
  باسمه تعالي

  دكتريـ  ١٣٩٧آزمون اختصاصي ويژة طالب سال راي مصاحبة ورودي شدگان بمعرفياطالعية اعالم اسامي 
  

  

   در شدگان به مصاحبهـ ويژة طالب ـ كه اسامي چندبرابر ظرفيت آنان در فهرست دعوت  ٩٧سال  دكتريآزمون اختصاصي دورة  كنندگانشركتوسيله به اطالع بدين

  حاضر شوند.  (مركز قم يا شعبة تهران دانشگاه)مصاحبه در محل  شدهمشخصت اساعتاريخ و مطابق با بايست مي ؛رساندمي قرار گرفته است اطالعيه صفحة دوم همينول اجد
  

  براي شركت در مصاحبه (الزامي) مدارك مورد نياز 
[در صورت شركت در آزمون سراسري   ؛٩٧متمركز دكتري سال ـ تصوير كارنامة اولية آزمون نيمه ٣  ؛به همراه اصل آنها مليـ تصاوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ٢ جديد؛ ٣*٤يك قطعه عكس ـ ١

(تأييدشده توسط دانشگاه يا ـ تصوير مدرك تحصيلي يا گواهي  ٥ با ذكر معدل؛ )٣(يا سطح  ارشدكارشناسي(تأييدشده توسط دانشگاه يا مؤسسة آموزشي عالي) ـ تصوير مدرك تحصيلي يا گواهي  ٤ ]٩٧دكتري سال 

نامه و شناسنامة مجالت علمي پژوهشي كه مقاالت متقاضي در آنها به چاپ رسيده است يا داراي گواهي ـ تصوير صفحة اول و چكيدة پايان ٦ با ذكر معدل؛ )٢(يا سطح  كارشناسيمؤسسة آموزشي عالي) 

اصل رسيد بانكي به ـ  ٩]  ٩٧٢١٤محل شدگان كدرشته[ويژة معرفينام در سايت دفتر نهاد نمايندگي؛ تأييدية ثبتـ   ٨ هاي زبان خارجي][در صورت گذراندن دوره ؛زبان خارجي معتبرـ تصوير گواهي  ٧ چاپ است؛

  [بابت شركت در ارزيابي تخصصي (مصاحبه) دانشگاه]به نام دانشگاه قرآن و حديث نزد بانك ملت شعبة جهاد قم؛  »٩٥٢١٩٧«با شناسة پرداخت  »٥٠٢٥٥٠٦٧٤٥«به شمارة حساب ريال  ٩٠٠,٠٠٠مبلغ 
  

  

   :تذكرات مهم

مدارك (يا بارگذاري) و ارسال مدارك  )www.Asatid.org(، الزم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي در سايت(مدرسي معارف گرايش قرآن و متون) ٩٧٢١٤محل شدگان كدرشتهمعرفي )١

  نام و تكميل فرم را نيز جهت شركت در مصاحبة ورودي دانشگاه ارائه نمايند.درخواستي معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسالمي دفتر نهاد نمايندگي اقدام و تأييدية ثبت

 ، از همان منابع آزمون ورودي است.(شفاهي)محورهاي مورد پرسش در مصاحبه  )٢

 شده در محل مصاحبه سپاسگزاريم. قبل از زمان مشخص نيم ساعتشده، شدگان براي مصاحبه، به همراه مدارك مورد نياز اعالماز حضور معرفي )٣

 الزامي است. شده، براي شركت در مصاحبة وروديبه همراه داشتن تمام مدارك اعالم )٤

 خواهيم.شده در محل دانشگاه تا فرارسيدن نوبت مصاحبة ورودي پوزش ميشدن حضور ايشان در تاريخ مشخصپيشاپيش ضمن سپاس از سعة صدر داوطلبان محترم؛ از احتمال طوالني )٥

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

 
 

  



  دانشگاه قرآن و حديث

  آموزشي و پژوهشيمعاونت 

٠٧/٠٦/١٣٩٧  

  )٩٧٢١٠رشتة علوم قرآن و حديث  (كد: 
  ١٨/٠٦/١٣٩٧ شنبهيك   تاريخ مصاحبه: روز و     محل مصاحبه: مركز قم    

  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي

  معصومه آهويي

 ٨ساعت: 

 محمدصادق رجبي

 ٨ساعت 

 روح اله عابدي

 ١٠ساعت 

 محمدحسن مشكي

 ١٠ساعت 
 فاطمه السادات مشيريان محمدرضا عباسي  مهدي سنجراني محمد بايرامي جانشير

 محمد نعمتي محمدحسن عبدالصالحي  الهه صالحي بينميثم پاك

 ــ  صديقه گيوي  ــ نياالهام خاضعي
  

  

  )٩٧٢١٢البالغه  (كد: رشتة علوم و معارف نهج
  ١٣/٠٦/١٣٩٧ شنبه سهتاريخ مصاحبه:  روز و     محل مصاحبه: مركز قم    

  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي

 حسن احساني
٩ساعت   

بياضفائزه بابايي دشت  
٩ساعت   

 مصطفي زارعي
٨ساعت   

 محمدعلي مهران
٨ساعت   

 ــ رادرقيه صدري فاطمه داروغه زادهسيدمصطفي امامي
  

  

  )٩٧٢١١رشتة كالم اماميه  (كد: 
  ١٥/٠٦/١٣٩٧شنبه  روز و تاريخ مصاحبه:  پنج   محل مصاحبه: مركز قم    

    ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  ساعت حضور  نام  و نام خانوادگي  حضور ساعت  نام  و نام خانوادگي

١٠ساعت  زينب تاجيك ايجدان ١٠ساعت  سيدنصراله صالحي  ١٠ساعت  جواد صيدانلو   ــ 
  

  

  )٩٧٢١٤رشتة مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن و متون اسالمي  (كد: 
  ١٤/٠٦/١٣٩٧روز و تاريخ مصاحبه:   چهارشنبه     محل مصاحبه: شعبة تهران    

  نام  و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي  نام  و نام خانوادگي

  نرگس محمدي مرضيه حمزوي محمدحسين اسمعيلي درجوزي  تماس گرفته شود. ٠٢١٥٥٩٦٠٠٨٨براي اطالع از ساعت مصاحبه با شمارة 
  تيانسيدمحمدحسين مقدس مرضيه خواجه سروي نسترن بهرمان

  

  نشاني
 ، طبقة اول.بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد، مؤسسة علمي فرهنگي دارالحديث، دانشگاه قرآن و حديث قم، مركز قم: .١

 .، شعبة دانشگاه قرآن و حديثالسالم)(عليهشهرري، ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم شعبة تهران: .٢
  


