
 
 

 باسمه تعالي

 ارشد ـ کارشناسی 95شدگان به مصاحبه آزمون اختصاصی ویژۀ طالب اطالعیۀ اعالم اسامی دعوت 
 

ـ ویژة طالب ـ كه اسامی چندبرابر  59ارشد سال در آزمون اختصاصی دورة كارشناسی گانكنندبه اطالع شركت

 است؛ شده قرار گرفته  (شمارة یک و دوجداول )مطابق با شدگان به مصاحبه ظرفیت آنان در فهرست دعوت

 داشتن مدارک به شرح زیر با همراه شده برای مصاحبه مشخص زمانساعت قبل از حداقل نیمبایست می

 در محل مصاحبه حضور داشته باشند. 
 

    

 (داشتن تمام مدارک در روز مصاحبه الزامی است همراه) مدارک الزم برای شرکت در مصاحبۀ ورودی

 یک قطعه عکس(3 ؛[دریافت فرم]نامۀ فردی( )پرسش 2فرم شمارة  (2؛ [دریافت فرم])اطالعات آموزشی و پژوهشی( 1فرم شمارة  (1

با ذكر  )یا گواهی تأییدشده توسط مركز مدیریت، دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی(دورة كارشناسییا  2سطح تصویر مدرک تحصیلی  (4؛ جدید

اصل فیش  (6كارت ملی به همراه اصل شناسنامه و كارت ملی؛  یا )یک سری(صفحات شناسنامهتصویرتمام  (5معدل؛ 

به نام دانشگاه  «952459»با شناسۀ پرداخت  بانک ملت 5425546245 به حساب شمارة ریال4440444بانکی به مبلغ 

 .قرآن و حدیث

  :اتتذکر

 تخصصی آزمون ورودی است.مواد و منابع مصاحبه، همان مواد و منابع عمومی و ( 1

 .است و قابل پیگیری نخواهد بودبه منزلۀ انصراف از تحصیل در این دانشگاه شده( تاریخ تعیین طبق) ۀ ورودیدر مصاحب مراجعه برای شرکتعدم ( 2
 خود را در روز مصاحبه همراه داشته باشند. ۀشدتوانند در صورت تمایل آثار پژوهشی چاپداوطلبان می( 3

 

 راه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، دانشگاه قرآن و حدیث، طبقۀ اول.قم، بلوار پانزده خرداد، چهار :محل مصاحبهنشانی 

 

 جدول شمارۀ یک

 

(95241)کدرشته محل: رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی   

 مصاحبهروز، تاریخ و ساعت  کد ملی نام خانوادگی نام شماره داوطلبی ردیف

 2ـ ساعت  تیر 25شنبه: پنج 225509222 احمدی منجم محمدرضا 59059 1

 2تیر ـ ساعت  25شنبه: پنج 1292915112 انصاری هادی 59059 2

 2تیر ـ ساعت  25شنبه: پنج 1251990922 برزی وحید 59052 2

 2تیر ـ ساعت  25شنبه: پنج 5990091551 رستمیان رسول 59092 5

 2تیر ـ ساعت  25شنبه: پنج 22210525 گیالن ورنوسفادرانی محمد جواد 59222 9

 2تیر ـ ساعت  25شنبه: پنج 920999221 محمدی محمد ابراهیم 59225 9

 2تیر ـ ساعت  25شنبه: پنج 2525252920 محمدی نژاد مهدی 59092 9

 2تیر ـ ساعت  25شنبه: پنج 1290252912 مرادی امین 59229 2

 

 

 

http://qhu.ac.ir/uploads/3407FormInfoEdu&ResArshad.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/3407FormInfoEdu&ResArshad.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/3407QuesBodyArshad.pdf
http://qhu.ac.ir/uploads/3407QuesBodyArshad.pdf


 
 

 

 

 

 

 دوجدول شمارۀ 

 

(95541)کدرشته محل: شناسی اسالمیشناسی اسالمی گرایش روانروان  

 روز، تاریخ و ساعت مصاحبه کد ملی نام خانوادگی نام شمارۀ داوطلبی ردیف

 2ـ ساعت  تیر 22شنبه: دو 92299192 افشاری كرمانی محمد حسین 59002 1

 2تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  2910122929 اكبرپور محمد جواد 59005 2

 2تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  2252995222 بیضاوی مرتضی 59005 2

 2تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  9150021221 چلویی بیدگلی امیرعباس 59012 5

 2تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  1925295509 حسن زاده بهزاد 59019 9

 2تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  5120505205 حسینی رسول 59019 9

 2تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  1252992259 حق شناس آدرمنابادی محمد حسین 59019 9

 2تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  1051255125 خدایی احمد 59020 2

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  5955599990 دشتی شهناز 59229 5

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  9055512991 سبزی هادی 59029 10

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  5951290252 سلمانی حسن 59029 11

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  559912999 شربتداران محمد حسن 59029 12

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  925995529 شعبانی مهدیه 59225 12

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  1229105252 صالحی آیت اله 59025 15

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  5520029595 قدسی زهرا 59251 19

 2:20تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  1225225020 محمدی ابوذر 59022 19

 5تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  221591202 مهدوی سجاد 59050 19

 5تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  225592251 موسوی سید میثم 59022 12

 5تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  2292552922 نادری فائزه 59259 15

 5تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  1252052222 نصر اصفهانی محمد سعید 59052 20

 5تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  1252252122 هاشمی رسول 59055 21

 5تیر ـ ساعت  22دوشنبه:  5922952922 هاشمی شیخ شبانی سید رضا 59299 22

 5ساعت تیر ـ  22دوشنبه:  225129290 یعسوبی فاطمه 59259 22

 

 

 


