
اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره 

 سراسري قرآن و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 احكام

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 3303300000 فالحی سام 9

 3000202000 حسینی مدرس سیده محیا  2

 3320620000 عاشق معال مریم  9

 0323030003 عطاری محمد سید 4

 6333300000 حسین زاده سهیل 5

 0060030036 ابراهیم زاده زهرا 6

 0063230603 موسوی خدیجه 7

 3030030063 محمدزاده خضربیکی علی 8

 0630063030 موجی مهدی 1

 0003000030 یونس پور مریم 91

 3333600020 جعفری باقی آبادی سمیه 99

 0003300026 جمشیدی آرزو 92

 6003006030 گردانی الناز 99

 3300002030 شعاعی مرصاد 94

 3030032000 معزی سیدعلی 95

 3303363620 علوی مقدم سید محمد 96



 3600000000 حسینی دهلقی ریحانه سادات 97

 0030203003 شکری پور بهناز 98

 2003300630 دلیریان نیلوفر 91

 0000060020 قشمی نسرین 21

 3006000003 میری سید محمد حسین 29

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 آشنايي با احاديث

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 7559939336 اسدی امیرآبادی علیرضا 9

 3754496334 ایزدی زینب 2

 5572462734 فلکی علیرضا 9

 4424939993 کریمی وردنجانی فائزه 4

 4422544535 رحیمی زهرا 5

 2644473633 معتمد لنگرودی فرشته 6

 4734473335 پیشه ور عارف 7

 4923376554 نجف پور امیرمهدی 8

 2232325925 آردی  مهشید  1

 4734333623 بهلگردی فائزه سادات 91

 2634455366 غفارزاده درخشان توحید 99

 5924645375 روستایی سحر 92

 5554522733 عمادی اندانی راضیه 99

 5532569346 عمادی اندانی زهرا 94

 2235372563 اسفندیاری شیما 95

 5794553555 شریعت خواه الهام 96

 3725299293 ایزدی معصومه 97



 5334332626 مفیدی زاد زهرا 98

 5232355775 تیموری لیال 91

 



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 پرسمان معارفي

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 8828332822 شیخی حانیه 9

 8462880462 حیدرنواز یوسف 2

 8812848818 محمدصالحی علی 9

 3426322338 میرشکاری ایمان 4

 2881013322 نظری فرهاد 5

 8812882228 رفیعی زهرا 6

 3022236282 سوری فاطمه  7

 3082306026 فراهانی محمدصادق 8

 2081362428 خرسند ریابی مصطفی  1

 2212826268 طبسی سیدمحمدمهدی 91

 8828201162 تاجمیرریاحی نصرآبادی محمد 99

 8618243340 احدی محمدرضا 92

 8612821688 رحیمی مجد شبنم 99

 3082418231 اسمعیلی سجاد 94

 2322228342 حسینی مرضیه سادات 95

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 ترجمه و تفسير

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 5177516641 مجرداروجعلی لو مرضیه 9

 3370443165 مقدم نیا آزاده سادات 2

 5503841366 حسن زاده نرگس 9

 3068338404 اوتارلو زینب 4

 5573804787 شریفی سده سپیده 5

 5163111731 عبدی اسماء 6

 0753446365 سرپرست رزمجو مهرنوش 7

 0663566315 رستمی لیال 8

 5860061168 جعفریان  محمد حسین 1

 5611306055 محمودی مزرعاوی عیسی 91

 5171110376 منصوری مغانلو عارفه 99

 3681161175 کشمیری ریحانه 92

 3680785076 قاسم زاده ابوالفضل 99

 8145816334 پورشعبانعلی فاطمه 94

 1373041668 مرادی مجید 95

 5633866105 قنبری امین 96

 0813688780 عزیزی معصومه 97



 0813046630 نادری صبا 98

 5865107184 ربانی خوراسگانی نفیسه 91

 0113348535 دریایی فاطمه 21

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 جزء 91حفظ 

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 5809510981 سالمی رضا 9

 5859519150 بحرانی پور)آیاتی( علی 2

 9959809950 زرنوشه فراهانی محمدحسین 9

 5089505815 حسنی محمد 4

 5599578755 محمدی محمدرضا 5

 9057055788 امینی زهره سادات  6

 0509909950 عصارپور  فاطمه  7

 9595981979 حبیبی بینا فاطمه 8

 5719555589 نیکخواه حسین 1

 5959005908 مهربانی علی 91

 9958195885 جعفرزاده محمدمحسن 99

 9595579055 موحدی قمی امیرحسن 92

 9595199755 رفیعی حوریه  99

 9050805050 شرفی سقی فاطمه 94

 5995518795 حفیظی زهرا 95

 9595959579 کاظمی قمی  محدثه  96

 9955915719 رحیمی علی 97



 5519505595 گنجعلی وحید 98

 5505057891 نصیری فرد سعیده 91

 7595515550 نصیری مائده 21

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 جزء 02حفظ 

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 9262432721 امینی فاطمه 9

 2295523447 سیالوی فاطمه 0

 3095242957 جاللی فائزه 9

 5137269100 ندیمی فاطمه 4

 2295231779 صادقیان زینب 5

 7425535364 محمدپور سوسن 6

 5123465335 چادردوزان زهراسادات 7

 7065550542 رضایی منصور آباد کلثوم  8

 5243065412 جفرسته  فهیمه  1

 5122066362 نوزادی عطیه 92

 5324679405 باقری نژاد صالحی زینب  99

 محدثه 90

 

 ایزدپناه

 4535460604 

 علی 99

 

 ظفری فر

 

9115375129 

 

 محمدامین 94

 

 نجفی

 

3269934133 

 

 4795721654 جامعی مهدی 95



   

 2275556657 باقریان مریدانی  محمد 96

 2529520644 رضازاده رضا 97

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 جزء 5حفظ 

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 2911122771 مراغی مائده 9

 3321122802 معزی الهام 2

 1293017708 محمدی زهرا 9

 3312729193 عشری اثنی سیده هدی 4

 حنانه السادات  5

 

 فاطمی 

 1113709193 

 فاطمه 6

 

 یزدانی

 

2113390083 

 

 2383972213 بتویی معصومه 7

 0202811090 سبک دست معصومه 8

 3710229011 سرابندی مهال 1

 1113222228 بخشش جهان اباد نجمه 91

 قاسم 99

 

 محمدی اصل

 

3323732279 

 

 یوسف 92

 

 نظری

 

1192887921 

 

 رضا 99

 

 یزدانی

 

2223119203 

 

 3718120791 نیکو صفای دانیال 94



  

 محمد 95

 

 مرادی

 

2222222222 

 

96 
 محمدجواد

 اسالمی بیدگلی

 

2273382382 

 

97 
 مسعود

 شاکری

 

3310299220 

 

 علی 98

 

 حمزه زاده

 

2233139232 

 

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 حفظ كل

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 0030621100 تکبیری محمدرسول  9

 0062026600 تکبیری علیرضا 2

 2260100004 قريشي نسب فائزه السادات 9

 6000200621 سلطان پور المشیری زهرا 4

 0066000100 زرنوشه فراهاني علیرضا 5

 2260244234 عطارزاده امیرحسین 6

 0462222246 فضائلي طرقي رويا 7

 0061040063 بهزادفر محمد حسین 8

 0200120044 باباخان محمود 1

 0100400000 احمدی محمدرضا 91

 6006301121 فیضي مجتبي 99

 0200020040 باقری مجید 92

 0223031010 زاهديان فرد سمانه 99

 0466212460 خاکپور محمد 94

 2040201332 دهقاني پور هانیه 95

 0060021020 باقری رضوانه 96

 3323604440 ابطحي مريم سادات 97



 6000013111 رضايي رقیه 98

 6000200023 اکبری عارفه زهرا 91

 0000040403 شهباززاده فاطمه 21

 2440300260 الئیني محمد 29

 6000230063 رضايي محمدرضا 22

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 حفظ موضوعي

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 1221100550 عباسی سپیده 9

 2124143312 رکنی فرزان 2

 1131522021 بهرامی سعید 9

 0525122211 فاتحی علی 4

 1021222211 ابوالحسنی اعظم  5

 2131202020 گماری مینا 6

 2541125021 لیراوی فهیمه 7

 0525251122 بدری زاده مهدی 8

 1111212121 نیکوکار زهرا 1

 0031021312 سلحشور بتول 91

 5121251220 طالبی خشکرودی معظمه 99

 2221134115 صیدمحمدی زهرا 92

 5324102512 زاده عباس ابراهیم 99

 3021102542 رشیدفر زهرا 94

 1220332231 فیضی  فاطمه  95

 



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 سبك زندگي

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 5075070550 صانعی زهرا 9

 4455000111 بیات جواد 2

 0005750051 تیموری سحر 9

 0000410010 حسینی  سیده فاطمه  4

 5057007000 کریمیان شهری علی 5

 0001000414 حسینی زهرا السادات 6

 4504000005 محمدی  زهرا 7

 7044450450 فتاحیه صبا 8

 4004701404 رخشی اصل افسانه 1

 0145400040 خوشکام مرجان 91

 5045001044 مشکانی زهراسادات 99

 0500000770 معین الدینی اسماء 92

 4045700501 فرد سپیده 99

 5070000004 زرگری زینب 94

 4015404501 ساعد مدینه 95

 7155710007 تربتی سید محمد  96

 4007411701 ولی زاده هادی 97



 1045040004 خدابخشی اعظم 98

 5144547170 شاهسوند  فاطمه زهرا 91

 4017070400 منیشداوی الهه  21

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 سيره معصومين

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 2277059222 طالب زاده سکینه 9

 5915227277 زمردي نسرين 2

 2505920299 گلی گنجی رضا 9

 0227721201 شبستري نژادراوري زهرا 4

 2292202020 مجتبی زاده فائزه  5

 1015529522 حسن زاده کوثر 6

 5599090272 نیک روش مهدي 7

 5590900729 مهدوي زفرقندي ولی اهلل 8

 5522519792 مولودي محمد 1

 5529979179 عبدالمحمد سقا معین 91

 5720970209 فرزاديان  محمد 99

 2292250702 شفیعیون زهره 92

 2295712091 کارگر جهرمی فاطمه 99

 2292111522 سوخکی علی 94

 2092022992 جهان فر نگین 95

 2292090550 فريدنی نیما 96

 5510952220 فردمقدم هدي 97



 5527909509 زينل زاده زهرا 98

 2292251027 بنکدار زهرا 91

 2197120222 شاطرپور طاهرگورابی مهناز 21

 5720229779 صالتش پور حانیه 29

 2225909992 فالحی پناه ابوالفضل 22

 2292709072 محمد صالحی  محمد حسین  29

 2925709710 وفائی فاطمه 24

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 صحيفه سجاديه

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 1436464990 میرزائی زینب 9

 0690111440 سعادتی لیال 2

 4191131910 پریسای محمدرضا 9

 0711691914 سخاوت پیشه محمدمهدی 4

 0441091691 میرزائی سعید 5

 1104143349 کیان مهر فاطمه 6

 1737499140 تقی زاده کبری 7

 1113919106 عارفی کیمیا 8

 1436704111 استادی کیمیا 1

 3141911711 شری زاده بهرام 91

 0169006177 ولی شرف  علی  99

 1103334330 بنی حسن الهام 92

 3370439716 اکبری سمانه 99

 1441414496 احمدی هانیه 94

 3601479311 اسدی محسن 95

 1130716014 قنداقی  ریحانه  96

 1131401930 درودیان علی 97



 9741147160 نایینی فاطمه 98

 1401011310 دهقان نوقابی مریم  91

 6031394140 شعبان زهرا 21

   



اسامي برگزيدگان  بخش معرفي و رشته هاي حفظ از بخش آوايي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن 

 و عترت دانشجويان

 9911خرداد ماه 

 

 نهج البالغه

 نام كاربري نام خانوادگي نام رديف

 9923322922 حاجی زاده ناهید 9

 9312244453 جهانبازی پیمان 2

 9336922441 ربیعی ثمین 9

 9196952342 راضی  الهام  4

 1616424442 نادری پور حسین 5

 6291321325 طلوع کارگر لیال 6

 6523496445 صبوری فاطمه 7

 6694234212 دادگستر سیدمحمدرضا 8

 6293221424 صبورکازران مهديه 1

 4954629211 جعفری فشارکی نرگس 91

 1966641251 مرادی حیدرآباد  سید صمد  99

 9514956524 همت زاده مهديه 92

 9216926622 خسروی شادی 99

 3616921225 نظرپور حسن 94

 2226292352 شعبانی بهمند مهدی 95

 4226613262 طاهری نمهیل ابراهیم 96

 6242232359 دادمحمدی کبری 97



 4226562494 محسنی نوشین 98

 4226432242 خوبی جواد 91

 6226563636 لطفی قرايی صفا 21
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