
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با سمه تعالی 

 1397شرکت کنندگان گرامی  در مسابقه قرآن   پژوهی  سال  

ضمن تشکر از  استقبال و شرکت شما  در این مسابقه   ،آثار رسیده  توسط داوران محترم  مورد ارزیابی  و بررسی قرار گرفت . لذا با 

توجه به مالک ها  و ویژگی های یک  مقاله پژوهشی  قرآنی  ،   هیچکدام از آثار ارسالی  امیتاز الزم را برای  رتبه اول  تا سوم کسب 

 رخی از  آثار نیز  قابلیت بررسی و داوری  را نداشتند. نکردند و ب

 اسامی آنان در جدول زیر قید شده است،   شرکت کننده در این مسابقه که  گرامی فرهنگیان لذا به پاس قدر دانی از زحمات و تالش  

 و دانشجویان همچنین به دانش آموزان و() اداره کل قرآن،عترت و نماز   لوح تقدیر از حوزه  وزارتی   معاونت پرورشی و فرهنگی 

 قرائتی  اهداء می شود. حجت االسالم و المسلمین استاد لوح تقدیر   در این مسابقهشرکت کننده عزیز 

 مربوطه   تهیه و به آدرس اداره آموزش و پرورش منطقه   1398لوحه تقدیر  این عزیزان در سه ماهه اول سال  الزم به ذکر است   

 ارسال می شود .

 موسسه ترویج فرهنگ قرآنی                                                                                                                                                                        

مسابقه  جدول اسامی    واجد شرایط  دریافت لوحه تقدیر       



 استان/ شهر نام و نام خانوادگی ردیف
شرکت 

 کننده
 عنوان پژوهش

 نقش نماز در زندگی فرهنگی فارس نرجس حریری جهرمی 1
 نقش نماز در زندگی فرهنگی خراسان جنوبی فردوس زهرا سادات بیکلری 2
3 

 مریم رحمانی شهرکی
چهارمحال و بختیاری / 

 شهرکرد
 فرهنگی

 نقش نماز در زندگی
 نقش نماز در زندگی فرهنگی تالش -گیالن میالد رحمتی 5
 نقش نماز در زندگی فرهنگی -اشکنان -المرد -فارس احسان سپیده دم 6
 خطر بخل در زندگی فرهنگی بومهن -تهران ستاره قارامحمد 7
 روایاتامام زمان )عج( در قرآن و  فرهنگی میبد -یزد طاهره کارگر بیده 8
 نشانه های مومن واقعی در قرآن فرهنگی اقلید -فارس  فاطمه ابراهیمی 9
 نقش نماز در زندگی فرهنگی تهران/تهران اکرم جمشیدی 10
 نقش نماز در زندگی فرهنگی میبد -یزد  زهرا آقا میبدی 11
 نقش نماز در زندگی فرهنگی جهرم -فارس سوسن گل کار 12
 میبد -یزد  فرهنگی آذربایجان غربی/خوی زادهمحمدباقر حسنعلی  13
 میبد -یزد  فرهنگی میبد -یزد  حمید رضا میزائی پور 14
 خطر بخل در زندگی فرهنگی فارس /داراب نجمه سعادت پور 15
 امام زمان )عج( در قرآن و روایات فرهنگی کرمان شهداد حسین نژاد جمعه خبیصی 16
 نشانه های مومن واقعی در قرآن فرهنگی غربی/ارومیهآذربایجان  مریم مومن 17
 نقش نماز در زندگی فرهنگی طارم، شهر آب بر، -زنجان،   زری محمدی 18
 قیامت ، روز تجسم عمل فرهنگی جهرم -فارس زهره یوسفی 19
 نقش نماز در زندگی فرهنگی جهرم -فارس     افسانه مصلی نژاد 20
 نقش نماز در زندگی فرهنگی اصفهان / کاشان مریم سادات واجدی نیاسر 21
 نقش نماز در زندگی فرهنگی کرمان رفسنجان زهرا سعید زاده 22
 قیامت ، روز تجسم عمل فرهنگی شهر اصفهان--اصفهان  منصور مقدم 23



 نقش نماز در زندگی فرهنگی جهرم -فارس  زهره قزلی 24
 نماز در زندگینقش  فرهنگی قم/قم سهیال حسین اوغلی ضیایی 25
 نقش نماز در زندگی فرهنگی فارس / اقلید نسرین قره خانی 26
 نقش نماز در زندگی فرهنگی قزوین آبیک اکرم اشتهاردی 27
 نقش نماز در زندگی فرهنگی جهرم -فارس    فهیمه گچکاران 28
 نقش نماز در زندگی فرهنگی جهرم -  سفار جمیله نظری 29
 امام زمان )عج( در قرآن و روایات فرهنگی اقلید-فارس زهرا افضلی 30
 امام زمان )عج( در قرآن و روایات فرهنگی اقلید -فارس/   کبری قره خانی 31
 توسل در قرآن فرهنگی المرد -فارس/   حمیده حیدری 32
 نقش نماز در زندگی فرهنگی مرکزی / ساوه مینا خدایاری 33
 خطر بخل در زندگی فرهنگی فارس/ المرد هنگامه کریمی 34
 توسل در قرآن فرهنگی -المرد اشکنان -فارس  فرشته حيدري 35
 نقش نماز در زندگی فرهنگی اشکنان -المرد -فارس فریبا حیدری 36
 نقش نماز در زندگی فرهنگی فارس/ المرد افسانه حقیقی 37
 توسل در قرآن فرهنگی جغتای -خراسان رضوی  حسین شجیعی 38
 امام زمان )عج( در قرآن و روایات فرهنگی بیرجند -خراسان جنوبی    فرزانه یوسفی 39
 نقش نماز در زندگی فرهنگی فارس / اقلید صدیقه مسعودی 40
 نقش نماز در زندگی فرهنگی کرمان/زرند مریم جمشیدی بناوندی 41
 نقش نماز در زندگی فرهنگی شهر جویم -فارس الرستان  حامد محمودی 42
 نشانه های مومن واقعی در قرآن فرهنگی اصفهان/ گلپایگان فرشته نخعی 43
 نقش نماز در زندگی فرهنگی فارس/ اقلید مریم کوثری 44
 نقش نماز در زندگی فرهنگی فارس جهرم فاطمه رنج بر 45
 امام زمان )عج( در قرآن و روایات فرهنگی فارس/جهرم الهام پورزال 46
 آیات مقایسه ای در قرآن فرهنگی ایالم/ارکواز ملکشاهی ابوالفضل قبادی 47
 نقش نماز در زندگی فرهنگی -کهگیلویه و بویراحمد حمید قبادزاده 48
 توسل در قرآن فرهنگی فارس/اقلید مجتبی محرابی 49
 توسل در قرآن فرهنگی قزوین/ قزوین مرضیه جوادی 50
 در زندگی نقش نماز فرهنگی فارس/ داراب آسیه معصومی 51



 نقش نماز در زندگی فرهنگی فارس/اقلید فاطمه شیخ محسنی 52 
 نقش نماز در زندگی فرهنگی اقلید -فارس/   سیده مرضیه قدری 53
 نقش نماز در زندگی فرهنگی جهرم -فارس    هما خداجو 54
 توسل در قرآن فرهنگی فارس/اقلید مرضیه راسخ 55
 امام زمان )عج( در قرآن و روایات فرهنگی قزوین زهره نصیری 56
 توسل در قرآن فرهنگی مریوان -کردستان  عبدالرحمن محمودی 57
 امام زمان )عج( در قرآن و روایات فرهنگی فارس ـ جهرم زهرا سادات محمدی 58
 توسل در قرآن فرهنگی جهرم -فارس    فهیمه مصلی نژاد 59
 قرآنتوسل در  فرهنگی فارس مژگان اله دادی 60
 نقش نماز در زندگی فرهنگی 1قزوین / ناحیه  فاطمه خلخال 61
 توسل در قرآن فرهنگی قم/ قم  فاطمه کمانی 62
 نقش نماز در زندگی فرهنگی تهران / تهران  زهرا صدری 63
 خطر بخل در زندگی فرهنگی کاشمر -خراسان رضوی  طیبه کفاش 64
 نشانه های مومن واقعی در قرآن دانش آموز آذربایجان غربی/ارومیه شکوفه اسماعیل زاده 65
 نشانه های مومن واقعی در قرآن دانش آموز تهران فاطمه حجت انصاری 66
 نقش نماز در زندگی دانش آموز اقلید-فارس الهام رضایی 67


