
تیست ٍدٍهیي جشٌَارُ هساتقات قرآى ٍ  ((ع)هعارف قرآًی ٍ سیرُ هعصَهیي)بخش کتبی ترگسیذُ در دانشجویان اساهی

  در هصالی داًشگا13ُ ساعت15/12/95تاریخ-هرحلِ داًشگاّی-عترت

رتبو نام ً نام خانٌادگی ردیف 
اهتیاز از 

135 
رشتو هسابقو دانشجٌ / تعذاددرصذ 

نفیسو اصالى بیگی  1
دًم 

هفاىین نيج البالغو  دانشجٌ% 71 96

 هفاىین نيج البالغو دانشجٌ% 67 91 سٌمساناز فخین  2

 هفاىین نيج البالغو دانشجٌ% 55 75 چيارمشکیال هطيری راد  3

آشناییباترجوو ًتفسیرقرآى  دانشجٌ% 70 95دًم انسیو حاج فتحعلیاى  4

 آشناییباترجوو ًتفسیرقرآى دانشجٌ% 67 91 سٌمهرین کریوی هذانی  5

 آشناییباترجوو ًتفسیرقرآى دانشجٌ% 65 88 چيارمفائسه بيسادپٌر  6

 احکام دانشجٌ% 70 95 دًمهلیکا یوینی  7

 احکام دانشجٌ% 61 83 سٌمهيسا آخٌنذی  8

 

تیست ٍدٍهیي جشٌَارُ هساتقات قرآى ٍ  ((ع)هعارف قرآًی ٍ سیرُ هعصَهیي)بخش کتبی ترگسیذُ در کارکناناساهی 

  در هصالی داًشگا13ُ ساعت15/12/95تاریخ-هرحلِ داًشگاّی-عترت

ردی

 ف
 رشتِ هساتقِ کارهٌذ درصذ 135اهتیاز از  رتثِ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 هفاّین ًْج الثالغِ کارهٌذ %71 96 دٍم هعصَهِ جلیلِ ًٍذ 1

 هفاّین ًْج الثالغِ کارهٌذ %54 74 چهارم فرشتِ رحوٌی 2

 آشٌاییثاترجوِ ٍتفسیرقرآى کارهٌذ %74 100 دٍم زّرا زّذی شریف 3

 آشٌاییثاترجوِ ٍتفسیرقرآى کارهٌذ %65 89 سوم رقیِ تقی پَر 4

 (ع)آشٌایی تاسیرُ هعصَهیي کارهٌذ %88 120 اٍل حکیوِ خاتَى عثاسی 5

(ع)آشٌایی تاسیرُ هعصَهیي کارهٌذ %79 107 دوم رحین کریوایی 6  

(ع)آشٌایی تاسیرُ هعصَهیي کارهٌذ %75 102 سوم فاطوِ اتراّیوی 7  

 حفظ هَضَعی قرآى کارهٌذ %85 115 اٍل زّرا جوشیذزادُ 8

 حفظ هَضَعی قرآى کارهٌذ %77 104 دٍم گلستاى علی آقایی 9

 حفظ هَضَعی قرآى کارهٌذ %76 103 سَم فرزاًِ هافی 10

 احکام کارهٌذ %71 97 دٍم هْری قوَشی راهٌذی 11

12 
ًرگس حثیة الِ 

 پَرزرشکی
 %71 96 سَم

 کارهٌذ
 احکام

 



 

 قرآن کریم در مرحله دانشگاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت رشته های آوایی برگزیده در کارکناناسامی 

 رتثِ اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ ًام ًٍام خاًَادگی ردیف

 اٍل 70 73 کارکٌاى ترتیل فریذُ زاجکاًی 1

 دٍم 65 61 کارکٌاى ترتیل هعظوِ پیشگاُ رٍدسری 2

 اٍل 70 6/78 کارکٌاى قرائت فاطوِ رحواًپَر 3

  اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ ًام ًٍام خاًَادگی ردیف

 اٍل 70 5/81 کارکٌاى ترتیل اهیر اهیٌی 4

 دٍم 65 5/80 کارکٌاى ترتیل علی اکثر فالح سیفی 5

 سَم 65 3/73 کارکٌاى ترتیل سیذعلی اکثر فخاری 6

 اٍل 70 15/83 کارکٌاى قرائت هحوذ ًریواًی 7

 دٍم 65 79 کارکٌاى قرائت سیذهجتثی هحتشن شاد 8

 سَم 65 7/71 کارکٌاى قرائت داٍد رحیوی شاد 9

  اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ ًام ًٍام خاًَادگی ردیف

 زّرا سیاّپَش 10
حفظ سَرُ 

 حذیذ

 کارکٌاى
15/170 150 

 اٍل

 هرضیِ درٍیشًَذ 11
حفظ سَرُ 

 حذیذ

 کارکٌاى
12/166 140 

 دٍم

 ًیرُ سادات هیررحیوی 12
حفظ یک 

 جسء
 150 7/162 کارکٌاى

 اٍل

 سویِ درزی راهٌذی 13
حفظ یک 

 جسء
 140 75/160 کارکٌاى

 دٍم

 فرشتِ رحوٌی 14
حفظ یک 

 جسء
 140 01/146 کارکٌاى

 سَم

جسء5حفظ  لیال اسذی 15  چْارم 150 5/137 کارکٌاى 

جسء20حفظ  زّرا جوشیذزادُ 16  اٍل 150 5/157 کارکٌاى 

 دٍم 150 144 کارکٌاى حفظ کل تتَل تْراهی 17

 

 

 

 



 قرآن کریم در مرحله دانشگاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترترشته های آوایی برگزیده در  اساتیداسامی 

 رتثِ  اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ ًام ًٍام خاًَادگی ردیف

 اٍل 70 71,4 استاد ترتیل دکتر هحوَد علیپَر حیذری 1

 دٍم 70 67,6 استاد ترتیل دکتر هْذی زاّذپٌاُ 2

 اٍل 150 148,5 استاد حفظ کل دکتر پرٍیي اهیٌی 3

 

 قرآن کریم در مرحله دانشگاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت رشته های آوایی برگزیده در دانشجویان اسامی

 رتثِ اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ ًام ًٍام خاًَادگی ردیف

 اٍل 70 55/68 داًشجَیاى ترتیل علیرضا درخشاى 1

 دٍم 65 9/65 داًشجَیاى ترتیل ارکاى هحوَدیاى 2

 چْارم 65 8/59 داًشجَیاى ترتیل هرتضی علی هحوذی 3

  اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ ًام ًٍام خاًَادگی ردیف
 دٍم 70 05/65 داًشجَیاى ترتیل اًسیِ حاج فتحعلیاى 4

 سَم 65 03/64 داًشجَیاى ترتیل عطیِ هعیي الذیي 5

 چْارم 65 7/57 داًشجَیاى ترتیل زّرا حسیٌی 6

  اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ  ردیف
 چْارم 150 5/136 داًشجَیاى حفظ سَرُ حذیذ فاطوِ هظفری 7

 اٍل 150 3/170 داًشجَیاى حفظ یک جسء زّرا دهرچلَ 8

 دٍم 140 151 داًشجَیاى حفظ یک جسء الْام هحوَدی پَر 9

 چْارم 140 45/138 داًشجَیاى حفظ یک جسء ًفیسِ اصالى تیگی 10

جسء5حفظ  هرین کریوی هذاًی 11  اٍل 150 75/171 داًشجَیاى 

جسء5حفظ  عطیِ سادات قاضی 12  دٍم 140 163 داًشجَیاى 

  اهتیاز حذًصاب اهتیازکسة شذُ استاد/داًشجَ/کارهٌذ رشتِ هساتقِ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف
 چْارم 150 6/126 داًشجَیاى حفظ یک جسء هرتضی صفی پَر 13

 دٍم 150 9/142 داًشجَیاى  جسء5حفظ  حسیي رجثی 14

جسء10حفظ  هیالد  هیرزاعلی هحوذی ّا 15  اٍل 150 55/156 داًشجَیاى 

 


