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 باسمه المتعالی

 پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی دکتری 1398 دانشگاه معارف اسالمی به ترتیب گرایش و حروف الفبا

 

 رشته مدرسی معارف اسالمی - گرایش اخالق اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 سید نصرت اهلل امامی سیده زهرا 1

 حسین پاشازاده توحید 2

 اسمعیل حیدرزاده اصفهانی حبیب 3

 علیرضا حیدری داود 4

 ایرج رضائی حسین 5

 ابراهیم شهریاری روح اهلل 6

 احمد صبوری محمد حسین 7

 قربانعلی عباسی پور زهرا 8

 اسماعیل علوی یگانه محمد صالح 9

 محمد عیسوند یونس 10

 حسن غالمرضایی جواد 11

 محمدرضا فاطمی پور علی 12

 کاظم فرهادیان فاطمه 13

 علی قهرمانی حسن 14

 محمدرضا قوام حامد 15

 فرهاد کریمی منصوره 16

 سید علی مدرس سید محمد حسن 17

 محمدمهدی موذن محمدعلی 18

 ذبیح اله نیک زاد فهیمه 19
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 رشته مدرسی معارف اسالمی - گرایش انقالب اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 عبدالحسین امانت بهبهانی مهدی 1

 علی بهرامی قره قانی محمد 2

 سید علم تقوی خصال سیدمحمد 3

 عیسی جلیلی مهدی 4

 هدایت حبیبی قرانی حامد 5

 علی زارع مهدیار 6

 مراد سبزی امین 7

 احمد صالحی علی اکبر 8

 محمد فاتح علی 9

 اصغر فاطمی پور مهدی 10

 حمزه کشاورز محمود 11

 احمد کفاش محمد 12

 غالمرضا کمیجانی زینب 13

 احمد محلوجی محمد مهدی 14

 علی اکبر موال محمد حسین 15

 غالمحسین مؤمنی علی 16

 سید ابوالفضل نورانی سید محمدامین 17

 قاسمعلی هاشمی احمد 18

 سید عبدالمطلب هاشمی شیخ شبانی سید روح اهلل 19

 محمد یعقوبی یوسف 20
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 رشته مدرسی معارف اسالمی - گرایش تاریخ و تمدن اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حتم بگ پری زاد تورج 1

 حسین رضا دنیوی احسان 2

 قدرت سجادی گوگدره محمد صادق 3

 حسین رضا شاهرخی ساردو اصغر 4

 سیف  اله عزیزی مرتضی 5

 حسین فرهی محمدصادق 6

 علی قائمی یوسف 7

 مظاهر قزوینی علی آباد حسین 8

 محمد جواد قهرمانی روح اهلل 9

 سید بشیر لطیفی سید یحیی 10

 محمدحسین متوسل فهادانی سعیدرضا 11

 علی اصغر محیطی مجتبی 12

 غالمرضا مرادی علی 13

 صیدولی نظری سجاد 14

 عباس نیک زاد محسن 15
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 رشته مدرسی معارف اسالمی - گرایش قرآن و متون اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 صفت اهلل ابراهیمی ابوالفضل 1

 حسین اتحادی حمیدرضا 2

 محمدرضا اردالن محمدصادق 3

 سید محمد امامیان سیده راضیه 4

 غالمعلی امیری حجت 5

 ماشاء اهلل باطنی سید محمد مهدی 6

 قربانعلی بختیاری معصومه 7

 عبداهلل پرهیزگار رقیه 8

 عیسی رزاقی عزیزاله 9

 براتعلی رئیسی خیرآبادی داود 10

 حسین زال زاده حجت 11

 داود شربتداران محمد حسن 12

 ناصر شعرباف چی زاده محمد 13

 حسن شیروانی شیری حمیدرضا 14

 عمران ضیائی نیا محمدحسین 15

 سلمان علمی حسین 16

 مصطفی گل پور روح اهلل 17

 سیدابوالفضل مجابی سیدصادق 18
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 رشته مدرسی معارف اسالمی - گرایش مبانی نظری اسالم

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 علی محمد بهجت فاطمه 1

 محمد علی بهشتی معز محمد رضا 2

 نوراله حسین زاده احمدرضا 3

 سیدمحمدحسین حسینی سیدعبدالهادی 4

 خانعلی دهیری پور وحید 5

 عطوف رجب زاده محمد 6

 احمد رضائی اشنی علی 7

 غیبعلی روحی رحمت اهلل 8

 شمس علی زینال بیک زاده تقی 9

 سیدرضا سیدی مقدم سیدحسین 10

 عبدالحسین شجاعی علی 11

 نورعلی طاهری محمد 12

 سید محمود قاضوی سید محمد 13

 جهانگیر کریمی محمد 14

 علی اکبر موال محمد حسن 15

 سیدمحمدعلی میرقیصری سیدروح اله 16

 محمود نجف زاده اشرفی حمید 17

 ابوالقاسم نجفی مصطفی 18

 رحیم نیازمند بناب علی 19

 اکبر یزدان پناه سجاد 20

 علیرضا یوسفعلی تبار محمد 21

 

 

 


