
١ 
 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه تهران دانشجویانو عترت وره مسابقات قرآن ومین دس سیمرحله دانشگاهی  فهرست برگزیدگان
 آوایی ( شفاهی)بخش 

 
 

   رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف
   رتبه اول  ترتیل  خواهران زهرا عیدي پور 1
   رتبه دوم  ترتیل  خواهران فاطمه زهرا زنگنه 2
   رتبه سوم  ترتیل  خواهران مریم فتحی 3
      
   رتبه اول  تحقیق خواهران الهام معزي 4
      
   رتبه اول  برادران تحقیق علی زاده حمزه ناد 5
   رتبه دوم  برادران تحقیق محمد حسین حدادزاده 6
   رتبه سوم  برادران تحقیق رضا بیژنی اول دومحم 7
      
   رتبه اول  ترتیل برادران محمد بهمن آبادي 8
   رتبه دوم  ترتیل برادران حسین رضازاده 9
   رتبه سوم  ترتیل برادران محمد رحمتی 10
      
   رتبه اول  دعا و مناجات مریم فتحی 11
      
   رتبه اول  اذان  رضازاده نیسح 12
   رتبه دوم  اذان  امران قرَجهک 13
   رتبه سوم  اذان  زارع نیمحمدحس 14
      
   رتبه اول  مناجات  یمحمد رحمت 15
   رتبه دوم  مناجات  حمد فرشته پورم 16
   رتبه سوم  مناجات   یفیرضا شر 17
      
   رتبه اول تواشیح  گروه تواشیح  18



٢ 
 

 

 

 

 

 دانشگاه تهران دانشجویانو عترت وره مسابقات قرآن سومین د سیمرحله دانشگاهی  برگزیدگانفهرست 
 کتبیبخش 

 
   رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف
   اول ترجمه و تفسیر مریم اقبالی زارچ 19
   دوم ترجمه و تفسیر سید محمد موسوي 20
   سوم ترجمه و تفسیر مرتضی نادري 21

  

   اول پرسمان معارفی مریم محیطی 22
   دوم پرسمان معارفی سید محمد رضا طباطبایی 23

  

   اول نهج البالغه علی کشاورزیان 24
   دوم نهج البالغه میالد بامدادي 25
   سوم نهج البالغه نیلوفر سادات عبدالهی 26

  

دیدگاه و سیره  هدي فرد مقدم 27
 معصومین

   اول

دیدگاه و سیره  سادات عبدالهینیلوفر  28
   دوم معصومین

دیدگاه و سیره  مریم افراسته 29
 معصومین

   سوم

  

   اول حفظ موضوعی محمدرسول تکبیري 30
   دوم حفظ موضوعی مصطفی مومنی 31
   سوم حفظ موضوعی علی بحرانی پور 32

  

   اول احکام مسلم حیدري 33
   دوم احکام محمد علوي مقدمسید 34
   سوم احکام مهدي باستانی 35

  

مفاهیم صحیفه  عالیه اسکندري 36
   اول سجادیه

  

   اول سبک زندگی  محمد ولیا بیدگلی 37
   دوم سبک زندگی سعیده سبک پا 38

  

   اول احادیث اهل بیت پورمحمدصادق بنی اسد 39
   دوم احادیث اهل بیت محمد رسول تکبیري 40
   سوم احادیث اهل بیت مندك علیرضا 41



٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه تهران دانشجویانو عترت وره مسابقات قرآن سومین د سیمرحله دانشگاهی  فهرست برگزیدگان
 حفظبخش 

 
   رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف
   رتبه اول حفظ کل محمد رسول تکبیري 42
   رتبه دوم حفظ کل امیر علی ابوالفضلی 43
   رتبه سوم حفظ کل مقدم شعیب 44

 
   رتبه اول  جزء 20حفظ  مهدي یعقوبیان 45
   رتبه دوم  جزء 20حفظ  مصطفی مومنی  46

 
   رتبه اول  جزء 10حفظ  علی بحرانی پور 47
   دومرتبه  جزء 10حفظ  محمد علی خدریانی پور 48

 
   رتبه اول  جزء 5حفظ  احمد رضا عظیم 49

   رتبه دوم  جزء 5حفظ  حسین رضازاده 50
   رتبه سوم  جزء 5حفظ  محمد مهدي صالحی 51

 
   رتبه اول  حفظ کل مهسا صدیقی 52
   رتبه دوم  حفظ کل زینب ابن علی 53
   رتبه سوم  حفظ کل حمیده نیکو کار 54

 
   رتبه اول  جزء 20حفظ  زهرا مومنی 55
   رتبه دوم  جزء 20حفظ  الهام خانجانی 56
   رتبه سوم  جزء 20حفظ  سیده حدیثه صالحی  57

 
   رتبه اول  جزء 10حفظ  معصومه قلی خانی 58

 
   رتبه اول  جزء 5حفظ  فاطمه جباري 59
   رتبه دوم  جزء 5حفظ  مریم سادات خاتمی 60
   رتبه سوم  جزء 5حفظ  زهرا نیک بهار  61



٤ 
 

 

 

 دانشگاه تهران دانشجویانو عترت وره مسابقات قرآن سومین د سیمرحله دانشگاهی  فهرست برگزیدگان
 پژوهش و ادبی و فناوري اطالعاتبخش 

 
 

   رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف
   اول  نقاشی  اعظم  عامري  62
   دوم  نقاشی زهرا سادات شارق 63
   اول  خط  پویا نمکی 64
   دوم  خط  مهدي برونوس 65
   اول عکس  میکائیل صادقی سراجی  66
   دوم عکس  سید محمد هادي حسینی  67
   شایسته تقدیر  مقاله  فاتح معزي  68
   شایسته تقدیر  مقاله  فرزاد مختاري  69
   اول  شعر  صابره موسوي  70
   دوم  شعر ساجده جبارپور 71

 
   اول داستان کوتاه  امین شیرپور  72
   دوم  داستان کوتاه  مهدي جابري  73
   اول شبکه مجازي  معصومه رحمنی  74
   دوم شبکه مجازي  مسلم حیدري  75


