
شماره دانشجوییرتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

810495220اولحفظ کل برادرانشعیب مقدم1

420695028دومحفظ کل برادرانعلیرضا زرنوشه فراهانی2

810695253سومحفظ کل برادرانمصطفی دباغ3

220197807چهارمحفظ کل برادرانمهدی پارسا پور4

810197587اول جزء برادران20حفظ علی ناجی محله5

410897100دوم جزء برادران20حفظ علیرضا خدابخش6

420696017اول جزء برادران10حفظ علی بحرانی پور7

210495113دوم جزء برادران10حفظ مهدی یعقوبیان8

810197220سوم جزء برادران10حفظ محمد حسینی9

410394008چهارم جزء برادران10حفظ محمدعلی خدریانی پور10

810197598اول جزء برادران5حفظ علیرضا ناصری نیا11

810697169دوم جزء برادران5حفظ جواد فتاحی دولت ابادی12

250296293سوم جزء برادران5حفظ مسلم درتاج13

610290149اولحفظ کل خواهرانحمیده نیکوکار14

810993003دومحفظ کل خواهرانفهیمه تنهایی15

510696097اول جزء خواهران20حفظ زینب ابن علی16

420692025دوم جزء خواهران20حفظ زهرا مومنی17

430394171سوم جزء خواهران20حفظ معصومه قلیخانی18

510597033اول جزء خواهران10حفظ فاطمه حبیبی  بینا19

410896134دوم جزء خواهران10حفظ حدیثه سادات  صالحی20

420696120سوم جزء خواهران10حفظ زهرا  نیک بهار21

410396056چهارم جزء خواهران10حفظ زهرا  عشقی قصبه22

430197027اول جزء خواهران5حفظ سمیه گلی تاالری23

711594317دوم جزء خواهران5حفظ مرضیه سادات موذنی24

810197429سوم جزء خواهران5حفظ سیده مریم قاسمی25

810996159سوم جزء خواهران5حفظ فاطمه جباری26

420697056چهارم جزء خواهران5حفظ ساجده سعیدی27

2201940874اولترجمه و تفسیرمحمد گودرزی28

430296031اولترجمه و تفسیرامین قنبری29

810993003دومترجمه و تفسیرفهیمه تنهایی30

610296006سومترجمه و تفسیرریحانه پیرو31

730796036چهارمترجمه و تفسیرمحمد رسول مجتهدی32

810894031اولپرسمان معارفیعلی سواد زاده33

810494134دومپرسمان معارفیسید علیرضا حسینی حاجی 34

420696107سومپرسمان معارفیمحمدرضا قلی پور35

بخشهایآواییومعارفقرآنی

مرحلهدانشگاهیفهرستبرگزیدگان

دانشجویاندانشگاهتهران(علیهمالسالم)سیوچهارمیندورهمسابقاتقرآنوعترت

4 از 1صفحه 



مرحلهدانشگاهیفهرستبرگزیدگان

دانشجویاندانشگاهتهران(علیهمالسالم)سیوچهارمیندورهمسابقاتقرآنوعترت

شماره دانشجوییرتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

410295092اولنهج البالغهزهرا گودرزی36

210494045دومنهج البالغهمحمد مهدی جالدتی37

210195096سومنهج البالغهسید محمدرضا دادگستر38

810695187چهارمنهج البالغهمحمد فتحی39

810796156پنجمنهج البالغهابراهیم محمدی40

810197552اولدیدگاه و سیره معصومیناباالفضل فالحی پناه41

410294056دومدیدگاه و سیره معصومینمشکات شریعتمداری42

810694227سومدیدگاه و سیره معصومینسارا دانایی کجانی43

460197068سومدیدگاه و سیره معصومینحمیدرضا حسنی44

610296075چهارمدیدگاه و سیره معصومینعلی مقصودی45

420695028اولحفظ موضوعیعلیرضا زرنوشه فراهانی46

410896014اولاحکامحسین صادقی شالی47

470197015دوماحکاممعصومه عینی گورجی48

910196072سوماحکامعلی شیاسی49

711796116چهارماحکامسعیده خالویی50

420695091پنجماحکامحسام قربانی51

810395006اولآشنایی با احادیثمحمد صادق بنی اسد پور52

430295032دومآشنایی با احادیثمهال سادات حسینی53

610595041سومآشنایی با احادیثعلیرضا مندک54

510597050چهارمآشنایی با احادیثزهره علیمردانی55

210395041پنجمآشنایی با احادیثحسین قاضی زاده56

310594001اولسبک  زندگیحمیدرضا حاجی هاشمی57

310596004دومسبک  زندگیسمانه رنجبری58

460394088دومسبک  زندگیسروش آتش پرور59

610196100سومسبک  زندگیزهرا رحیمی60

810195329چهارمسبک  زندگیسیده فاطمه رضوی61

610196118اولصحیفه سجادیهریحانه قنداقی62

210495082دومصحیفه سجادیهعلیرضا فاضلی جاه63

810295181سومصحیفه سجادیهامیر مسعود امینی64

810993003اولترتیل  خواهرانفهمیمه تنهایی65

220396243دومترتیل  خواهرانمرضیه سادات موسوی66

510397089سومترتیل  خواهرانمریم فتحی67

420593005اولتحقیق خواهرانالهام معزی68

480197056دومتحقیق خواهرانهانیه تکبیر گو69

بخشهایآواییومعارفقرآنی

4 از 2صفحه 



مرحلهدانشگاهیفهرستبرگزیدگان

دانشجویاندانشگاهتهران(علیهمالسالم)سیوچهارمیندورهمسابقاتقرآنوعترت

شماره دانشجوییرتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولتحقیق برادرانسید محمد حسینی پور70

810795056دومتحقیق برادرانمسعود سیاف زاده71

250196024سومتحقیق برادرانمحمد رضا بیژنی اول72

410897052چهارمتحقیق برادرانحمید فاضلی مهر73

810697152پنجمتحقیق برادرانمحمد صدفی74

711594219اولترتیل برادرانمحمد حسین بهمن75

440396006دومترتیل برادرانمحمد بهمن آبادی76

420693034سومترتیل برادرانامیر حسین شاه محمدی77

810196224چهارمترتیل برادرانمجتبی شکرانه78

431095016پنجمترتیل برادرانعلی حسن صفت79

510397089اولمناجات خواهرانمریم فتحی80

220396243دوممناجات خواهرانمرضیه سادات موسوی81

470197015سوممناجات خواهرانمعصومه عینی82

بخشهایآواییومعارفقرآنی

:الزم به توضیح است که

. اسامی برگزیدگان بخش های دعا و اذان برادران همراه با اعالم نتایج سایر بخش ها متعاقبا اعالم می شود

 برگزار می شود، تقدیر به عمل خواهد آمد و به همراه رتبه های چهارم و 1398از رتبه های اول، دوم و سوم در آیین اختتامیه مسابقات که در اردیبهشت ماه 

.پنجم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای راهیابی به مرحله منطقه ای معرفی خواهند شد

4 از 3صفحه 



رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیفرتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولتحقیق برادراناکبر طالبکی1اولسبک زندگینیره باقر شاهی1

دومتحقیق برادرانحسین عارفی2اولسبک زندگیسمیه حسین نژاد دوین2

سومتحقیق برادرانزُهیر طیب3دومسبک زندگیمحمد همتی3

اولترتیل برادرانامیر صفایی4سومسبک زندگیزهرا باجالن4

دومترتیل برادرانعلی حاج احمد5چهارمسبک زندگیفاطمه کار دار ارشتناب5

اولترتیل خواهرانحمیده موالیی6اولنهج البالغهمحمد همتی6

دومنهج البالغهرضوانه مومنی7

اولاحکاممحمد هاشم کنعانی8

اولاحکامنگار میزبانی9

اولترجمه و تفسیرمریم نیکو سیر10

اولپرسمان اعظم ابوالحسنی11

اولسیره معصومینافشین نسیمی12

دومسیره معصومینلیال کرمی13

سومسیره معصومینسمیه علی اکبری14

اولترتیلمحمد حسین عرب سرخی15

دومترتیلپرویز اسالمی16

سومترتیلمحمدهاشم کنعانی17

اولترتیلفرحناز ابراهیمی18

دومترتیلمنیره اسالمی19

اولتحقیقابوالقاسم زارع20

دومتحقیقعلی اکبر دانشور21

اولدعا و مناجاتفاطمه صیادی22

اعضایهیئتعلمیوکارکنانفهرستبرگزیدگان

دانشگاهتهران(علیهمالسالم)ششمیندورهمسابقاتقرآنوعترت

:الزم به ذکر است که

بعد از اتمام تمام بخش های مسابقات از رتبه های برتر در

. تقدیر به عمل خواهد آمد1398اردیبهشت 

اعضایهیاتعلمی/بخشهایشفاهیومعارفقرآنیکارکنان/بخشهایشفاهیومعارفقرآنی

4 از 4صفحه 


