
 

 ( برادران)دانشگاه معارف اسالمی  7139کارشناسی ارشد آزمون ورودی اسامی قبول شدگان نهایی 

 به ترتیب گرایش و نام خانوادگی
 

 برادران /آشنایی با منابع اسالمیگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برادران /اخالق اسالمیگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 9 علی                                      رضا                                           اكبري                                         1

 3241023834 محمدسعيد                                 سجاد                                          خازنی                                         2

 4310183425 رحيم                                     اميرحسين                                      خونبانی                                       3

 370358376 ابوالحسن                                 محمدعلی                                       ربانی تبار                                    4

 2580075917 اسحق                                     مجتبی                                         روزافروزي                                     5

 5030029321 محمود                                    مصطفی                                         سعيدي ابرقویی                                 6

 6 محمود                                    محمدمهدي                                      عمادي                                         7

 5470033481 محمدقلی                                  ابراهيم                                       مومنی                                         8

 370937244 اكبر                                     محمدجواد                                      مهدي اسا                                      9

 4400316556 سيدمحسن                                  سيدمحمدكاظم                                   ميرباقري                                      10

 

 

 

 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 4270973129 رمضان                                    حامد                                          بيات                                          1

 8233 قدرت اهلل                                علی                                           تكلوبيغش                                      2

 3860006371 سيدعبداهلل                               سيدرسول                                       حسينی نياز                                    3

 12785 سيدمرتضی                                 سيدمجتبی                                      شمشيري                                        4

 4610044331 اسداهلل                                  روح اهلل                                      عليدوستی                                      5

 1270107674 حسن                                      محسن                                          كمالی                                         6

 5591 حسن                                      اسدهلل                                        متقی مهر                                      7

 14979 علی                                      محمدرضا                                       مهربخش گيگاسري                                8

 4480003886 محمدرضا                                  روح اهلل                                      ميرعالئی فيروزابادي                           9

 2097 اسداهلل                                  عطااهلل                                       ميقانی                                        10



 

 

 

 برادران /اسالمی انقالبگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 10 الهقلی                                   امير                                          اسفندیاري كهالن                               1

 6000028911 ظفر                                      اميد                                          دهقانی                                        2

 1080303847 مهدي                                     مسعود                                         رستگاري نجف ابادي                             3

 310223369 علی كرم                                  وحيد                                          رضاوند                                        4

 97 سيدماندنی                                سيدعلی                                        سبحانی راد                                    5

 23 محمدعلی                                  محمدرضا                                       سلطان احمدي                                   6

 4360193378 ذبيح اهلل                                مسعود                                         شاهوردلو                                      7

 1960346911 عبدالحسين                                سجاد                                          صفی پور                                       8

 13678116 خيبر                                     رضا                                           فخيم ذاكري                                    9

 10673 محمدرضا                                  محسن                                          مومنی هامانه                                  10

 

 

 

 

 برادران /اسالمیتاریخ و تمدن گرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 2980349216 محمود                                    حمزه                                          ادهمی                                         1

 3020225213 ابراهيم                                  مسلم                                          بشاورد                                        2

 371215730 سيدقاسم                                  سيدعلی                                        حسينی                                         3

 2380211183 سيدحمداهلل                               سيدمحمدجواد                                   حسينی بيدك                                    4

 3660436062 قنبر                                     حسن                                           سراوانی                                       5

 2110261838 عبدالمجيد                                مسعود                                         شهري                                          6

 2960011899 غالمرضا                                  مهدي                                          صادقی                                         7

 2 حميد                                     مهدي                                          عسكري كرمانی                                  8

 686 حسين علی                                 عباس                                          ملك نصب اردكانی                               9

 713 ناصر                                     غالمرضا                                       نوادري                                        10

 

 

 

 



 

 

 برادران /مبانی نظری اسالمگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 26153 سيدحسن                                   سيدمحمدحسين                                   ابطحی                                         1

 5377 قدرت اهلل                                حامد                                          حكيمی پور                                     2

 4060027782 محمدرضا                                  سجاد                                          شاهيوند                                       3

 370836601 رحيم                                     محمدرضا                                       عباسی                                         4

 49992 عزیز                                     مرسل                                          عزیزي كواكی                                   5

 6604 ولی اله                                  مجيد                                          فرجی پرزانی                                   6

 4200140381 عباس                                     حسن                                           كرمی محمدابادي                                7

 2176 مرتضی                                    محمود                                         گل اقایی                                      8

 3482 علی                                      محمد                                          نخعی مقدم                                     9

 29869 علی حسن                                  اكبر                                          ولی نيا                                       10

 

 

 برادران /مدیریت فرهنگیگرایش رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 1460 علی                                      اصغر                                          امين زاده                                     1

 4660081478 عليمردان                                 باقر                                          باميري                                        2

 25481 ابراهيم                                  اسماعيل                                       پيشدار                                        3

 23 سيدهادي                                  سيدسجاد                                       جعفري اسطلخی                                  4

 584 حسن                                      حسين                                          حبيبی                                         5

 28 مصطفی                                    علی                                           دهقانی                                        6

 370877098 علی اصغر                                 محمد                                          سعادت                                         7

 2980121789 حسن                                      محمدجواد                                      عامري                                         8

 2670107796 پرویز                                    محمد                                          عباس زاده سورمی                               9

 1990448402 عبدالنبی                                 محمدصادق                                      عبدالهی پور                                   10

 3241005100 حجت اهلل                                 محمدامين                                      فاضلی پيردوستی                                11

 4570066364 محمدرضا                                  محمدمهدي                                      فرهنگی نيا                                    12

 370085711 سيدمحمدرضا                               سيدمحمد                                       محمودزاده حسينی                               13

 544 عباسعلی                                  موسی الرضا                                    نيساري                                        14

 4440018629 حسين                                     محمد                                          واحدیان اردكانی                               15

 

 



 

 

 برادران /مشاورهگرایش رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 6 روح اهلل                                 عليرضا                                        ابراهيميان                                    1

 4270337771 ابوالقاسم                                مهدي                                          بيگدلی                                        2

 370912799 محمد                                     اميرحسين                                      پرنيان                                        3

 1230010858 رحمت                                     حسن                                           پيروي                                         4

 370225872 داود                                     هادي                                          تقوي پور                                      5

 5506 قاسم                                     محمود                                         حسنی                                          6

 14156 محمدحسين                                 اميرحسين                                      درافشانی                                      7

 3080123468 محمد                                     رضا                                           دهقانی عيش ابادي                              8

 1230040447 رمضانعلی                                 حسنعلی                                        زمانی                                         9

 4310268749 جعفر                                     هادي                                          فالح                                          10

 1360635246 حمزه                                     محمد                                          محمودي                                        11

 3040187732 محمد                                     مسلم                                          موحدي راد                                     12

 251 سيدشمس اهلل                              سيدابوالفضل                                   ميرعابدین                                     13

 5948 سيدحسين                                  سيدمحمد                                       ميرقهاري                                      14

 901 قاسم                                     محمد                                          نظري رباطی                                    15

 

 

 برادران /تبلیغ دینگرایش رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 17 الزم                                     شریف                                          حاچم زاده                                     1

 2374 سيدرضا                                   سيدروح اله                                    رضوي مقدم                                     2

 371061857 حسين                                     مصطفی                                         طالبی رحمت ابادي                              3

 122971 غالمعلی                                  صادق                                          غالمی                                         4

 1450211674 امير                                     مهدي                                          محمدپور                                       5

 1520008325 حسن                                      ناصر                                          محمدي                                         6

سيدعلی  سيدمحمد                                       موسویان                                       7

 اكبر                             

5200006333 

 4270262591 علی                                      مجيد                                          همتی                                          8

 

 

 


