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 بخش شفاهی
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 برگزیدگان رشته آیین سخنوری

 برادران

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( سید مهدی حسینی 1

 دانشگاه قم سید غالم حسینی 2

 شهرکرد محمد رضا نجفی 3

 خواهران

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه تهران اعظم سادات ساجدی 1

 دانشگاه تهران سیده زهرا حجت زاده 2

 شهید بهشتی گلناز شهسواری 3
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 خوانیو مناجات  برگزیدگان رشته دعا

 برادران

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانش قمشهاب  سید محمد حسین اعتماد  1

 دانشگاه یزد امیرحسین داوری  2

 دانشگاه تفرش مهدی رباط سرپوش  3

 خواهران

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 شهید باهنر کرمان مریم محمودی 1

 علوم کشاورزی رامین اهواز الهام چنانی  2

 بین المللی امام رضا)ع( طیبه بیابانگرد 3

 

 

 اذان برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه مازندران مصطفی قاسمی  1

 علوم اسالمی رضوی احسان رمزی خالص  2

 علم و فرهنگ مهربان  3
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 برگزیدگان بخش پژوهشی
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 مقاله  برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه کاشان فاطمه حاجی اکبری  1

 معارف اسالمی قم  محمدتقی شاکر  2

 عالمه دهخدا قزوین سعید یداللهی 3

 

 

 تلخیص كتاب  رشتهبرگزیدگان 

 مقطع و دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

 موسسه آموزش عالی طبرستان بهاره فرزانه 1

 دانشگاه ایوانكی نگار بختیاری - زهرا عباسلو 2

 کرمان دانشگاه شهید باهنر معصومه باغگلی 3

 

 

 نقد كتاب بررسی و برگزیدگان رشته

 مقطع و دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه مذاهب اسالمی فاطمه سادات علوی علی آبادی 1

 دانشگاه الزهرا اعظم سادات شبانی 2
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 بخش فناوری
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 نویسی وبالگ برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

  وبالگی حائز رتبه نخست نشد.هیچ  1

  گی حائز رتبه دوم نشد. الهیچ وب 2

 دانشگاه تهران زینب محمدی  3

 

 

 افزار تولید نرم برگزیدگان رشته

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 مدرس تربیتدانشگاه  عظیمی اسماعیل 1

 دانشگاه کاشان فرد جعفری زهرا 2
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 بخش ادبی
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 نویسیداستان برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه صنعتی اصفهان الهام توکل 1

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه راضیه طهماسبی 2

 دانشگاه هنر تهران زادهصفاییزهرا  3

 

 

 شعر برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 عالی صبح صادقموسسه آموزش  سمیه یزدی  1

 دانشگاه ایوانكی علی بابایی  2

 دانشگاه یزد فاطمه نوری احمدآبادی   3

 

 نویسینمایشنامه  برگزیدگان رشته

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

  حائز رتبه نخست نشد. اثریهیچ  1

  نشد. دومحائز رتبه  اثریهیچ  2

  نشد. سومحائز رتبه  اثریهیچ  3

 



 و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور برگزیدگان سی

 

 

 

 

 هنریبخش 
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 تواشیح برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه یزد گروه تواشیح ثامن الحجج  1

 دانشگاه نوشیروانی بابل گروه تواشیح آیات الرحمن   2

  این بخش رتبه سوم ندارد 3

 

 

 تذهیب برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز میالد رفیعی 1

 دانشگاه هنر تهران )دوم مشترک( سمانه جمشیدی نیا 2

 دانشگاه هنر اصفهان )دوم مشترک( سمانه شانه ساز 2

 دانشگاه تربیت مدرس تهران )سوم مشترک( وحید احمدیان 3

 دانشگاه سمنان )سوم مشترک( سهیال محمدی 3

 

 

 تقدیر(پوستر )قابل  طراحیرشته برگزیدگان 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه ایوانكی شیده هاشمی 1
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 و منبت معرق برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه هنر اصفهان باقر عزیزپور 1

 دانشگاه هنر اصفهان وجیهه شبانیان 2

 

 خوشنویسی برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه هنر اصفهان ثریا محمدی 1

 دانشگاه هنر تهران مهدی زنگانه 2

 دانشگاه ایوانكی الهه اسكندر زاده 3

 

 نقاشی برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه هنر تهران میر مهدی سیدی 1

 دانشگاه هنر تهران طیبه تطهیری مقدم 2

 

 قصص قرآنیتصویرگری آیات و  برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه هنر اصفهان فاطمه رضایی حسن آبادی 1
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 عکس برگزیدگان رشته 

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 شاهدانشگاه صنعتی کرمان سعید دهقان 1

 دانشگاه کردستان رضا نیكبخت 2

 

 نماهنگبرگزیدگان رشته 

 دانشگاه و نام خانوادگینام  رتبه

 اراکدانشگاه  صفری علیرضا 1

 الرستاندانشگاه  بیگ اسماعیل محمدهادی 2

 بلوچستان و سیستاندانشگاه  کیخا محمد 3

 

 كوتاه برگزیدگان رشته فیلم

 دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه

 دانشگاه هنر تهران دهقان علیرضا 1

  زنگنه فریبا 2

 

 


