
   

 ( خواهراندانشگاه معارف اسالمی ) 1397کارشناسی ارشد آزمون ورودی اسامی قبول شدگان نهایی 

 به ترتیب گرایش و نام خانوادگی
 

 

 

 خواهران /آشنایی با منابع اسالمیگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهران /اخالق اسالمیگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 905 احمد                                     زهرا                                          احمدي                                         1

 3100060474 حسن                                      مرضيه                                         بصيرت                                         2

 11620 محمود                                    هدا                                           دهقان عصمت ابادي                              3

 10286 عزیزاهلل                                 مليحه                                         دهقان منشادي                                  4

 13 فرج اله                                  مليحه                                         قلعه ئی                                       5

 138 علی                                      سميه                                          كيانی                                         6

 43163 ميرمحمدعلی                               فهيمه سادات                                   محمودي                                        7

 30 سيدحسن                                   مریم                                          موسوي لر                                      8

 7284 حبيب اهلل                                ميترا                                         نخعی مسكونی                                   9

 29572 محمد                                     زینب                                          نظري مقدم سياهمزگی                            10

 

 

 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 4270465638 رسول                                     ليال                                          احمدي                                         1

 2960093658 محمدحسين                                 رقيه                                          اذرپندار                                      2

 1705 محبوب                                    معصومه                                        بهرامی                                        3

 9343 علی                                      نجمه                                          خراسانی                                       4

 2500116433 عبداله                                   افسانه                                        خوشنود                                        5

 19 بهلول                                    ثریا                                          سقاشام اسبی                                   6

 10 عباس                                     فاطمه                                         كوسه لر                                       7

 4126 محمد                                     فاطمه                                         مجلسی                                         8

 5073 ظفر                                      راضيه                                         مندلی                                         9



 

 

 خواهران /تاریخ و تمدن اسالمیگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 1940257220 محمود                                    مریم                                          البوغبيش                                      1

 2281242633 احمد                                     اسما                                          جابري اربابی                                  2

 3350123181 پرویز                                    خاطره                                         حشمتيان                                       3

 3240169703 حسين رضا                                 ریحانه                                        خداداده                                       4

 1052 حسينعلی                                  فاطمه                                         زمانی پژوه                                    5

 5061 علی                                      حميده                                         ستاوي                                         6

 2380148759 شيرزاد                                   فاطمه                                         كشاورزي                                       7

 69 علی                                      زهرا                                          گرجی خانی                                     8

 3001 سيدحسين                                  سيده سمانه                                    نطقی مقدم                                     9

 2051 محمد                                     فاطمه                                         هنروران                                       10

 

 

 

 

 خواهران /مبانی نظری اسالمگرایش رشته مدرسی معارف اسالمی 

 شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 7253 علی كاظم                                 زینب                                          اسماعيلی                                      1

 1570205736 ميرسليمان                                بتول                                          جامعی                                         2

 2790021090 ميرعلی اصغر                              عطيه                                          سيدرضائی                                      3

 8608 سيدهادي                                  سيده عطيه                                     علوي ترشيزي                                   4

 2670040888 احمد                                     فرزانه                                        عليزاده نرگسی                                 5

 4670193767 جهاندار                                  طيبه                                          قاسمی باباحيدري                               6

 4734 صفی اهلل                                 زكيه                                          قائم پناه                                     7

 2900219647 سيدمصطفی                                 سيده مریم                                     قائمی                                         8

 1248 شكراله                                   زینب                                          مطهر                                          9

 590 سيدسعداهلل                               سيده خدیجه                                    هاشمی نسب                                     10

 


