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 پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی دکتری 1397 دانشگاه معارف اسالمی به ترتیب گرایش و حروف الفبا

 

 گرایش اخالق اسالمی

 شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 2500284867 عزیز اطمینان مهرداد 1

 4 حسین پاشازاده توحید 2

 2495 موسی الرضا ترابی فر محسن 3

 5650017727 حسین جعفری کفرانی رضا 4

 552 مروت حبیبی یحیی 5

 36332 سیدحسین حسینی مطلق سیدمرتضی 6

 28 یداهلل خدادادی عباس 7

 2950 اسماعیل داوری شلمزاری حسین 8

 1492 علیرضا رضایی زینب 9

 606 سید داود ساجدی سید جعفر 10

 331 نوراهلل طاهری سید جلیل 11

 4087 حسین عاملی ابراهیم 12

 1590004019 قربان علی عباسی پور زهرا 13

 5011 محمد فصیح گفتار نرجس 14

 4323 موسی قاسمی ظفر 15

 622 سید حسین موسوی سید میثم 16

 7334 امراله مهدویان طاهره 17
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 گرایش انقالب اسالمی

 شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 15956 عبدالمحمد احمدی فاطمه 1

 10381 صیدعلی الماسی سلیمان 2

 121 محمدعلی امامی اسماعیل 3

 171 عبدالحسین امانت بهبهانی مهدی 4

 10443 عبدالعلی آزادی حامد 5

 275 هادی جعفری سید نادر 6

 60 عزیز حسین پور مهدی 7

 3095 سیدابراهیم حسینی سیدبهاالدین 8

 2980293431 علی حصیبی محسن 9

 3666 قربانعلی خلیل خلیلی علی اکبر 10

 37645 علی داد عبدالهی عباس 11

 7620 کاظم عبدالهی یوسف 12

 2050207621 رمضان علی تبار فیروزجاه محمد 13

 13970 محمدرضا علیزاده محمد 14

 746 حسن کریمیان کریمی نوراهلل 15

 3 اصغر معین زاده حسین 16

 1155 سید حسین موسوی محمودسید  17

 2980125431 علی اکبر موال محمد حسین 18

 4980146503 سید ابوالفضل نورانی سید محمدامین 19

 789 عبدااله نیک معین جواد 20

 9 سید عبدالمطلب هاشمی شیخ شبانی سید روح اهلل 21
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 گرایش تاریخ و تمدن اسالمی

 شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 13277 احمد جعفری آذر محمد 1

 1507 حسین دهقان بهابادی علی 2

 11022 محسن رفیعی محمود 3

 68 نجات زارع خفری ایوب 4

 4 قدرت سجادی گوگدره محمد صادق 5

 307 حسین رضا شاهرخی ساردو اصغر 6

 930 نجف شهریاری حیدر 7

 2147 مهدی صالحی حاجی آبادی حمید 8

 5884 علی صداقت مجتبی 9

 4156 حسین فرهی محمدصادق 10

 0370194004 محمد جواد  قهرمانی روح اهلل 11

 698 نقی کاکاوند قلعه نوئی عباس 12

 31 سیدبشیر لطیفی سید یحیی 13

 3958 محمد حسین متوسل فهادانی سعید رضا 14

 4360043600 محمدولی محمدی علی 15

 2440 رضا مسیبی ساری نرگس 16

 12173 نادر همدانی محمدجواد 17
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 گرایش قرآن و متون اسالمی

 شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 9172 مهدی ابراهیمی درچه احمد 1

 5016 حسین اخوت امیر 2

 3240401487 محمدرضا اردالن محمدصادق 3

 821 غالمعلی امیری حجت 4

 2204 حسین پورمحی ابادی محمدعلی 5

 3875 غالم حسین جعفری پیکانی علی 6

 485 سردار حیاتی مهدی 7

 4954 حسین پاشا خدابنده لو مهدی 8

 137 دخیل عباس ربانی محسن 9

 4060513830 سیدمحمدرضا رحیم زاده سید مسلم 10

 93 علی ریحانی نیا محمدعلی 11

 20 علی اکبر شاهبیکی حامد 12

 2080324233 محمد شیرزاد علیرضا 13

 2749 ذبیح اله عابدی روح اله 14

 221 اسداله قدس عباس 15

 9 سیدمحمد موسوی سید علی 16

 35 زینال نظری جواد 17

 5182 میر ابوالفتح یعقوبی هیق سید شهاب الدین 18
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 گرایش مبانی نظری اسالم

 شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 3860415344 غالمعلی ابوذری زینب 1

 624 سید یداله احمدیانی مقدم سیدامین اله 2

 13239 جواد اسدی فاطمه 3

 0370086953 مسعود افشاری حامدرضا 4

 433 محمد رضا بایگان اکبر 5

 3927 علی اصغر حاجیان حمید 6

 1338 سید محمد حسینی سید حسین 7

 2591 عطوف رجب زاده محمد 8

 1080023569 احمد رضایی اشنی علی 9

 1378 غیبعلی روحی رحمت اهلل 10

 91 نورعلی طاهری محمد 11

 9269 محمد حسن فیض اخالقی محمد رضا 12

 3885 علی قاسم فام معصومه 13

 17 سید عظیم قنادیان سید علی 14

 2176 مرتضی گل آقایی محمود 15

 12145 محمد مالرحیمی مصطفی 16

 1050 هادی مهری مجتبی 17

 35621 سیدمحمد هاشمیان سیدمحمدمهدی 18

 666 اکبر یزدان پناه سجاد 19

 309 محمدحسن یزدخاستی داود 20

 

 

 


