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  باسمه تعالي

  سوماطـــالعيــة 

   ١٣٩٧سال  دكتري سراسريآزمون ورودي  مصاحبةبرگزاري 
  

  
  

آنان طي اعالم نتايج كه اسامي ] دكتري[مقطع  ١٣٩٧سال سراسري  پيشين، به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمونپيرو اطالعية 

دانشگاه قرآن و حديث به  شركت در مصاحبة ورودي، جهت (كارنامة انتخاب رشته)سازمان سنجش آموزش كشوراولية 

   )صفحة دوم همين اطالعيهدر  اسامي (فهرست اندنامي خود را در موعد مقرر به اين دانشگاه ارسال كردهو مدارك ثبت معرفي شده

  برگزار خواهد شد.  شده در اطالعية فراخواناعالم هايمطابق با تاريخمصاحبة ورودي  رساند،مي

  تذكرات 
 .محل اعالم شده استاطالعية فراخوان به تفكيك رشتهدر ، (شفاهي)مصاحبة وروديمحورهاي مورد پرسش در  ) ١

شده قبل از زمان مشخص نيم ساعت، فراخوانشده در اطالعية اعالم حضور داوطلبان به همراه مدارك مورد نيازاز  ) ٢

  سپاسگزاريم. مصاحبهدر محل 

 ، براي شركت در مصاحبة ورودي الزامي است.)در اطالعية فراخوان(شده اعالم به همراه داشتن تمام مدارك )٣

در  شدهشدن حضور ايشان در تاريخ مشخصاحتمال طوالني ازپيشاپيش ضمن سپاس از سعة صدر داوطلبان محترم؛  ) ٤

 خواهيم.تا فرارسيدن نوبت مصاحبة ورودي پوزش مي محل دانشگاه

در  شعبة تهرانساعت مصاحبه در  اطالع ازبراي  ) مدرسي معارف گرايش قرآن و متون( ٢٢٩٩محل داوطلبان كدرشته ) ٥

 تماس بگيرند. ٠٢١٥٥٩٠٢٢٧٠با شمارة شده، تاريخ مشخص

وجه قابل پيگيري شده، انصراف تلقي شده و به هيچعدم مراجعه براي شركت در مصاحبة ورودي در تاريخ مشخص ) ٦

 نخواهد بود.

  برگزاري مصاحبة وروديمحل تحصيل و  نشاني

بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد، مؤسسة علمي فرهنگي  مركز قم:

  ، طبقة اول.دارالحديث، دانشگاه قرآن و حديث

  بقة اول.، ط، شعبة دانشگاه قرآن و حديثالسالم)(عليهشهرري، ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم شعبة تهران:
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  )١٥٧٦رشتة علوم قرآن و حديث  (كد: 

  ٠٢/٠٤/١٣٩٧تاريخ مصاحبه:          مركز قممحل مصاحبه: 

  اند و پيامك اعالم روز و ساعت مصاحبه برايشان ارسال شده است.خود را در موعد مقرر به دانشگاه ارسال كرده ناميثبت كه مدارك شدگانيمعرفي

  خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام 

 محمدحسن مشكي مجيد عباسي محمد روشندلعلي مسعود حكيميان  سميرا ابراهيمي فر

 سيده فاطمه معصوم زاده مجره فاطمه عبدلي روگوشوئي نفيسه زارعي  زينب خطي ديزآبادي مريم احتسابي

 محسن منيدري گوهرشاد عرب بافراني محمدصادق زماني  نرگس خليلي خميران مائده آخوند

 فاطمه وثوق رسول عسگري  علي زماني راد  محمد خيرعلي عندليعلي ماجده اماني

  محمدامير كسمائي قزويني علي سلطاني نژاد  مريم دهقاني فيروزآبادي عاطفه اناري ابولي

   عفت محتشمي پور علي شريفي  سيدمحمد ذوقي ليال بابايي

  مهدي محمودي روح اهللا شكيبافر  مرضيه راجي ژيال حاجي پوران بنام

  سيدمهدي مداح محمدعلي عابدي  مختار رنجگش آدرمنابادي فاطمه حق شناس

  )١٥٨٠البالغه  (كد: رشتة علوم و معارف نهج

  ٠٢/٠٤/١٣٩٧تاريخ مصاحبه:     محل مصاحبه: مركز قم    

  اند و پيامك اعالم روز و ساعت مصاحبه برايشان ارسال شده است.نامي خود را در موعد مقرر به دانشگاه ارسال كردهشدگاني كه مدارك ثبتمعرفي
  خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام 

دهقاني فيروزآباديمريم  مريم احتسابي   اعظم مزرعه شاهي نفيسه زارعي 

   مريم كافي مشهدي مختار رنجكش آدرمنابادي ليال بابايي

  )١٦٥٤رشتة كالم اماميه  (كد: 

  ٠٥/٠٤/١٣٩٧تاريخ مصاحبه:    محل مصاحبه: مركز قم    

  اند و پيامك اعالم روز و ساعت مصاحبه برايشان ارسال شده است.كردهنامي خود را در موعد مقرر به دانشگاه ارسال شدگاني كه مدارك ثبتمعرفي
  خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام 

 مجيد كياني نژاد مريم فاضلي احمد رحيمي كفراني محبوبه پهلواني نژاد محسن احمدي

 شيما لطفي طيبه سادات فيض مهوش زارعي امير چهري علي اخوان فر

 اعظم يزدي محمدي سعيد كاظمي جروكاني مليحه عنابستاني صديقه رحيمي ثابت جواد بهشتي پور

  )٢٢٩٩رشتة مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن و متون اسالمي  (كد: 

  ٠٦/٠٤/١٣٩٧تاريخ مصاحبه:    محل مصاحبه: شعبة تهران    

  اند و پيامك اعالم روز و ساعت مصاحبه برايشان ارسال شده است.نامي خود را در موعد مقرر به دانشگاه ارسال كردهشدگاني كه مدارك ثبتمعرفي
  خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام   خانوادگيو نام  نام 

  رضا موحد محمد محمدپور  مهناز فالح تفتي ميرحسن سيدي ثاني مرضيه ابراهيمي كاظم آباد
   روح اله مقدسي  محسن قرباني زهرا فاني ملكي سيدسعيد حسيني رامشه

 


