
 

 ( برادران)دانشگاه معارف اسالمی  6931کارشناسی ارشد آزمون ورودی اسامی قبول شدگان نهایی 

 به ترتیب گرایش و نام خانوادگی
 

 برادران آشنایی با منابع اسالمی/گرایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برادران /اخالق اسالمیگرایش 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 محمدحسين حسين حسن پورتقی اباد 1

 سيدیحيی سيدمحسن حسينی یزدي 2

 نصرت اهلل حسين درخشان شبلی 3

 شكرعلی مهدي دهقانی 4

 مصطفی محسن رضوي مجارشين 5

 احمد محمدحسين صبوري 6

 عطاقلی امير قلی زاده 7

 سيدعلی كاكا سيدهدایت موسوي خو 8

 امان اهلل حميد ناصري پور 9

 كرم مهران همتی نيا 11

 

 

 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 ابراهيم اژدر محمدرسول اكبري 1

 حسين وحيد تركاشوند 2

 شهسوار حسين حق جو 3

 حسين احمدرضا سري 4

 مجيد حسين صفدري 5

 كرامت جابر كمالی زركانی 6

 عشقعلی محمد لطفی 7

 ریسان علی محمدي مجد 8

 احمد محسن نصيري 9

 احمد محمد هاشمی حسين ابادي 11



 

 

 

 برادران /اسالمی انقالبگرایش 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 رحيم محمدتقی اقائی خوزانی 1

 هدایت حامد حبيبی قرانی 2

 امراله فرشاد شهریاري 3

 قدرت اله حسن طهماسب پوركریمی 4

 محمد حسن فدائی 5

 احمد محمد كفاش 6

 احمد محمدمهدي محلوجی 7

 سيدباقر سيداحمد مهدیان 8

 حبيب اهلل محمدرضا ميري 9

 قاسمعلی احمد هاشمی جوزدانی 11

 

 

 

 

 برادران /اسالمیتاریخ و تمدن گرایش 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 سيدمحمدجواد سيدمحمد حسينی رزمگاهی 1

 حسين صادق خادمی پور 2

 علی محمد ساالري 3

 محمدعلی حسين فرهنگيان 4

 سيدمحمد سيدكاظم فالح زاده 5

 سيدجواد سيدمسعود قاضوي 6

 سيدعلی سيدمحمدمهدي موسوي نژاد 7

 اسماعيل حجت ميرزاده 8

 كاكامراد محمدرسول واحدي 9

 محمدحسين مهدي هنرجو 11

 

 

 

 



 

 

 برادران مبانی نظری اسالم/گرایش 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 قربانعلی حسين اسماعيلی جلودار 1

 علی ابوالفضل اقاجان پورحيدري 2

 علی محمد ایزدي 3

 سيدمحمد سيدحسين پورعلوي 4

 حسن حميدرضا شيروانی شيري 5

 حسين محمد علی پوریگانه 6

 صحنعلی روح اله فرزادنسب 7

 محمدعلی ناصر قربانی 8

 سيدمحمود سيدمحمد كاظمی شيخ شبانی 9

 قاسم احمد گل نتاج 11

 

 

 برادران /گرایش مدیریت فرهنگی

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 اميدعلی محمدجواد ابراهيمی پور 1

 اكبر محمدباقر اسدعليزاده 2

 غالمرضا محمدحسين اسماعيلی 3

 علی اكبر ابوالفضل پریمی 4

 علی محسن جوكار 5

 مصطفی علی حاتم زاده چه چكري 6

 سيدابراهيم سيدحسن حسينی دستجردي 7

 مراد مرتضی زارع 8

 مراد مصطفی زارع 9

 عباس مرتضی زاهدي نيا 11

 محمدحسن پيمان ساالري 11

 رجبعلی علی عرب زاده مهربان 12

 عزیز عليرضا عمادي 13

 شيرمحمد رسول نكوئی 14

 علی بخش مجيد همتی 15

 

 



 

 

 برادران /گرایش مشاوره

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 منوچهر مهدي اسداله پور 1

 محمدحسين محمدمهدي انصاري 2

 سيدابراهيم سيدعلی اصغر ایران نژادپاریزي 3

 سيدمحسن سيدحسين پيموده 4

 غالم یعقوب حاجی پور 5

 محرمعلی مصطفی خوش رفيق 6

 محمدابراهيم علی اكبر صادقی منش 7

 رضا علی طحانی 8

 ایمانعلی مجتبی گلمحمدي 9

 محسن مجتبی محسنی راد 11

 برات صادق محمدي 11

 محمدباقر علی مرتضوي نيا 12

 حسن عقيل مصطفوي مجد 13

 سيدمصطفی سيدمحمد هاشمی 14

 سيداحمد سيدمحمدهادي هاشميان 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


