
 بخش آوایی ـ به میزبانی دانشگاه قم  مین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور 43راه یافتگان به مرحله سراسری  اعالم نتایج

 ـ برادرانقرائت تحقیق رشته 

 نام دانشگاه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 معارف اسالمی  محمد حاتمیان   .1

 تهران محمد حسینی پور   .2

 اصفهان  علیرضا مکاری  .4

 تهران مسعود سیاف زاده  .3

 اصفهان امین رئوف   .5

 فردوسی مشهد سجاد پور محمد  .6

 معارف قرآن و عترت اصفهان   یوسف جعفر زاده  .7

 امام صادق)ع( علی سرآبادی   .8

 فردوسی مشهد  عماد علیزاده  .9

 مفید  حمید اهلل فیاض   .11

 شهید مدنی آذربایجان محمد حسین نقی زاده   .11

 عالمه طباطبایی  محمد هادی قاسمی   .12

 پردیس فارابی  محمد حسین فراهانی   .14

 تربیت مدرس  محمد حسین حداد زاده  .13

 قم  محمد رضا رضائی   .15

 

 رشته ترتیل ـ برادران

 نام دانشگاه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 کاشان  محمد باقر حیدری   .1

 اصفهان  امیر طیب تائبی  .2

 گیالن محسن خطیبی   .4

 قم  محمد  رضا زاده مقدم   .3

 تفرش علی موالئی  .5

 شهید باهنر کرمان  مجید طالبی زاده   .6

 صنعتی امیرکبیر  مهدی میرزائی  .7

 قم  محمد علی دافعیان   .8

 قم  سید محمد مهدی چاوشی   .9

 علم و فرهنگ  رضا عربی مهربان   .11

 صنعت نفت  محمد مهدی صادقی نیا   .11

 شهید مدنی آذربایجان  اکبر حسین زاده آشان  .12

 ولی عصر رفسنجان  پیمان خیر خواه   .14

 تربیت دبیر شهید رجائی محمد رضا رحیمی   .13

 شهرضا  علی مهماندوست  .15

 تبریز محمد یوسفی   .16

 

 



 رشته قرائت تحقیق ـ خواهران 

 نام دانشگاه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 قم  زهرا دوازده امامی   .1

 مازندران زهرا پور طهماسب   .2

 فردوسی مشهد  زهرا مهوشیان   .4

  پردیس فارابی طیبه صبوری   .3

 اصفهان  نرگس گلستانی   .5

 یزد  فاطمه سادات میرکریمی   .6

 اصفهان  سحر میرزا خانی   .7

 تهران  الهام معزی   .8

 قرآن و حدیث  فیروزه طاهری   .9

 شهید چمران اهواز  لیال دورقی احمدی   .11

 قم  هاجر بیت عبید  .11

 مازندران حنانه سادات محمدی   .12

 رازی کرمانشاه  فرنوش زنگیشه   .14

  پردیس فارابی فاطمه زهرا شعبانی   .13

 آموزش عالی زند  فاطمه امیری   .15

 

 رشته قرائت ترتیل ـ خواهران 

 نام دانشگاه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 عالمه طباطبایی ندا مرادی   .1

 قم  مریم محمدی کشوری   .2

 اصفهان وجیهه سادات مهدوی   .4

 حکیم سبزواری زینب ضیاء دوست   .3

 مذاهب اسالمی شیراز  زهرا حسین پور   .5

 عالمه طباطبایی سارا توسلی  .6

 فردوسی مشهد  زهرا عشقی پور  .7

 پردیس فارابی زینب صفار زاده   .8

 خوارزمی راضیه باقری   .9

 امام صادق)ع( مهدیه همت جو  .11

 اراک فاطمه یزدانی   .11

 ایالم زهرا غیاثی   .12

 زنجان زهرا احدی   .14

 قم  مروه المیر عثمان   .13

 امام صادق)ع(  خانم قاسم لو   .15

 

 

 



 

 رشته دعا و مناجات ـ خواهران 

 نام دانشگاه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 فردوسی مشهد خانم پور سلطانی  .1

 اصفهان عاطفه سادات مهدوی  .2

 گیالن زینب روشن فرد  .4

 تهران مریم فتحی  .3

 معارف قرآن و عترت اصفهان مریم نادری  .5

 تهران مرضیه سادات موسوی  .6

 اصفهان عصمت حاجی مطلق  .7

 امام رضا)ع( زینب هاشمی  .8

 شیراز فاطمه علی یاری  .9

 شهید چمران اهواز فردوس عبیات  .11

 

 

 

 

 رشته دعا و مناجات ـ برادران

 نام دانشگاه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 سمنان سید علی مستجاب الدعواتی   .1

 محقق اردبیلی  احد حاجی زاده   .2

 تربیت دبیر شهید رجائی مهدی حق پرست   .4

 شهید مطهری  احمد رضا کیوانی   .3

 تربیت دبیر شهید رجائی محمد عزیزی  .5

 خلیج فارس بوشهر  مجید مرادی  .6

 قم  حسین برزگر  .7

 امام صادق)ع( ابوالفضل عبداللهی   .8

 سمنان  عباس غالمی   .9

 ایالم مسلم آلبوغبیش  .11

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رشته تواشیح 

 نام دانشگاه  ردیف 

 گروه تواشیح دانشگاه عالمه طباطبایی   .1

 گروه تواشیح دانشگاه یزد  .2

 گروه تواشیح)ناشطات( دانشگاه اصفهان   .4

 گروه تواشیح)مصباح الهدی( دانشگاه اصفهان  .3

 امام صادق)ع(گروه تواشیح دانشگاه   .5

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            رشته اذان )ویژه برادران(

 نام دانشگاه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 امام صادق )ع( مسعود شریفی   .1

 معارف قرآن و عترت اصفهان سعید رضا حق شناس   .2

 صنعتی شریف محمد حسین بنکداری   .4

 قم سجاد واحدیان   .3

 گیالن محمد رسول اجتماعی   .5

 قم رسول بخشی   .6

 شهید باهنر کرمان محمد حسام گوری   .7

 فردوسی مشهد محمد رضا حسینی زاده   .8

 تربیت مدرس  سید رضا هاشمی   .9

 بیرجند وحید سازنده  .11

 محقق اردبیلی  وحید رحمانی   .11

 


