
  95اطالعیۀ نهایی مرحلۀ تکمیل ظرفیت آزمون سراسري سال 

   95براي پذیرش در مرحلۀ تکمیل ظرفیت آزمون سراسري سال  25/07/95لغایت  14/07/95قابل توجه داوطلبانی که در بازة زمانی 

  اند؛ نتیجۀ بررسی مدارك دریافتی و ثبت اطالعات در سایت سازمان سنجش دانشگاه قرآن و حدیث، مدارك خود را ارسال کرده

  گردد. طی جداول شمارة یک و دو به شرح زیر اعالم می

  در سامانۀ سازمان سنجش کشور (قبولین مشروط) شدگاننامجدول شمارة یک: ثبت

  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

  نوروزعلی  ابراهیمی  محمد  97  عبدالغفار  سمیعی پور  فرزانه  49 علی ابراهیمی محبوبه  1

  محمدحسین  ابراهیمی  عفت  98  علیرضا  سوري  سعیده  50  عبدالرحیم  ابرقویی پوده  سمیه  2

  محمدحسین  ابراهیمی اترآبادي  آمنه  99  قدیر  شعبانی  ندا  51  حمزه  ابوالحسنی یزنی  مهدي  3

  محمدرضا  ابوئی  امید  100  محمدرضا  شمعائیان اصفهانی  فائزه  52  علی  احمدوند  زهرا  4

  اسماعیل  اسدي  عبداله  101  محمداسماعیل  شهبازي  سپیده  53  سهراب  احمدي   علیرضا  5

  آقامعلی  اسماعیلی  فهیمه  102  رمضان  شیرینی اردبیلی  جواد  54  سیدماشااهللا  احمدي خزاقی  فخر سادات  6

  حمید  اسمعیلی  محمدمهدي  103 تقی صالحی حسین  55  غالمرضا  ادیب سیکاش  ساناز  7

  فریبرز  بختیاري نژاد  امید  104  حمداله  صفري  رقیه  56  محمد  ازاد  نرگس  8

  غالمعباس  ترکمان  سعید  105  حسین  عابدین سنسنی  مجتبی  57  حجت اله  اسماعیلی  زهرا  9

  ابوالفضل  تنهایی اهري  مجتبی  106  خیراله  عبودي  یداله  58  جواد  اسمعیل خانی  عصمت  10

  غالمرضا  ثقفی  بهزاد  107  عبدالرحمن  عزت علی  اسما  59  عبدالرضا  اقاخانی  سمیه  11

  محمدمهدي  جنت  عباس  108  سلطانعلی  علی آقایی  منیره  60  علی  ایارده  سلیم  12

  مجتبی  حاجی باقر فرح زادي  نرجس  109  محمدحسن  علیکانی  مژده  61  جبار  باشی  فاطمه  13

  رضا  حاجیان  فاطمه  110  محمد  عمویی  میالد  62  مهدي  باقري راد  فرزانه  14

  محمود  حیدري  راضیه  111 کریم  غفاري نسب  آذر  63  سید اعالء  بذرگري  سیده فاطمه  15

  مرید علی  خاکی پور  راضیه  112  احمد  فتحی نیا  محمدرضا  64  مجید  بزرگی نیک  زهرا  16

  محمود  خدادادي طاقانکی  سارا  113  عبدالباقی  فالحیان  فاطمه  65  قاسم  بهروز  سعید  17

  مجتبی  درمیانی  عبدالرضا  114  سلمان  فهیمی  آمنه  66  محمدرضا  بیات  علیرضا  18

  سید عزیزاله  رادمنش  سیدمحمود  115  غالمرضا  قائمی  احمد  67  حاج غضنفر  پاك نهاد  جالل  19

  مرتضی  رجائی پور  محمود  116  قدرت اله  کاظمی  معصومه  68  محمدجعفر  جعفرزاده  زهرا  20

  جلیل  رحیمی سبزواري  فریبا  117  سیدعلی  کرباسی  الساداتاشرف  69  حیدر  جعفري جزئی  محسن  21

  علیرضا  سعادت پور  حسین  118  رضا  کالنتري  امیر  70  عباسعلی  جاللیان  بهنام  22

  گلعلی  سلیمی  زهرا  119  علی  متقی  فاطمه  71  محمدمهدي  حاتمی هنزا  حمیده  23

  مسعود  شصتی کریمی  محمد  120  علی اصغر  مجیدزاده  احمد  72  محمدمهدي  حاتمی هنزا  راضیه  24

  غالم حسین  شفیعی  زهره  121  محمد  محمدي پناه  یگانه  73  سیدعلی  حاج میرعبدالوهاب  مرجان  25

  هاشم  شکرچی  احمد  122  مصطفی  مرزبان علی آباد  مهدیه  74  محمود  حاجی میرزاعلی  طاهره  26

  علیخان  شمس الدین خرمی  حمید  123  عبدالعلی  مشایخی محمدآبادي  مینا  75  کرم خدا  پور حسین  مسلم  27

  حسین  ضیافتی فرامرزي  سمیرا  124  حسین  مظفري خواه  طاهره  76 مجید حسین زاده دیلمی علی رضا  28

 محمدرضا طالبی آشتیانی سمانه  125  هیبت اله  ملکی  آمنه  77  محمدعلی  حسینی  ابوالفضل  29

  رمضانعلی  طبري  محمدحسین  126  رحمن  موذن نژاد  مریم  78  سیدحسین  حسینی واعظ  سیدمحمد  30

  ابراهیم  عبادي  نسیم  127  سیدرضا  موسوي  الساداتمرضیه  79  محمود  حفیظی  محسن  31

  عبداهللا  عسکري  سالم  128  سیدرضا  موسوي  مریم سادات  80  ابراهیم  خالقدادي  محمد  32

  علی  قهرمانی  محمد  129  سیداسماعیل  موسوي محمدآبادي  فرشته السادات  81  حسین  خان احمدي  مرضیه  33

  رجب  کرائی  امیدرضا  130 مرتضی میرباقري مهرآبادي محدثه  82  جهانشاه  خرمی عنایت  زهرا  34

  مسعود  کمالی نیا  مهدیه  131  علی  میرزائی  مریم  83  بیوك آقا  خیري  حمید  35

  علی اصغر  لک تمبرآبادي  میالد  132  سیدمحمدباقر  میرسلیمی  سیدمحمدفائز  84  حسین  دادخواه  زهرا  36

  علی اصغر  مرتضوي فر  علی رضا  133  حسین  میرعرب رضی  حامد  85  غالمحسین  دریا نورد  سکینه  37

  علی  مرعشی زاده  سحر  134  احمد  ناصروفا  اکرم  86  محمدعلی  دهقانی اشکذري  صدیقه  38

  غالمرضا  معارفی  محسن  135  سیدمحمد  مقدم فدافننجفی   بی بی ملیحه  87  مهدي  دوبحریان  هادي  39

  محمدرضا  مهرابی بیدکی  زهرا  136  ماشااهللا  نوروزي  یاسر  88  محمد  ربیعی  مهدیه  40

  سیدمرتضی  موسوي زاده  سیدعلیرضا  137  کریم  نیکوکار  فاطمه  89  سیدغالمحسین  رضوي  راکبسیدعلی  41

  احمد  نوروزحقی  سلیمان  138  رضا  نیکومنش  حمیدرضا  90  سیدغالمحسین  رضوي  سیدرضا  42

  علی  نوروزي  حمیدرضا  139  رمضان  هادي نژاد ابرقوئی  محمد  91  مصطفی  زارعی  ابوذر  43

  محمدحسین  نوري  مسعود  140  احمدرضا  هدایتی  محدثه  92  علی اصغر  زاهد  معصومه  44

  غالمعباس  نیکنام  علی  141  عباس  وقوفی  لیال  93  ناصر  سرابیان  شیرین  45

  محمد  وثوقی تربتی  سعیدرضا  142 علی ولی پور بهمن  94  سیدجواد  سراج  ساداتمهدیه  46

  رضا  یعقوبی فشکی  مریم  143  محمد  یزدان پناه  علیرضا  95  قنبر  سرداري  علی  47

  اعتماد  یوسفی پیرنق  محمد  96  قدیر  سلیمانی نسب  هاشم  48



  

  نام آنان در سامانۀ سازمان سنجش امکان درج اطالعات و ثبترساند؛ می(شمارة دو) اسامی مندرج در جدول زیر به اطالع چنین هم

  ،ریال) 180,000(مبلغ به منظور بازپرداخت وجه واریزي  بنابراین،. به دلیل نقص در مدارك و اطالعات ارسالی فراهم نشد

  اند؛ اریز کردهشده در اطالعیۀ نخست ونام به حساب اعالماین عزیزان و دیگر افرادي که وجه مزبور را بابت ثبت 

  تصویر شفاف و خوانا از کارت ملی + شمارة کارت بانکی + شماره تلفن همراه) تصویر شفاف از رسید واریزي + (الزم است مدارك خود را 

  ایمیل نمایند.  sanjesh.qom@outlook.comبه نشانی 

  (مردودین) شدگان در سامانۀ سازمان سنجش کشورننام: ثبتدوجدول شمارة 

  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
خرید کارت 

  اینترنتی
  دالیل عدم امکان ثبت اطالعات در سامانۀ سازمان سنجش

  و اطالعات مورد نیاز فاقد فرم تقاضانامه  خیر  3860798006  اکبري  محدثه  1

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  0386575681  امامیان  ساداتمنیره  2

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  0048763578  اطهرالهی  سارا  3

  انصرافاعالم   خیر  4180173451  بلواسی  هادي  4

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  0018981682  بنگلک  مریم  5

  نام انجام شده است.، قبالً توسط دانشگاه دیگري ثبتبه نام علی جعفري با این کد ملی  خریداري شد  0077874552  جعفري  علی  6

  + فاقد فیش واریزيفاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز   خیر  4591317188  جعفري  غالمرضا  7

  شرایط (مدرك پیش دانشگاهی)فاقد   خیر  4723479831  حیدري  مهدي  8

  اطالعات مندرج در فرم تقاضانامه و تصویر کارت ملی، مخدوش و ناخوانا  خیر  نامشخص  رفیعی  حدیثه  9

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  0074297333  سورماسوله  جواد  10

  و اطالعات مورد نیاز فاقد فرم تقاضانامه  خیر  4208585269  نیاشکري  رسول  11

  فاقد شرایط (مدرك پیش دانشگاهی)  خیر  3380771094  نژادشهابی  بابک  12

  اطالعات مندرج در فرم تقاضانامه، مخدوش و ناخوانا  خیر  0074429124  صداقتی اصل  علی رضا  13

  دانشگاهی)فاقد شرایط (مدرك پیش   خریداري شد  0370700740  صفائی  محمدحسن  14

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  4569551149  عرفانی  عمار  15

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  0051194724  فضلعلی  اکبر  16

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  0020987471  کاظمی  مهرداد  17

  نام انجام شده است.، قبالً توسط دانشگاه دیگري ثبت سارا محمدينام کد ملی به با این   خریداري شد  0480826927  محمدي  سارا  18

  فاقد فرم تقاضانامه و اطالعات مورد نیاز  خیر  1209559171  نصیري  الهروح  19

  نام انجام شده است.، قبالً توسط دانشگاه دیگري ثبت کد ملی به نام علی نظامیبا این   خریداري شد  230586746  نظامی  علی  20

  


