه پردیس فارابی قم-آقای جواد بیات: اولرتبه

دانشگاه بوعلی سینا-خانم سحر تیموری: سومرتبه



:بخش آوایی

دانشگاه محقق اردبیلی-گروه تواشیح نجم: اول رتبه

گروه تواشیح



:بخش آوایی

برادران-ترتیلقرائت

دانشگاه قم-آقای رسول بخشی: دوم رتبه

دانشگاه قم-آقای حسین کرمی: سوم رتبه

دانشگاه اصفهان-آقای امیر طیب تائبی: اول رتبه



:بخش آوایی

خواهران-ترتیلقرائت

هردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمش-خانم مریم عاشوری: دومرتبه

دانشگاه شهید چمران اهواز-خانم لیال دورقی احمدی: سومرتبه

دانشگاه حکیم سهروردی-خانم زینب ضیا دوست: اولرتبه



:بخش آوایی

دانشگاه عالمه طباطبایی-آقای حبیب صداقت: دومرتبه

دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان-آقای یوسف جعفرزاده: سومرتبه

دانشگاه تهران-آقای سید محمد حسینی پور: اولرتبه

برادران-تحقیققرائت 



:بخش آوایی

دانشگاه قم-خانم هاجر بیت عبید: دومرتبه

دانشگاه قم-خانم زهرا دوازده امامی: سومرتبه

دانشگاه شهید چمران اهواز-خانم معصومه آلبوغبیش: اولرتبه

خواهران-قرائت تحقیق



:بخش آوایی

برادران-دعا و مناجات خوانی

دانشگاه شهید مطهری تهران-آقای احمدرضا کیوانی: دومرتبه

دانشگاه قم-آقای حسین برزگر: سومرتبه

دانشگاه اراک-آقای علیرضا نوروزی: اولرتبه



:بخش آوایی

خواهران-دعا و مناجات خوانی

دانشگاه شیراز-خانم فاطمه علی یاری: دومرتبه

دانشگاه اصفهان-خانم الهه گیالنی: سومرتبه

دانشگاه عالمه طباطبایی-خانم ندا مرادی: اولرتبه



:بخش آوایی

اذان

دانشگاه تربیت مدرس تهران-آقای محمد حسن حدادزاده: دومرتبه

دانشگاه بیرجند-آقای مصطفی الوانی: سومرتبه

دانشگاه گیالن-آقای رسول اجتماعی: اولرتبه



:بخش آوایی

(ع)دانشگاه امام صادق -آقای مسعود شاکری: دومرتبه

دانشگاه محقق اردبیلی-آقای یوسف نظری: سومرتبه

دانشگاه صنعتی اراک-آقای محمد مرادی: اولرتبه

برادران-جزء قرآن کریم 5حفظ 



:بخش آوایی

دانشگاه شهید چمران اهواز-خانم مائده مراغی: دومرتبه

دانشگاه علم و فناوری مازندران-خانم زهرا محمدی: سومرتبه

دانشگاه تهران-خانم الهام معزی: اولرتبه

خواهران-قرآن کریم جزء 5حفظ 



:بخش آوایی

دانشگاه تهران-آقای علی بحرانی پور: دومرتبه

دانشگاه شهید بهشتی-آقای محمد حسن جعفر زاده: سومرتبه

دانشگاه سراوان-آقای حسین نیکخواه: اولرتبه

برادران-جزء قرآن کریم 10حفظ 



:بخش آوایی

دانشگاه الزهرا-خانم فاطمه شرفی سقی: دومرتبه

دانشگاه قم-خانم فاطمه عصارپور: سومرتبه

دانشگاه فارابی-خانم حوریه رفیعی: اولرتبه

خواهران-جزء قرآن کریم10حفظ 



:بخش آوایی

دانشگاه شاهد-آقای محمد باقریان مریدانی: دومرتبه

دانشگاه اصول الدین دزفول-آقای علی ظفری فر: سومرتبه

دانشگاه عالمه طباطبایی-آقای محمد امین نجفی: اولرتبه

برادران-جزء قرآن کریم 20حفظ 



:بخش آوایی

دانشگاه شیراز-خانم کلثوم رضایی منصور آباد: دومرتبه

دانشگاه شهید چمران اهواز-خانم فائزه جاللی: سومرتبه

دانشگاه اراک-خانم فهیمه جفرسته: اولرتبه

خواهران-قرآن کریم جزء20حفظ 



:بخش آوایی

دانشگاه یزد-امیر حسین عطار زاده آقای : سوم رتبه

دانشگاه شهید بهشتی-آقای محمد حسین بهزاد فر: اولرتبه

برادران-کل قرآن کریم حفظ 

عالمه طباطباییدانشگاه -تکبیریمحمد رسول آقای : دوم رتبه



:بخش آوایی

دانشگاه فردوسی مشهد-رویا فضائلی طرقی: دومرتبه

دانشگاه مازندران-خانم رقیه رضایی: سومرتبه

دانشگاه یزد-خانم فائزه سادات قریشی نسب: اولرتبه

خواهران-کل قرآن کریم حفظ 




