
 بوشهر پزشکی جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم  شفاهی مرحله دانشگاهی بیست و سومیننتایج آزمون کتبی و 

 

 رتبه بخش امتیاز نام و نام خانوادگی رشته آزمون شفاهی

 

 

 

 

 خواهران

 و

 برادران
 

 

 

 حفظ سوره واقعه با ترجمه

 دانشجو 931 اطهر شهابی
 اول

 

 دانشجو 941 سپیده ولی پور
 دوم

 

 دانشجو 5/935 فریبا عبدالهی
 سوم

 

 کارمند 5/951 فضیلت تنگستانی
 اول

 

 کارمند 15/944 علی مرادی
 دوم

 

 

 

 حفظ پنج جزء

 دانشجو 954 زینب ایزدی فر
 اول

 

 دانشجو 953 بیتا بدری
 دوم

 

 دانشجو 95555 علیرضا دریایی
 اول

 

 کارمند 91355 مسعود زنگویی
 اول

 

 کارمند 94855 احمد مجاهد
 دوم

 

 

 حفظ ده جزء

 دانشجو 91355 مرضیه شاعری
 اول

 

 دانشجو 91955 سید عباس حسینی
 اول

 

 کارمند 95155 سکینه مطیرزاده
 اول

 

 کارمند 983 حامد یوسفی حفظ بیست جزء
 اول

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانوادگینام و نام  رشته تحقیق و ترتیلبخش 
 گروه

 )دانشجو/کارمند/استاد(
 رتبه امتیاز

 خواهران

 و

 برادران

 ترتیل

 اول 14 دانشجو محبوبه حسینی

 دوم 88 دانشجو زهرا جوکار

 سوم 85 دانشجو فرشته حیاتی مطلق

 اول 1855 دانشجو علی خالدی

 دوم 58515 دانشجو هادی عباسی

 اول 1.55 کارمند حمیده سلیمانی

 دوم 88 کارمند طیبه شجاع

 سوم 8155 کارمند فرشته رضایی

 اول 11 کارمند حسین زارعی

 دوم 84515 کارمند اکبر خواجه

 سوم 83515 کارمند علی بن هالل

 اول 83 استاد زینب کنعانی نژاد

 دوم 81 استاد مینا صولتی

 سوم 89 استاد فاطمه نجفی

 اول 18 دانشجو راضیه رضایی تحقیق



 رتبه بخش امتیاز نام و نام خانوادگی رشته آزمون کتبی

 

 

 

 خواهران

 و

 برادران
 

 

 احکام
 

 اول دانشجو 998 زهرا محمد شاهی

 اول دانشجو 998 سعید زارعی

 دوم دانشجو 991 سونیا مومنی

 دوم دانشجو 991 فاطمه زارعی

 سوم دانشجو 9.4 محمد حسین سرحدی

 سوم دانشجو 88 محبوبه موسوی

 اول کارمند .91 سیده فاطمه موسوی

 اول کارمند .91 حکیمه کریمی

 اول کارمند .91 محبوبه بحرینی فرد

 اول کارمند .91 نرگس نوری فیروزی

 دوم کارمند 991 ماهخ منیر باهوش

 دوم کارمند 998 ضرغام زنده باد

 سوم کارمند 991 فرشته سادات حسینی

 سوم کارمند 9.9 عبدالرحیم زکی

 سوم کارمند ..9 زهراسلطانی پور

 اول استاد 998 مرضیه محمودی

 دوم  استاد 993 نامدارکرمی نژاد

 البالغهآشنایی با نهج  

 اول دانشجو 9.1 قدیره دارمی

 اول دانشجو 9.1 سیده مینو نبوی

 دوم دانشجو 9.4 محدثه صدیق

 دوم دانشجو 19 یاسمن فرزانه

 سوم دانشجو 84 سیده فاطمه ساداتی

 اول کارمند 998 زینب دهقانی

مریم بنیادی با اعتصاف 

 نمره تشریحی
 اول کارمند 991

 دوم کارمند 991 حکیمه سهولی

زلیخا موردکی  با اعتصاف 

 نمره تشریحی
 دوم کارمند 9.8

 سوم کارمند 9.8 سید احمد موسوی

 سوم کارمند 9.8 ساره امیری

 

 

 



 

 رتبه بخش امتیاز نام و نام خانوادگی رشته آزمون کتبی

 

 

 خواهران

 و

 برادران
 

 حفظ موضوعی

 

 سوم کارمند 84 عبدالجلیل محمدی

 شایسته تقدیر کارمند 81 حلیمه فصیحی

 سیره معصومین
 اول کارمند 9.5 صدیقه یراری

 دوم کارمند 9.4 گیریحکیمه گله 

 پرسمان قرآنی 

 سوم کارمند 85 بهروز اله یاری

 شایسته تقدیر کارمند 15 خدیجه خدری

 شایسته تقدیر کارمند 88 محمد حسین رضایی

 سبک زندگی اسالمی
 شایسته تقدیر کارمند .8 سعید ارجمند

 شایسته تقدیر کارمند 18 فرزانه کشاورز

 صحیفه سجادیه

 اول دانشجو 9.4 مرضیه فرجام 

 دوم دانشجو 9.9 فرزانه جهانگیری

 سوم دانشجو 18 علیرضا رحیمی

 اول کارمند 11 هاجر رفاهی

 دوم کارمند 13 عبدالرضا تاسا

 سوم کارمند 84 فاطمه حقیقت

 شایسته تقدی کارمند 18 مرضیه رادفر

 تفسیر آشنایی با ترجمه و

 اول دانشجو 991 فاطمه نوروزی 

 دوم دانشجو 9.1 علی خالدی 

 سوم دانشجو 9.8 سارا معمار

 اول کارمند 9.1 اعظم خدری

 دوم کارمند 5/9.5 حافظ گودرزی

 سوم کارمند 9.3 زهرانصرتی

 اول استاد 9.8 اکبر بادمهر 

 دوم استاد 18 فاطمه قانی دهکردی

 آشنایی با احادیث

 اول دانشجو .94 اسماء خنشا

 شایسته تقدیر دانشجو 11 علی حکیمی فرد

 اول کارمند 991 حسن بردستانی

 سوم کارمند 85 خدیجه محمدی

 شایسته تقدیر کارمند 14 گل اندام آسایش



 

 توضحیات ضروری:

 برای کسب رتبه در مرحله دانشگاهی ، حداقل امتیاز کسب شده توسط 

 ذیل است :شرکت کنندگان به شرح 

 

 ترتیل رشته قرائت قرآن کریم به روش تحقیق و 

 .8رتیه سوم حداقل امتیاز:  85رتبه دوم حداقل امتیاز :  .1رتبه اول : حداقل امتیاز : 

 

 

 تمام رشته های حفظ قرآن کریم 

 .93رتیه سوم حداقل امتیاز:  935رتبه دوم حداقل امتیاز :  .94 حداقل امتیاز :  رتبه اول :

 

 

 بخش معارف قرآنی : تمام رشته ها 

 84رتیه سوم حداقل امتیاز:  .1رتبه دوم حداقل امتیاز :  .91 از 18 رتبه اول : حداقل امتیاز : 

 

اولویت در رتبه بندی متسابقین بخش معارف قرآنی با توجه به سواالت تستی می باشد و در صورت به تساوی 

 سواالت تشریحی تصحیح شده است . ن در هر رشتهرسیدن امتیاز دو یا بیشتر از شرکت کنندگا

عدم وجود عنوان یک رشته یا عدم وجود رتبه اول یا دوم در جدول فوق بدین معناست که کسی در آن رشته        

 رتبه نشده است .  ئزحا


