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  باسمه تعالي

  ١٣٩٧سال  طالب ويژة آزمون اختصاصي   /٩٧ـ  ٩٨سال تحصيلي  ارشدمقطع كارشناسي مشروطاسامي پذيرفته شدگان 

  تذكرات
 تنظيم شده است.در جدول ذيل اسامي به ترتيب حروف الفبا  .١

نمره امتيازات مصاحبه در مرحلة دوم صورت  %٦٠در مرحلة اول و(عمومي و اختصاصي) نمره كل آزمون كتبي %٤٠هاي حضوري داراي مصاحبة ورودي، پذيرش نهايي داوطلبان براساسمحلكدرشتهدر هر يك از  .٢

 گرفته است.

است؛ در صورت عدم مراجعه نفرات قبولي و يا هرگونه اشكال و مغايرت در مدارك ارائه شده توسط آنان در  نيز اعالم شده » قبول مشروط ـ ذخيره«، »قبول مشروط«هايي كه عالوه بر محلدر كدرشته .٣

جش نام نهايي، پس از طي مراحل تأييد صالحيت عمومي از سوي هيأت مركزي گزينش دانشجوي سازمان سنثبت بديهي استجايگزين خواهند شد. »ذخيرهمشروط ـ  قبول«نام؛ به ترتيب نفرات هنگام ثبت

 آموزش كشور قطعيت پيدا خواهد كرد.

 مزبورشدگان رشتة نام براي قبولامكان ثبت اين رشته به صورت حضوري در مركز قم برگزار نخواهد شد. ،[كه تحصيل آن رايگان اعالم شده بود]  در مركز قم كالم اماميهبه دليل به حدنصاب نرسيدن رشته از آنجا كه  .٤

 فراهم شده است. [به صورت رايگان]  گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيرشتة علوم حديث  صرفاً در

شعبة در شدگان قبولامكان حضور  .، اين رشته مستقالً در مركز قم برگزار نخواهد شد[كه تحصيل آن رايگان اعالم شده بود]  در مركز قم البالغهعلوم حديث گرايش نهجاز آنجا كه به دليل به حدنصاب نرسيدن رشته  .٥

 فراهم شده است.  [به صورت رايگان] در همين رشته صرفاً ) السالمعليه(جوار حرم حضرت عبدالعظيم حسني تهران 

نامي ـ كه متعاقباً در همين سايت قرار خواهد به اطالعية اعالم مدارك ثبت همراجع پس از رساندمي شدگان محترمپذيرفته، به اطالع ضمن عذرخواهي از تأخير در اعالم اسامي .٦

 د.نام نهايي اقدام نماينزم جهت ثبتشده به همراه مدارك الگرفت ـ مطابق با جدول زماني اعالم
  

  

  توضيحات  محل قبولي  رشته قبولي  وضعيت پذيرش  نام خانوادگي  نام  رديف
    مجازي  علوم قرآن و حديث  ٤مشروط ـ ذخيرة قبول   ابوترابي زارچي  محمدرضا  ١

    مجازي  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  اردبيلي  رضا  ٢

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  استادعلي دهقي  جواد  ٣

  السالمعليهحضرت عبدالعظيم حسنيمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار   حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  اسديان اصفهاني  محسن  ٤

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  اسماعيل پور  عليرضا  ٥

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  اشرفي  سيداحمد  ٦

    مجازي  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  اصلي  جواد  ٧

    مجازي  تفسيراثري علوم حديث گرايش  قبول مشروط  افسري اربابي  ابوالحسن  ٨

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  اكبري  محمدباقر  ٩

  دانشگاه قرآن وحديث

 معاونت آموزشي و پژوهشي



٢ 
 

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  امامي فر  محسن  ١٠

  مجازيرايش كالم و عقايد به شيوة در رشتة علوم حديث گصرفاً نام ثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  امان اللهي  حسين  ١١

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  اماني  سعيد  ١٢

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  اميدي  حميد  ١٣

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  ٢قبول مشروط ـ ذخيرة   اميرحاجيلو  مسلم  ١٤

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  ايرجي  اميرمحمد  ١٥

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  آقاسي  معصومه  ١٦

    مجازي  حديث گرايش تفسيراثري علوم  قبول مشروط  باقري  سيده طوبي  ١٧

  نام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  بدرالساداتي  سيدصادق  ١٨

  عقايد به شيوة مجازينام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و ثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  برادري سارچه لو  محمد  ١٩

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  برهمندي  ام البنين  ٢٠

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  ٢قبول مشروط ـ ذخيرة   بورموسوي  سيدمحمدحسن  ٢١

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  بهتري نژاد  مجتبي  ٢٢

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  ١قبول مشروط ـ ذخيرة   بهشتي نژاد  فائزه سادات  ٢٣

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  بيگدلي  محمدرضا  ٢٤

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  پروين  علي  ٢٥

    مجازي  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  پناهي  ربابه  ٢٦

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  تلخابي  مجيد  ٢٧

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  توحيدي  احمد  ٢٨

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  توحيدي زاده  محمدكاظم  ٢٩

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  توحيدي نژاد  مجتبي  ٣٠

    حضوري قم   فقه و مباني حقوق اسالمي  ١قبول مشروط ـ ذخيرة   توكلي  مجتبي  ٣١

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  جامه بزرگ  سبحان  ٣٢

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  جزيني  سمانه  ٣٣

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  جمشيديان  مريم  ٣٤

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  قبول مشروط  جوانشير موسي  ٣٥

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  چترايي  سمانه  ٣٦

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  حاجي محمدي تقرتپه  مهدي  ٣٧

    حضوري اصفهان  گرايش كالم و عقايدعلوم حديث   قبول مشروط  حامديان اصفهاني  محمد  ٣٨

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  قبول مشروط  حسني  محسن  ٣٩

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  حسين پور  محسن  ٤٠

    مجازي  علوم قرآن و حديث  ٥قبول مشروط ـ ذخيرة   حسين زاده  عبداهللا  ٤١

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  ٣قبول مشروط ـ ذخيرة   حسيني  سميه السادات  ٤٢



٣ 
 

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  حسيني  محمدمهدي  ٤٣

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  حسيني  سيدبهاالدين  ٤٤

    مجازي  علوم قرآن وحديث  قبول مشروط  حسيني  هادي  ٤٥

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  حسيني بورعزآبادي  سيدعباس  ٤٦

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  حق شناس  عباس  ٤٧

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  حميدي  امين  ٤٨

    مجازي  گرايش تفسيراثريعلوم حديث   قبول مشروط  حميدي پور  ليال  ٤٩

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  حيدرزاده  عليرضا  ٥٠

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  حيدري رناني  زهرا  ٥١

  السالمعليهحضرت عبدالعظيم حسنيمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار   حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  خاجه زاده  جواد  ٥٢

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  خالقي  نرجس  ٥٣

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث   قبول مشروط  خجندي  مجيد  ٥٤

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  خسروي  محمدعلي  ٥٥

    حضوري قم  گراشناسي مثبتروانشناسي اسالمي گرايش روان  قبول مشروط  خلفي  حميدرضا  ٥٦

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  خيراللهي  مسعود  ٥٧

  نام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  دانيالي فر  وحيد  ٥٨

    مجازي  تفسيراثري علوم حديث گرايش  قبول مشروط  دهقاني  فتح اله  ٥٩

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  دهقاني بنستاني  مرتضي  ٦٠

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  رحيمي  محمدمهدي  ٦١

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  رحيمي پور  علي اكبر  ٦٢

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  رسولي  محمد  ٦٣

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  رسولي نيا  رضا  ٦٤

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  رشيدي بفروئي  محمد  ٦٥

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  رضواني دهاقاني  زهرا  ٦٦

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  رفيعي  محمدعلي  ٦٧

    مجازي   علوم قرآن و حديث  ٢قبول مشروط ـ ذخيرة   رناسي  زهرا  ٦٨

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  روحاني  اكرم  ٦٩

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  ٤مشروط ـ ذخيرة قبول   سپاهي  مصطفي  ٧٠

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  سجادي  سيدعلي  ٧١

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  سجادي صالح  سيدهاشم  ٧٢

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  سرشار  مونا  ٧٣

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  سعيدي ابرقوئي  مصطفي  ٧٤

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  قبول مشروط  سلجوقي  محمد  ٧٥



٤ 
 

    مجازي  مباني حقوق اسالمي فقه و  قبول مشروط  سلطاني رضائي  اسماعيل  ٧٦

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  ٣قبول مشروط ـ ذخيرة   سليماني درچه  علي  ٧٧

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  سوادكوهي  اعظم  ٧٨

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  ٤قبول مشروط ـ ذخيرة   سيف  علي  ٧٩

  نام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  قهفرخي شاقليان  محسن  ٦٠

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  شريف نتاج  فاطمه  ٦١

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  شفائي  زهرا  ٦٢

    مجازي  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  شفيعي علويچه  مصطفي  ٦٣

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  ٤قبول مشروط ـ ذخيرة   شكراني  نرگس  ٦٤

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  ٦قبول مشروط ـ ذخيرة   شمس  ليال  ٦٥

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  شمسي آشتياني  سيدعليرضا  ٦٦

  نام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  شوندي  ابوالفضل  ٦٧

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  صادقي  امير  ٦٨

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  صادقي  مصطفي  ٦٩

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  صالحون  احسان  ٧٠

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  صالحي  اسماعيل  ٧١

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  صراف زاده سرشوري  مريم  ٧٢

    مجازي  علوم قرآن وحديث  قبول مشروط  صفايي  صديقه  ٧٣

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  صفرزاده  مهدي  ٧٤

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  ٤قبول مشروط ـ ذخيرة   ضيغمي نژاد  عباس  ٧٥

    مجازي  علوم قرآن و حديث  ٣قبول مشروط ـ ذخيرة   طالبي  حميدرضا  ٧٦

    اصفهانحضوري   علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  طبقيه  فرزانه  ٧٧

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  عافي  محمد  ٧٨

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  عباس نيا  علي  ٧٩

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  عسكري  راضيه  ٨٠

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  غالمي  كمال  ٨١

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  ٢قبول مشروط ـ ذخيرة   فاطمي اطهر  مهدي  ٨٢

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  فاطمي كيا  محمدعلي  ٨٣

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  فرخنده  فاطمه  ٨٤

    مجازي  البالغهعلوم حديث گرايش نهج   قبول مشروط  فرخي كياسري  اهللاروح  ٨٥

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  فرزانه بور  فهيمه  ٨٦

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  فرضي  زينب  ٨٧

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  فريور  سعيد  ٨٨



٥ 
 

  صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازينام ثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  فكري فالح  محسن  ٨٩

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  فهيمي عطار  مريم  ٩٠

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  فيضيان  سيدايمان  ٩١

    مجازي  البالغهعلوم حديث گرايش نهج   قبول مشروط  قادري چوبيني  روح اهللا  ٩٢

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي   قبول مشروط  قاسمي  الماس  ٩٣

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  قربان  فضيلت  ٩٤

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي   قبول مشروط  قهاري كرماني  محمدمهدي  ٩٥

    حضوري اصفهان  حديث گرايش كالم و عقايدعلوم   قبول مشروط  كارگرسيچاني  ناهيد  ٩٦

    مجازي  علوم قرآن و حديث   قبول مشروط  كرمي  سجاد  ٩٧

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  كرمي  محمدقائم  ٩٨

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  كريمي راد  محمدرضا  ٩٩

    حضوري اصفهان  كالم و عقايدعلوم حديث گرايش   قبول مشروط  كريميان  فرزانه  ١٠٠

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  كعبيان بور  سيده مرضيه  ١٠١

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  كالهدوزان  حبيب  ١٠٢

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  كياني  حميدرضا  ١٠٣

    مجازي  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  گرامي پور  مهدي  ١٠٤

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  گل افشان  اعظم  ١٠٥

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  گودرزي  اسماعيل  ١٠٦

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  لطفي پور  ليال  ١٠٧

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  ماجد  محمدسعيد  ١٠٨

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  ماهرخ  مجيد  ١٠٩

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  مجيدي درچه  سيدمحمد  ١١٠

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  نهج البالغهعلوم حديث گرايش   قبول مشروط  محبي پور  ميثم  ١١١

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  محرابي محمدي  حسين  ١١٢

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  محسني  طيبه  ١١٣

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  محمدتقي زاده  فاطمه  ١١٤

    حضوري قم  علوم قرآن و حديث  قبول مشروط  محمدي شيخ شبابي  اهللاسيدحجت  ١١٥

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  محمودصالحي  نجمه  ١١٦

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  مددي  جميله  ١١٧

    مجازي  علوم قرآن و حديث  مشروطقبول   مرادي  علي  ١١٨

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  ٣قبول مشروط ـ ذخيرة   مزده  محمدعلي  ١١٩

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  ٥قبول مشروط ـ ذخيرة   مشتاقي شجاع  محمد  ١٢٠

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  مشرقي  مهدي  ١٢١



٦ 
 

  نام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  مصلحي  ابراهيم  ١٢٢

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  مطهري  زهرا  ١٢٣

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  ٣قبول مشروط ـ ذخيرة   ملكوتي خواه  احمد  ١٢٤

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  مميوند  سميه  ١٢٥

    مجازي  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  مومني  ابراهيم  ١٢٦

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  ميرباقري  سيدمعين الدين  ١٢٧

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  ميرشفيعي  سيدمحمدحسن  ١٢٨

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  نامداري  ليال  ١٢٩

  نام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  نجات  سيداحمد  ١٣٠

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  نجاتي  مهرانگيز  ١٣١

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  نخجيري  فاطمه  ١٣٢

    حضوري قم  حقوق اسالميفقه و مباني   ٥قبول مشروط ـ ذخيرة   نظري تلخابي  داود  ١٣٣

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  ٢قبول مشروط ـ ذخيرة   نقدي پري  احسان  ١٣٤

  السالمعليهمحل تشكيل كالس، شعبة تهران در جوار حضرت عبدالعظيم حسني  حضوري قم  علوم حديث گرايش نهج البالغه  قبول مشروط  نقدي پري  احسان  ١٣٥

    مجازي  علوم قرآن و حديث  ١قبول مشروط ـ ذخيرة   نوري  سيدتقي  ١٣٦

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  ١قبول مشروط ـ ذخيرة   نوري  مهدي  ١٣٧

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  ٥قبول مشروط ـ ذخيرة   نيكان  محسن  ١٣٨

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  ١قبول مشروط ـ ذخيرة   وحدتي شبيري  سيدعليرضا  ١٣٩

  نام صرفاً در رشتة علوم حديث گرايش كالم و عقايد به شيوة مجازيثبت  حضوري قم  كالم اماميه  قبول مشروط  وكيلي  حسن  ١٤٠

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  ولي نژاد  مصطفي  ١٤١

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  مشروطقبول   هادويان  توحيد  ١٤٢

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  قبول مشروط  هاشمي  رسول  ١٤٣

    مجازي  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  هاشمي طهرابند  بهزاد  ١٤٤

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  قبول مشروط  هدايت شده  سعيد  ١٤٥

    مجازي  علوم حديث گرايش تفسيراثري  قبول مشروط  هماي خوزاني  مرتضي  ١٤٦

    مجازي  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  همداني  ريحانه  ١٤٧

    حضوري قم  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان  قبول مشروط  الهي منش  محمدمهدي  ١٤٨

    حضوري اصفهان  علوم حديث گرايش كالم و عقايد  قبول مشروط  كوپاييياريان   زهرا  ١٤٩

    حضوري قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  قبول مشروط  ياوري  محمد  ١٥٠

 


