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ریزی جهت سفر دانشگاه در حال برنامهرساند می 1991-99 تحصیلی در سال بیت المللی اهلیان تحصیل در دانشگاه بینضبه اطالع کلیه متقا

و انجام مصاحبه حضرری با داوطلبان محترم و گزینش نهایی  01/2/0931الی  01/2/0931به کشورر جمهرری اسوالمی ااناناوتان در بازه زمانی    

 گردد.اعالم می ر ادامه این اطالعیهدااراد واجد شرایط برای حضرر در جلاه مصاحبه اسامی باشد. بر این اساس می

 گردد:شدگان به نکات ذیل جلب می ترجه پذیراته

نهایی پس از انجام مصوواحبه به رووررت رسوومی منتشوور  و نتایج اعالم نرییج نهییی نبودیاساای ی  شر ااه بااهی  و ه ب  مو  و   شی   -1

 خراهدشد.

در صااورم  یییهم اعالعیم تبش بااهی  ی  هارو دا ع ی   یی عهم انمیم  هاکر   ه چنان در حال انجام اسووت. ها همارزیابی پرونده -2

خیرج    ش از  هک و  هرساای در دان ااایی اهرا   و  یبااه  )در هه  هک وهی  پ  اا  پ په نهی دا ع ی بااهی در اعالع و

    ا کین پذیهش ای ین  مود نهارد. خواههبه

ری از میان دیگشهر  رررتی که داوطلبان خراهان انتخابمشخص شده است. در  رسانیاطالعدول جدر نیز شوهر محل مصواحبه برای هر ارد    -9

در قالب یک نامه رسمی به  21/0/0931ه تی تیریخ کها ثمحل مصاحبه باشند، باید درخراست خرد را به عنران شهر  ههامو   ی رشهرهای 

اعالم نمایند. دانشووگاه پس از  ABU_Admission@به شووماره تلگرامی و یا ارائه  admission@abu.ac.irدانشووگاه و ارسووال هن به ایمیل 

شوایان ذکر است پس از تاری  مذکرر، به هی  درخراستی   بررسوی درخراسوت، تصومیم نهایی را اتخاذ نمرده و به اطالع داوطلب خراهدرسواند.    

 جهت تنییر شهر محل مصاحبه ترتیب اثر داده نخراهدشد.

 رسانی خراهدشد.زمان مصاحبه با این ااراد اطالع ایشان درج شده، متعاقباً «بهه  حر  صیکبو» و عشوان « تههان»که شهر اارادی  -4

اند. برای این متیاز الزم برای شرکت در جلاه مصاحبه حضرری را به دست نیاوردها اارادی که اسوامی ایشوان در لیاوت پیرسوت وجرد ندارد،     -5

 .های دیگر اقدام کنندنام در دانشگاهترانند برای ثبتو ایشان می هرزوی مراقیت داشته داوطلبان محترم،

  های بعدی منتشر خراهدشد.در اطالعیه و مرکز مصاحبه در هر یک از شهرها نحره مصاحبه و اطالعات دقیق درباره زمان،جزئیات  -6
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبدلرضرانیعلی رضا1

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانسید حاینشاهسیدہ معصرمه2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد عزیزحکمتمحمد اویس3

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانمحمد کثیرحاینرضایت4

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم عباسجرادیمحمد جراد5

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانشاہ نجفکاظمیمبشر حان6

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانارمان علیحاینادا7

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانسید خادم حایننقریسید محمد حانین8

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاسداهللاسدیحمیداهلل9

دعرت به مصاحبه حضرریکابلبختیاریشریفیاسحق علی10

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد علیمحمدیمحمد هادی11

دعرت به مصاحبه حضرریکابلخلیل الرجمنواارالح الدین12

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم علیگلاتانیمحمد بهلرل13

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسیدشهبازعلیمرسریمرمینه14

دعرت به مصاحبه حضرریکابلکلبی عباسخالقیحرا15

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: فلسفه و کالم اسالمی

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریهراتمحمد رضاشریفیرالحه1

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید عبدالراحدحاینینرریه2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعصمت اهللمحانیرحمت اهلل3

دعرت به مصاحبه حضرریکابلقاسماحمدیجراد4

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبدالحمیدساداتغالم رضا5

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید میرزا حاینهریداسید ظاهر6

دعرت به مصاحبه حضرریکابلخدادادحفیظحفیظ اهلل7

دعرت به مصاحبه حضرریکابلبازخانزهیرمحمد ولی8

دعرت به مصاحبه حضرریکابلضیا حاینمحانیانایه9

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد کاظیمرسرلی زادهعبدالحکیم10

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدحانحانیاراسما11

دعرت به مصاحبه حضرریکابلجان محمدنارریجراد12

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: تاریخ اسالم

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعلی احمدرحیمیزهرا1

دعرت به مصاحبه حضرریهراتسیداداحاینبهشتیسیدمحمد2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلیقین علیهمترحیم3

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: عرفان اسالمی

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاماناعتمادیرحیم1

دعرت به مصاحبه حضرریکابلضامن علیجریاحان2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم سخینرریغالم مصطفی3

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاحمد حایندانشیاررحیمه4

دعرت به مصاحبه حضرریتهراناقبال حیدرزهراثانی5

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد ابراهیمحاینیردیقه6

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد نعیممحبیشکراهلل7

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد امینمحمردیمحمد امان8

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید احمدحیدریخدا داد9

دعرت به مصاحبه حضرریکابلرابررجاییقاسم علی10

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید حاینجمالیسید مهدی11

دعرت به مصاحبه حضرریکابلجراددانشمحمدامین12

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدعیایحانی اسرارقادر13

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبداالحداایزمحمدحاین14

دعرت به مصاحبه حضرریکابلامیرحاینخالقیعزیزه15

دعرت به مصاحبه حضرریکابلضامن حایناحمدیراحب جمال16

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد اسدنیکخراهعبدالرحیم17

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد رضایزدانیانرجب18

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدامیرارهنگاسداهلل19

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدعلیخالقیارعلی20

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد علیدرویش زادهاحاان اهلل21

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: زبان و ادبیات فارسی

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعلی حاینقاسمیحیدر1

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبدالخالقحکیمیغالم یحی2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد امیرمحمدیمرضیه3

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانحاین علیرضاییعلی رضا4

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد نبیاحمدیعابدین5

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم رضامرسریااطمه6

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبدالخالقعلیزادهزهرا7

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد رادقرادقیعلی8

دعرت به مصاحبه حضرریکابلجعفربیگزادنجیب اهلل9

دعرت به مصاحبه حضرریهراتظاهرکریمیعلی رضا10

دعرت به مصاحبه حضرریهراتعید محمدرجاییمحمد انرر11

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبداهللااضلیسمیه12

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید محمد ظاهر شاهمرسریعزیزه13

دعرت به مصاحبه حضرریکابلحاین علیرادقیخدیجه14

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید خادم حاینهاشمیسید مجتبی15

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدعلیسلطانیااطمه16

دعرت به مصاحبه حضرریکابلجمعه خانامیریمحمد حاین17

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاحمد حاینسسعادتخداداد18

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاحمدشاهاحمد زادهسید حاین19

دعرت به مصاحبه حضرریکابلحفیظ اهللنبی زادهپروین20

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید میر حیدربهشتیعبدالطیف21

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد علیکروبیمهدی22

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید برات علیبلخیااطمه23

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدمرسیاکررمحمدعزیز24

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: حقوق خصوصی

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه
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نتیجه اولیهنام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعلی گلشایان ارحان رضا1

دعرت به مصاحبه حضرریکابلرمضان علیامیریمحمد رسرل2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاسداهللشجاعیمحمد سرور3

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدعلیشمسعلی ارنر4

دعرت به مصاحبه حضرریکابلبرستاننبریمحمد جاوید5

دعرت به مصاحبه حضرریکابلحاین علیمصدقحمیداهلل6

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید باقرحیدریسید حبیب اهلل7

دعرت به مصاحبه حضرریکابلتاج محمدااکاریعصمت8

دعرت به مصاحبه حضرریهراتسید ظاهرحاینیردیقه9

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعزیزاهللنرریقدسیه10

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدابراهیمکاظمینیک بخت11

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد حاینسلطانیمجتبی12

دعرت به مصاحبه حضرریهراتمحمد اسماعیلبیانیماعرد13

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم سخینبریمحمداهلل14

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبداهللاحمدیمصطفی15

دعرت به مصاحبه حضرریکابلحاین علیعلیارخدیجه16

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم سخیجعفریمریم17

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم حانحاینیسید علی هقا18

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم علیبیانیرحر19

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید روح اهللغضنفرسید عقیل20

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید محمد سروریرسفیسید جراد21

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد باقررضایییاسین22

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد هاشمکریمیشیما23

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد مرسییرسفیاحمد اریدون24

دعرت به مصاحبه حضرریکابلنجفشریفی زیرکاارحاین25

رشته مورد درخواست متقاضیان: حقوق جزا و جرم شناسی

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریهراتعرضیاخالقیعبدالحمید1

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانسیدداوودمحمردیزکیه2

دعرت به مصاحبه حضرریهراتمیرزا حاینااتخاریزینب3

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدمحمدینارین4

دعرت به مصاحبه حضرریهراتشاه عیایحاینیسیداکبر5

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعرضنرروزیعنیق اهلل6

دعرت به مصاحبه حضرریهراتسید احمد شاهحاینیرقیه7

دعرت به مصاحبه حضرریکابلجمعهامیریجراد8

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید هادیحاینیشکیال9

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم یحییخالقیجراد10

دعرت به مصاحبه حضرریکابلخیرمحمدشایاننعمت اهلل11

دعرت به مصاحبه حضرریکابلشیرحاینقاسمیمحرم12

دعرت به مصاحبه حضرریکابلحاین ساقیشریفیمحمد حاین13

دعرت به مصاحبه حضرریکابلحانعلیزادهسیما14

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمرسینظریعلی حاین15

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانمحمد حاینحیدریمعصرمه16

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاحمد حاینسروریحرا17

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد ابراهیمجریامحمد قاسم18

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسروردانشقربان19

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید عبدالراحیداحااسسید حاین20

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمیرزاحاینرضایینرر احمد21

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاسحاقاهیمیهادی22

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد انررانرریمحمد امین23

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم سخیحاینیغالم یحیی24

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدعلیرضاییمحمدمهدی25

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانارنرعلیزادهااطمه26

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: روابط بین الملل

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه



 باسمه تعالی

 السالمعلیهمبیت المللی اهلدااگشنه نیب

 المللمعاونت نیب
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریهراتگل محمدمحمدیراحیله1

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسلمانعلمدارغالم عباس2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلخادم علیجاللیهجرت3

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسلیمانرفدریخاتمه4

دعرت به مصاحبه حضرریکابلجمعهحیدریارشته5

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید ذکریاحاذقسید محمد6

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسلطان علینظریراحله7

دعرت به مصاحبه حضرریکابلقمبرشمسعبدالحمید8

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد بمانیرسفیمرضیه9

دعرت به مصاحبه حضرریکابلجانعلیحاینیدیدار علی10

دعرت به مصاحبه حضرریتهراناحمداحمدینایمه11

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم سخیااضلیغالم رضا12

دعرت به مصاحبه حضرریهراتسیدعلی حانکاظمیسیدمرتضی13

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمیرزاعلیاطرترمضان14

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبدالحاینحکیمیمرسی15

دعرت به مصاحبه حضرریتهرانسید عیایحاینی مزاریسید اسمعیل16

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: اقتصاد اسالمی

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه



 باسمه تعالی

 السالمعلیهمبیت المللی اهلدااگشنه نیب

 المللمعاونت نیب

 8991-99تحصیلی زبان سالجذب و پذیرش متقاضیان غیرایرانی و فارسی سهاطالعیه شماره 
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نام پدرنام خانوادگینام

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد جعفرمهراننعمت اهلل1

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم رسرلحاینیسید احمد2

دعرت به مصاحبه حضرریکابلضامن علیشفیقنصراهلل3

دعرت به مصاحبه حضرریکابلزمریپاندیروح اهلل4

دعرت به مصاحبه حضرریکابلچمن علیشکیبشیر محمد5

دعرت به مصاحبه حضرریهراتسید ناظرحاینیسیداحمد6

دعرت به مصاحبه حضرریکابلهمت علیبختیاریقربانعلی7

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاسماعیلتابشمحمد هریف8

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعلی خانطاهامهدی9

دعرت به مصاحبه حضرریهراتجرادحیدریمحمد10

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدشریفیمحمد جمعه11

دعرت به مصاحبه حضرریهراتسید محمدسعادتلیال سادات12

دعرت به مصاحبه حضرریکابلاحمداحمدیارمهدی13

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبدالحاینشکره حاینیروقیه14

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعرضعاکریابراهیم15

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد اکرمنرریبالل16

دعرت به مصاحبه حضرریکابلیعقرب علیحق دوستمصطفی17

دعرت به مصاحبه حضرریکابلغالم عباساحمدیغالم رضا18

دعرت به مصاحبه حضرریهراتغالم رضارضاییمحمد مرسی19

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمد حانواحدیعبد الراحید20

دعرت به مصاحبه حضرریکابلسید محمد ابراهیمماندگارسید عارف21

دعرت به مصاحبه حضرریهراتحان علیسلطانیسلطان22

دعرت به مصاحبه حضرریهراتمحمد علیپناهیمحمد حاین23

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحمدابراهیمعاکریمحمد24

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعزیزاهللعزیزیهسیه25

دعرت به مصاحبه حضرریکابلمحرمهمدردمحمد رادق26

دعرت به مصاحبه حضرریکابلعبدالعلیانرریارید احمد27

نتیجه اولیه

رشته مورد درخواست متقاضیان: مدیریت بازرگانی

ف
دی

مشخصات عمومیر
شهر محل مصاحبه


