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 برادران / اخالق اسالمیرشته مدرسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برادران / اسالمی نقالبارشته مدرسی 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

امشآر 1 وبیا   رضا 

کین یاله 2 میقا دیس   سید محمد 

یباقر 3 یهاد   جهانگیر 

یآباد بلقان 4 یرجبعل   حسین 

یثابت 5  علی محمد جمال 

یمیرح 6  رضاقلی اصالن 

نژاد رسول 7 یمهد   صابر 

یآباد عباس 8  بختیار محمد 

 قربانعلی فرهاد فرهمندنژاد 9

انیزمان کشاورز 10  کاظم کمال 

یآباد نجف یوسفی 11  علیرضا حامد 

 

 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 علی ماشااله یمصطف یجعفر 1

 عوض محمود جوکار 2

آباد یعل ینیحس 3 نیحس دیس   سید فضل اهلل 

یخسرو 4 یعل   حسین 

نژاد یداوود 5 میابراه   حسین 

حسن خیش 6  ایرج محمدصادق 

یعطار 7  محسن محمدرضا 

نیفرورد 8  جواد احسان 

اقتیل 9  حسین محمد 

زاده یول 10 یمحمدمهد   ابوالقاسم 



 

 

 

 برادران / تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیرشته مدرسی 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 علی رضا احمدی 1

 احمد ستار پورحسین 2

 سید قاسم سید علی حسینی 3

 عباسعلی مصطفی حضرتی 4

 کریم محسن داخلی فرد 5

 اقامعلی محمد زمانی انالوجه 6

 غالمعلی علی ستوده 7

 رمضانعلی محمد عین الکمال 8

 عزت اله مصطفی ممبنی 9

 یعقوب محمد منصوری 10

 محمدعلی رضا مهرزاد 11

 محبوب توحید نقی لو 12

 

 

 

 برادران / مبانی نظری اسالمرشته مدرسی 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 نعمت اهلل مجید اکبری 1

 محمودرضا محمدهادی باقری گل 2

 ذبیح اهلل میالد جاللوندی 3

 محمدصادق محمدعلی دهقان 4

 حسن میثم ریحانی 5

 بختیار علی سلگی 6

 داود مجید شاهین 7

 رحمت اله سعید شکری 8

 احمد محمدرضا قاسمی نژاد رایینی 9

 صبری عقیل مطوری محمدیان 10

سید  موسوی صدر 11

 محمدحسین

 سید مهدی

 محمدعلی محمد یوسف زاده 12

 

 



 

 

 

 برادران / قرآن و حدیث معارفرشته مدرسی 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 عبدالحسین مسلم البوعلی 1

 علیرضا محمدرضا پورعسکری 2

 صفرعلی سجاد رحیمی 3

 احمد علی اکبر سبزی زاده یزدی 4

 فرحان رضا سعیداوی 5

 گل اقا مصطفی طالعمند 6

 عبدالسید محمدعلی طحان 7

 غفور محسن فاضل بخشایش 8

 علی اصغر امیر قنبری 9

 خضیر عیسی محسنی زاده 10

 مرتضی رضا میرزایی غالمی 11

 اوسط محمدرضا نجفی فرد 12

 
 

 برادران / مدیریت فرهنگیگرایش رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 شجاع ابوالفضل امیری 1

 احمد علی ایپکی 2

 مجتبی محمدحسین رحماندوست 3

 سید حسین سید محمد رضوی 4

 رجب سعید عبیری بناب 5

 محمدرضا محمدمهدی فرهنگی نیا 6

 حسین امین قربانی 7

 یحیی محمدرضا یاسینی پور 8

 رسول محمدصادق یاسینی فر 9

 علیرضا حسین یدائی افشرد 10

 

 



 

 

 

 

 برادران / مشاورهگرایش رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 محمداسماعیل علی ابوطالبی 1

 محمدعلی محمدرضا االدری 2

 خان محمد هادی اکبرزاده یارم گنبد 3

 علی اصغر حسن امیری سیاوشانی 4

 حسینعلی علیرضا برقعی 5

 علی محمدجواد برنا 6

 حسین محمدمهدی زادهحسن  7

 سید محمود سید حسین حسینی 8

 مرتضی علیرضا درودگر 9

سید  موسوی 10

 محمدمهدی

 سید کمال

 

 

 


