
مشخصات مدعوین مرحلو کشوری جشنواره علمی 

 اساتید
 

  
 

 گرایش نام و نام خانوادگی مدرسه شهر استان ردیف

 اردتیل  .1

 ًحَ لیال دٍلت زادُ «العالم علیْا»  السّرا اردتیل

 صرف لیال حاهذی «العالم علیْا»السّرا اردتیل

 علَم تالغی زّرا هحوذی «العالم علیِ»ثاهي الحدح پارض آتاد

آرا عظیوِ خٌگ «العالم علیِ»ثاهي الحدح پارض آتاد  ًحَ 

 صرف حثیثِ ؼاٌّذُ «العالم علیْا»السّرا خلخال

 ًحَ رلیِ خوؽیذی «العالم علیِ»ٍلیعصر گرهی

 اصفْاى  .2

 «العالم علیْا»خذیدِ وثری اصفْاى
صثیحِ العادات 

 اخرٍی
 صرف

 «العالم علیْا»السّرا الورضیِ اصفْاى
فاطوِ خعفری 

 فؽاروی
 صرف

 صرف فرح تالری «العالم علیْا»فاطوِ السّرا اصفْاى

 علَم تالغی هیٌا حعیٌی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا اصفْاى

 علَم تالغی اورم ظلواًی ًصاد «العالم علیْا»وَثر اصفْاى

 ًحَ هٌیصُ واؼاًی «العالم علیْا»الٌفیعِ اصفْاى

 ًحَ زّرا زهاًی همذم «العالم علیْا»السّرا خویٌی ؼْر

 ًحَ رلیِ یسداًی فاطویِ درچِ

 صرف طاّرُ زیارتی «العالم علیْا»ًرخط خاتَى ؼاّیي ؼْر

 علَم تالغی عست غالهی هعصَهیِ ؼْرضا

 ًحَ ًرگط ؼاوریٌی صالحات فَالدؼْر

 ًحَ زّرا زراعتی «العالم نعلیْ»اّل الثیت هله ؼْر

 ًحَ هرضیِ خسائیل فاطویِ ًدف آتاد

 علَم تالغی هرضیِ تاج الذیي «العالم علیْا»الورضیِالسّرا  اصفْاى

 ایالم  .3

 ایالم
 فاطوِ زّرای

 «العالم علیْا»اطْر
 صرف فرحٌاز لاظوی

 صرف پرٍیي خَزی زیٌثیِ ایَاًغرب

 صرف حویذُ اتراّیوی زیٌثیِ ایَاًغرب
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4.  
آررتایداى 

 ؼرلی

 ًحَ اورم عؽمی «العالم علیْا»حضرت فاطوِ خعرٍؼاُ

 صرف اورم خعفرثاًی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا هرًذ

 آررتایداى غرتی  .5

 ًحَ الٌاز خْاًپَر «العالم علیْا» زیٌة وثری ارٍهیِ

 ًحَ اورم لاظویاى «العالم علیْا»السّرا ؼاّیي دش

 علَم تالغی ّاخر ظیفی فاطویِ ًمذُ

 صرف هعصَهِ هَلَدحعٌی فاطویِ ًمذُ

 الثرز  .6

 ًحَ طیثِ عاهری «علیِ اهلل رحوِ»ؼْیذهطْری ورج

 صرف فاطوِ خذایار فاطویِ ورج

 علَم تالغی هرین علیسادُ فاطویِ ورج

 ًحَ زیٌة هحرهی «العالم علیْا»وَثر ورج

 علَم تالغی ظیذُ هٌْاز حعیٌی «العالم علیْا»وَثر ورج

 تَؼْر  .7

 صرف ًَغ آفریي هرظلی «العالم علیْا»السّرا تَؼْر

 صرف هلیحِ هوعٌی «العالم علیْا»السّرا تَؼْر

 صرف ظیذُ زّرا هَظَی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا وٌگاى

 ًحَ ّاخر راهؽه «العالم علیْا»فاطوِ السّرا وٌگاى

 تْراى  .8

 علَم تالغی صذیمِ فذٍی «العالم علیْا»حضرت خذیدِ تْراى

 حضرت خذیدِ تْراى
طاّرُ العادات 

 طثاطثایی
 ًحَ

 علَم تالغی فاطوِ احوذی «العالم علیْا»حضرت خذیدِ تْراى

 ًحَ زّرا خاى ًثار «العالم علیْا»السّرا تْراى

 صرف هلیحِ حصاروی «العالم علیْا»زیٌة ؼاّذ تْراى

 ًحَ هرین العادات تمَی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا تْراى

 صرف الْام حیذری ًَرالسّرا تْراى

 ًحَ زّرا ٍحیذی «العالم علیْا»السّرا ری

 صرف ؼٌْاز اوثری «العالم علیْا»ریحاًِ الٌثی هالرد
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9.  
چْارهحال ٍ 

 تختیاری

 صرف ًدوِ هَلَی فاطویِ ؼْرورد

 صرف اورم هیرزایی زیٌثیِ فارظاى

 ًحَ هرین آلاخاًی «العالم علیْا»وَثر فرخؽْر

 خَزظتاى  .11

 صرف ؼْال خٌت هىاى «العالم علیِ»اهام صادق اَّاز

 ًحَ زّرُ زوی «العالم علیْا»السّرا اَّاز

 صرف فاطوِ عالف پَر «العالم علیْا»فاطوِ هعصَهِ اَّاز

 علَم تالغی لیال خالذی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا آتاداى

 صرف ّوا هختاری «العالم علیْا»ام اتیْا دزفَل

 ًحَ الْام پاوارزادُ «العالم علیْا»السّرا دزفَل

 ًحَ ولثَم آل وثیر «العالم علیْا»السّرا ؼَغ داًیال

 صرف زّرا خادراى «العالم علیْا»السّرا ؼَغ داًیال

 ًحَ آهٌِ ًمذی پَر «العالم علیْا»السّرا هعدذظلیواى

 زًداى  .11
 صرف ًعیوِ یاٍری «العالم علیْا»خذیدِ وثری زًداى

 ًحَ خذیدِ حعٌلَ «العالم علیْا»السّرا زًداى

 ظوٌاى  .12

 صرف فْیوِ لَاف لضَی عصوتیِ ظوٌاى

 ًحَ هحثَتِ داهغاًیاى عصوتیِ ظوٌاى

 عصوتیِ ظوٌاى
اعظن العادات 

 هَظَیاى
 علَم تالغی

 ًحَ هحثَتِ عرب احوذی «العالم علیِ»اهام صادق ؼاّرٍد

 صرف طاؼیاىًرخط  «العالم علیِ»اهام صادق ؼاّرٍد

 ًحَ هرضیِ ًثی پَر فاطویِ هْذیؽْر

 صرف ًرگط خاتَى اهیٌی فاطویِ هْذیؽْر

13.  
ظیعتاى ٍ 

 تلَچعتاى

 صرف زری ارتاتی فاطویِ تسهاى

 صرف زّرا اًصاری فر «العالم علیْا»ًرخط زاّذاى

 ًحَ زیثا تخؽی فاطویِ ًْثٌذاى
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 ًحَ آزادُ ًیىرٍ فاطویِ ًْثٌذاى

 فارض  .14

 ًحَ پریداى خَاخِ «العالم علیْا»السّرا آتادُ طؽه

 صرف ام الثٌیي لرتاًی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا داراب

 ًحَ تاًَ ووالی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا داراب

 ًحَ راضیِ ظادات هیرتمایی «العالم علیْا»السّرا ؼیراز

 صرف هٌیصُ ؼوعایی «العالم علیْا»السّرا ؼیراز

 علَم تالغی ٍخیِْ زارع «العالم علیْا»فاطوِ السّرا ؼیراز

 ًحَ ظویِ اهیری فرد «العالم علیْا»فاطوِ السّرا ؼیراز

 صرف زّرا طْراًی هعصَهیِ ؼیراز

 ًحَ ظویِ ًىَئیاى فاطویِ فعا

 صرف ظعیذُ حعي زادُ فاطویِ فعا

 ًحَ ظویِ پَیاى «العالم علیْا»السّرا ًی ریس 

 ًحَ زیٌة ًَرٍزی «العالم علیْا»السّرا ًی ریس

 لسٍیي  .15

 صرف زّرا عثذی «العالم علیِ»اهام صادق تَئیي زّرا

 صرف هٌیرُ حیذری «العالم علیْا»وَثر لسٍیي

 ًحَ طاّرُ خثاری «العالم علیْا»وَثر لسٍیي

 علَم تالغی هعتاًِ رخثی «العالم علیْا»وَثر لسٍیي

 لن  .16

 ًحَ ام الثٌیي احوذیاى «العالم علیْا»حضرت زیٌة ٍ تیذگل آراى

 صرف هرین اًصاری تثار «العالم علیْا»حضرت زیٌة آراى ٍ تیذگل

 صرف طاّرُ طاّری ًیا «العالم علیْا»حضرت زیٌة آراى ٍ تیذگل

 صرف اظوا لطف آتادی «العالم علیْا»حضرت زیٌة آراى ٍ تیذگل

 ًحَ فاطوِ لطف آتادی «العالم علیْا»السّرا فاطوِ آراى ٍ تیذگل

 خعفریِ
حضرت 

 «العالم علیْا»هعصَهِ
 ًحَ هعصَهِ فراتی

 خعفریِ
حضرت 

 «العالم علیْا»هعصَهِ
 ًحَ الٌاز خْاى پَر
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 علَم تالغی ظْیال خائفی «العالم علیْا»حضرت آهٌِ لن

 صرف ریحاًِ حماًی «العالم علیْا»حضرت آهٌِ لن

 ًحَ فاطوِ هَظیًَذ «العالم علیْا»حضرت آهٌِ لن

 ًحَ هَهٌی گلؽي طاّرُ «العالم علیْا»حضرت آهٌِ لن

 ًحَ هرین العادات اخثاری «العالم علیْا»فاطوِ السّرا لن

 صرف عاطفِ اتراّین زادُ «العالم علیْا»فاطوِ السّرا لن

 صرف طیثِ احذی ؼعار «العالم علیْا»وریوِ اّل تیت لن

  طیثِ آلاهیری «العالم علیْا»وریوِ اّل تیت لن

 صرف زّرا طرق «العالم علیْا»وَثر واؼاى

 صرف حویذُ صالحی «العالم علیْا»وَثر واؼاى

 وردظتاى  .17

 صرف لیال احوذی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا تیدار

 صرف هیٌا پارظافرد «العالم علیْا»فاطوِ السّرا تیدار

 ًحَ هرضیِ حیذری «العالم علیْا»حضرت زیٌة آتاد ظریػ

 صرف فاطوِ ایٌاًلَ «العالم علیْا»حضرت فاطوِ ظمس

 صرف صذیمِ آزادی «العالم علیْا»ریحاًِ الٌثی ظٌٌذج

 صرف ّاخر هْری «العالم علیْا»السّرا لرٍُ

 ورهاى  .18

 صرف عصوت دّویری «العالم علیْا»فاطوِ السّرا تن

 صرف فاطوِ هعاراللْی ًرخعیِ ظیرخاى

 ًحَ هْذیِ پَرخْاًؽاّی ًرخعیِ ظیرخاى

 صرف زّرا پَیایی «العالم علیْا»حضرت زیٌة ورهاى

 ًحَ هرین دریٌی فاطویِ وٌَْج

 ورهاًؽاُ  .19

 صرف ظویِ وواظی ًرخعیِ ظٌمر

 ًحَ ؼْال رؼتیاًی «العالم علیْا»السّرا صحٌِ

 صرف فرؼتِ اظذی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا ورًذغرب

 صرف ظارا ًَرٍزی «العالم علیْا»زیٌة وثری ّرظیي
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 ًحَ فرؼتِ ؼىری «العالم علیْا»زیٌة وثری ّرظیي

 وْگیلَیِ  .21

 علَم تالغی زّرا ًیاپرظت «العالم علیْا»حضرت زیٌة دّذؼت

 صرف هحثَتِ آلایی «العالم علیْا»تی تی حىیوِ گچعاراى

 ًحَ هذیٌِ صفادٍظت فاطویِ یاظَج

 صرف هرضیِ یاری خَاُ فاطویِ یاظَج

 ًحَ اختر اٍالدُ فاطویِ یاظَج

 گلعتاى  .21

 ًحَ خذیدِ لاًعی زارع «العالم علیْا»فاطوِ السّرا تٌذرترووي

 فاضل آتاد
علیِ ٍ  اهلل صلی»خاتن االٍصیاء

 «آلِ
 علَم تالغی زّرا وَّعاردیلوی

 ًحَ ام الثٌیي هیرعرب «العالم علیْا»السّرا هیٌَدؼت

 صرف هلیحِ ًَری صادق «العالم علیْا»السّرا هیٌَدؼت

 گیالى  .22

 ًحَ رٍیا للی زادُ فاطویِ تٌذراًسلی

 ًحَ زّرا خْاًی زیٌثیِ رؼت

 علَم تالغی صغری رهضاى خَاُ فاطویِ رٍدظر

 لرظتاى  .23

 ًحَ هصگاى هععَدی همذم ًدویِ ازًا

 ًحَ ّوا طاّرپَر فاطویِ خرم آتاد

 علَم تالغی هرضیِ خَرؼیذًٍذ «العالم علیْا»حضرت زّرا دٍرٍد

 هازًذراى  .24

 صرف هعصَهِ فاضلی «علیِ اهلل رحوِ»ؼْیذ هطْری تٌىاتي

 ًحَ همیویظپیذُ  «العالم علیْا»السّرا خَیثار

 صرف زیٌة فالحت پیؽِ «العالم علیْا»حضرت آهٌِ فریذًٍىٌار

 علَم تالغی هعصَهِ لاضی زادُ «العالم علیْا»فاطوِ السّرا لائوؽْر

 صرف زّرا تحرواظوی «العالم علیْا»السّرا والردؼت

 ًحَ هیترا رخة زادُ «العالم علیْا»السّرا والردؼت

 ًحَ صذیمِ خادهی «العالم علیْا»السّرا هحوَدآتاد

 هروسی  .25
ظاخذیهصگاى  «العالم علیْا»السّرا اران  ًحَ 

 صرف هٌصَرُ غالهی «العالم علیْا»السّرا اران
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 ًحَ صذیمِ خرهی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا اران

 صرف زّرا خاًوحوذی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا اران

 صرف رضَاى تذخؽاى ًرخعیِ اران

 ًرخعیِ اران
هْراًگیس خذاتخػ 

 ًصاد
 ًحَ

 صرف هْری حاخی ٍاحذی «العالم علیْا»حضرت زیٌة آظتاًِ

 ًحَ فرزاًِ وارداى «العالم علیْا»وَثر زرًذیِ

 علَم تالغی ًدیثِ خاتَى ورهی «العالم علیْا»فاطوِ السّرا ظاٍُ

 صرف اعظن هْذیسادُ ًرالی فاطویِ هحالت

 ّرهسگاى  .26

 صرف هٌْاز تحراًی «العالم علیْا»وَثر تٌذرلٌگِ

 صرف ظىیٌِ خادهی «العالم علیْا»زیٌةحضرت  هیٌاب

 ًحَ زیٌة ًصادظثحاًی «العالم علیْا»حضرت زیٌة هیٌاب

 ّوذاى  .27

 ًحَ فاطوِ لاظوی تدرد «العالم علیْا»الراضیِ اظذآتاد

 صرف ًعریي اظذتیگی «العالم علیْا»صذیمِ وثری تْار

 صرف زّرا ًمَی «العالم علیْا»السّرا فاهٌیي

 صرف لیال صارهی «العالم علیْا»زیٌة حضرت هالیر

 صرف وثری واهیاى فر «العالم علیْا»السّرا ّوذاى

 ًحَ فاطوِ هثاروی ًَیي «العالم علیْا»السّرا ّوذاى

 ًحَ رضَاى اظىٌذرًصاد «العالم علیْا»السّرا ّوذاى

 یسد  .28

 صرف فْیوِ اخاللی «العالم علیْا»حضرت زّرا احوذآتاد

 صرف رلیِ لصاب زادُ «العالم علیْا»السّرا تافك

 ًحَ صذیمِ حىیوی «العالم علیْا»السّرا هْریس

 ًحَ فرزاًِ اخاللی «العالم علیْا»حضرت زّرا هیثذ

 ًحَ هْذیِ ؼاُ حعیٌی «العالم علیْا»حضرت زّرا هیثذ

 علَم تالغی افعر لاظوی «العالم علیْا»حضرت زّرا هیثذ



مشخصات مدعوین مرحلو کشوری جشنواره علمی 

 اساتید
 

  
 

 گرایش نام و نام خانوادگی مدرسه شهر استان ردیف

 صرف هعصَهِ ًیىَتخت «العالم علیْا»زیٌةحضرت  یسد

 


