
شاخهبرگزيده در رشته استاننام و نام خانوادگيرديف
5جزء اصفهانزهرا مرادي١
5جزءاردبيلاصغر نوايي٢
5جزءاصفهاناسماعيل درخشان٣
5جزءآذربايجان شرقيپويا منفرد۴
5جزءتهرانليدا شاهي۵
5جزءخراسان رضوياعظم پورعلي۶
5جزءخراسان شماليربابه ترابي مقدم ٧
5جزءخوزستانمصطفي نعيماوي٨
5جزءخوزستانافسانه آذرمون٩
اساتيد5جزءخوزستانفخريه ساده نژاد١٠
5جزءفارسحاتم كشاورزي١١
5جزءفارسفاطمه كايدي١٢
5جزءقزوينليال آقايي١٣
5جزءقمحانيه ايراني١۴
5جزءكرمانساناز ارتنداني١۵
5جزءكهگيلويه و بويراحمدفريده جوكار١۶
5جزءگلستانمنيره رحيميان١٧
5جزءلرستانسيده سارا هاشمي١٨
5جزءلرستاننجمه علي حسيني١٩
5جزءمازندرانالناز داداشي٢٠
5جزءهرمزگانميترا عباسي نيا ٢١
5جزءهمدانفائزه سبحاني٢٢
10جزءاصفهانفاطمه اشنويي مجرد٢٣
10جزءتهرانسيد مهدي صفوي٢۴
10جزءتهرانسمانه حسين پورآذر٢۵
10جزءچهارمحال و بختياريخورشيد عباسي٢۶
10جزءخراسان جنوبيفاطمه بهلگردي٢٧
10جزءخراسان رضويبي بي عزت سعادتدار٢٨
10جزءخوزستانفواد نعيماوي٢٩
10جزءخوزستانامل عبيداوي٣٠



10جزءزنجانوحيد حاجيلو٣١
10جزءزنجانزهرا ارغوان فرد٣٢
10جزءقزوينزهرا آقايي٣٣
10جزءكرمانمهديه فيروزآبادي٣۴
10جزءگيالنحسين عزتي٣۵
10جزءگيالنزهرا بردبار٣۶
10جزءمركزيسيدرضا ميرهاشمي٣٧
10جزءمركزيمعصومه برجي٣٨
10جزءهمدانحامد قاسمي يمين٣٩
اساتيد 15جزءاصفهانمرضيه حدادي۴٠
اساتيد 15جزءايالمسيده مرضيه حسيني ۴١
20جزءاردبيلعاليه پرهيزگار۴٢
20جزءاصفهانسيدمحسن غفاري۴٣
20جزءاصفهانالهام روانبخش۴۴
20جزءآذربايجان شرقيحميد دولت خواه۴۵
20جزءآذربايجان شرقيمنيره خدابنده ۴۶
20جزءآذربايجان غربيزهرا حسني۴٧
20جزءخراسان رضويفاطمه صابريان۴٨
20جزءخراسان شماليامين اميني فرد۴٩
20جزءخراسان شماليزهرا دوستي۵٠
20جزءخوزستاناميرعبداهللا خسرجي۵١
20جزءخوزستانسيده ياسمن پيرا۵٢
20جزءقزوينحسن تاچه بندها۵٣
20جزءگيالنسيد اميرحسين جوادي۵۴
20جزءمازندرانفاضله شكيبا۵۵
30جزءاردبيلولي شجاعي اصل۵۶
اساتيد30جزءاردبيلرضا بديرخاني۵٧
30جزءاصفهانمحمدجواد نصيري۵٨
30جزءاصفهانامينه سادات اعتصامي۵٩
30جزءآذربايجان غربيسينا طاليي۶٠
30جزءتهرانميثم آقا محمدي۶١



30جزءتهرانفرزانه جعفريان۶٢
30جزءخراسان رضويعفت سخدري۶٣
30جزءخوزستاناحمد بو عذار۶۴
30جزءخوزستانمينا چشم سبز۶۵
30جزءفارسسمانه صداقت زاده۶۶
30جزءقزويننوشين نانكلي۶٧
30جزءگلستانحامد قول لر عطا۶٨
30جزءگيالنفرزانه صادقي ناو۶٩
30جزءمازندرانرضا قنبرزاده٧٠
30جزءمازندرانفاطمه نظري٧١
30جزءمركزيمحبوبه نوري٧٢
اذانكرمانمحمد ايزدي٧٣
اساتيدتاليف كتابفارسفاطمه حاجي پور٧۴
تحقيقاردبيلمحمد اسماعيلي٧۵
اساتيدتحقيقاردبيلسيد اسماعيل هاشمي٧۶
تحقيقاصفهانفاطمه گليني مقدم٧٧
تحقيقآذربايجان شرقيام البنين طالبي٧٨
تحقيقآذربايجان شرقيسجاد اميني٧٩
تحقيقآذربايجان غربياميد قاسمي٨٠
تحقيقبوشهرعليرضا شهابي٨١
تحقيقتهرانميالد فروتن راد٨٢
تحقيقخراسان رضوياحمد حسيني٨٣
تحقيقخوزستانآمنه آلبو خنفر٨۴
تحقيقخوزستانمهدي سياحي٨۵
تحقيقزنجانمعصومه كاج٨۶
تحقيقفارسميالد عظيمي٨٧
تحقيقگيالنمحمد ابراهيم تبسم چهره٨٨
تحقيقلرستانعلي پيرهادي٨٩
تحقيقلرستانسجاد نيكزاد٩٠
تحقيقلرستانعلي پيرهادي٩١
تحقيقمركزيشيما احمدي٩٢



تحقيقهرمزگانجاسم قاسمي نژاد٩٣
تحقيقيزدحسين خسروي٩۴
تذهيبچهارمحال و بختياريفهيمه زماني٩۵
ترتيلاردبيلعلي فروتن٩۶
اساتيدترتيلاصفهانمحمدرضا دافعيان٩٧
ترتيلالبرزحسين شهبازي٩٨
ترتيلالبرزفردوس رنجبر٩٩
ترتيلآذربايجان شرقيعلي انگوتي١٠٠
ترتيلآذربايجان غربيميثم رنجبر١٠١
ترتيلآذربايجان غربيزيبا فيض زاد١٠٢
ترتيلتهرانهانيه يادگاري١٠٣
ترتيلتهرانمحمد خليفه لو١٠۴
اساتيدترتيلخراسان رضويمحمد عبداللهي١٠۵
ترتيلخراسان رضويمهدي فعال كلوخي١٠۶
ترتيلخراسان رضوياعظم اميني نژاد١٠٧
ترتيلخوزستانفاطمه عاشوري١٠٨
ترتيلخوزستانرعد آلبوغبيش١٠٩
ترتيلزنجانسيدمهدي موسوي١١٠
ترتيلقزوينانسيه حاجي يوسفي١١١
ترتيلكرمانسجاد مالجعفري١١٢
ترتيلكرمانشاهفروزان آقايي١١٣
ترتيلگلستانمينا اكبري١١۴
ترتيلگلستانعبداهللا اسالمي١١۵
ترتيلگيالنعاطفه ناصح١١۶
ترتيلگيالنفرزاد غالمزاده١١٧
ترتيلمازندرانزين العابدين كرمي١١٨
ترتيلهرمزگان اسماعيل حيدري١١٩
ترتيليزدرضا غالمزاده١٢٠
خوشنويسيمركزيسيد مهرداد مهرابي١٢١
داستان نويسيخراسان رضويعاطفه شاطري كاشي١٢٢
دعا و مناجاتكرمانرقيه مهدي پور١٢٣



دعا و مناجات خوانيفارسحميدرضا جوكار١٢۴
شعراصفهانمرجان اكبرزاد١٢۵
اساتيدشعرخراسان رضويبي بي امينه اميدوار١٢۶
عكاسياصفهانسيد صادق هاشمي١٢٧
ري(توليد نرم افزار و اپليكيشن)اصفهانمحسن جاللي١٢٨
فيلمنامه نويسيخوزستانامينه گل زاده١٢٩
كانال مجازي قرآنيزنجانرحمان نجفي١٣٠
اساتيدمقاله نويسيكردستانفاروق نعمتي١٣١
مقاله نويسيمازندرانمحمد داداشي١٣٢
نمايشنامه نويسيخراسان رضويمسعود يثربي١٣٣



شاخهبرگزيده در رشته استاننام و نام خانوادگيرديف
عكاسياصفهانسيد صادق هاشمي1
فناوري(توليد نرم افزار و اپليكيشن)اصفهانمحسن جاللي2
شعراصفهانمرجان اكبرزاد3
تذهيبچهارمحال و بختياريفهيمه زماني4
اساتيدشعرخراسان رضويبي بي امينه اميدوار5
داستان نويسيخراسان رضويعاطفه شاطري كاشي6
نمايشنامه نويسيخراسان رضويمسعود يثربي7
فيلمنامه نويسيخوزستانامينه گل زاده8
كانال مجازي قرآنيزنجانرحمان نجفي9
اساتيدتاليف كتابفارسفاطمه حاجي پور10
اساتيدمقاله نويسيكردستانفاروق نعمتي11
مقاله نويسيمازندرانمحمد داداشي12
خوشنويسيمركزيسيد مهرداد مهرابي13



استانمركزآزموننام خانوادگينامرديف
اردبيل مركزاردبيلپرسمان معارفي - كشوري دانشجوِيانندائياصغر1
اصفهان مركزاصفهانسيك زندگي اسالمي ايرانيكوهستانيمژگان2
اصفهان مركزاصفهانآشنايي با مفاهيم نهج البالغه - كشوري اساتيدرباني يكتاراضيه3
تهران مركز تهران شمالآشنايي با احاديث اهل بيت عليه السالممحمديان كلخورانپريسا4
فارسمركزجهرماحكام فالح نژادفاطمه السادات5
قزوينواحد شال مفاهيم صحيفه سجاديهشاه محمديسعيده6
قزوينواحدالوندآشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريمنگهبانرسول7
مركزيمركزشازندحفظ موضوعي قرآن كريمسيفيفاطمه8
همدانمركزهمدانمفاهيم نهج البالغه - كشوري دانشجوِياناميريشهين9
همدانمركزماليرآشنايي با سيره معصومين (ع) - كشوري اساتيدجوكارمحمد10
همدانمركزتويسركانآشنايي با تفسير قرآن - كشوري اساتيدصلواتيسعيده11
يزدمركزتفتآشنايي با سيره معصومين عليه السالمساالريمحسن12
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