
 

 رشته آشنائی با سیره معصومین )ع(

 نام و نام خانوادگی ردیف
رشته و مقطع 

 تحصیلی
 رتبه

 اول ارشد پژوهش هنر  فائزه  گلشاهی  1

 اول  دکتری  مرمت آثار  کبری  دادمحمدی  2

 دوم  - - 

 سوم مهندسی شهرسازی صادقیمحمد مهدی  3

 رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

 اول ــــــــــــــ ــــــــــــــ  

 دوم ــــــــــــــ ــــــــــــــ 

 سوم شهرسازی مهدی بدری زاده 4

 رشته پرسمان معارفی 

 اول ارشد هنر اسالمی منصوریزهرا  5

  ــــــــــــــ ــــــــــــــ 

 -------- ---------  

 رشته سبک زندگی ایرانی اسالمی 

 اول ارشد صنایع دستی فائزه جان نثاری 6

7 
محمدحسین 

 محمدصالحی
 اول مهندسی معماری

 اول مهندسی معماری نرگس نجارزادگان 8

 اول باستان سنجیارشد  فریبا گشتاسبی 9

 اول ارشد صنایع دستی مریم دری 11

 دوم مهندسی شهرسازی محمدحسن هدا 11

 سوم - - 

 رشته احکام 

 اول - - 

 دوم دستی صنایع ارشد نژادان رحیمی  ریحانه 12

 دوم  مهندسی  شهرسازی  علیرضا   حیدریان    13

 سوم - - 

 رشته مفاهیم صحیفه سجادیه 



 اول - - 

 دوم - - 

 سوم ارشد تصویرسازی عاطفه  گلشاهی  14

 رشته آشنائی با احادیث اهل بیت)ع(

 اول  صنایع دستی  صدیقه   حیدری  15

 دوم - - 

 سوم - - 

 

 

 بخش شفاهی)آوائی(                                                                       

ف
ردی

 

 نام و نام خانوادگی
و مقطع  رشته

 تحصیلی
 رتبه رشته آزمونی

1 
محمدعلی  

 جمشیدی 

ارشد مدیریت  

 گردشگری 

 قرائت ترتیل

 

 اول

 اول  شهرسازی زاده بدری مهدی 2

 دوم  شهرسازی مجتبی   شاهرخی  3

 دوم  معماری  علی   فتحی  4

 دوم  شهرسازی علیرضا  حیدریان  5

 سوم - - 

 

 

6 

 معماری  محمدامین  زمانی

 اذان

 اول

 دوم شهرسازی ابوالفضل درخشان 7

 سوم - - 

 علی قاسمی 8
 صنایع ارشد

 دستی

دعا و 

مناجات 

 خوانی

 )آقایان(

 اول 

 دوم - - 

 سوم - - 

 اول  ارشد پژوهش هنر  بهار   نادری 9



دعا و  - - 

اجات نم

  خوانی

 )خانم ها(

 دوم

 سوم - - 

11 
 رحیمی  ریحانه

 نژادان

 صنایع ارشد

 دستی

 قرائت ترتیل

 اول 

11 
سمانه سادات 

 میرمحمدصادقی 
 دوم هنر اسالمی 

 دوم هنر اسالمی  سمیه  یوسفیان 12

 سوم هنر اسالمی فائزه  پیمانی  13
 


