
نتایج درخواست هاي اخذ درس در مرکز آموزش الکترونیکی

علت رد  یا قبول درخواستنتیجه بررسینام کامل درسرشته مدنظر مجازيرشته دانشجو در حضورينام خانوادگینامشماره دانشجویی
پذیرش درخواستزبان انگلیسی عمومیفقه و حقوقفقه و حقوقباقريمحمدحسین9011125009
پذیرش درخواستزبان خارجیعلوم ومعارف قرآنکالم اسالمیمیرغفاريزینب9011226079
پذیرش درخواستزبان تخصصی1علوم حدیثکالم اسالمیسلمانی چرنیهانیه9111221244
پذیرش درخواستقرایت ودرك متون معاصرعلوم حدیثکالم اسالمیسلمانی چرنیهانیه9111221244
پذیرش درخواستصرف 3علوم حدیثکالم اسالمیسلمانی چرنیهانیه9111221244
بیش از سقف مجاز مهمانی به مرکزرد درخواستتفسیر قرآن 1علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیشفیعیسپیده9111221321
بیش از سقف مجاز مهمانی به مرکزرد درخواستعلوم بالغی 1علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیشفیعیسپیده9111221321
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعییتعلوم حدیثفلسفه و کالم اسالمیقاسمیزینب9111221371
پذیرش درخواستآشنایی با علوم قرآنعلوم حدیثفلسفه و کالم اسالمیقاسمیزینب9111221371
درس در بخش حضوري اخذ شده استرد درخواستنحو 3علوم حدیثفلسفه و کالم اسالمیقاسمیزینب9111221371
پذیرش درخواستصرف 4علوم حدیثفلسفه و کالم اسالمیقاسمیزینب9111221371
پذیرش درخواستصرف عربی(3)علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیرحیم زادههانیه9121221112
پذیرش درخواستصرف عربی (4)علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیرحیم زادههانیه9121221112
پذیرش درخواستتربیت بدنى1علوم حدیثفقه و حقوق اسالمىافساطیبه9211221112
پذیرش درخواستعلوم بالغی 1علوم حدیثفقه و حقوق اسالمىافساطیبه9211221112
پذیرش درخواستنحو4علوم حدیثفقه و حقوق اسالمىافساطیبه9211221112
پذیرش درخواستصرف4علوم حدیثفقه و حقوقافساطیبه9211221112
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم حدیثفقه و حقوقمظفريکوثر9211221115
پذیرش درخواستعلوم بالغی2معارف اسالمیفقه و حقوقمهدیخانی جوقیمعصومه9211221116
درس در بخش حضوري اخذ شده استرد درخواستنحو3فقه و حقوقفقه و حقوقمهدیخانی جوقیمعصومه9211221116
پذیرش درخواستصرف3علوم معارف قرآنفقه وحقوقمهدیخانی جوقیمعصومه9211221116
پذیرش درخواستصرف4علوم معارف قرآنفقه وحقوقمهدیخانی جوقیمعصومه9211221116

رد درخواستعلوم قرآنی 1علوم معارف قرآنفقه وحقوقمهدیخانی جوقیمعصومه9211221116
این درس از دروس تخصصی رشته علوم و 
معارف قرآن است و جز دروس رشته فقه 

نیست

عدم مطابقت کد درس و رشته با رد درخواستتاریخ فقه و فقهافقه و حقوقفقه و حقوقمهدیخانی جوقیمعصومه9211221116
درخواستهاي قبل

پذیرش درخواستنحوعربی3علوم حدیثفقه و حقوقفرهمندرادمریم9211221118
پذیرش درخواستصرف عربی3علوم حدیثفقه و حقوقفرهمندرادمریم9211221118
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم ومعارف قرآنفقه وحقوقغریب پورطاهره9211221134
پذیرش درخواستنحو4علوم ومعارف قرآنفقه وحقوقغریب پورطاهره9211221134
پذیرش درخواستصرف4علوم ومعارف قرآنفقه وحقوقغریب پورطاهره9211221134
پذیرش درخواستانقالب اسالمیکارشناسی علوم و معارف قرآنفقه و حقوق اسالمیحیدرپورهانیه9221221135
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم و معارف قرآنفقه و حقوق اسالمیحیدرپورهانیه9221221135
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم حدیثفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144
پذیرش درخواستعلوم بالغی(1)علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144
پذیرش درخواستعلوم بالغی(2)علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144
پذیرش درخواستنحو عربی(3)علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144
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علت رد  یا قبول درخواستنتیجه بررسینام کامل درسرشته مدنظر مجازيرشته دانشجو در حضورينام خانوادگینامشماره دانشجویی
پذیرش درخواستي ب ر ع ف ر ص ( 3 )علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144
پذیرش درخواستنحو عربی(4)علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144
پذیرش درخواستصرف عربی(4)علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144

عدم مطابقت کد درس و رشته با رد درخواستتفسیر قرآن(2)فقه و حقوقفقه و حقوق اسالمیهاشمی نیافریبا9221221144
درخواستهاي قبل

پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم ومعارف قرآنفقه و حقوق اسالمیپارسا صایبسحرناز9221221149
پذیرش درخواستکالم و عقاید3علوم ومعارف قرآنفقه و حقوق اسالمیشاپوريزهرا9221221150
پذیرش درخواستتربیت بدنیعلوم حدیثفقه وحقوق اسالمیموسوي کیوجسیده پریا9221221151
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم حدیثفقه و حقوق اسالمیحسنعلی زادهفایزه9221221152
پذیرش درخواستتفسیر قرآن 1علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیحسنعلی زادهفایزه9221221152
تربیت بدنی 2پذیرش درخواستورزش1علوم حدیثفقه و حقوق اسالمییوسفیزینب9221221157
بیش از سقف مجاز انتخاب واحدرد درخواستزبان انگلیسیفقه و حقوقفقه و حقوقصداقتفاطمه9221221161
پذیرش درخواستزبان تخصصی 2علوم ومعارف قرانیفقه وحقوقطلعت مهرآبادنسرین9221221174
پذیرش درخواستنحو3علوم و معارف قرانفقه و حقوقطلعت مهرابادنسرین9221221174
پذیرش درخواستنحو4علوم ومعارف قرانیفقه وحقوق اسالمیطلعت مهرآبادنسرین9221221174
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم و معارف قرآنفقه وحقوقسبحانیریحانه9221221275
بیش از سقف مجاز انتخاب واحدرد درخواستورزش1فقه و حقوقفقه وحقوقسبحانیریحانه9221221275
پذیرش درخواستورزش1فه و حقوقفقه و حقوقنبی زادهفائزه9221221283
پذیرش درخواستتفسیر2فقه وحقوق اسالمیفقه و حقوق اسالمیافشاريبهاره9311225551
پذیرش درخواستتاریخ فقه و فقهافقه وحقوق اسالمیفقه و حقوق اسالمیافشاريبهاره9311225551
پذیرش درخواستقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه هعلوم و معارف قرآنکالم اسالمیمحمودخانیشقایق9311225602
پذیرش درخواستفقه1علوم و معارف قرآنکالم اسالمیمحمودخانیشقایق9311225602
پذیرش درخواستترجمه عربی به فارسیعلوم و معارف قرآنکالم اسالمیمحمودخانیشقایق9311225602
پذیرش درخواستصرف عربی(4)علوم و معارف قرآنکالم اسالمیمحمودخانیشقایق9311225602
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتفقه و حقوقفقه و حقوقرئوفیزهرا9321221117
عدم تطابق سرفصل با رشته درخواستیرد درخواستکالم و عقاید3فقه و حقوقفقه و حقوقرئوفیزهرا9321221117
عدم تطابق سرفصل با رشته درخواستیرد درخواستفقه2علوم و معارف قرآنفقه و حقوقرئوفیزهرا9321221117
پذیرش درخواستتفسیر قران1فقه و حقوقفقه و حقوقرئوفیزهرا9321221117
درس در بخش حضوري اخذ شده استرد درخواستحقوق اساسیفقه و حقوقفقه و حقوقرئوفیزهرا9321221117
پذیرش درخواستتفسیر قران 2فقه و حقوقفقه و حقوقدولت آباديمحبوبه9321221124
پذیرش درخواستتاریخ فقه و فقهافقه و حقوقفقه و حقوقدولت آباديمحبوبه9321221124
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم ومعارف قرانفقه وحقوق اسالمیزمانیفاطمه9321221152
پذیرش درخواستتربیت بدنیعلوم ومعارف قرانفقه وحقوق اسالمیزمانیفاطمه9321221152
عدم تطابق سرفصل با رشته درخواستیرد درخواستزبان تخصصی1علوم ومعارف قرانفقه وحقوق اسالمیزمانیفاطمه9321221152
پذیرش درخواستعلوم بالغی1علوم ومعارف قرانفقه وحقوق اسالمیزمانیفاطمه9321221152
پذیرش درخواستتاریخ فقه وفقهافقه وحقوق اسالمیفقه وحقوق اسالمیزمانیفاطمه9321221152
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثفقه و حقوقسید مرتاضفاطمه سادات9411228406
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثفقه وحقوق اسالمیدولتیارمریم9411228415
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علت رد  یا قبول درخواستنتیجه بررسینام کامل درسرشته مدنظر مجازيرشته دانشجو در حضورينام خانوادگینامشماره دانشجویی
پذیرش درخواستدانش خانواده وجمعیتعلوم حدیثفقه وحقوق اسالمیدولتیارمریم9411228415
پذیرش درخواستعلوم بالغی 1علوم حدیثفقه وحقوق اسالمیدولتیارمریم9411228415
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثفقه و حقوق اسالمیکهن نسبمعصومه9411228417
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم حدیثفقه و حقوق اسالمیکهن نسبمعصومه9411228417
پذیرش درخواستعلوم بالغی 1علوم حدیثفقه و حقوق اسالمیکهن نسبمعصومه9411228417
بیش از سقف مجاز انتخاب واحدرد درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثفقه و حقوقسجدهفایزه9411228424
پذیرش درخواستتفسیر قرآن 2فقه و حقوقفقه و حقوقسجدهفایزه9411228424
پذیرش درخواستتاریخ فقه و فقهافقه و حقوقفقه و حقوقسجدهفایزه9411228424
پذیرش درخواستانقالب اسالمیکارشناسی علوم و معارف قرآنکارشناسی فقه و حقوق اسالمیحسین فشمیمهال9411228518
پذیرش درخواستمکالمه عربی 3علوم حدیثکالم اسالمیمحمدي اسدمرضیه9411228538
پذیرش درخواستزبان تخصصی انگلیسیکالم و عقایدکالم امامیهولی الهیفاطمه9511231147
پذیرش درخواستنبوت و رسالت در قرآن و حدیثکالم و عقایدکالم و عقایدکرمیمحبوبه9511231150

پذیرش درخواستزبان انگلیسی تخصصینهج البالغهعلوم و معارف نهج البالغهابراهیمیفتانه9511231111
حضوري اخذ شده استرد درخواستمباحث اعتقادي در نهج البالغه (1 )نهج البالغهعلوم و معارف نهج البالغهابراهیمیفتانه9511231111
پذیرش درخواستمنابع حدیثعلوم معارف قرآنعلوم معارف قرآناحمدزادهصغري9411228472
حذف به درخواست دانشجواصول فقه 2علوم معارف قرآنعلوم معارف قرآناحمدزادهصغري9411228472
پذیرش درخواستفقه1علوم حدیثعلوم حدیثاسدي خورياکرم9221221140
پذیرش درخواستفقه2علوم حدیثعلوم حدیثاسدي خورياکرم9221221140
پذیرش درخواستصرف عربی 3کارشناسی علوم حدیثتربیت معلم قران مجیداسفندیاريراحله9311225545

عدم مطابقت کد درس و رشته با رد درخواستصرف کاربردي 2علوم قران وحدیثتربیت معلم قران مجیداسفندیاريراحله9311225545
درخواستهاي قبل

پذیرش درخواستتاریخ تشیع 2علوم حدیثعلوم حدیثاصولیعذري9111221116
پذیرش درخواستکالم جدیدعلوم حدیثعلوم حدیثاصولیعذري9111221116
پذیرش درخواستاعراب قران و حدیثعلوم حدیثعلوم حدیثاصولیعذري9111221116
پذیرش درخواستاختالف حدیثعلوم حدیثعلوم حدیثاصولیعذري9111221116
پذیرش درخواستمبادي نظري و تطبیقی سند شناسیعلوم حدیثعلوم حدیثاصولیعذري9111221116
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثتربیت معلم قران مجیدافتخاريالهام9311225647
پذیرش درخواستشناخت نهج و البالغهکارشناسی علوم قران و حدیثکارشناسی علوم قران و حدیثاکبریانفاطمه9512222213
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثامامی جیدشهال3393112256
پذیرش درخواستاشنایی با ادیان توحیديعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثامامی جیدشهالا3393112256
پذیرش درخواستزبان انگلیسی تخصصینهج البالغهعلوم و معارف نهج البالغهایراندوست نوجه دهرضا9511131122
حذف به درخواست دانشجونحو عربی (3)علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنایزديفهیمه9321221179
حذف به درخواست دانشجونحو عربی 3علوم و معارف قرآن کریمعلوم و معارف قرآن کریمایزديفهیمه9321221179
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علت رد  یا قبول درخواستنتیجه بررسینام کامل درسرشته مدنظر مجازيرشته دانشجو در حضورينام خانوادگینامشماره دانشجویی
پذیرش درخواستحکومت ومدیریت در نهج البالغهعلوم وحدیث گرایش نهج البالغهعلوم ومعارف نهج البالغهآقارضالوفاطمه9421231114
پذیرش درخواستحکومت ومدیریت در نهج البالغهعلوم وحدیث گرایش نهج البالغهعلوم ومعارف نهج البالغهآقارضالومعصومه9421231115
پذیرش درخواستزبان تخصصی 1علوم حدیثعلوم حدیثبصیررخشانه9311225673
پذیرش درخواستزبان تخصصی 2علوم حدیثعلوم حدیثبصیررخشانه9311225673
پذیرش درخواستمکالمه2علوم حدیثعلوم حدیثبیژنیالهام9411228401
پذیرش درخواستکالم وعقاید3علوم حدیثعلوم حدیثبیژنیالهام9411228401
پذیرش درخواستآشنایی با نهج البالغهعلوم حدیثعلوم حدیثبیژنیالهام9411228401
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثتربیت معلم قران مجیدپایروندزهرا9311225534
پذیرش درخواستکالم جدیدعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنجاودانسارا9211221133
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنجعفرپور طرنجیفاطمه9311225591
پذیرش درخواستآشنایی با فلسفه اسالمیعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنجعفرپور طرنجیفاطمه9311225591
پذیرش درخواستمکالمه عربی 2علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنجعفريزینب9321221162
پذیرش درخواستترجمه عربی به فارسیعلوم حدیثعلوم حدیثجالدتیزهره سادات9221221124
پذیرش درخواستسبک شناسی بیان قرانعلوم ومعارف قرانعلوم و معارف قرانجلیلی دامنابسمیه9111221199
پذیرش درخواستترجمه قران 2علوم ومعارف قرانعلوم و معارف قرانجلیلی دامنابُسميه9111221199
پذیرش درخواستسبک هاى تالوت وحفظ قرانعلوم ومعارف قرانعلوم ومعارف قرانجوادى کوچک سرایىزینب9221221117
پذیرش درخواستفقه الحدیثعلوم ومعارف قرانعلوم ومعارف قرانجوادى کوچکسرایىزینب9221221117
پذیرش درخواستسبکهاي تالوت و حفظعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانجوالییناهید9321221128
حذف به درخواست دانشجوتاریخ حدیثعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانجوالییناهید9321221128
حذف به درخواست دانشجورجالعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانجوالییناهید9321221128
حذف به درخواست دانشجوبالغت قرانعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانجوالییناهید9321221128
پذیرش درخواستنحو4علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنخدابخش علی آباديپروانه9321221198
پذیرش درخواستعلوم بالغی (1(علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنخداداديمهسا9321221214
پذیرش درخواستقرائت مطبوعات و استفاده از رسانهاعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنخداداديمهسا9321221214
مشروطرد درخواستآشنایی با علم رجالعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنخدایارافسانه9321221184
مشروطرد درخواستفقه 2علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنخدایارافسانه9321221184
مشروطرد درخواستتفسیر موضوعی 1علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنخدایارافسانه9321221184
مشروطرد درخواستمفردات قرآنعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنخدایارافسانه9321221184
پذیرش درخواستزبان تخصصی 2علوم حدیثعلوم حدیثخضريفاطمه9311225535
پذیرش درخواستعلوم بالغی 1علوم حدیثعلوم حدیثخضريفاطمه9311225535
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پذیرش درخواستنقد و وضع حدیثعلوم حدیثعلوم حدیثخضريفاطمه9311225535
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثعلوم حدیثداوریانمهري9311225651
پذیرش درخواستفلسفه اسالمیعلوم حدیثعلوم حدیثداوریانمهري9311225651
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثعلوم حدیثرضابنده لوسمیه9311225633
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم حدیثعلوم حدیثرضابنده لوسمیه9311225633
پذیرش درخواستترجمه عربی به فارسیعلوم حدیثعلوم حدیثرواجیزهرا9221221127
پذیرش درخواستمنابع حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنرودکشنجمه9221221112
پذیرش درخواستآشنایی با علم رجالعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنرودکشنجمه9221221112
پذیرش درخواستتربیت بدنیعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنزارع گاریزيمریم9221221123
پذیرش درخواستورزش 1علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنزارع گاریزيمریم9221221123
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم حدیثکارشناسی حدیثزنجانچی نیکوزینب9411228409
پذیرش درخواستقرائت و درك متون تفسیريعلوم حدیثکارشناسی حدیثزنجانچی نیکوزینب9411228409
پذیرش درخواستقرائت مطبوعات واستفاده از رسانه هاعلوم ومعارف قرآنعلوم ومعارف قرآنساجدي نیافاطمه9321221192
حذف درس نحو3حذف به درخواست دانشجونحو3علوم ومعارف قرآنعلوم ومعارف قرآنساجدي نیافاطمه9321221192
پذیرش درخواستاخالقعلوم ومعرف قرانعلوم ومعارف قرانسمنانیمرضیه9411228463
پذیرش درخواستاشنایی با علم رجالعلوم ومعارف قرانعلوم ومعارف قرانسمنانیمرضیه9411228463
حضوري اخذ شده استرد درخواستنحوعربی 3علوم ومعارف قرانعلوم ومعارف قرانسمنانیمرضیه9411228463
پذیرش درخواستآشنایی با فلسفه اسالمیعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنسهی کیشمعصومه9311225608
پذیرش درخواستمنابع حدیثعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانسیدهنجنفتانه9311225569
پذیرش درخواستتاریخ قرانعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانسیدهنجنفتانه9311225569
بیش از سقف مجازرد درخواستتفسیر ترتیبی 1علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرانسیف اهللا زادهزهرا9321221183
بیش از سقف مجازرد درخواستمبانی فهم حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنسیف اله زادهزهرا9321221183
پذیرش درخواستآشنایی با نهج البالغهعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثشهسواري علویجهسودابه9511229196
پذیرش درخواستنحو4علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنشیرازياعظم9321221220
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتقران ومعارفقران ومعارفطاهري فرلیال9411228489
پذیرش درخواستانقالب اسالمیعلوم حدیثتربیت معلم قران مجیدطیبیرقیه9311225515
پذیرش درخواستتربیت بدنیعلوم حدیثتربیت معلم قران مجیدطیبیرقیه9311225515
پذیرش درخواستفقه الحدیث3علوم حدیثعلوم حدیثعالمیطاهره3391112211
پذیرش درخواستتوثیقات عام وخاصعلوم حدیثعلوم حدیثعالمیطاهره9111221143
پذیرش درخواستنحو3علوم ومعارفکالم اسالمىعزیزیانحانیه9111221262
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پذیرش درخواستصرف3علوم ومعارفکالم اسالمىعزیزیانحانیه9111221262
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم و معرف اسالمىکالم اسالمىعزیزیانحانیه9111221262
پذیرش درخواستنحو4علوم ومعارفکالم اسالمىعزیزیانحانیه9111221262
پذیرش درخواستصرف4علوم و معارف قرآنکالم اسالمىعزیزیانحانیه9111221262
پذیرش درخواستاشنایی با علوم قرانیعلوم حدیثعلوم حدیثعالقهزهرا9311225589
پذیرش درخواستزبان خارجیعلوم حدیثعلوم حدیثعالقهزهرا9311225589
پذیرش درخواستتفسیر موضوعی (1)معارف قرآنمعارف قرآنغفاريمحدثه9321221178
پذیرش درخواستمنابع حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنفتح الهیکوثر9411228464
پذیرش درخواستعلوم قرآن (2)علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنفتح الهیکوثر9411228464
پذیرش درخواستآشنایی با ادیان توحیديعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانفالحعارفه9411228446
پذیرش درخواستمکالمه عربی 2علوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانفالحعارفه9411228446
پذیرش درخواستعلوم قران 1علوم و معارف قرانعلوم و معارف قرانفالحعارفه9411228446
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقدیريفاطمه9311225565
پذیرش درخواستزبان تخصصی 1علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقدیريفاطمه9311225565
پذیرش درخواستفقه 1علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقدیريفاطمه9311225565
پذیرش درخواستمبانی فهم حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقدیريفاطمه9311225565
پذیرش درخواستتفسیر ترتیبی 2علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقدیريفاطمه9311225565
پذیرش درخواستتفسیر موضوعی 2علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقدیريفاطمه9311225565
پذیرش درخواستترجمه قرآن 1علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقدیريفاطمه9311225565
حضوري اخذ شده استرد درخواستانقالب اسالمیعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقربانی نژاد جولندانمریم9411228483
حضوري اخذ شده استرد درخواستعلوم قرآن 3علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنقربانی نژاد جولندانمریم9411228483
پذیرش درخواستفرقعلوم معارفعلوم معارف قرآنکرابیفاطمه9221221128
حذف به درخواست دانشجوکالم 3علوم معارفعلوم معارف قرآنکرابیفاطمه9221221128
حذف به درخواست دانشجوعلوم بالغی 2علوم معارف قرآنعلوم معارف قرآنکرابیفاطمه9221221128
حذف به درخواست دانشجوقرائت مطبوعاتعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنکرابیفاطمه9221221128
پذیرش درخواستکالم و عقاید (3)علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنکریمیپریسا9411228455
پذیرش درخواستعلوم قرآن (1)علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنکریمیپریسا9411228455
حذف به درخواست دانشجوزبان خارجیعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنکریمیپریسا9411228455
حضوري اخذ شده استرد درخواستنحو عربی (3)علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنکریمیپریسا9411228455
پذیرش درخواستآشنایی با فلسفه اسالمیعلوم حدیثعلوم حدیثگالبینرگس9111221152
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پذیرش درخواستتفسیر قرآن 1علوم حدیثعلوم حدیثگالبینرگس9111221152
حضوري اخذ شده استرد درخواستترجمه عربی به فارسیکارشناسی علوم و معارفعلوم حدیثلشنی زندآزاده9111221153
پذیرش درخواستآشنایی با فلسفه اسالمیعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنلواسان پورسمانه9311225598
پذیرش درخواستسبک هاي تالوت و حفظعلوم معارف قرآنعلوم معارف قرآنلواسان پورسمانه9311225598
حذف به درخواست دانشجوکالم جدیدعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنلواسان پورسمانه9311225598
پذیرش درخواستبالغت قرانعلوم قران و معارفعلوم قران ومعارفمحرم نژاداصلمرضیه9111221398
پذیرش درخواستسبکهاي تالوت و حفظعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنمحمديزهره سادات9221221171
پذیرش درخواستتفسیر موضوعی 3علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنمحمديزهره سادات9221221171
پذیرش درخواستترجمه قرآن 2علوم معارف قرآنعلوم معارف قرآنمحمديزهره سادات9221221171
بیش از سقف مجازرد درخواستمفردات قرآنعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثمحمديزهرا9111231129
بیش از سقف مجازرد درخواستروش تحقیقعلوم قران وحدیثعلوم قران و حدیثمحمديزهرا9111231129
بیش از سقف مجازرد درخواستجایگاه حدیث در علوم مختلفعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثمحمديزهرا9111231129
بیش از سقف مجازرد درخواستسمینارعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثمحمديزهرا9111231129
مشروطرد درخواستانقالب اسالمیعلوم قرآن وحدیثعلوم قرآن وحدیثمطیع الحقزهرا9511229228
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم حدیثعلوم حدیثمنافیزینب9211221124
بیش از سقف مجازرد درخواستاخالق و تربیت در نهج البالغهنهج البالغهعلوم و معارف نهج البالغهمنزويعفت9321231120
پذیرش درخواستمقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشتهعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثموحديفائزه9511231176
حذف به درخواست دانشجوزبان خارجیعلوم حدیثعلوم حدیثموسويفاطمه سادات9411228550
حذف به درخواست دانشجومکالمه عربی (3)علوم حدیثعلوم حدیثموسويفاطمه سادات9411228550
پذیرش درخواستآشنایی با فلسفه اسالمیعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قراننصیري اهرودفاطمه9311225637
پذیرش درخواستدانش خانواده وجمعیتعلوم ومعارف قرانعلوم ومعارف قراننطاق پور نورىلیال9221221113
پذیرش درخواستتفسیر ترتیبى2علوم ومعارف قرانعلوم ومعارف قراننطاق پور نورىلیال9221221113
پذیرش درخواستتفسیر مو ضوعى 3علوم ومعارف قرانعلوم ومعارف قراننطاق پور نورىلیال9221221113
پذیرش درخواستدانش خانواده و جمعیتعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قراننیکبختراضیه9221221176
پذیرش درخواستزبان تخصصی 2علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآننیکبختراضیه9221221176
پذیرش درخواستآشنایی با علم رجالعلوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآننیکبختراضیه9221221176
پذیرش درخواستفقه 1علوم معارف و قرآنعلوم و معارف قرآننیکبختراضیه9221221176
حضوري اخذ شده استرد درخواستمبانی فهم حدیثعلوم معارف و قرآنعلوم معارف و قرآننیکبختراضیه9221221176
پذیرش درخواستزبان خارجهعلوم و معارف قرآنعلوم قرآن و حدیثنیک منشناهید9511229187
پذیرش درخواستصرف کاربردي 2علوم قرآن و حدثعلوم قرآن و حدیثنیک منشناهید9511229187
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پذیرش درخواستزبان خارجهعلوم و معارف قرانعلوم و معارف قراننیک نفس فردوسیهمهناز9411228523
پذیرش درخواستعلوم بالغی 1علوم حدیثعلوم حدیثهراتیمعصومه9221221177
پذیرش درخواستنحو4علوم و معارف قرآنعلوم و معارف قرآنوکیلیعلیا9321221199


