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 گرايش اخالق اسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 غالمرضا احمدي محمد 1

 محمد آرمين علي 2

 عبد اله باب اله زاده مهدي 3

 اسفنديار حاتميان جزي محمد 4

 سيدصالح حسيني سيدمحمد 5

 يداهللا خدادادي  عباس 6

 علي اله خلفي رضاعلي 7

 رمضان علي دهستاني بافقي علي رضا 8

 محسن رحيمي مهران حسن  9

 عليرضا رضايي زينب 10

 كرامت اله شاملي علي اكبر 11

 رمضان شريف يزدي سعيد 12

 ولي اله صدري يارعزيز حسين 13

 درويش عواطفي زهرا 14

 محمد محمد رضايي مليحه 15

 مجيد محمدزاده علي اصغر 16

 امراله مهدويان طاهره 17

 سيدمحمد موسوي نژاد سيدرضا 18

 محمد مولوي محدثه 19

 حميد ميرخندان سيد عبداهللا 20

 حسن ميري مجتبي 21

 حسين نادري پاريزي فاطمه 22



 

 گرايش انقالب اسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 محمد حسين استاديان خاني عليرضا 1

 محمد ابراهيم برجيسيان محمد تقي 2

 حسن پورحسن درزي فاطمه 3

 هادي جعفري سيد نادر 4

 قربانعلي خليل خليلي علي اكبر 5

 محمد تقي دليري پور مهدي 6

 عليرضا رضائي نسيمه 7

 محمد حسن زالي محمد رضا 8

 محمداسماعيل سلگي مهدي 9

 حمداهللا شاهوردلو حسين 10

 علي اصغر صادق زاده محمدعلي 11

 كاظم عبدالهي يوسف 12

 محمد غالم پور ده سرخي حسن 13

 علي جان غالمي بدرباني حسين 14

 احمد غلماني قدرت 15

 امامقلي فتحي اميرحسين 16

 رضا فرودستان دستجردي محسن 17

 محمد لك زايي رضا 18

 قربانعلي محمدي حسن 19

 خسرو مقدمي شهيداني سهراب 20

 كرمعلي مهرآزين مهدي 21

 سيد حسين موسوي سيد محمود 22

 شيرمحمد مولوي وردنجاني عيسي 23

 حكمت اهللا نعيمي محمدعلي 24



 گرايش تاريخ و تمدن اسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 محمود ارشادي نفيسه 1

 محمدعلي تلخستانياشتري  امير 2

 احمد تاج الدين علي محمد 3

 عوض جاودان محمد 4

 يونس جوهري هادي 5

 غالم حسين زاده علي 6

 عباس حميديان قم محمد حسن 7

 حسين دوست كام زكيه 8

 محمدرضا رضايي مرتضي 9

 حسنعلي زارعي زباط اسماعيل 10

 محمد سلطاني فر محي الدين 11

 عليداد سليماني مرضيه 12

 باقر صفري كريم 13

 قباد طهماسبي حسن 14

 علي قائمي يوسف 15

 حسين گل پور سوته محمدصادق 16

 اسماعيل محسني مصطفي 17

 مجيد محمدي فر محمد 18

 عباسعلي مسعودي ايوب 19

 سيد حسن موسوي سيد ناصر 20

 محمد نادري مصطفي 21

 سيد عزيزاهللا هاشمي زاده سيد حسين 22

 احمد يعقوبي مهدي 23



 گرايش قرآن و متون اسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 ابو القاسم ارزاني محمد 1

 غالمعلي اميري حجت 2

 حسنمراد حيدري راد طيبه 3

 رجب علي رضايي آدرياني محمد 4

 حيدر رضواني قهساره يزدان 5

 محمدرضا روستايي سعيد 6

 يعقوبعلي رياحي مهر باقر 7

 جواد ريحاني نيا محمدعلي 8

 ابوالفضل ساجدي مريم 9

 محمد باقر سفيديان علي 10

 علي شمس حامد 11

 ميرمحمود عاصمي سيد ابراهيم 12

 جواد قائمي محسن 13

 اسداله قدس عباس 14

 محمد قنبري شيخ شباني محمدتقي 15

 خداداد كشاورزي كمال 16

 جعفر مباشري مهدي 17

 صفرعلي مزروعي سبداني زهره 18

 غالمرضا منصفي علي 19

 مرتضي مهدوي ارجمند مصطفي 20

 عباس نورا اصفري بنجار سعيد 21

 علي هدايت كليشادي مريم 22



 

 گرايش مباني نظري اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پدر نام خانوادگي نام رديف

 محرم اسكندريان محمد 1

 اسماعيلي اسماعيلي محمدعلي 2

 حيدر اصدق پور محمد 3

 نورمحمد افسري هادي 4

 حميد اوليا نسب مرتضي 5

 عليمراد برهاني الهام 6

 موسي جابري اربابي محمد علي 7

 سيد محمدحسين حسيني سيد عبدالهادي 8

 محمد داداش بهمني علي 9

 حسين رحمتي محمدرضا 10

 حسن رحيمي كفراني احمد 11

 حسين رضيئي مريم 12

 احمد سلطاني ياسر 13

 باقر شريعت پناه علي 14

 حسن شهامت روح اهللا 15

 خليل زاده قلي امراهللا 16

 محمود مهدوي راد مهاجر 17

 مصطفي ميان محله شيما 18

 رضا نجفي برزگر محمد 19

 شيراهللا نقي لو مجيد 20

 محمدولي هاشمي ياسر 21

 سيفعلي ياحقي غالمعلي 22

 احمد يارمحمدي مهدي 23


