
 

 ( برادران)دانشگاه معارف اسالمی  5931کارشناسی ارشد آزمون ورودی اسامی قبول شدگان نهایی 

 به ترتیب گرایش و نام خانوادگی
 

 مبانی نظری اسالم برادرانگرایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخالق اسالمی برادرانگرایش 

 نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 حمزه علی                                 مهدي                                          اخوندي شيخ احمدلو                             1

 موسی الرضا                               محسن                                          ترابی فر                                      2

 محمد                                     اصغر                                          داداش پورمقدم                                 3

 حسن                                      مجيد                                          دارستانی                                      4

 موسی                                     محمدرسول                                      رضایی مقدم                                    5

 عزت اهلل                                                سعيد                           ریحانی                                        6

 محمدحسين                                 محمدمهدي                                      متوسل ارانی                                   7

 حسن                                      اسماعيل                                       محسنی نيا                                     8

 محمدرضا                                  محمدعلی                                       مقيسه                                         9

 رحمتعلی                                  رحيم                                          نوروزي                                        11

 

 

 

 

 نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 ابوالحسن                                 وحيد                                          اسدي                                          1

 حسين علی                                 خليل                                          بهرامی                                        2

 سيف اهلل                                 بهرام                                         پورهمت نفر                                    3

             ابوالحسن                     محمد                                          طيبی شالی                                     4

 ابوالقاسم                                داود                                          عزیزي                                         5

 عنایت اهلل                               ميثم                                          كرمی كهوند                                    6

 رحيم                                     حبيب                                          كریمی                                         7

 سيدمحمود                                 سيداحمد                                       مدنی بجستانی                                  8

 سيدمجيد                                  سيدمحمد                                       موسوي                                         9

 محمدحسن                                  داود                                          یزدخاستی                                      11



 

 

 

 تاریخ و تمدن اسالمی برادرانگرایش 

 نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 علی                                      حسين                                          اصغرپور                                       1

 فرامرز                                   محمدمهدي                                      حبيبی قلعه بين                                2

 سيداسداهلل                               سيدقدیر                                       حسينی                                         3

 حسين                                      صادق                                          خادمی پور                                     4

 حسين رضا                                 احسان                                         دنيوي                                         5

 حسين                                     علی                                           دهقان بهابادي                                 6

 محرم علی                                 مرتضی                                         ربيعی                                         7

 سيدعلی                                   سيدهادي                                       رضوانی                                        8

 نجات                                     ایوب                                          زارع خفري                                     9

 اسماعيل                                  محمد                                          هاشم خانی                                     11

 

 

 

 

 گرایش آشنایی با منابع اسالمی برادران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 ناصر                                     حامد                                          ابوترابی زارچی                                1

 علی رضا                                  علی اكبر                                      برجی                                          2

 حسين                                     علی رضا                                       تقوي زاده                                     3

 مجيد                                     حسين                                          صفدري                                         4

 حسين                                     سعيد                                          عابد                                          5

 صادق                                     حامد                                          عباس زاده                                     6

 محمدجعفر                                 مهدي                                          عباسی                                         7

 ولی اهلل                                 مجيد                                          فرجی پرزانی                                   8

 اميدعلی                                  مجيد                                          مهدوي منش                                     9

 محمدرضا                                  محمد                                          نادعلی                                        11



 

 

 اسالمی برادرانگرایش انقالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایش مدیریت فرهنگی برادران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 علی اوسط                                 الياس                                         اسفندیاري كوچ تپه                             1

 عزیزاهلل                                 حسن                                           حيدري                                         2

 مراد                                     امين                                          سبزي                                          3

 عزیز                                     ميالد                                         صفري                                          4

 حمزه                                     محمود                                         كشاورز                                        5

 محمدحسن                                  مهدي                                          محرابی نيا                                    6

 صمد                                      علی                                           محمودي                                        7

 غالمحسين                                 مجيد                                          مویدي                                         8

 سيدابوالفضل                              سيدمحمدامين                                   نورانی                                        9

              ميرجمال                     سيدحسن                                        هاشمی باالجاده                                11

 نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 مرتضی قلی                                عليرضا                                        باجالنی                                       1

 حسن                                      ناصر                                          پناهنده                                       2

 سيدتراب                                  سيدمصطفی                                      حجتی طارمسري                                  3

 سيدجالل                                  سيدهادي                                       حسينی ميقان                                   4

 سيدمحمد                                  سيداحمد                                       حسينی ميقان                                   5

 مهدي                                     امين                                          حقيقت نژاد                                    6

 محمود                                    محمدمهدي                                      داداش زاده                                    7

             قاسم                         شهاب                                          رنجبري                                        8

 ابراهيم                                  اكبر                                          زارعی                                         9

 عبداهلل                                  حسن                                           سلمانی                                        11

 محمد                                     وحيد                                          عباسی                                         11

 قاسم                                     محمدحسن                                       فراشيانی                                      12

 حسن                                      ميثم                                          معصوم بيگی                                    13

 سيدحسين                                  سيدمحمود                                      موسوي حسن رودي                                14

              خميس                        محسن                                          مهدیان مهر                                    15



 

 

 گرایش مشاوره برادران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 عبداهلل                                  مرتضی                                         ازادي                                         1

 اكبر                                     مهدي                                          اسدعليزاده                                    2

 غالمحسين                                 محمد                                          بهشت                                          3

 اميدعلی                                  صمد                                           حافظی                                         4

 قاسم                                     علی                                           روح افزا                                      5

 محمدابراهيم                              عليرضا                                        سلگی                                          6

 ابوالقاسم                                محمود                                         شجاعی                                         7

 عين اله                                  حميدرضا                                       شعبانی                                        8

 ناصر                                     خسرو                                          عزیزي                                         9

 مظفر                                     علی اكبر                                      كامرانی صالح                                  11

 حميد                                     سعيد                                          كرم زاده                                      11

 علی اكبر                                 عباس                                          كریميان                                       12

 حبيب اله                                 روح اله                                       كمال ابادي                                    13

 سيدمحمود                                 سيدمحمد                                       مصطفوي                                        14

 عبدالعلی                                 محمدصالح                                      مقاره اي                                      15


