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 پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی دکتری 9316 دانشگاه معارف اسالمی به ترتیب گرایش و حروف الفبا

 

 گرایش اخالق اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 سید ناصر جالل زاده میبدی سید مهدی  1

 مروت حبیبی یحیی 2

 یداهلل خدادادی عباس 3

 اسماعیل  داوری شلمزاری  حسین  4

 علیرضا رضائی زینب 5

 علی اصغر سرلک علی 6

 حسین عاملی ابراهیم 7

 قربانعلی عباسی پور زهرا 8

 علی داد عبدالهی عباس 9

 حیدر فیروزی مرتضی 11

 حسین کارگرشریف آباد قاسم 11

 مجید محمدزاده علی اصغر 12

 امراله مهدویان طاهره 13

 یحییسید  موسوی سمیه السادات  14

 سید یحیی موسوی سیده زهرا 15

 فضایل نظری مصطفی 16

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 گرایش انقالب اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 عبدالعلی آزادی حامد 1

 محمد حسین توحیدلو احمد 2

 سید هادی جعفری سید نادر 3

 قربانعلی خلیل خلیلی علی اکبر 4

 محمداسمعیل سلگی مهدی 5

 حمداله شاهوردلو حسین  6

 کاظم عبداللهی محمد 7

 محمدرضا علیزاده محمد 8

 محمد حسین علیشاهی محمد مهدی 9

 علی جان غالمی بدربانی حسین 11

 احمد غلمانی قدرت  11

 فرضعلی فرهنگی محمد علی 12

 یوسف محمدلو امین  13

 اصغر معین زاده حسین 14

 حکمت اهلل نعیمی محمدعلی 15

 عبداله همدانی محمدعلی 16
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 گرایش تاریخ و تمدن اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 علی ابراهیمی مریم 1

 محمد احمدی علی 2

 محمود امامی منصور 3

 عوض جاودان محمد 4

 محمد رضا حیدری نسب محمد باقر 5

 حیدرعلی سلم ابادی حسن 6

 علی داد سلیمانی مرضیه 7

 قباد طهماسبی حسن 8

 نقی کاکاوند قلعه نوئی  عباس 9

 حسین گل پور سوته محمدصادق 11

 سیدبشیر لطیفی سید یحیی 11

 محمد حسین متوسل فهادانی سعید رضا 12

 حسن  مطهری زاده  روح اهلل  13

 سیدجمشید موسوی سیدرضا 14

 سید فاضل میراشرفی لنگرودی سید رسول 15

 نادر همدانی محمدجواد 16
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 گرایش قرآن و متون اسالمی

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 علیرضا ابراهیمی اعظم 1

 حسین اتحادی حمیدرضا 2

 علی اصفهانی فاطمه 3

 امیر افضلی محمدعلی 4

 غالمعلی  امیری حجت 5

 عاصی بوعذار هیثم 6

 یوسف حسنی یونس 7

 محمد رضایی استخروئیه حمیدرضا 8

 علی ریحانی نیا محمدعلی 9

 احمد رئوفی نژاد مجتبی 11

 غالمحسین صدوقی محمد 11

 علی فاطمیان عادل 12

 حسین محمدی جواد 13

 محمد حسین مظفرى متین احسان 14

 مرتضی  مهدوی ارجمند مصطفی  15

 غیبعلی مهدوی فر ولی اله 16

 عباس  نورا اصغری بنجار  سعید  17
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 گرایش مبانی نظری اسالم

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 تیمور اطهری نیا حسین  1

 نورمحمد افسری هادی 2

 مصطفی اورنگی میثم 3

 عبدالمجید ایمانی مقدم حسین 4

 علی یار بهزادی محمد 5

 محمد حسین  جوانمردی  محسن  6

 سید قدرت اهلل حجازی سید ولی اهلل 7

 سیدمحمدحسین حسینی سیدعبدالهادی 8

 عطوف رجب زاده محمد 9

 رمضان رضازاده یونس 11

 احمد سلطانی یاسر 11

 خلیل طاهریان سمیه 12

 مصطفی عبدل امیر 13

 علی  غالمی  جعفر  14

 سید حسین فاطمی سید محمد  15

 سید احمد موسوی سید مرتضی 16

 حسین موسوی مقدم سید غالمعباس 17

 

 

 

 

 

 

 


