باسمه تعالي

اطالعیۀ اعالم اسامی معرفیشدگان برای مصاحبۀ ورودی رشتۀ «روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبتگرا»

آزمون اختصاصی ویژۀ طالب سال  7931ـ مقطع کارشناسیارشد
بدینوسیله به اطالع داوطلبان شركتكننده در آزمون اختصاصی دورة كارشناسیارشد سال  79ـ ویژة طالب ـ كه اسامی چندبرابر ظرفیت آنان در فهرست دعوتشدگان به مصاحبه در جدول زیر قرار
گرفته است؛ میبایست مطابق با ساعت اعالمشده در روز یکشنبه تاریخ  7931/60/77در محل دانشگاه قرآن وحدیث حاضر شوند .بدیهی عدم حضور در جلسۀ مصاحبه به منزله انصراف خواهد بود و
به هیچوجه قابل پیگیری نخواهد بود.

مدارك مورد نیاز (الزامی) برای شرکت در مصاحبه
 )7یک قطعه عکس جدید()3*4؛  )2تصویر مدرک تحصیلی (یا گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی) سطح( 2یا دورة كارشناسی) با ذكر معدل؛  )9تصویرتمام صفحات شناسنامه(یک سری) یا
كارت ملی به همراه اصل شناسنامه و كارت ملی؛  )4مدارک دال بر تأیید وضعیت ایثارگری (ویژة داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیۀ ایثارگری)؛  )5مدارک دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه (ویژة برادران)؛
 )0اصل فیش بانکی به مبلغ  456.666ریال به حساب شمارة  5625560145بانک ملت با شناسۀ پرداخت « »352653به نام دانشگاه قرآن و حدیث بابت شركت در مصاحبۀ ورودی.
یادآوری :دعوتشدگان به مصاحبه الزم است ،اصل مستندات پژوهشی شامل كتاب ،مقاله و ( ...چاپشده ویا دارای گواهی چاپ) خود را در جلسه همراه داشته باشند.
اسامی چندبرابر ظرفیت به ترتیب الفبا به همراه تعیین روز و ساعت مصاحبۀ ورودی
محسن اسدیان اصفهانی

محسن حسنی

محمد سلجوقی

حمید مریدیان

محمدمهدی الهیمنش

سمیه السادات حسینی

مصطفی صادقی

سیدمحسن موسوی

محسن الهینژاد

جواد خاجهزاده

مجتبی عادلپور

احسان نقدی پری

حمید امیدی

یکشنبه11 :شهریور

محمدعلی خسروی

یکشنبه11 :شهریور

سلمان علوینسب

یکشنبه11 :شهریور

رقیه نوروززاده

یکشنبه11 :شهریور

علیرضا برقعی

ساعت8 :

حمیدرضا خلفی

ساعت9 :

مهدی فرجی (با لحاظ سهمیۀ ایثارگری)

ساعت01:01 :

رسول هاشمی

ساعت00 :

حسن بیات

قاسم روستا (با لحاظ سهمیۀ ایثارگری)

سعید فریور (با لحاظ سهمیۀ ایثارگری)

سعید هدایتشده

سبحان جامه بزرگ (با لحاظ سهمیۀ ایثارگری)

مصطفی سپاهی

سجاد كرمی

سیدعلیرضا وحدتیشبیری

موسی جوانشیر

ـــ

مهدی محمدی

فاطمه یزدانی

نشانی :قم ،بلوار پانزده خرداد ،چهار راه نوبهار ،خیابان شهید نظری ثابت ،بعد از شهرک جهاد ،مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث ،دانشگاه قرآن و حدیث ،طبقۀ اول.
دانشگاه قرآن و حدیث
معاونت آموزشی و پژوهشی
7931/60/69

